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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 27. září 2007 
 

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, viceguvernér M. Singer, vrchní 
ředitel M. Hampl, vrchní ředitel R. Holman, vrchní ředitel V. Tomšík. 

 
 

I.    Diskuze navazující na prezentaci 9. situační zprávy 
 

Viceguvernér Singer: Vyjadřuje uspokojení z umírněného tónu měnověpolitického doporučení. 
Táže se sekce na názor na postavení Beveridgeovy křivky, ke které poznamenává, že se 
stabilizovala na té nejnepříznivější poloze od roku 1999. Táže se, zda lze očekávat, že nyní dojde 
k jejímu posunu směrem k průsečíku os, a to v důsledku schválených fiskálních opatření. 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Podle názoru SMS fiskální reforma nepovede k 
tomu, že by se Beveridgeova křivka významně posunula. Růst se očekává nad 5 %, poptávka po 
práci poroste a volná místa se nepodaří zaplňovat. 

 
Viceguvernér Singer:  Beveridgeova křivka nesouvisí s cyklickou pozicí ekonomiky. 
Odpověď SMS: Posun Beveridgeovy křivky byl dán i institucionálně změnou legislativy, která 
zpřísnila podmínky pro registraci volných míst a také vedla ke snadnějšímu vyřazování uchazečů o 
práci z evidence.  
K posunu křivky spíše nedojde také kvůli tomu, že na reformě vydělají především vysokopříjmové 
skupiny pracovníků a u těch není problém s motivací pracovat.  

 
Viceguvernér Niedermayer: Poznamenává, že roste počet sankčně vyřazených z evidence, což 
také posunuje křivku od počátku. Poměr je přibližně 1 vyřazený na 1,5 umístěného.  

 
Viceguvernér Singer:  V souvislosti se zpomalením růstu indexu PPI se táže na to, do jaké míry se 
budou promítat do cen nákladové tlaky. Poznamenává, že výkonová spotřeba podniků byla nízká a 
zisky dobré, takže je možné, že podniky mohou mít dost prostoru k tomu, aby tyto tlaky v důsledku 
konkurenčního prostředí absorbovaly.  
Odpověď SMS: Pokles inflace PPI je dán srovnávací základnou loňského roku, tj. spíše se jedná o 
statistický fenomén. Neočekává se ale, že by do budoucna PPI výrazně rostlo. Například růst cen 
elektřiny pro podniky bude zřejmě relativně umírněný ve výši cca 14 %. Navíc se nepředpokládá, že 
podniky tento vliv promítnou plně do cen.  

 
Viceguvernér Singer: Situační zpráva hodnotí jádrovou inflaci ve výši 2,3 % jako poměrně 
vysokou. Vzhledem k tomu, že inflační cíl je 3 %, nepovažuje tuto inflaci za vysokou a požaduje 
vysvětlení. 
Odpověď SMS: To je ale jádro čisté inflace. Regulované ceny, které jsou součástí inflačního cíle, 
pravděpodobně porostou rychleji. 

 
Viceguvernér Singer: U regulovaných cen by ale již by nemělo docházet k nápravě cenových 
distorzí a při změně politické situace mohou naopak růst pomaleji, jako k tomu docházelo například 
na Slovensku. 
Odpověď SMS: Nicméně se ještě budou deregulovat nájmy a zvyšovat např. ceny lékařské péče. 
Navíc je jádrová inflace alternativním ukazatel ke korigované inflaci, která byla jen 0,2 %. Z tohoto 
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pohledu je 2,3 % v jádrové, resp. mediánové inflaci poměrně vysoké číslo. 
 

Guvernér Tůma: Regulovány jsou většinou ceny neobchodovatelných statků a ty zřejmě porostou 
rychleji. 

 
Viceguvernér Singer: Požaduje vysvětlení toho, jak je možné, že kurzová složka měnových 
podmínek je v situační zprávě na str. 29 hodnocena jako uvolněná, podobně i celkové reálné 
měnové podmínky jsou hodnoceny jako mírně uvolněné a současně se hovoří o přísnějším působení 
měnové politiky. 
Odpověď SMS: Ačkoliv jsou obě složky absolutně uvolněné, jsou přísnější, než bylo předpokládáno 
v 7. SZ. 

 
Viceguvernér Singer: Poznamenává, že z příslušného grafu ilustrujícího vliv carry trades se zdá, 
že aktiva bank vůči nerezidentům se změnila z leading na following indicator pro kurz. 
Odpověď SMS: Vysvětlení pro tento jev není. Podle informací ze schůzek s analytiky a tradery, 
které proběhly v průběhu července, se zdálo, že  carry pozice se začínaly zavírat již v červenci, 
nicméně konkrétně v prezentovaných  datech se to pak neprojevilo. 
Odpověď sekce bankovních obchodů (dále jen SBO): Je velmi těžké sehnat skutečné podklady 
k tomu, kdy se carry trades provedou a v jakém objemu. 

 
Viceguvernér Singer: Zdá se, jako by k uzavírání carry pozic docházelo kvůli stop-loss příkazům.  

 
Viceguvernér Niedermayer:  Možným vysvětlením je to, že cizoměnová pozice může být 
uzavřena, ale korunové financování je ukončeno až později. Zda tomu tak je, by ukázala analýza 
pasiv nerezidentů. 

 
Viceguvernér Singer, vrchní ředitel Hampl: Sekce bankovních obchodů by mohla využít svých 
kontaktů na trhu a nechat si popsat technické detaily typických transakcí tohoto druhu a pokusit se 
najít vysvětlení pro to, proč aktiva bank vůči nerezidentům nejsou instantním nebo leading 
indikátorem pro kurz. 

 
Viceguvernér Niedermayer: Jak interpretovat pokles vládní spotřeby?  Jedná se o spotřebu mimo 
transfery a investice? Jaký podíl na HDP to představuje? 
Odpověď SMS: Dobré vysvětlení pro to není. Vládní spotřeba se predikuje na roční bázi a do 
jednotlivých čtvrtletí se dělí na základě expertního úsudku. Skutečná čtvrtletní data o vládní 
spotřebě jsou velmi volatilní. Zatím se předpokládá, že nižší spotřeba ve 2Q bude kompenzována 
v následujícím období.  
Do vládní spotřeby patří mzdy a platy v nepodnikatelské sféře a neinvestiční nákupy zboží a služeb.  
Jedná se přibližně o 300 mld. Kč na roční bázi, tj. cca 10 % HDP. Ve 2Q byl příspěvek této položky 
k růstu HDP 0,3 p. b.  

 
Viceguvernér Niedermayer: Požaduje bližší komentář k poměrně rychlému růstu deflátoru.   
Odpověď SMS: Důvodem je zlepšování směnných relací. Je to často diskutovaný problém. Když se 
nominální čistý export zvyšuje díky směnným relacím, tak se to v reálném HDP neprojeví. 
Průměrná inflace byla kolem 2 % a směnné relace rostly cca o 3,3 %. Směnné relace se zlepšují 
nejen kvůli růstu exportních cen, ale také kvůli poklesu cen dovozních. Nelze to tedy interpretovat 

- 2 - 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 27. září 2007 

 

jako inflační tlaky. 
 

Viceguvernér Niedermayer: Poznamenává, že sazby z úvěrů jsou nižší, než bylo očekáváno. 
Požaduje k tomu bližší vysvětlení, protože po turbulencích by čekal nárůst prémií za kreditní riziko, 
což by znamenalo zpřísnění měnových podmínek. V souvislosti s tím je zajímavé, že aukce 
vládních dluhopisů zaznamenaly menší zájem investorů. Může to být důsledkem toho, že finanční 
instituce si drží více likvidity? 
Odpověď SMS:  Data o sazbách z úvěrů, která jsou zatím k dispozici, jsou za červenec, tj. za období 
před vypuknutím finančních turbulencí. 

 
Vrchní ředitel Holman: Ohledně hypotéčních zástavních listů (HZL) se ptá, zda je započítáno 
v trajektorii úrokových sazeb jejich nové zdanění, které zvyšuje úroky z hypoték. Samotná tato 
změna by mohla umožnit pomalejší zvyšování úrokových sazeb. 
Odpověď SMS:  Změna zdanění HZL není zapracována v predikci, která byla založena na vyloučení 
všech změn souvisejících s fiskální reformou. Zohlednit by se mohla přes úpravu termínové nebo 
rizikové prémie. Nicméně na rozdíl od váhy v celkovém stavu úvěrů mají HZL malou váhu v objemu 
nových úvěrů, protože jsou poměrně málo-obratové. Proto změna jejich zdanění bude mít zřejmě 
jen malý vliv, nebude to více než 0,1 p. b. 

 
Vrchní ředitel Holman: Snížení vládního deficitu bude v roce 2008 výrazné, nicméně v situační 
zprávě jsou považovány jeho dopady do inflace a sazeb za zanedbatelné. Vliv snížení deficitu do 
poptávky považuje za podhodnocený. Snížení deficitu zřejmě bude znamenat pokles vládních 
výdajů, neboť s růstem příjmů se zřejmě nepočítá, nečeká-li se ovšem výraznější laferovský efekt. 
Požaduje k tomu bližší vysvětlení. 
Odpověď SMS: Dodatečné riziko pro prognózu pramenící ze snížení vládních výdajů je malé, 
protože prognóza s fiskální restrikcí počítá. Nyní se jen přidávají změny související s daňovými a 
sociálními zákony. Ty ovlivní impuls jen o cca 0,2 p. b. Opatření, se kterými se počítá, je hodně, ale 
mnohá se navzájem kompenzují. 
Navíc pro 2009 se počítá pro novou prognózu se spíše kladným impulsem, protože řada opatření, 
která nyní deficit snižují, jsou jen krátkodobého charakteru. Do budoucna jsou založeny další 
deficitní tendence z dalšího snižování daní.  

 
Vrchní ředitel Holman: Táže se, proč se již nadále nepočítá s absorpcí části zvýšení daní do marží 
výrobců cigaret. 
Odpověď SMS: Odráží to pozorovaný cenový vývoj. Nové cenové věstníky dokonce naznačují, že 
výrobci a dovozci cigaret se jakoby snažili dostat část svých dříve ztracených marží zpět. Tj. ceny 
rostou rychleji než by odpovídalo zvýšení spotřební daně.  

 
Vrchní ředitel Holman:  Připomíná rozdíl mezi kurzovou predikcí analytiků a predikcí ČNB. Na 
prognóze ČNB čeká slabší kurz než oni, na minulosti se analytici podle jeho názoru trefovali lépe. 
Odpověď SMS: Analytici nejsou systematicky lepší než ČNB, jejich prognóza je stejně špatná jako 
prognóza ČNB.  Naučili se predikovat apreciační trend, a proto když se tento realizuje, vychází jim 
to lépe, nicméně statisticky lepší nejsou. 
Navíc nyní jsou jejich predikce novějšího data, zatímco prognóza ČNB je z července. V červenci 
domácí analytici prognózovali v horizontu 1Y silnější kurz než ČNB, v krátkém období se shodovali 
s ČNB. Zahraniční FX CF předpovídal podobný kurz jako ČNB i v ročním horizontu. 
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Viceguvernér Niedermayer: Poznamenává, že analytici nemusí mít prognózu kurzu endogenní, 
nemusí ji mít konzistentní s prognózou inflace a měnovou politikou. 

 
Vrchní ředitel Holman:  Jaký se očekává vývoj peněžních agregátů v EMU po tom, co ECB 
dodávala značné množství likvidity. 
Odpověď SMS:  SMS toto ve svých predikcích nepokrývá. Je možné kontaktovat příslušné 
pracoviště v ECB a tuto informaci získat.  

 
Guvernér Tůma: Není nutné to zřejmě sledovat systematicky, ale bylo by vhodné přinést 
informaci v souvislosti s nedávnými událostmi.  
Odpověď SMS:  ECB varovala, že probíhající krize může znamenat portfoliové přesuny, které ztíží 
interpretaci nových dat o peněžní zásobě. 

 
Vrchní ředitel Holman:  Připomíná, že v Příloze 1 je uvedena hypotéza, že zvýšení disponibilních 
příjmů v důsledku fiskální reformy, se plně neprojeví ve spotřebě. Důvodem má být to, že největší 
prospěch z reformy budou mít skupiny s vysokými příjmy, které mají údajně vyšší sklon k úsporám. 
Tuto hypotézu považuje za dosti spekulativní, čím je podložena? Naopak dopad reformy do 
veřejných výdajů je zanedbáván. 
Odpověď SMS: Ano, u závislosti sklonu ke spotřebě na výši příjmu se jedná zatím o jen spekulativní 
hypotézu. Jinak reforma příliš neřeší vládní výdaje, pouze změnu dynamiky růstu mezd ve veřejném 
sektoru, což červencová prognóza již reflektuje. 

 
Vrchní ředitel Hampl: Poukazuje na možnou nekonzistenci v tom, že se tržní výhled Euriboru 
posunul podstatně níže a při tom došlo jen k marginálnímu přehodnocení výhledu HDP a inflace v 
EMU. Táže se na názor sekce na výhled ekonomiky v Eurozóně v kontextu nedávných turbulencí a 
také na názor na zmíněnou možnou nekonzistenci.  
Odpověď SMS: K přehodnocení výhledu HDP došlo, nicméně se to může na první pohled zdát málo. 
Výhled sazeb z delšího konce výnosové křivky příliš přehodnocen nebyl. Růst v USA byl 
přehodnocen dolů o 0,6 p. b., světový růst o 0,2 p. b. Proto se přehodnocení růstu v EMU dolů o 0,1 
p. b. na oba roky 2007 a 2008 zdá přiměřené, protože hospodářství v EMU je nyní v dobrém stavu. 
Nekonzistenci SMS nevidí. 
Pro novou prognózu by bylo vhodné vycházet z jiného data (popřípadě z nějakého průměru) 
výnosové křivky než odpovídá CF, protože právě v této době byl trh významně ovlivněn turbulencí.  
Stanovisko poradce přináší postřeh, že CF může být zastaralý, protože některé instituce dělají 
jenom půlroční predikce. Tento argument však není plně relevantní. Například predikce DIW 
Berlin, která je ve stanovisku vypíchnuta, se ve skutečnosti mění. V jejich datech je značná 
volatilita. Jejich predikce byla jiná v květnu ve srovnání s dubnem a zářijová je jiná než ta 
květnová. 

 
Vrchní ředitel Hampl: Poukazuje na to, že v MPD je diskuze výhledu sazeb z příští velké situační 
zprávy. To považuje za neobvyklé, že se používá v argumentaci prognóza, která ještě nebyla 
zpracována, a žádá o komentář. 
Odpověď SMS: Pokud se rizika v GRIPu nasčítají, tak je průměrná očekávaná odchylka sazeb od 
prognózy značná, až 1 p. b. Cílem formulace v MPD bylo proto připomenout, že implikovaná 
trajektorie sazeb byla velmi silně rostoucí a že ani taková odchylka by neznamenala kvalitativní 

- 4 - 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 27. září 2007 

 

změnu směru. Bilance rizik znamená, že nyní je možné vyčkávat, že růst sazeb bude pozvolnější, ale 
že není nutné veřejnosti komunikovat možnost delšího období stability nebo dokonce budoucího 
snížení sazeb.  

 
Vrchní ředitel Hampl: Žádá o vyjádření ke stanovisku poradce, které se zabývá tím, jak velký vliv 
mohou mít inflační očekávání na měnovou politiku a plnění inflačního cíle. 
Odpověď SMS: Do jakékoli rovnice v modelu je možné vložit protiinflační šok, není pak ale 
překvapení, že výsledkem je nižší predikovaná inflace. Taková rezidua je možné vložit například do 
rovnice korigované inflace nebo do kurzové rovnice. Je to tedy jen mechanické cvičení. 
Provedené simulace zřejmě mění vlastnosti modelu ve steady state a také neberou v úvahu to, že po 
čase by se díky plnění inflačního cíle měla inflační očekávání korigovat. 
Strukturovanějším přístupem by bylo tlumit sekundárních vlivy na základě vyhodnocení minulých 
zkušeností. 
V každé prognóze bude inflace nakonec směřovat na cíl a inflační očekávání půjdou za každých 
okolností za prognózou. 
Argument ze stanoviska, že celá prognóza inflace je tažena inflačními očekáváními, není úplně 
korektní, protože to je vlastnost nové Keynesovské Phillipsovy křivky. Pokud je ekonomika 
v rovnováze, pak je inflace dána právě pouze inflačními očekáváními, která zahrnují všechno 
ostatní, co se v  ekonomice děje.  To by byl z  inflačního účetnictví chybný závěr, že predikce inflace 
není ničím podložena, pokud je založena jen na inflačních očekáváních. 
Odpověď poradce Cincibucha: Cílem stanoviska nebylo rozporovat to, že inflační očekávání jsou ve 
Phillipsově křivce. Ale protože ta očekávání na delším konci determinují inflaci téměř absolutně, 
může být prognóza velmi citlivá na jejich možnou misspecifikaci. 
Simulace ukazuje, že poměrně malá změna v pohledu na tvorbu inflačních očekávání způsobí velkou 
změnu v prognóze sazeb konzistentních s cílem ČNB.  Při tom kalibrace rovnic, které popisují 
tvorbu inflačních očekávání se zdá být ad-hoc, u jedné z rovnic je má vpředhledící složka váhu 0,1 a 
vzad-hledící složka váhu 0,9, u druhé rovnice je to 0,5 a 0,5. 
Provedený výpočet je sice jen citlivostní analýzou, nicméně zvolená velikost reziduí je odvozena od 
minulých skutečných odchylek inflace od cíle. Za tím je předpoklad, že pozorované odchylky jsou 
legitimním faktorem ovlivňujícím inflační očekávání. Zvolený postup je primitivnější, než vhodnější 
úplný filtr, který by odhadl z hlediska agentů nepozorovaný cíl, ale to by bylo technicky podstatně 
náročnější. 
Simulace nemění vlastnosti modelu ve steady state, v simulaci byla rezidua v očekáváních zadána 
jako nulová po roce 2010. 
Odpověď SMS: Byla provedena řada testů modelu a nebylo možné odmítnout použitou 
parametrizaci. Podobných analýz lze provést celou řadu, jak se ale rozhodne, kam až má smysl jít? 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Poznamenává, že graf rizik GRIP indikuje značné riziko nižších 
úrokových sazeb, pro 4Q 2007 – 1Q 2009 je indikována odchylka -0,8 p. b., a to se jedná o 
průměrnou odchylku za období. To je velmi silné riziko nižších úrokových sazeb, kterým se 
poselství ze 7. situační zprávy podstatně mění.  
Odpověď SMS:  Implikované sazby se mění téměř 1:1 s očekáváními vývoje Euriboru, která se 
posunula výrazně dolů téměř o 0,8 p. b. K tomu se přidává silnější kurz, takže tak velká odchylka v 
GRIPu není překvapivá. Při projednávání prognózy z července bylo zdůrazňováno, že právě výhled 
rychle rostoucích sazeb v EMU je hlavním důvodem strmé trajektorie implikovaných sazeb.  
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Vrchní ředitel Tomšík: Poukazuje na predikovaný růst nominálních jednotkových mzdových 
nákladů (NJMN) o 2,8 %, z čehož je odvozován růst budoucích inflačních tlaků.  Tato hodnota se 
však zdá být konzistentní s inflačním cílem, proto požaduje bližší vysvětlení. 
Odpověď SMS: Skutečně tuto hodnotu zřejmě nelze interpretovat jako inflační riziko vůči cíli. 
Nicméně v minulosti bylo působení NJMN protiinflační, avšak nyní začaly růst konzistentně s cílem. 
Proto je působení mezd na inflaci hodnoceno jako neutrální. Je to však proti minulosti významná 
změna. 

 
Vrchní ředitel Tomšík: Vyjadřuje se ke změně metodiky vykazování cen rekreací, která může vést 
k jiné sezónnosti a kterou situační zpráva považuje za důvod nižší vykázané inflace v červenci a v 
srpnu. Domnívá se, že vykazování ceny zájezdu za dvě osoby a dítě místo ceny za jednu dospělou 
osobu povede spíš k prohloubení sezónnosti. Situační zpráva pouze ukazuje, že skutečně došlo k 
meziročnímu poklesu cen zájezdů, ale to nedokazuje, že došlo k příslušné změně sezónnosti. K 
tomu požaduje komentář. 
Odpověď SMS: Dokumentuje se to, že vývoj cen rekreací je jiný než v minulosti a že přispěl ke 
zpomalení korigované inflace bez PH. To, že to je dáno změnou metodiky, už je spekulativní názor. 
Došlo k řadě změn v cenových reprezentantech včetně způsobu započítávání dětí, ale SMS 
akcentuje, že se zvýšily váhy destinací typu Egypta, kam se nejezdí jen v létě, jakož se zvýšila i váha 
poznávacích zájezdů.  
Navíc se nově započítávají ceny dopravy, které nerostly a tak zředily růst cen pobytů. 
Historicky ceny rekreací spíše stagnovaly a to při posilujícím kurzu. Letos kurz meziročně stagnoval 
a přes to ceny rekreací klesají. Proto SMS spíše očekává korekci. 
Pro zpracování nové prognózy však již budou k dispozici data inflace za září, která to pomohou 
interpretovat s vyšší jistotou 

 
Viceguvernér Niedermayer: Nemůže hrát roli faktor zvýšené konkurence, kdy cestovní kanceláře 
jsou pod tlakem levnějších substitutů z Rakouska a Německa? Zejména u masové rekreace nemusí 
mít takový prostor ke zvyšování cen. 
Odpověď SMS:  To nelze vyloučit, nicméně je otázkou, proč by k tomu mělo docházet právě jen 
letos. 

 
Vrchní ředitel Tomšík: Chválí zpracování boxu o odchylkách v korigované inflaci, nicméně se 
táže, zda to vysvětlení nepřichází pozdě, protože metodické rozdíly mezi ČSÚ a ČNB ohledně 
výpočtu inflace na novém spotřebitelském koši jsou známé od ledna. Táže se, zda se obě inflace 
setkají již prosinci nebo až v lednu. 
Odpověď SMS: Poukazuje se na to již od ledna, tehdy byla simulována inflace na starém 
spotřebním koši.  Pak bylo období, kdy se oba indexy pohybovaly spolu a nyní se ten problém 
objevuje zase. Interně se tím SMS zabývá soustavně. Tento problém vymizí v prosinci. 

 
Vrchní ředitel Tomšík: Poukazuje na to, že se cíluje index spotřebitelských cen počítaný ČSÚ, a 
že by se interní metody tomu měly přizpůsobit. 
Odpověď SMS: Důvodem vlastních propočtů je to, že do modelové prognózy vstupují indikátory 
jako korigovaná inflace bez PH, kterou je nutno zkonstruovat na úrovni reprezentantů. 
Indikátory ČSÚ a SMS se musí v prosinci sejít, je otázkou, kde to - na úrovni reprezentantů - bude. 
Je tam nejistota v tom, že byli zavedeni noví reprezentanti, které bylo nutné zpětně modelovat.  
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Vrchní ředitel Tomšík: Fiskální reforma nebude mít vliv jen na spotřebu domácností, ale i na 
právnické osoby. Po reformě si polepší nejen domácnosti s vysokými příjmy, ale i podniky a proto 
je možné čekat změny v investičním chování. 
Odpověď SMS: S tímto fenoménem se v predikci nepočítalo. Nicméně zatím se předpokládá 
zrychlení HTFK v příštích dvou letech na 7,5-8,5 %. 

 
 

II.    Uzavřené jednání bankovní rady 

 
Viceguvernér Singer: Je nutné zvažovat vývoj měnového kurzu, nastavení expektací a vztah mezi 
celkovou inflací a měnově relevantní inflací.  
Poukazuje na to, že část debaty byla o budoucí prognóze, což znamená, že rozhodnutí snížit počet 
jednání bylo zřejmě na místě a že není silná báze pro aktuální rozhodování. 
Přiklání se k tomu, že nyní nejsou silné důvody pro změnu sazeb. 

 
Viceguvernér Niedermayer: Složitější by bylo spekulovat o tom, co se bude dít dál, zda mohou 
sazby zůstat na současné úrovni nebo zda se budou dále zvyšovat. Aktuální rozhodnutí mu připadá 
jednoznačné, přiklání se k ponechání sazeb. 
Data potvrzují celkový názor z minulého měsíce. Ve srovnání s prognózou se ale realizuje scénář 
s nižší inflací, s nižšími odpovídajícími úrokovými sazbami a s určitými riziky pro růst kvůli 
finančním turbulencím ve světě. 
Domnívá se, že nelze přeceňovat informaci o nižším budoucím Euriboru. Přes kurzovou rovnici by 
to sice znamenalo další posílení kurzu, ale tato vazba je slabá a kurzová rovnice není příliš 
spolehlivá. V krátkém období lze očekávat záporný úrokový diferenciál, který zřejmě nebude 
stimulovat kapitálový příliv. 
Chválí přílohy v SZ, které považuje za informativní. Jimi se zvyšuje důvěra v celkovou úroveň 
analýz prováděných SMS. 

 
Vrchní ředitel Holman: Vzhledem k měnověpolitické inflaci jsou rizika protiinflační. Jedná se o 
kurz, o pomalejší růst mezd v podnikatelské sféře, který je překvapivý i s ohledem na obavy 
vyjadřované na minulých jednáních. Inflace pod prognózou a výhled na nižší sazby v Eurozóně jsou 
též riziky směrem dolů. 
Inflační očekávání se zdají být dobře ukotvena v horizontu tří let na 2,5 %, což lze považovat za 
úspěch režimu inflačního cílování. Je to jeden z argumentů pro pomalejší a opatrnější zvyšování 
úrokových sazeb. Nicméně měření inflačních očekávání je problematické a je otázkou, jaká váha se 
má dávat průzkumům očekávání mezi jednotlivými skupinami. 
Nesouhlasí s tím, že by měnová politika měla reagovat na rozpočtovou politiku vlády a na 
zvyšování nepřímých daní. Primární dopady jsou výjimkovány a sekundární dopady jsou a budou 
nejisté. Zajímavá z toho pohledu byla příloha o vývoji na Slovensku, kde právě ty sekundární 
dopady nebyly tak velké, jak oni sami očekávali. Měnová politika by měla reagovat hlavně na 
poptávkově inflační tlaky. 
Poslední zvýšení úrokových sazeb mohlo mít vliv na posílení kurzu a i výhled na snížení sazby 
ECB je v tomto kontextu důležitý. 

 
Vrchní ředitel Hampl: Čím více je prognóza zatížena novými riziky a čím více se blíží nová 
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prognóza, tím menší je asi pravděpodobnost nějakého rozhodnutí o změně. Domnívá se, že to platí i 
historicky, tj. že bankovní rada prováděla v posledním měsíci před novou prognózou nejméně změn 
sazeb. Potvrzuje se tak správnost rozhodnutí snížit počet jednání, zvláště když i při existenci velké 
sumy nových informací za poslední čtvrtletí (turbulence, skutečně dosažená inflace) máme tendenci 
vyčkávat 
Pokud by se nehromadila rizika směrem dolů, měl by tendenci se držet trajektorie sazeb 
implikované prognózou. Nicméně SMS sama to nedoporučuje, proto je zřejmě nejrozumnější 
počkat na novou prognózu. 

 
Vrchní ředitel Tomšík: Za nejzajímavější považuje velikost rizika nižších úrokových sazeb, jak ji 
kvantifikuje GRIP. Zdůrazňuje, že těch 0,8 p. b. je průměrná odchylka od prognózy za období 
několika čtvrtletí. Pokud červencová prognóza indikuje úrokovou sazbu pro konec 2008 kolem 5 %, 
kolik by musela být revidovaná prognóza pro tento horizont, aby se dosáhlo uvedené průměrné 
odchylky. Vypadá to, že říjnová prognóza může být velmi odlišná. 
Dále se jeví, že PPI rostou pomaleji, než se čekalo, naopak ceny v zemědělství stále překvapují 
směrem vzhůru. Velmi potěšitelný je vývoj směnných relací.  
Velice zajímavé bude inflační číslo v září, bude možná důležitější než lednový údaj, na který se 
netrpělivě čekalo. Pokud nedojde ke kompenzaci hypotetické odchylky z července a srpna, pak to 
bude mít velmi silný dopad na říjnovou prognózu. Souhlasí s názorem viceguvernéra Niedermayera, 
že může jít o pokles cen zájezdů v důsledku konkurenčního boje.  

 
Guvernér Tůma: Stále si klade otázku, zda se měří inflace správně. Je sice pravda, že inflační cíl 
je vyjádřen v indexu měřeném ČSÚ, nicméně ČNB má obecně povinnost udržovat cenovou stabilitu 
a inflace CPI je pouze zvolenou aproximací ideálního indikátoru. Například deflátor HDP je také 
relevantní. 
To, že je jádrová inflace tak nízká považuje za velmi překvapivé, stále očekává, že se projeví tlaky 
z reálné ekonomiky. To naznačuje i změna v chování nominálních jednotkových mzdových 
nákladů, které v minulosti působily protiinflačně, a to nyní vyprchává. 
Zdá se, že bude vhodné počkat s rozhodováním na velkou situační zprávu, snad se podaří 
podrobněji vyhodnotit působení dvou hlavních šoků, ke kterým v poslední době došlo. Jednak byla 
schválena fiskální reforma a také došlo k turbulentnímu vývoji na finančních trzích ve světě. 
Zřejmě se nepodaří zmapovat celý vliv těchto událostí, otazník asi zůstane nad tím, jak bude 
ovlivněno chování agentů. 

 
Guvernér Tůma: Stále si klade otázku, zda se měří inflace správně. Je sice pravda, že inflační cíl 
je vyjádřen v indexu měřeném ČSÚ, nicméně ČNB má obecně povinnost udržovat cenovou stabilitu 
a inflace CPI je pouze zvolenou aproximací ideálního indikátoru. Například deflátor HDP je také 
relevantní. 
To, že je jádrová inflace tak nízká, považuje za velmi překvapivé, stále očekává, že se projeví tlaky 
z reálné ekonomiky. To naznačuje i změna v chování nominálních jednotkových mzdových 
nákladů, které v minulosti působily protiinflačně, a to nyní vyprchává. 
Zdá se, že bude vhodné počkat s rozhodováním na velkou situační zprávu, snad se podaří 
podrobněji vyhodnotit působení dvou hlavních šoků, ke kterým v poslední době došlo. Jednak byla 
schválena fiskální reforma a také došlo k turbulentnímu vývoji na finančních trzích ve světě. 
Zřejmě se nepodaří zmapovat celý vliv těchto událostí, otazník asi zůstane nad tím, jak bude 
ovlivněno chování agentů. 
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Viceguvernér Niedermayer: Poukazuje na vývoj na trhu práce. Například rychlý růst mezd 
v průmyslu o 9,4 % potvrzuje, že náhled na ekonomiku se nemusí zásadně změnit. V průmyslu jsou 
zřejmě na trhu práce úzká místa a mělčí pracovní trh bude tlačit mzdy nahoru. Nesouhlasí 
s názorem, že růst mezd je nižší než očekávání. Naopak, takové hodnoty jsou jednoznačně 
překvapením směrem nahoru. 

 
Viceguvernér Singer: Hromadí se anekdotická evidence o tom, že na trhu práce se zvyšuje napětí, 
nicméně mzdová vyjednávání se uskuteční až koncem roku. To však může model jen obtížně 
zachytit. 
Nicméně by se měl zřejmě zvážit vliv turbulencí na finančních trzích. Ačkoliv sám tyto nedávné 
události nepřeceňuje, ozývá se mnoho hlasů i mezi zahraničními bankéři, že k ochlazení reálné 
ekonomiky dojde. Navíc k významnému snížení nejistoty může dojít až po zveřejnění výročních 
zpráv, kdy bude jasné, které subjekty byly ztrátami nejvíce postiženy. 
Souhlasí s názorem, že pokles výnosové křivky zřejmě odráží obavy, že ekonomiky porostou 
pomaleji, než se původně čekalo.  
Zdůrazňuje však, že české hospodářství by nemuselo být v důsledku výrazně postiženo. Minulé 
zkušenosti ukazují, že obtíže na zahraničních trzích by naopak mohly stimulovat přesun výroby do 
ČR, protože zde stále ještě existuje nákladová výhoda. Navíc vývoj výkonové spotřeby naznačuje, 
že podniky mají – zřejmě díky dostatku relativně dostupného kapitálu - technologické rezervy na 
kompenzaci nepříznivých šoků 

 
Viceguvernér Niedermayer: Poznamenává, že centrální banky snižují sazby, aby se nezpomalil 
růst HDP.  

 
Guvernér Tůma: Vyjadřuje přesvědčení, že nová prognóza nebude znamenat naprostý obrat v 
pohledu na ekonomiku, čeká spíše jen dílčí změny v trajektorii sazeb. Ve srovnání s minulostí je 
růst založen do značné míry na domácí poptávce, a proto by vliv případného vnějšího šoku nemusel 
být rozhodující. 
Navíc reformy zřejmě povedou k vyššímu disponibilnímu příjmu a dopad do spotřeby jistě nebude 
záporný, i když se navýšení bude realizovat ve vyšších příjmových skupinách. Navíc se uvolní ruce 
firmám a lze čekat pozitivní dopad na investice.  

 
Vrchní ředitel Holman: Vyjadřuje přesvědčení, že poroste význam analýz trhu práce pro prognózy 
ČNB. Při tom by se nemělo zapomínat i na nabídkovou stranu, kde dochází k významným změnám. 
Zpřísňování podmínek pro poskytování podpor bude zvyšovat tlak na nezaměstnané, aby si našli 
práci, a také se trh práce otvírá do zahraničí. Oboje bude zvyšovat nabídku práce zvláště tam, kde 
jsou úzká místa. Zdá se proto, že nabídková strana na trhu práce bude působit proti tlaku na 
neúměrné zvyšování mezd. 

 
Vrchní ředitel Hampl: Souhlasí s názorem, že celkový obrázek ekonomiky s patrnými inflačními 
tlaky není třeba opouštět, nicméně se zvýšila nejistota, jak silně se mohou projevit negativní vnější 
šoky.  
V souvislosti se změnami výnosové křivky a očekáváními budoucího růstu považuje za relevantní 
názor prezentovaný SMS, že tentokrát byla výnosová křivka pod vlivem krátkodobých faktorů. 
Proto by se neměl význam jejích pohybů přeceňovat.  
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Vrchní ředitel Tomšík: Táže se, zda skutečně lze očekávat kompenzaci vyššího než očekávaného 
růst zásob a nižšího růstu HTFK v prvním i druhém čtvrtletí letošního roku.  

 
Ředitel SMS Holub: HTFK byla v prvním čtvrtletí revidována nahoru cca z 0 na 4 % a lze čekat, 
že se to v dalších revizích bude opakovat, konečná data nakonec mohou ukazovat 7-8% růst fixních 
investic. Jednalo by se o standardní průběh procesu revizí. Revizních kroků je několik, nyní mají 
data status předběžných odhadů, definitivní data budou až po třech letech.  

 
 

III.       Závěrečné hlasování 
 
Guvernér Tůma   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Viceguvernér Niedermayer  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Viceguvernér Singer  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Hampl  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Holman  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Tomšík   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni  

 
 

IV.  Úkoly  
 
Nebyly zadány. 

 
 

V.        Rozhodnutí 
 
Po projednání situační zprávy bankovní rada jednomyslně rozhodla ponechat limitní úrokovou 
sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 3,25 %. 

 
 
 
 

Zapsal: Martin Cincibuch, poradce bankovní rady 
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