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Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, viceguvernér M. Singer, vrchní 
ředitel M. Hampl, vrchní ředitel R. Holman, vrchní ředitel P. Řežábek, vrchní ředitel V. 
Tomšík. 
 
I. Diskuze navazující na prezentaci 11. situační zprávy 
  
Viceguvernér Niedermayer: Klade otázku, jak si lze vysvětlit určitý nesoulad vývoje v oblasti 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti v souvislosti s očekáváním zpomalení růstu ekonomiky. Lze 
pozorovanou vysokou úroveň zaměstnanosti chápat jako logické zpoždění nebo je to jakýsi 
konfliktní signál, jež nepotvrzuje, že určitá část ekonomiky, například služby, možná zpomaluje? 
Uvádí pro zajímavost, že v Itálii provedli nedávno strukturální reformy, které vedly k růstu 
zaměstnanosti, přičemž v jejich důsledku zřejmě přetrvá zpomalení ekonomiky.  
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále SMS): Mezi vývojem zaměstnanosti a vývojem 
ekonomiky je standardně zpoždění – u nás zhruba roční, resp. v délce tří čtvrtletí. Vysoký růst 
zaměstnanosti proto může být odrazem toho, co se dělo s vývojem ekonomiky a mezerou výstupu 
před určitým časem. To je také důvodem, proč na horizontu prognózy očekáváme, že s určitým 
zpožděním po hospodářském zpomalení a uzavření kladné mezery výstupu bude růst 
zaměstnanosti zpomalovat až směrem k nule a v roce 2009 až k „záporné nule“, přibližně -0,2. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Zajímá ho vývoj ve stavebnictví. Ptá se, zda SMS zjišťovala, zda 
skutečnost, že po dobu roku nebyly tendrovány velké dopravní zakázky, není příčinou 
pozorovaného zpomalování stavební výroby, jak to naznačovali představitelé Skansky, kteří před 
nedávnem navštívili ČNB. Odpovídá struktura výpadku stavební činnosti této historce?  
Odpověď SMS: Pokud jde o stavebnictví, nadále zastáváme názor, že velkou roli hrají dočasné 
faktory, včetně nedostatku surovin. V poslední době ale zřejmě větší roli, než jsme si mysleli, 
hraje fiskální vliv, resp. zastavení velkých infrastrukturních projektů. Poznatky, které vyplynuly ze 
schůzky s představiteli Skansky, byly potvrzeny i Českým statistickým úřadem, který absenci 
velkých infrastrukturních projektů považuje za důvod stagnace ve stavebnictví.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Poznamenává, že problém zřejmě nespočívá v tom, že by 
v rozpočtu nebyly peníze, ale v tom, že nedostatečně robustní vláda má úředníky, kteří 
nevypisovali veřejné zakázky. Patrně tedy nejde o fiskální restrikci.  
 
Viceguvernér Singer: Jak lze hodnotit informace o nových zakázkách, které nenaznačují žádné 
zpomalování stavební výroby? Obecněji ho zajímá, co by mohlo svědčit o zpomalování produkce 
ve výrobních odvětvích, přičemž se odvolává na článek v novinách o finančních výsledcích firem. 
Chválí velmi dobrou srozumitelnost a čitelnost situační zprávy.  
Odpověď SMS: Pokud jde o infrastrukturní investice, zdá se, že šlo v daném čtvrtletí o 
jednorázový výpadek, kdy nebyly k dispozici finanční prostředky. Naopak podle informací ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury by fond mohl utratit v příštím roce více, než očekával 
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podle původních plánů. To naznačuje, že Skanska a podobné firmy by měly v příštím roce 
profitovat daleko více a proto by měla stavení výroba v příštím roce opět stoupnout.  
 
Viceguvernér Singer: Upozorňuje, že mnozí bankéři, se kterými se potkává, tvrdí, že to, co se 
v oblasti developmentu přefinancovávalo před rokem nebo před půl rokem, se nyní zastavilo a 
nikdo to přefinancovávat nehodlá. Je tato skutečnost SMS známa? Konstatuje dále, že „upbeat“ ve 
stavebnictví mu připadá poměrně úsměvný. Má SMS nějaké údaje od realitních kanceláří nebo 
neabsolvovala nějakou debatu na toto téma? Poznamenává, že DPH na bydlení se od příštího roku 
zvedne a že možnost koupit byty za stávající ceny končí. Vyjadřuje podezření, že SMS si není 
těchto věcí, soudí-li podle situační zprávy, vědoma.  
Odpověď SMS: Stavebnicví a stavební výrobu explicitně nepredikujeme. Jak už bylo řečeno, 
objem stavební produkce činí asi 5 % HDP, což nehraje v prognózách příliš velkou roli. Různé 
výše uvedené souvislosti jsou nám známy, ale protože tuto oblast nepredikujeme, neumíme ji ani 
odpovídajícím způsobem ohodnotit. Připouštíme, že ke zpomalení stavební výroby kvůli vyšší 
DPH může dojít. Neumíme však vyhodnotit rozporné informace, kdy na jedné straně rostou nové 
stavební zakázky, ale na druhé straně klesá počet vydaných stavebních povolení. Je obtížné určit, 
co je způsobováno čím. Pokud jde o financování projektů, úvěrová aktivita bank do odvětví 
financování nemovitostí pokračuje prudkým 40% tempem  a žádné zpomalení za 3. čtvrtletí zatím 
nepozorujeme. Podíl těchto úvěrů na celkových emitovaných úvěrech je rozhodující a objem 
těchto úvěrů je vyšší, než objem úvěrů poskytnutých domácnostem a ostatním nefinančním 
podnikům. Ze statistiky stavebnictví vyplývá, že dominantním tahounem směrem dolů zůstávají 
infrastrukturní investice a nikoliv bytová výstavba nebo výstavba v oblasti průmyslových a 
obchodních staveb.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Klade otázku, jak vysokou inflaci očekává SMS v listopadu a 
v prosinci, než začnou inflaci od nového roku zvyšovat příspěvky daně z přidané hodnoty a 
regulovaných cen?  
Odpověď SMS: Odpověď není snadná. Týdenní šetření ve výši 5 % jsou pravděpodobně 
nadnesená. V prognóze na listopad se počítá pouze s třemi desetinami růstu cen potravin. Pokud 
bychom byli konzervativní a odhadli 2% nárůst cen potravin, tak při jejich zhruba čtvrtinové váze 
v inflaci to může představovat půl procentního bodu dále nad prognózu. Dovedeme si představit 
inflaci 4,5 % za listopad celkem bez problémů. Druhá věc kromě potravin, která nás může 
překvapit, budou pohonné hmoty. Týdenní šetření ukazují, že ceny pohonných hmot porostou. 
Potraviny a pohonné hmoty jsou dvě hlavní složky inflace, které způsobí, že skutečná inflace bude 
vyšší. U jádrové inflace, s ohledem na vývoj dovozních cen bez energií, existuje riziko mírně 
směrem dolů, což může být částečně kompenzujícím faktorem. Celkově je však možno 
předpokládat do konce roku 2007 inflaci kolem 4,5 %.  
 
Viceguvernér Singer: Pokládá technickou otázku, jaká by musela být odchylka kurzu, aby u 
korigované inflace bylo riziko dolů významné (resp. ne „lehké“). Tři či osm procent?  
Odpověď SMS: Původní dotaz se týkal posledních dvou měsíců tohoto roku. Jinak je samozřejmě 
třeba uvažovat o zpoždění mezi vývojem kurzu a korigovanou inflací. Velmi nedávné posílení 
kurzu může samozřejmě podstatně snížit výhled korigované inflace ve střednědobém horizontu.  
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Viceguvernér Niedermayer: Táže se sekce bankovních obchodů, přičemž se vrací k jejich 
pondělní prezentaci, zda není rozpor mezi tím, že na straně jedné posiluje kurz, jako by se koruna 
stávala „bezpečným přístavem“, ale na druhé straně rostou rizikové prémie vůči koruně.   
Odpověď sekce bankovních obchodů (dále SBO): V současné době je hlavním faktorem to, že 
domácí obchodníci mají splněny targety, že nechtějí otevírat žádné další pozice a že jakýkoliv 
externí faktor, to znamená zájem o nákup koruny i v malém objemu, má značný vliv na kurz 
koruny. Tato situace bude trvat až do konce roku. Jsme teď proto extrémně závislí na tom, co 
zamýšlejí dělat zahraniční obchodníci. Včera to bylo patrné z toho, že nelikvidita na trhu vedla k 
velice širokým spreadům. Nedokážeme říci přesně, v jakém objemu se obchodovalo, ale podle 
zpráv, které jsme měli, mohlo jít o několik desítek milionů euro, čili o relativně malý objem. 
Přesto nám to stlačilo korunu pod 26,500, resp. 26,400. Proto si myslíme, že faktory jako 
„bezpečný přístav“, potažmo riziková premie nehrají momentálně v kurzu koruny významnou 
roli.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Obrací se na poradce Bártu, s jehož stanoviskem se, možná naštěstí 
možná naneštěstí, stručně seznámil, s dotazem, jakou inflaci očekává v roce 2008.  
Odpověď poradce Bárty:  V této věci zcela respektuji názor sekce a zdá se mi, že to může být 
cokoliv mezi 5 a 5,5 %.  
 
Viceguvernér Singer: Uvádí, že se z různých rozhovorů dozvídá o neochotě bank si na 
mezibankovním trhu půjčovat na dobu delší než několik dnů. Ptá se sekce bankovních obchodů, 
zda je možno, i přes krátkou dobu monitorování situace - která trvá od října, takže není dostatečná 
srovnávací základna - pozorovat tyto projevy neochoty.  
Odpověď SBO: Obecně lze říci, že mezibankovní peněžní trh depozit je dominantně koncentrován 
ve splatnostech pod tři měsíce, což ukazují naše průzkumy. V těchto splatnostech je přibližně 
98 % likvidity. Při komunikaci s trhem jsme získali dojem, že depozita jsou koncentrována v 
úplně nekratších splatnostech, dominantně v O/N (overnight).  Na delších splatnostech je aktivita 
minimální. Pokud jde o to, jestli rozpoznáme vysychání likvidity ve splatnostech do jednoho 
měsíce, začali jsme v říjnu s detailním průzkumem, kdy se dotazujeme obchodníků mj. na obraty 
v O/N do jednoho týdne a do jednoho měsíce. Výsledky  potvrzují výše uvedenou tezi a ukazují, že 
podíl O/N na celém obratu činí asi 80 %. Do jednoho měsíce je podíl přibližně 96 %. Částečně 
jsme schopnipřeliv likvidity mezi splatnostmi rozpoznat v ochotě, resp. neochotě bank kotovat 
některé splatnosti. Např. včera jsme zaznamenali jejich zvýšenou nechuť kotovat splatnostijeden 
měsíc a jeden týden.  Tato skutečnostje ovšem dánaměnověpolitickým zasedáním bankovní rady.  
Obchodníci si kumulují likviditu do splatnosti totožné s datem zasedání a pokud by došlo ke 
zvýšení sazeb, budou si ji moci uložit za vyšší sazbu. Pokud by ke zvýšení sazeb nedošlo, nic by na 
tom netratili. Je to pro ně jakási opce, která je nestojí nic, resp. stojí je to, o kolik stlačí dolů 
jednodenní sazbu. Ostrá data k likviditě nemáme. Co máme, jsou pololetní průzkumy konané 
pravidelně v říjnu a dubnu od roku 1997. Data za peněžní trh jsou, pokud jde o maturity, 
poměrně hrubě rozčleněna. S jemnějším rozčleněním pracuje průzkum teprve od letošního října.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Souhlasí s tím, co bylo řečeno. Uvádí, že se ptal v bankách a tento 
názor mu byl potvrzen.  
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Vrchní ředitel Holman: Rozebírá bilanci rizik. Považuje posilování koruny za velmi výrazné a 
proti němu vnímá jako proinflační riziko především ceny potravin. Chtěl by znát názor SMS na 
vývoj cen potravin. Odvolává se na měnověpolitické doporučení, ve kterém SMS uvádí, že růst 
cen potravin nemusí být náhodný výkyv, ale že naopak může být dlouhodobým jevem. Zároveň 
upozorňuje, že v situační zprávě se na straně 2 v poznámce pod čarou spekuluje, že by růst cen 
potravin mohl být krátkodobým jevem, který by v horizontu měnové politiky mohl odeznít. Neví 
proto, co si o tom má myslet. Připomíná, že materiály OECD říkají, že se jedná o světový trend, 
kdy ceny potravin jsou taženy poptávkou takových zemí jako je Čína a Indie po kvalitnějších 
potravinách a jednak poptávkou po biopalivech. Z toho by mohlo vyplývat, že růst cen potravin by 
mohl být dlouhodobým jevem ovlivňujícím celosvětový trend. Má na to SMS nějaký silný názor? 
S výjimkou cen energií nevidí na proinflační straně žádný významnější faktor.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Rád by se vrátil k breakeven pointu ohledně kurzu. Dnes zaznělo, že se 
opravdu blížíme k brakeven pointu. Připomíná, že minulý měsíc SMS tvrdila, že jsme od 
breakeven pointu velmi daleko, a doporučovala sazby zvýšit. Dnes SMS říká, že se němu blížíme, 
ale zároveň to oslabuje tím, že je to pouze parciální informace. Ptá se proto, jestli nové informace, 
které z ekonomiky přicházejí, poskytují dostatečné argumenty pro to, co SMS doporučuje, tedy 
pro zvýšení sazeb.  
Odpověď SMS: Kurz sám o sobě je samozřejmě velmi silným faktorem. Síla průsaku kurzu do 
inflace, na základě empirických VAR modelů, které udělala kolegyně Babetská, je zhruba 25%. 
To znamená, že když se kurz odchýlí o 3 %, resp. o korunu vůči prognóze, dopad do inflace může 
činit až jeden procentní bod. Proti tomu však stojí proinflační rizika v některých oblastech. 
Mluvili jsme o cenách potravin a budeme počítat velmi jednoduché „účetnictví“: odchylka 
potravin od prognózy činila v říjnu dvě desetiny, v listopadu to může udělat dalších pět desetin. 
Dále přicházejí v úvahu nula až pět desetin za poplatky ve zdravotnictví. Možný růst cen energií 
představuje další dvě až tři desetiny. Tyto faktory se mohou nasčítat až do jednoho procentního 
bodu. Je to čistě shoda okolností, ale v této chvíli máme jedno silně proinflační a jedno silné 
protiinflační riziko, přičemž v souhrnu hodnotíme bilanci rizik jako mírně protiinflační. To 
znamená, že vychýlení bilance není natolik silné, abychom se z hlediska doporučení úrokových 
sazeb odkláněli od obrázku, který přinesla prognóza. Pokud jde o ceny potravin, jednoduchou 
odpověď je obtížné poskytnout. Pokud by se jednalo o nějaký jednorázový nákladový šok, dalo by 
se očekávat, že v letošním roce ceny vystřelí nahoru, ale v příštím roce zase spadnou dolů, což na 
horizontu měnové politiky může vytvářet spíše protiinflační tlak na celkovou inflaci. Pro tento 
scénář by hovořilo to, že za růstem cen potravin může být neúroda ve světě, jak jsme to viděli 
v případě minulé sklizně v Austrálii a letos i v USA a v Evropě. Pokud by příští sklizeň byla 
průměrná nebo dokonce nadprůměrná, stejně tak, jak ceny vystřelily nahoru, tak mohou zase 
spadnout. Nicméně tento krátkodobý faktor se kombinuje s dlouhodobým proinflačním 
poptávkovým vlivem, který zmiňoval vrchní ředitel Holman. Jde jednak o plynule a poměrně 
rychle rostoucí poptávku v Asii a jednak o biopaliva. Připomínáme, že jsme v 9. SZ měli přílohu, 
kde jsme byli spíše skeptičtí ohledně toho, že by v Evropě byl růst cen tažen biopalivy. Pokud by 
to byl čistě potávkový vliv, čekali bychom, že ceny budou ještě trendově růst, což by na horizontu 
měnové politiky představovalo ještě další proinflační riziko. Jde zřejmě o kombinací těchto dvou 
faktorů a o to, jakou váhu těmto dvěma scénářům kdo přikládá. My zatím implicitně 
předpokládáme, že jde o posun hladiny, kdy se ceny potravin dostanou na vyšší úroveň a tam 
přibližně setrvají i poté, co odezní nákladové šoky, protože poptávka dál poroste. To je zatím 
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základní scénář našeho hodnocení, v němž rizika jdou oběma směry. Umíme si představit jak 
pokles cen, který bude působit protiinflačně, tak trendový růst tažený poptávkou. Riziko směrem 
vzhůru spočívá např. v tom, že kvůli vysoké ceně krmných směsí by mohla být cena masa v roce 
2008 vyšší o 30 %. Oproti tomu riziko směrem dolů může spočívat v nedávném rozhodnutí 
Evropské komise, že bude možno příští rok využít nevyužité plochy ve starých západoevropských 
zemích pro dodatečné osetí zemědělskými plodinami. Kromě toho Evropská komise hodnotí vliv 
biopaliv jako malý až zanedbatelný a plánuje v tomto sektoru velký rozvoj. Růst cen potravin tedy 
Komise hodnotí jako krátkodobý výkyv. Ten byl způsoben mj. tím, že dvě velké sklizně před dvěma 
roky způsobily pokles cen, což vedlo následně k rozhodnutí vyvézt příliš velké množství produkce 
do zemí třetího světa. Tento krok spolu s poslední špatnou sklizní se vrátil Evropské unii 
v podobě vyšších cen. Ty by však neměly přetrvávat dlouho. Předpokládá se, že dočasné opatření 
směřující ke zvýšení výměry osevních ploch by mělo na stlačení cen k nižším hodnotám stačit. 
Existují i opačné názory, které tvrdí, že zavádění biopaliv v EU způsobí do budoucna zvýšení cen 
potravin, mimo jiné proto, že EU hodlá biopaliva ze dvou třetin dovážet ze zemí třetího světa.  
  
Vrchní ředitel Holman: Na straně 15 situační zprávy, kde se píše o čistém přílivu kapitálu 
v rámci ostatních investic finančního účtu, nerozumí větě, která říká, že čistý příliv kapitálu byl 
výsledkem přílivu v rámci finančních institucí a podnikového sektoru spojeného s výraznějším 
růstem jejich pasiv vůči nerezidentům. Mohla by SMS vysvětlit, co se za tím skrývá?  
Odpověď SMS: Za poslední tři čtvrtletí jsme zaznamenali odliv prostřednictvím finančních 
institucí a podnikového sektoru. Za poslední čtvrtletí jsme však zanamenali významný příliv 
prostředků, který se v součtu projevil jako čistý příliv. Nerozumíme přesně důvodu, v čem spočívá 
problém, a proč byl dotaz vznesen. Dotyčná věta pouze popisuje zaznamenaná data. Připouštíme, 
že jsme byli čistým přílivem přes banky a podniky poněkud překvapeni, protože bychom v době 
hypotéční krize spíše očekávali odliv odehrávající se mezi bankovní matkou a dcerami. Existuje 
však evidence, že pokud takový vztah mezi matkou a dcerou funguje, děje se tak na krátkodobém 
základě a nikoliv na čtvrtletních datech. Na doplnění lze uvést, že mezi matkami v zahraničí a 
dcerami na území ČR je možno pozorovat velké pohyby krátkodobého kapitálu na měsíční úrovni, 
přičemž momentálně sledujeme příliv kapitálu do země. Banky v ČR za devět měsíců roku čerpaly 
více peněz, než poskytly svým matkám. Z pohledu platební bilance domácí banky vyhledávají 
likviditu. Nezní to úplně logicky, ale nemáme pro to žádné lepší vysvětlení.   
 
Vrchní ředitel Holman: Zajímá ho názor sekce ohledně kurzu dolaru vůči euru. Jaký vliv na kurz 
eura a dolaru má úrokový diferenciál? Z předchozích vyjádření SMS získal dojem, že u velkých 
ekonomik jako je eurozóna a Spojené státy, nemá úrokový diferenciál velký vliv. Oproti tomu 
z jiných vyjádření, například z vyjádření Greenspana, vyplývá, že úrokový diferenciál vliv má. 
Chtěl by znát názor SMS.  
Odpověď SBO: Vypozorovali jsme, že dominantní roli hrají očekávání na budoucí výši úrokových 
sazeb, to znamená co bude dělat Fed a co bude dělat ECB. Protože u Fedu se očekává, že bude 
sazby snižovat, a u ECB se očekává, že sazby ponechá nezměněné, vyplývá z toho tlak na 
oslabení dolaru. Další faktory, které hrají roli, jsou faktory externího typu, tzn. např. co se bude 
dít s celosvětovými rezervami. V souvislosti s tím, jak probublává krize likvidity, všechny zmínky 
o tom, že čínská centrální banka, která drží jednu čtvrtinu celosvětových rezerv a mohla by chtít 
tyto rezervy realokovat z dolaru do nějakých jiných měn, mohou mít na dolar silný vliv. Podobně 
je tomu v případě zemí, které spolupracují v oblasti Perského zálivu a jejichž měny jsou navázány 
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na dolar. Jakmile se začne debatovat o tom, že by tyto země chtěly toto navázání rozvolnit, hraje 
to rovněž proti dolaru. Toto všechno jsou faktory, které obchodníci zvažují a které se promítají do 
pozorovaného vývoje dolaru. K těmto faktorům patří i očekávání zpomalování růstu americké 
ekonomiky, který vede k očekávání nižších úrokových sazeb v USA. 
  
Odpověď SMS: Potvrzuje závěry sekce bankovních obchodů a přidává několik dalších dílčích 
postřehů. Pokud jde o vývoj kolem subprime hypoték, signály, které dostáváme, jsou rozdílné a 
situace není jednoznačná. Na jedné straně se tvrdí, že problém subprime generuje ztráty bank, na 
druhé straně největší banka Bank of America umaže ztráty tím, že má exposure k akciím Chinesse 
Construction Bank, která roste a může se stát, že tato transakce více než nahradí utrpěné ztráty. 
Ve stejném směru působí nedávná informace IFO, že rostou exportní zakázky, např. v Německu. 
Další zprávou je neměnný a pozitivní sentiment v Asii. Asie roste a její výhledy jsou dobré. 
Evropa je sice vystavena obchodu s Amerikou, ale obchoduje s ní do menší míry, než se střední a 
východní Evropou. Spojené státy se přeorientovaly za posledních 10 let do výroby 
neobchodovatelných statků. Tyto informace naznačují, že když v Americe propukne hypotéční 
krize, což je v podstatě šok pro neobchodovatelný sektor, tak v Americe poklesne růst 
neobchodovatelných statků. USA však budou dále nasávat ze světa obchodovatelné zboží. To 
znamená, že růst v USA nemusí být tak úzce spjat se zbytkem světa. V této souvislosti se mluví o 
tzv. disconnectu. Souvislost s dolarem je taková, že vlivem očekávání, že Amerika neporoste tak, 
jak se před nějakou dobou čekalo, klesají i očekávání ohledně sazeb, tím se snižuje i očekávaný 
úrokový diferenciál. Jak víme, v minulosti působil úrokový diferenciál v tom směru, že dolar 
jenom mírně deprecioval, a s tím, jak se tento výhled změnil, depreciace dolaru se urychlila. 
Přispívá k tomu i to, že dolarové rezervy jsou koncentrovány v Asii. Pokud se očekává, že asijská 
ekonomika poroste rychle, očekávané reálné výnosy jsou poměrně vysoké. Protože však Asie drží 
dolary, očekávaný výnos dolarů prudce klesá. Na chování Číny je patrné, že fondy, které si 
vytvořila, se snaží realokovat do jiných měn, aby vydělávala více. Nejen, že dolar již deprecioval, 
ale bude zřejmě ještě dále depreciovat.  
 
Vrchní ředitel Holman: Zajímá ho jeden problém z měnověpolitického doporučení, které 
doporučuje zvýšit měnověpolitickou sazbu nad její politicky neutrální úroveň kvůli snížení 
inflačního cíle. Co to znamená? Znamená to, že SMS považuje měnovou restrikci, třeba i 
s negativním dopadem na reálný sektor, za nutnou podmínku snížení inflace na nový 
dvouprocentní inflační cíl? Mohla by na to dát SMS jasnou odpověď?  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Kolega Holub (ředitel SMS) řekl celkem jednoznačně, že na horizontu 
měnové politiky bude měnověrelevantní inflace přibližně 3 %. Oproti tomu v situační zprávě se 
píše, že rizika prognózy celkové i měnověpolitické inflace jsou vyhodnocena jako mírně 
protiinflační a z toho vyplývá konzistence na růst úrokových sazeb. Domnívá se, že by bylo dobré 
tato prohlášení doplnit a dovysvětlit.  
Odpověď SMS: Úvaha má dvě roviny. V první rovině bychom abstrahovali od snížení inflačního 
cíle a pokusili bychom se zamyslet nejen nad změnami úrokových sazeb, ale i nad jejich úrovní. 
Nyní je pro to poměrně vhodná příležitost, protože měnověpolitická inflace se vrátila  na cíl, 
ekonomika je mírně nad potenciálem a to je dobrá příležitost zamyslet se nad tím, kde by měla 
být úroveň úrokových sazeb v takové situaci. Tato kombinace spolu s výhledem růstu 
měnověpolitické inflace mírně nad cíl vede k tomu, že bychom měli být v současnosti na politicky 
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neutrální sazbě, případně nad ní. My jsme však na úrovni 3,25 %, která je nižší než 
měnověpoliticky neutrální úroveň. To vede k úvaze, že bychom měli pokračovat ve zvyšování 
úrokových sazeb a možná, že kdybychom v minulosti věděli, kde momentálně s inflací a 
s ekonomikou budeme, tak bychom už byli na vyšší úrovni. Pokud jde o druhou rovinu, kterou je 
nižší inflační cíl, chtěli bychom připomenout, že po odeznění daňových šoků inflace dle říjnové 
prognózy sice klesne, ale z pohledu dosahování nového inflačního cíle platného od roku 2010 se 
bude nacházet nad tímto novým cílem a bude se k němu dostávat jenom velmi pozvolna. 
Připomínám, že jsme vyhlásili, že bychom byli rádi, abychom již někdy v průběhu 2009 k novému 
cíli konvergovali tak, abychom se v roce 2010 nacházeli poblíž nového cíle. Viděno touto optikou 
by z hlediska měnové politiky bylo možná dokonce dobře, kdyby se naplnila nějaká protiinflační 
rizika prognózy, která by nám pomohla nového cíle dosáhnout. Nemusela by to být přímo měnová 
restrikce vyvolaná záměrně centrální bankou, ale mohli bychom být tolerantnější vůči posilování 
kurzu. Zatímco v minulosti jsme se posilování kurzu obávali, abychom se nedostali pod cíl, v této 
situaci by nám posilující kurz mohl pomoci. Pokud nám nepomůže kurz, nevidíme jiný faktor, 
který by nám v situaci kumulace proinflačních nabídkových šoků mohl pomoci. Tato úvaha 
směřuje k oportunnímu využití protiinflačních rizik k rychlejšímu splnění nového cíle. I bez tohoto 
cíle by však byla v platnosti úvaha o politicky neutrální sazbě. Lze na to nahlížet i z toho 
hlediska, že pokud bychom snižovali cíl v době, kdy by byla inflace na cíli, výhled inflace by byl 
na cíli a ekonomika přibližně v rovnováze, snížení cíle by bylo v modelovém rámci dosaženo tak, 
že by to vpřed hledící agenti vzali v úvahu, měnová politika by jenom naznačila nepatrné 
zpřísnění reálných měnových podmínek a nominální veličiny by se vydaly směrem k postupnému 
poklesu na novou hladinu. Model by zajistil takové vyhlazení, že by ten starý cíl přestal plnit 
zespoda a ten nový cíl by na začátku jeho platnosti neplnil zeshora. Ve stávajícíh podmínkách, 
kdy k cíli míříme v době, kdy je inflace tažená vzhůru kumulací nákladových šoků, model 
samozřejmě z obavy o ekonomický růst nedovolí takový růst sazeb, aby zajistil splnění cíle a 
prognóza ukazuje, že inflace zůstává dost dlouhou dobu nad cílem. Samozřejmě to platí za 
předpokladu, že agenti znají naše preference ohledně naší reakční funkce tak,  jak my 
předpokládáme, že je znají.  
 
Viceguvernér Singer: Ptá se, zda by nemohlo trochu pomoci, že na horizontu, o kterém teď 
hovoříme, tj. o delším konci v posledních čtyřech čtvrtletích, kdy nás kurz z historického hlediska 
zas tak moc nepřekvapil, jsme měli jsme průměrnou odchylku predikce od skutečné korigované 
inflace 1,5 procentního bodu? Soudí, že kdybychom vyšli z toho, že střední hodnota chyby je nad 
průměrem, tak bychom byli v tunelu s poměrně bezpečnou rezervou.  
Odpověď SMS:  U korigované inflace a grafu, který má poradce Bárta ve svém stanovisku, 
bychom rádi upozornili, že prognóza, kterou on srovnával s realitou, byla založena na starém 
spotřebním koši, kde inflace by momentálně nebyla 4 %, ale podle našich propočtů 4,5 %, 
přičemž celá odchylka je v korigované inflaci. Při zhruba 50% váze korigované inflace to tedy 
znamená, že jeden procentní bod v korigované inflaci se dá vysvětlit změnou koše. Zbývá vysvětlit 
nějakých 0,6 p.b. Tuto odchylku jsme mj. zohlednili přenastavením rovnováh v modelu, kdy jsme 
podstatně menší část rovnovážné apreciace připsali korigované inflaci a větší část regulovaným 
cenám. Do určité míry je proto tato věc již upravena v modelu a domníváme se, že bylo zřejmé již 
při posledním hodnocení plnění inflačního cíle a při poslední dekompozici změn prognózy, že 
nám to korigovanou inflaci stlačovalo poměrně výrazně směrem dolů. Neměli bychom se proto 
odpočítávat od prognózy na základě chyb v nastavení modelu, které bylo před rokem, ale které 

 7 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 29. listopadu 2007 

jsme mezitím změnili. Model už proto v těchto ohledech vypadá poněkud jinak a aktuální 
prognóza je proto jiná, než prognóza před rokem nebo rokem a půl.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Zaujal ho box ve stanovisku poradce Bárty, ve kterém se zamýšlí nad 
QPM. Připouští, že na tyto otázky měla být zaměřena větší pozornost, včetně hodnocení, že je 
třeba predikovat spíše dopředu a podle toho nastavovat měnovou politiku a ne tak, jak se to 
možná dělá v ČNB. Dále považuje za zajímavé, že až donedávna se veškeré dopady vývoje v USA 
na světovou ekonomiku braly tak, že se nic dít nebude. Nejnovější vyjádření Ordoneze a dalších 
však přiznávají, že dopad na světovou ekonomiku zaznamenán bude a že ztráty na subprimech se 
významně zvýšily. Uvádí, že v nejnovějších materiálech IFC postrádal tabulku, která v dřívějších 
materiálech popisovala očekávaný vývoj ve světě a v různých teritoriích eventuálně státech. Z ní 
bylo možno vyčíst, co lze do budoucna očekávat. Nyní zřejmě autoři této zprávy nenašli odvahu 
tuto tabulku zařadit, takže je obtížné zjistit, co se vlastně bude v příštím roce dít. Má na to SMS 
nějaký ucelenější názor?  
Dotaz ohledně předpovědí hospodářského růstu v USA SMS přímo nezodpověděla. Některými 
nejistotami vývoje v USA se SMS zabývala v odpovědi na dotaz VŘ Holmana ke kurzu USD/EUR 
(viz s. 8 a 9).  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Má otázky, které se netýkají přímo situační zprávy, ale jsou obecnější. 
Zajímá ho názor měnové sekce na reálné úrokové sazby. Když se podíváme na reálný PRIBOR a 
když ho ex ante deflujeme naší prognózou inflace, tak vychází, že jsme v záporných reálných 
úrokových sazbách. Při výpočtu reálných mezd v modelu používáme očišťování o změny 
nepřímých daní a dotaz je, jestli bychom to neměli dělat i v tomto případě. Doplňuje svoji 
předchozí otázku o dotaz, jestli jsou při stávající situaci na trhu reálné úrokové sazby rovnovážné.  
Odpověď SMS:  V modelu je průsak daní do inflačních očekávání omezený na standardních 20 % 
a proto agenti v modelové ekonomice nevnímají momentálně inflaci 4 %, resp 5 %, když si 
počítají reálné úrokové sazby. Vnímají ji na nějaké nižší hladině. I tak ale u agentů akcelerace 
inflace vede k nárůstu jejich inflačních očekávání, což má tendenci posouvat reálné úrokové míry 
do záporných hodnot. I to je jeden z důvodů, proč má prognóza rostoucí trajektorii úrokových 
sazeb. Růst nominálních úrokových sazeb je výrazem snahy zabránit prohlubování záporných 
reálných úrokových sazeb. To je součást celého mechanismu, i když je to tlumeno malým 
průsakem daní do inflačních očekávání. Při upřesnění odpovědi SMS dále uvádí, že průsaky jsou 
tlumeny na 20 % původní kalibrace a jsou odečteny zcela primární efekty do inflačních 
očekávání. Proto je inflace v této logice nižší a úroková složka zhruba neutrální, tj. poblíž 
rovnováhy, kterou odhadujeme kolem 1 %, avšak s tendencí k autonomnímu přechodu do 
záporných hodnot, pokud bychom nezvyšovali nominální úrokové sazby.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Chce se ještě zastavit u otázky, se kterou již přišel viceguvernér 
Niedermayer, a sice u stavebnictví. Připomíná, že už v minulých situačních zprávách nás 
stavebnictví několikrát překvapilo. Tehdy však SMS tvrdila, že je to dočasné a, můžeme-li to 
trochu zlehčit, že je to kvůli nedostatku cihel. Vzpomíná, že SMS dříve argumentovala, že během 
zimy vždy existovaly nevyužité stavební kapacity, a i když loňská zima byla mírná, tak k nevyužítí 
kapacit zřejmě došlo i tentokrát. Nyní již SMS tento argument nepoužívá a tvrdí, že dochází 
k oslabování růstu stavebnictví a že inflační tlaky z reálné ekonomiky nemusejí být tak silné. Je 
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tedy pravda, že zatímco dříve bylo zpomalení považováno sekcí za dočasné, dnes SMS 
přehodnocuje svůj názor?  
Odpověď SMS:  Stavebnictví samo o sobě není hlavní důvod, proč avizujeme možný nižší růst 
HDP. Daleko větší váhu v této úvaze má růst průmyslu, kde došlo k výraznému zpomalení. I tam 
však existuje jeden jednorázový faktor, jež spočívá v odstávce v rafinériích. Tento faktor může 
ovlivnit údaje za jedno čtvrtletí a kromě toho může být jeho vliv na velikost obratu větší než 
dopad na přidanou hodnotu tohoto sektoru. Ohledně faktorů zpomalení ve stavebnictví viz výše.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Chce se pozastavit u otázky, kterou vznesl již vrchní ředitel Holman. 
Jaký je názor SMS na vliv úrokového diferenciálu na vývoj kurzu? Tabulka na straně 24 situační 
zprávy ukazuje ke dni 15.11. posílení kurzu koruny v procentech oproti vybraným měnám od 
konce června. Zaujalo ho, že polský zloty, slovenská koruna posilují jako česká koruna a přitom je 
v těcho zemích výrazně vyšší úrokový diferenciál než v ČR. Jinými slovy, pokud by BR dnes 
poslechla doporučení SMS a zvýšila sazby, domnívá se SMS, že by bylo možno očekávat další 
skok v kurzu? Opakuje, že se nedomnívá, že by v regionu české koruny, slovenské koruny, či 
polského zlotého hrál úrokový diferenciál tak významnou roli. Zaujal ho vývoj maďarského 
forintu, který oproti euru ve srovnání s červnem dokonce oslabil o 3 %, přestože je tam vysoce 
kladný úrokový diferenciál. Jakou roli, podle SMS, hraje úrokový diferenciál v kurzu?  
Odpověď SMS:  Zvýšení úrokových sazeb může posílit kurz, ale když byla tato věc diskutována 
s bankovními obchody, byla shoda v tom, že k tomu lze těžko něco říci, protože zvýšení sazeb je 
do značné míry zakomponované do očekávání, přičemž dealeři už na zvýšení sazeb spekulují. 
Očekávali bychom proto, že vliv sazeb na kurz spíše nebude, a pokud nějaký bude, půjde o 
krátkodobý posun v řádu desetihaléřů. V tom, jak se kurz v posledních týdnech osciluje, to zřejmě 
nebude ten hlavní faktor.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Situační zprávu považuje za standardní, standardně dobrou a přinášející 
jasný příběh. Má dotaz ohledně poněkud vzdálenější budoucnosti, který se týká Přílohy 11 Klíčové 
makroekonomické indikátory konkrétně části trhu práce. Tabulka uvádí prognózu agregátní 
produktivity práce na roky 2008 a 2009, přičemž čtvrtletní čísla na rok 2009 ukazují naprosto 
impresivní předpoklady ohledně růstu produktivity blízko 6 % nebo nad 6 %. To jsou čísla, která 
jsme v dějinách ČR dosud nikdy nezažili. Zdůrazňuje, že se jedná o rok, který je zachycen naší 
prognózou a na který bychom tedy již měli vidět. V souvislosti s tím ho zajímá, zda SMS bude 
nějak přehodnocovat naši očekávanou trajektorii reálné apreciace koruny s ohledem na to, co si 
myslíme, že víme o růstu produktivity, a rovněž s ohledem na to, co si myslíme, že víme o 
budoucím vývoji inflace. Chce vědět, zda jsou tato čísla konzistentní s modelem, jestli se „rýmují“ 
s tím, jak je postaven QPM, nebo jestli jsou odvozena nějak jinak. Z toho pro něj vyplývá otázka, 
jestli má SMS nějakou úvahu o tom, že se očekávaná trajektorie postupně zpomalující apreciace 
koruny bude přehodnocovat. Chce vědět, zda si má „lámat hlavu“ s těmito vysokými čísly 
produktivity, pokud tato čísla nenavazují na nic jiného. Dodává, že ho velmi nezaujalo stanovisko 
poradce Bárty.  
Odpověď SMS: Vysoký růst produktivity práce nutně nemusí znamenat, že je to rovnovážný růst. 
Růst produktivity kolem 6 % má v sobě cyklickou komponentu. Ta spočívá v tom, že ve zpoždění 
za vývojem mezery výstupu se předpokládá zpomalení či dokonce zastavení růstu zaměstnanosti, 
což dočasně v roce 2009 zvyšuje produktivitu práce. To však neznamená, že bychom 
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přehodnocovali názor na rovnovážný růst produktivity práce, na rovnovážný růst HDP a tudíž i 
na rovnovážnou reálnou apreciaci.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Pozastavuje se nad tím, že je cyklický dopad relativně velký.  
Odpověď SMS: Dopad je skutečně velký a souvisí s tím, že průběh cyklu je hodně rozkolísaný 
působením fiskální politiky. Jinak prognóza zaměstnanosti, nezaměstnanosti, produktivity práce a 
souvisejících veličin vzniká jako satelitní úvaha, protože QPM tyto veličiny v sobě endogenně 
neobsahuje. SMS se samozřejmě snaží všechny proměnné navazovat tak, aby byly vnitřně 
konzistentní.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Klade ještě technickou doplňující otázku, zda předpoklad o rovnovážné 
reálné apreciaci je počítán na nějakých historických datech nebo je to nějaký ex ante přístup, byť 
odvozený od minulosti.  
Odpověď SMS: Tento předpoklad je počítán na minulých datech, ale existuje určitá diskrece při 
stanovování počátečních podmínek prognózy, jak tempo extrapolovat do budoucnosti. SMS 
standardně očekává, že s tím, jak budou některé kanály reálné apreciace odeznívat, bude se 
tempo apreciace v čase zpomalovat.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Ptá se SMS, zda neexistuje nějaký teoretický důvod k úvaze o 
pokračujícím zpomalování tempa reálné apreciace. Připouští, že je to možná na delší diskusi a že 
se to netýká bezprostředně projednávané situační zprávy.  
Odpověď SMS: Bereme to jako námět do budoucna.  
 
 
II. Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Viceguvernér Niedermayer: Uvádí, že v posledním měsíci slyšel mnoho sofistikovaných i méně 
sofistikovaných argumentů, které mírně změnily jeho názor, i když ne o moc. Situace mu připadá 
poměrně jednoznačná v tom, že můžeme čekat nárůst inflace, kterou jsme už dost dlouho nezažili. 
Domnívá se, že v prognóze se stále pracuje s tím, že agenti jsou velmi sofistikovaní a velmi vpřed 
hledící a chápou, že půjde o posun cenové úrovně a nikoliv nárůst inflace. Vyjadřuje názor, že 
inflační výhled nevypadá moc příznivě a že inflace bude o hodně vyšší než 5 %. Zároveň však 
nevylučuje, že v důsledku kombinace mnoha faktorů může inflace poměrně rychle poklesnout 
zároveň s hospodářským růstem. Vzniká tak otázka, kdy by bylo vhodné na takový pokles 
agresivně reagovat. Jeví se mu obtížné na tomto jednání necítit situaci na zvýšení úrokových 
sazeb. Připomíná, že bankovní rada absolvovala diskuze na téma, jak moc má být vpřed hledící a 
jak moc má věřit prognostickému aparátu. Zmiňuje se o tom, protože zaznamenal argumenty, že 
ke zvýšení sazeb bude vhodné přikročit, teprve až se dostaví nárůst inflace. Domnívá se, že 
diskutovat o tom, zda inflace je nebo není, je nyní hodně obtížné, resp. je obtížné diskutovat o 
tom, že inflaci ještě nevidíme. Nyní máme inflaci 4 %, zřejmě se zvýší na 4,5 %, a to při úrokových 
sazbách 3 %. Konstatuje, že inflace potravin je také inflací a že nikdo nemůže očekávat, že 
veřejnost bude sofistikovaně čtyřprocentní inflaci dělit na faktory mimo kontrolu ČNB či na 
jednorázové nebo dlouhodobé faktory. Dovede si těžko představit, že by odcházel z tohoto 
jednání bez toho, aniž by udělal všechno pro to, aby BR sazby zvýšila.  
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Viceguvernér Singer: Upozorňuje, že příští dva měsíce již měnovou politikou neovlivníme a že 
ČNB bude svojí dnešní politikou ovlivňovat inflaci v prvních měsících 2009. Považuje za důležité 
to připomenout. Poznamenává, že po důkladných diskuzích se z členů BR pomalu stávají 
odborníci nejen na ropné vrty, ale i na zemědělství ve všech možných světových oblastech. Pokud 
jde o ceny komodit, souhlasí s tím, že ceny potravin jsou zřetelným rizikem. Vezmeme-li 
anekdotickou evidenci, nemůžeme si nevšimnout, že cena bílých lanýžů stoupla nejméně o 25 %, 
takže oběd pro dva lidi již nelze pořídit pod devět tisíc korun, což je „závažné inflační riziko“. 
Poznamenává, že GRIP v situační zprávě dobře vyjadřuje, že se možná podaří naplnit slavnou a 
silně medializovanou prognózu bývalého premiéra vyslovenou v Alžíru, která zněla na 25 Kč za 
euro v roce 2010, a to již během několika málo měsíců. Z hlediska měnové politiky by to 
nepovažoval za příjemnou situaci. Uvádí, že první kurzové otřesy se sice zdály nevýznamné, ale 
nyní jsme v situaci, která by mohla vést k ochlazení konjunktury. Kromě toho se mohou začít 
měnit trajektorie sazeb měnových autorit v okolních zemích a ani robustnost domácí poptávky se 
nemusí ukázat takovou, jak se nám jeví dnes. Nedivil by se, kdyby se začaly objevovat signály 
případného přehodnocování konjunktury směrem dolů, a je připraven pozorně sledovat a 
vyhodnocovat všechny nové informace. Vrací se ke stanovisku poradce Bárty k situační zprávě. 
Připouští, že přineslo vyhraněný postoj na jednu stranu, ale nepovažuje to za nic dramatického 
s ohledem na to, že historicky se tento pohled spíše naplňoval. Rozumí tomu, proč by se měl 
takový pohled připomínat, i když vždy existují ex post zdůvodnění, proč by se tentokrát podobný 
vývoj neměl znovu opakovat.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Uvádí, že v jeho rozhodování stojí proti sobě vyšší inflace a kurz, který 
zatím nezačal korigovat, a že je pro něj obtížné se na nějakou stranu přiklonit. Pokud jde o 
potraviny, vyjadřuje nejistotu ohledně dalšího vývoje, protože vycházíme z úzkého pojetí 
hodnocení úrody severní polokoule. Na jižní polokouli je však jiné období a je možné, že tlak na 
ceny potravin může být korigován, i když také nemusí. Připouští, že jeho dřívější odhad na 
vyrovnávání cen ropy byl poněkud optimistický, nicméně cena ropy se stále vyjadřuje v dolarech, 
takže přepočet do korun není až tak dramatický. Nejzajímavějším tématem pro něj je 
přehodnocování růstu v Evropě. Vyjadřuje nejistotu, jaký dopad by takové přehodnocení mohlo 
mít na domácí ekonomiku. Pokud se naplní některé pesimistické názory, může být cena ropy vyšší. 
Nepřekvapuje ho, že máme vyšší spotřebitelskou poptávku, protože česká ekonomika konverguje 
k západoevropskému standardu. Svůj postoj ke změně sazeb vyjádří až při hlasování.  
 
Vrchní ředitel Holman: Pokouší se shrnout argumenty, proč nezvyšovat úrokové sazby. Na 
jedné straně vnímá silný protiinflační tlak ze strany posilující koruny, který je silnější, než jsme 
předpokládali. Zatím nevidí žádné důvody, proč by se vývoj měl obrátit. Obává se, že kdyby BR 
zvýšila úrokové sazby, trend posilování by se tím jenom podnítil a koruna by se posunula k dalším 
rekordům. Na druhé straně nevidí žádné výraznější tlaky ze strany reálné ekonomiky. Protiinflačně 
působí vývoj inflace bez pohonných hmot, výhled hospodářského růstu v eurozóně je nižší, výhled 
eurových sazeb je v krátkodobém horizontu sice vyšší, ale v delším období se snižuje, z čehož 
vyplývá slabší zahraniční poptávka a nižší zahraniční úrokové sazby v delším horizontu. To by 
mělo tlačit domácí inflaci i sazby dolů. Přetrvávají rizika v Americe a v Evropě, která plynou 
z amerických hypotéčních trhů, což považuje za velkou nejistotu. Domnívá se, že i domácí 
předstihové indikátory naznačují, že bude v ČR nižší hospodářský růst ve 3. čtvrtletí, než jaký 
ČNB prognózovala. Zveřejněné údaje o růstu mezd naznačují, že v nepodnikatelské sféře sice 
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mzdy rostou o něco více, ale v podnikatelské sféře byly zase nižší než v prognóze. Připouští, že 
z oblasti cen potravin přicházejí inflační tlaky, ale obává se, že budoucí cenový vývoj v této oblasti 
neumíme dostatečně prognózovat. Byl by proto opatrný reagovat na růst cen potravin zvyšováním 
sazeb.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Podle jeho názoru není situace odlišná od minulého měsíce a tím pádem 
se nemění ani jeho názor na to, co by ČNB měla dělat. Na horizontu měnové politiky stále 
pozoruje zbytky domácích proinflačních tlaků, které jsou však nižší než ty, které byly predikovány 
v předchozí prognóze. Je přesvědčen, že proti nim by měla ČNB ještě bojovat zvýšením sazeb a 
domnívá se, že ČNB stále není se sazbami v „základním táboře“, ve kterém by bylo možno 
vyčkávat na další vývoj. Kromě toho se, v souladu se SMS, obává možného rozkolísání inflačních 
očekávání. Navrhuje proto, kromě zvýšení sazeb, aby se BR dohodla na tom, jak bude toto 
jednorázové zvýšení inflace v příštím roce komunikovat. Zmiňuje možnost článku napsaného 
guvernérem nebo obsáhlého rozhovoru s ním. Opakuje a zdůrazňuje význam toho, aby ČNB 
vyslala jasné poselství, že růst cen na počátku roku 2008 bude jednorázový a dočasný, a aby toto 
poselství všichni agenti náležitě pochopili. Za poměrně riskantní považuje úvahu o nižším cíli po 
roce 2010, ale navrhuje nechat diskuzi o tomto tématu na jinou příležitost. Vrací se ještě ke 
stanovisku poradce Bárty. Vyjadřuje názor, že pokud je ve stanovisku vyjádřena myšlenka, že 
centrální banka není na horizontu měnové politiky schopna nasměrovat inflaci do inflačního cíle, 
nepatří tento názor do centrální banky. Považuje tuto myšlenku za základní ideu stanoviska, se 
kterou se nemůže za žádných okolností smířit. Neméně kritický pohled uplatňuje vůči 
dekompozici cenového indexu na různé složky, vůči pokusům analyzovat tyto složky odděleně a 
vůči snaze výjimkovat ty, které rychle rostou. Je přesvědčen, že růst cen potravin a růst cen 
energií má primárně ekonomické příčiny, i když připouští, že některé faktory mohou být 
jednorázové. Zásadně však nesouhlasí s tím rozdělovat inflaci na část, kterou umíme ovlivnit a 
která se nám dobře predikuje, a na část, kterou neumíme ovlivnit a proto ji výjimkujeme. Dále 
považuje za zavádějící vyzdvihovat z prognózy faktory, které jsou v ní již obsaženy, a používat je 
jako argumenty proti zvyšování sazeb. Má jimi na mysli fiskální politiku a mezeru výstupu. Také 
považuje za nepřijatelné, pokud se vyskytuje ve stanovisku závěr, že ať už budou jestřábi či 
holubice dělat cokoliv, stejně to nebude mít žádný vliv. Rovněž graf použitý ve stanovisku 
nepovažuje za správný. Vytýká mu absenci zpoždění mezi různými veličinami a aplikaci 
nesprávného cenového koše.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Na rozdíl od kolegy Hampla, vnímá posun oproti minulému měsíci, i 
když není k dispozici nová prognóza. Odvolává se na říjnovou diskuzi v BR, při které 
argumentoval breakeven pointem. Tehdy upozorňoval, že se k němu v rámci citlivostního scénáře 
blížíme, a navrhoval proto počkat. Dnes, a za to by chtěl pochválit prezentaci ředitele SMS 
Holuba, bylo ukázáno, že sice jsme k breakeven pointu ještě blíž, avšak přibližování se 
k breakeven pointu bylo prezentováno pouze jako parciální informace, protože byly nově 
prezentovány další tři faktory, které by mohly zvýšit inflaci oproti prognóze. Má tím na mysli 
potraviny, energie a poplatky ve zdravotnictví. To považuje za novou informaci, která jeho 
vnímání současné situace posunuje někam jinam. Zabývá se dále sekundárními efekty. Vyjadřuje 
obavu, že agenti nejsou příliš vpřed hledící a že růst inflace v posledních měsících se budou snažit 
promítat do svých budoucích očekávání. Nečekal by proto na leden či únor a snažil by se 
rostoucím inflačním očekáváním čelit už nyní. Nerad by se totiž dočkal situace, že ČNB bude 
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zvyšovat sazby teprve až se inflace v důsledku vyšších daní zvýší, přestože ČNB v minulosti 
tvrdila, že takto postupovat nebude. Navrhuje být vpřed hledící, když existuje vysoká 
pravděpodobnost, že inflace bude vyšší, než prognóza předpokládá. Vrací se k otázce reálných 
úrokových sazeb. Konstatuje, že jsou jednoznačně záporné, a připomíná, že SMS řekla, že jsou 
v modelu méně záporné, než předpokládají ekonomičtí agenti. Poukazuje na to, že v reálném světě 
to nikdo neočišťuje tak, jak je to vyjádřeno v modelu. Opakuje, že primární dopady jsou očištěny 
plně a sekundární dopady jsou tlumeny na 20 % standardního průsaku. To, že v reálném světě 
takto nikdo neuvažuje, považuje za poměrně velké riziko. Otevírá opět otázku úrokového 
diferenciálu. Domnívá se, že v poslední době úrokový diferenciál nehraje významnější roli a 
vyjadřuje potěšení nad tím, že to dnes potvrdil i náměstek ředitele Frydrych. Připomíná rovněž 
informaci získanou v prosinci 2006 od tehdejšího ředitele sekce bankovních obchodů Kvapila, že 
koncem roku může s korunou zahýbat jakýkoliv malý pohyb na devizovém trhu. V těchto dnech to 
také vidíme, když včera byl kurz na historickém maximu. Věří, že trh je na konci roku mělký a 
nebál by se, že by se mohl v lednu nebo v únoru vrátit někam jinam. Shrnuje, že pokud vidíme 
rostoucí inflační tlaky, neměla by ČNB čekat na leden a únor.  
 
Guvernér Tůma: Rozvíjí obecnější úvahu na téma role formování inflačních očekávání v režimu 
cílování inflace. Odkazuje na závěry studie od D. Laxtona a N. Batini z MMF, kteří se snaží 
empiricky ukázat, jaké přínosy má režim cílování inflace ve srovnání s jinými režimy měnové 
politiky. Uvádí, že v začátcích fungování režimů cílování inflace se předpokládalo splnění různých 
podmínek, jako je např. fungující finanční trh, připravenost centrálních bank, schopnost provádět 
analýzy, atd. I když se sice režim cílování inflace provozuje ne příliš dlouho, začínají se rýsovat 
signifikantní empirické výsledky, že tento režim přináší nižší inflaci a nižší inflační očekávání, aniž 
by to vedlo ke ztrátě výstupu. Důvod, proč se o tom zmiňuje, spočívá v tom, že i když podmínky 
fungování režimu, které byly považovány za nezbytné, často splněny nebyly, přesto tento režim 
funguje. Děje se tak proto, že centrální banka vysloví nějaký závazek, oznámí úroveň inflace, 
kterou hodlá zabezpečit, koncipuje politiku, která je považována za věrohodnou a celý systém pak 
docela dobře funguje. Podstata úspěchu tedy spočívá v onom závazku a v kredibilitě centrální 
banky. Tyto dva momenty považuje za klíčové a klade si otázku, v čem by nyní mohla spočívat 
větší rizika pro kredibilitu. Na jedné straně spatřuje riziko růstu sazeb v tom, že pokud by kurz 
setrvával na stávající úrovni nebo dokonce dále posiloval, zejména pokud by ještě dále oslaboval 
dolar, mohlo by se stát něco podobného jako v roce 2001, a sice to, že se následná snaha opět 
korunu oslabit může ukázat jako velmi obtížná. Jinými slovy, nerad by se dočkal toho, že poté, co 
by ČNB sazby zvedla, musela by je zase brzy snižovat. Takový postup by nepovažoval z hlediska 
kredibility za vhodný. Na druhé straně by kredibilita mohla utrpět, pokud by ČNB nevystupovala 
jako instituce, která dbá na dlouhodobé udržování inflace na nízké úrovni. Zastává názor, že 
dlouhodobá inflační očekávání jsou u nás relativně rozumně ukotvená. Byla by proto škoda o tuto 
kredibilitu přijít, ať už ČNB k této kredibilitě dospěla nějakým oportunním způsobem někdy 
v minulosti nebo ne. V okamžiku, kdy inflace téměř evidentně směřuje nad 5 %, může to zvýšit 
inflační očekávání a nic na tom nezmění jasnozřivost agentů, kteří uvidí, že korigovaná inflace, 
pokrývající 50 % spotřebního koše, je nízká. ČNB by neměla vytvářet dojem, že cíluje celkovou 
inflaci a přitom by se rozhodovala jenom podle 50 % koše. V tom spočívá riziko z druhé strany. 
Obě tato rizika jsou svým způsobem významná, takže rozhodování není jednoduché. Připouští, že 
riziko budoucího snížení sazeb existuje, otázkou však je, jak je vysoké. Za příliž vysoké ho 
nepovažuje, ale vyloučit ho neumí. Domnívá se, že kurz bude korigovat, a neumí si představit, že 
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při inflaci přes 5 % by se část reálné apreciace neodehrávala prostřednictvím inflačního diferenciálu 
a že by tudíž kurz nadále posiloval obdobným tempem jako v letošním roce. Očekávaný inflační 
diferenciál bude v nejbližší době značný a vzhledem k nedávnému poměrně značnému posílení 
kurzu nelze vyloučit, že kurz je „předapreciovaný“. Pohled na příští rok ho utvrzuje v přesvědčení, 
že reálná apreciace se bude odehrávat prostřednictvím inflačního diferenciálu a těžko si umí 
představit významnější apreciaci nominální. Dodává, že pravděpodobnost korekce kurzu v 1. 
čtvrtletí považuje za vyšší než padesátiprocentní. V závěru otevírá ještě poslední téma, o kterém 
předtím nebyla řeč, a sice prodej výnosů z devizových rezerv. Dává ke zvážení, zda by v situaci 
nízké likvidity (která se opakuje každý konec roku a při které způsobí volatilitu kurzu i několik 
málo transakcí) nemělo být diskrece v prodejích ve specifických podmínkách málo likvidního trhu 
více využíváno. Obává se, že i objemy několika milionů, které jsou jindy bezvýznamné, by mohly 
koncem roku sehrát poměrně důležitou roli.  
 
Viceguvernér Niedermayer:  Souhlasí s mnohým, co bylo řečeno. Uvádí, že by měl porozumění 
pro to, kdyby jeho kolegové v prvním čtvrtletí 2008 snížili sazby, protože nyní považuje za 
důležité, aby centrální banka ukázala, že ví, že se blíží nějaký problém a že situace není triviální. Je 
možné, že čísla meziměsíční inflace v únoru a v březnu budou mířit takovým směrem, že se ukáže 
jako zbytečné na pokles meziroční inflace čekat. Neviděl by to jako chybu a domnívá se, že 
nadcházející inflační epizodou by měla ČNB projít s vyššími sazbami. Připouští, že vnímá silné 
názory, že není třeba zvyšovat úrokové sazby, ale dodává, že jim dost dobře nerozumí. Přesto si 
myslí, že ti, co je zastávají, nevydrží do února je nezvýšit, pokud to ČNB mezitím neudělá,. Je 
přesvědčen, že pokud se nestane něco velmi dramatického a korigovaná inflace nepůjde natolik 
rychle dolů, aby kompenzovala jiné faktory, tak inflace dosáhne 5 %. Věří, že tyto názory se tedy 
postupně změní a že jednoho dne bude celá bankovní rada hlasovat pro zvýšení úrokových sazeb 
v souladu se základním scénářem. Souhlasí s vrchním ředitelem Tomšíkem, že je lepší to udělat už 
v listopadu a ne až v lednu, kdy už bude vidět, že ceny vzrostly. Připouští nicméně, že se může 
mýlit. Konstatuje, že nic víc by nedělal raději, než cíloval inflaci v lednu 2009. Problém však je, že 
k tomuto datu se musí projít rokem 2008 a že v nejbližší době bude velmi záležet na očekávaních. 
Poznamenává, že nynější vnímání se velmi liší od toho, jak se k tomu přistupovalo před několika 
měsíci. Tehdy se říkalo, že inflace je pod kontrolou, korigovaná inflace míří k nule, ekonomika je v 
rovnováze a v lednu se zvýší jenom daň z přidané hodnoty. Dnes je však vidět, že cen, které 
porostou, bude mnohem více. Normální člověk z ulice by řekl, že poroste téměř vše [s humorným 
přípodotkem], že lanýže naštěstí nejsou v koši, neboť to není položka masové spotřeby. Uvádí, že 
vzrostou ceny potravin, všech možných energií, benzínu a elektřiny, vzroste daň z přidané 
hodnoty, nově zavedené poplatky, dojde ke zvyšování jízdného v městské hromadné dopravě, ke 
skrytému zvyšování jízdného na železnici, což vůbec nepřipomíná situaci slovenské ekonomické 
nejistotoy, když se zvýší pouze daň z přidané hodnoty. Situaci vidí poněkud jinak. Dovede si 
představit jako ekonomicky udržitelné zavřít oči, nějaké tři či čtyři měsíce přežít, pak se probudit a 
vidět, že to bylo moudré ekonomické rozhodnutí. Nemyslí si však, že by to bylo kredibilní a že 
ekonomičtí agenti jsou kdovíjak sofistikovaní. Bude se proto především hrát o to, jak se agenti 
zachovají.  
 
Viceguvernér Singer: Přiznává, že má z některých výroků silný pocit déjà vu. Připomíná mu to 
situaci, kdy přišel do ČNB. Ve vší úctě ke kolegovi Niedermayerovi poznamenává, že jeho výrok 
o tom, že bude někdy ochoten snížit sazby je historicky nekredibilní. Pokračuje poznámkou, že by 
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ocenil, kdyby členové BR udržovali úrčitý respekt vůči názorům druhých. Chápe, že členové BR 
cítí potřebu učinit nějaká prohlášení k tomu, co vyjadřují nejnovější čísla o inflaci, ale neměli by si 
mezi sebou namlouvat, že kdykoliv v horizontu měnové politiky je možno dosáhnout inflačního 
cíle. Považuje to za naprosto nerealistické. Vyjadřuje názor, že i když se BR snaží poctivě 
dosáhnout cíle, neznamená to, že si může myslet, že toho lze dosáhnout vždy. Dále se zamýšlí nad 
tím, co vyvolává změnu pozice členů BR. Domnívá se, že změnu těchto pozic nevyvolala nová 
situace, ale pouze rozevření nůžek v obou směrech, tj. jak ve směru proinflačním tak 
protiinflačním. Vyjadřuje pocit, že celé dnešní rozhodování je taženo potřebou něco komunikovat, 
něco signalizovat nebo něco ukázat. Za normálních okolností by to nepovažoval za zcela šťastné. 
Připouští však, že inflace na úrovni 5 % je novou historickou zkušeností. Problematičnost 
rozhodnutí BR bude dána především tím, že bude mít jen minimální vliv na některé veličiny. 
Vyjadřuje přesvědčení, že poptávku po potravinách, s výjimkou bílých lanýžů, rozhodnutí BR 
neovlivní. Pokud jde o pohyb kurzu nahoru nebo dolů, oceňuje, že mezi členy BR existuje 
povědomí, že změna sazeb o 0,25 p.b. může takový pohyb vyvolat. Připomíná, že vždy tvrdil, že 
pokud se ekonomika nachází poblíž svých rovnovážných trajektorií, aniž by měl dlouhodobě pocit, 
že se musí např. dva roky něco měnit, nevytváří to situaci, v níž by mělo mít mírné vychýlení kurzu 
fatální dopad na kredibilitu centrální banky. Nepřikládal by tomu větší význam, než si to zasluhuje. 
S uspokojením předjímá možnost, že si déle sloužící členové BR, podobně jako on sám, budou 
moci již v první polovině svého mandátu přečíst v nějakém hodnocení, že mohli sazby držet na 
nižší úrovni, přestože si připadali při příchodu do ČNB, jak odvážně všechno mění. To povede 
k jejich vyšší moudrosti ve druhé půlce jejich mandátu, kdy zase přijdou noví mladí členové. 
Pokud jde o kurzové operace, připomíná, že na začátku podporoval diskreci, i když nebyl 
přítomen u konkrétního rozhodnutí. Podporuje nicméně neměnnost pravidel. Pravidla byla 
změněna relativně nedávno a z hlediska komunikace by to mohlo být vnímáno jako významná 
změna. Uzavírá, že to nevnímá jako nějaké dramatické rozhodnutí, ale že z hlediska komunikace a 
při existujících vyhlídkách na očekávaný růst inflace, se mu pro uklidnění inflačních očekávání jeví 
zvýšení úrokových sazeb jako rozumné.  
 
 
Vrchní ředitel Holman: K současné vysoké inflaci na úrovni 4 % poznamenává, že může být 
vysoká i částečně kvůli nízké srovnávací základně. Má dojem, že v září a v říjnu minulého roku 
spotřebitelská inflace klesala, takže proto se může jevit dnešní inflace jako vysoká. Pokud jde o 
promítnutí daní do cen, neměl by to být pro BR důvod pro zvyšování sazeb, protože se jedná o 
jednorázovou záležitost. ČNB by to měla řešit komunikací, tzn. říkat častěji a více nahlas, že se 
tento impuls nepromítne do inflace v následujícím období. Pozastavuje se nad argumentem 
obsaženým v měnověpolitickém doporučení, který se týká snižování inflačního cíle. Nedomnívá se, 
že by snížení cíle mělo být používáno jako argument pro zvyšování úrokových sazeb. Vzpomíná si, 
že když se rozhodovalo o snižování cíle, tak zejména ti členové, kteří hlasovali pro jeho snížení, 
vycházeli z toho, že nižšího cíle nebude dosaženo měnovou restrikcí, ale snížením inflačních 
očekávání. Proto se domnívá, že by BR měla být konzistentní a držet se tohoto přístupu i nadále. 
Neměla by říkat, že nyní, nebo kdykoliv jindy, je z důvodu snížení inflačního cíle vhodná doba pro 
měnovou restrikci.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Prohlašuje, že není ochoten přistoupit na úvahu, že ČNB, při omezeních, 
která jsou dána, a kterými je např. vyhlazování sazeb, není schopna v horizontu měnové politiky 
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dosáhnout požadované inflace. Vyjadřuje obavu, že až BR obdrží v prosinci výsledky analýz 
podstřelování inflačních cílů, ukáže se naopak, že měnová politika je velmi mocná a že je možná 
mocnější při ovlivňování úrovně inflace, než si patrně v této chvíli myslíme. Předvídá, že při 
vysvětlování příčin podstřelování se možná ukáže, že šoky plynoucí z měnové politiky budou hrát 
velkou roli. Myslí si tedy pravý opak toho co někteří jiní členové BR. Z ekonomického hlediska 
nepovažuje za správnou úvahu, že centrální banka neovlivňuje jednu část koše spotřebitelské 
inflace, např. cen potravin, když přitom prostřednictvím klíčové regulované ceny ovlivňuje 
všechny ceny, poptávku, substituční efekty, atd. Připouští nicméně, ža tato otázka by zasluhovala 
nějakou speciální diskuzi. Souhlasí s dříve přednesenou úvahou o kanálech reálné apreciace 
v příštím roce. Připomíná, že už o tomto tématu BR již dříve diskutovala a že v tom dosáhla 
shody. Domnívá se, že říjnová prognóza s tímto aspektem již počítá. Ubezpečuje se v tom, že 
nikdo z přítomných členů BR neuvažuje, že by čekal na to, až inflace začátkem příštího roku 
vyskočí a že teprve potom přikročí ke zvýšení sazeb. Pokud jde o inflační cíl, vrací se k dilematu 
nastoleném guvernérem Tůmou. Klade si otázku, která z obou jím naznačených cest je horší a 
tudíž která přináší centrální bance větší problém. Přiznává, že jakkoliv nebyl pro snížení inflačního 
cíle, neumí od něj dnes při rozhodování odhlédnout. Připomíná, že již při schvalování nového 
inflačního cíle říkal, že pokud se ex post ukáže, že měnová politika byla asymetrická, tak po 
snížení cíle bude zapotřebí si tuto asymetrii ponechat, aby byl snížený cíl dosažitelný. Faktory, 
které se teď objevují, ho utvrzují v tom, že tomu tak asi bohužel bude muset být. Proto si myslí, že 
úvaha o zvýšení sazeb je pro kredibilitu měnové politiky při plnění budoucích inflačních cílů méně 
riskantní než úvaha opačná. Neumí si odmyslet, že v trajektorii úrokových sazeb je už 
zakomponovaná cesta k nižšímu cíli. Říká to při plném vědomí toho, že rozhodnutí o nižším cíli 
bylo přijato, a jako takové ho plně respektuje. Je to pro něj jeden z argumentů, proč bude 
navrhovat zvýšení sazeb. K otázce prodejů výnosů z devizových rezerv poznamenává, že 
nesouhlasí s guvernérem Tůmou. Znamenalo by to totiž, že se přechází od principu „pravidla 
nikoliv diskrece“ k principu „diskrece nikoliv pravidla“, přičemž se mu na principu „pravidla 
nikoliv diskrece“ líbilo právě to, že se nebudou pravidla ani v dlouhém období měnit.  
 
Guvernér Tůma: Přerušuje vrchního ředitele Hampla poznámkou, že s diskrecí se uvažovalo pro 
mimořádné situace a je ke zvážení, jestli podmínky, které právě existují na trhu, jsou právě oněmi 
mimořádnými podmínkami.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Pokračuje s poukazem na to, že, jak opakovaně potvrzuje ředitel 
Frydrych, podmínky nízké likvidity na trhu se pravidelně koncem roku opakují. Proto si myslí, že 
by pravidlo mělo platit i v období, které se pravidelně opakuje. Ptá se ostatních členů BR, do jaké 
míry by měla ČNB komunikovat jednorázovost očekávaného inflačního vzedmutí způsobem, který 
není zcela běžný po měnových zasedáních.  
 
Guvernér Tůma: Uvádí, že má pro časopis Ekonom předjednaný rozhovor na prosinec, takže by 
v něm mohl toto téma otevřít. Soudí, že všichni členové BR již při různých příležitostech 
zdůrazňovali jednorázovost inflačního výkyvu a potvrzuje, že by to pro BR na příštích dvanáct 
měsíců mělo být hlavní a stále se opakující téma.  
 
Viceguvernér Singer: Dodává, že by z toho měl být udělán výrok, který nebude interpretován 
jako výrok o konkrétních sazbách.  
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Vrchní ředitel Řežábek: Vrací se k tématům, která již byla probírána. Vývoj cen potravin je 
ovlivněn dotační politikou a světovou výrobou. Připomíná, že zemědělci jsou více konzervativní, 
než jiní výrobci a že otázka cen u nich bývá stabilnější. Uvádí, že se jim v letošním roce výrazně 
zvýšily zisky na jeden hektar a že zisk je již natolik zajímavý, že do budoucna pro ně není nutné to 
jakkoliv měnit. Zisk deset tisíc korun je pro ně částka již abnormálně lukrativní a je to pro ně i 
pozice, ze které nemůže být problém případně ustoupit. Technicky se dovybavili a přesto docilují 
těchto zisků po odečtení veškerých nákladů, které museli vynaložit. V případě kurzových operací 
by byl pro zachování stávajícího automatu. Připomíná, že se BR dohodla, že po Novém roce 
uskuteční zasedání, kde by se mělo dohodnout, jak postupovat dál. Právě při té příležitosti by se 
mohlo rozhodnout, jak postupovat při prodeji výnosů ke konci roku. Upozorňuje, že i když se 
v poslední době hovoří o tom, že se zvyšují ceny, navrhuje podívat se symetricky i na položky, 
jejichž ceny klesají. V obecnějším pohledu bychom měli sledovat veškeré položky. Klade 
řečnickou otázku, jak se vyvíjí cena textilu, bytového textilu, elektroniky, nářadí a požaduje, aby 
se pokaždé hledělo na obě strany cenového pohybu. Zmiňuje i vývoj v maloobchodě, který je 
podle něho tažen položkami souvisejícími s vybavováním bytů a nemovitostí, ke kterému dochází 
následně za vysokým růstem objemu hypoték použitých na jejich pořízení. Otázku vývoje mezd 
považuje za nekonečnou diskusi. Za zajímavou okolnost považuje to, že v nepodnikatelské sféře 
se to týká především státní správy, která má rezervy, jež nyní rozpouští, čímž si zvyšuje základnu 
na příští rok. Předpokládá proto, že mzdy v příštím roce výrazněji neporostou. Naznačuje, že by se 
nebál zvýšit sazby na posledním letošním měnověpolitickém zasedání 19.12. Připouští, že bylo 
řečeno, že koncem roku by zvyšování sazeb nebylo nejvhodnější, ale podotýká, že by takový krok 
neměl být apriorně zavrhován.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Chtěl by reagovat na tři věci. Uvádí, že zaregistroval obavy, jak bude 
reagovat kurz, pokud by dnes byly úrokové sazby zvýšeny. Považuje za dobré podívat se na vývoj 
PRIBORu za poslední období a konstatuje, že zvýšení sazeb o jeden krok je už ve výnosové křivce 
zohledněno. Pokud by se ke zvýšení sazeb přistoupilo, nemuselo by to pro trh představovat nějaký 
šok a následně ani pro kurz. Druhá otázka se týká toho, zda nějak využít diskrece při prodeji 
výnosů. Soudí, že musí být jasně řečeno, co bylo trhům sděleno – a tím je snaha ČNB odprodat 
svoje výnosy. Nebylo přitom řečeno, jakým způsobem se to bude realizovat. Faktem je, že kdyby 
se denně prodaly 3 miliony, nestačí se celý objem do konce roku prodat. Maximálně bude možno 
prodat cca ¾ výnosů. Je to zapříčiněno i tím, že v důsledku příznivé situace na trhu byly poměrně 
rekordní výnosy devizových rezerv ve 4. čtvrtletí. To, že minulý týden sekce bankovních obchodů 
využila diskreci tím, že neprodala žádné výnosy, mimo jiné proto že kvůli Dni díkůvzdání je na 
trhu mrtvo, bylo hodně výjimečné. Vyjadřuje obavu, že kdyby bylo řečeno, že v prosinci budou 
zastaveny odprodeje, byl by to velký signál proto trh, protože i když by se to s trhem 
nekomunikovalo, trh by to snadno odpozoroval. Téměř jistě by si z chování centrální banky 
odvodil závěr, že kurz je pro ni nyní hodně nestandardní. Je přesvědčen, že kdyby celý měsíc nebyl 
uzavřen jediný obchod např. s Českou spořitelnou nebo Citibankou, působilo by to podezřele. 
Navrhuje proto zůstat u stávajícího systému a vrátit se k této otázce v únoru, až bude k dispozici 
podkladový materiál, jak již navrhoval vrchní ředitel Řežábek. Poslední otázkou je snížení cíle. 
Zdůrazňuje, že nelze opominout skutečnost, že se snížením inflačního cíle model již počítá a že 
tento model má na rozhodování členů BR nepochybně vliv. Souhlasí s vrchním ředitelem 
Holmanem a poukazuje na to, že v únoru při stanovování nového inflačního cíle bylo řečeno, že 
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nižší cíl nemůže být komunikován jako důvod pro zvyšování sazeb. Požaduje, aby tento argument 
nebyl uveden v Záznamu z jednání bankovní rady, ale svoluje k tomu, aby byl uveden v Protokolu.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Uvádí, že to, co navrhoval guvernér Tůma, není v jeho logice 
nekonzistentní, protože tvrdí, že kurz je příliš silný, že bude korigovat a že trh v prosinci je málo 
likvidní. Návrh pozastavit prodeje výnosů se mu proto zdá logický. Věří, že trh není tak nelikvidní, 
aby 3 miliony denně mohly kurz výrazněji vychýlit, ale pokud by mu lidé ze sekce obchodů řekli, 
že takové nebezpečí existuje, přidal by se na stranu guvernéra Tůmy, přestože dva hlasy proti pěti 
nepředstavují nadějný poměr. Nejde ale pouze o nedostatečnou likviditu v prosinci, ale také o to, 
že kurz je rekordně silný, a rovněž i o to, že věří, a v tom se s guvernérem Tůmou shoduje, že 
kurz bude korigovat. Podotýká, že pokud by jeho aktivita zbrzdila možnou korekci, byl by 
připraven diskreci v prodeji výnosů využít. Uvádí to nicméně jako poznámku, protože cítí, že to 
není bráno jako důležitý názor.  
Vrací se ještě k očekávané inflaci. Nedomnívá se, že je apriori bezpodmínečně jasné, že v roce 
2008 půjde o jednorázový růst cen tak, jak očekává prognóza. Je však přesvědčen o tom, že ČNB 
musí ovlivnit agenty tak, aby se jednalo o jednorázový nárůst cen. Připouští, že neví, zda jedno 
zvýšení sazeb bude stačit, a možná, že se i ukáže, že to bude zbytečné. Domnívá se, že 
ekonomické analýzy naznačují, že existuje riziko sekundárních efektů a že teprve zvýšením sazeb 
se rozhodování dostane do scénáře prognózy, která tyto efekty tlumí o 80 %. To však není ničím 
předem dáno. Připomíná, že několikrát jsme už takovou situaci zažili, nikdy však s tak nízkou 
nezaměstnaností. Zároveň upozorňuje, že si je vědom posilování koruny a možného zpomalování 
konjunktury. Rozhodování nepovažuje za triviální a to, jestli půjde nebo nepůjde o jednorázový 
cenový šok, není ničím garantováno. Je přesvědčen, že ČNB by se o jednorázovost inflačního šoku 
měla přičinit, a věří, že to dopadne tak, jak si ČNB představuje, že by to mělo dopadnout.  
 
Guvernér Tůma: Upozorňuje, že v otázce prodejů výnosů jde o míru problému. Když se o celé 
věci začalo uvažovat, uvádělo se, že několik milionů představuje jenom jedno či dvě procenta 
obratu trhu. Dnes zaznělo od ředitele Frydrycha, že obrat trhu představuje pár desítek milionů 
euro, takže se můžeme pohybovat v řádu 10 % trhu. Bylo by užitečné mít lepší informaci o 
obchodovaných objemech, protože 10 % trhu už je relevantní objem, který má na něj větší než 
zanedbatelný vliv. Navrhuje, aby sekce bankovních obchodů připravila informaci, jak velké jsou 
objemy obchodů v posledních dnech. Pokud by ČNB měla přestat být zanedbatelným hráčem trhu, 
bylo by důležité o tom vědět. Právě v tom by mělo spočívat kritérium pro rozhodování BR, zda 
diskreci uplatňovat nebo ne. V obecnější poznámce se vrací k cílování inflace, které mu, s trochou 
nadsázky, připomíná perpetum mobile. Připouští, že v počátečním období mohla existovat určitá 
asymetrie, ale ať už vznikla z jakéhokoliv důvodu, dnes režim cílování inflace, a to i v jiných 
zemích, funguje docela dobře. Přičítá velkou roli závazku, ke kterému se centrální banka přihlásila. 
Přestože je velmi uspokojivé, že režim cílování funguje jakoby sám od sebe, je přesvědčen, že čas 
od času je třeba pro kredibilitu daného závazku – inflačního cíle - něco udělat.  
 
Vrchní ředitel Hampl:  Shrnuje diskuzi prohlášením, že ať už členové BR věří ve schopnost 
režimu cílování inflace ukotvovat očekávání nebo si jenom přejí, aby tomu tak bylo, BR by měla 
komunikovat jednotně. Ubezpečuje se v tom, jestli ostatní členové BR tomu rozumějí stejně tak.  
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III. Závěrečné hlasování: 
Guvernér Tůma   hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Viceguvernér Niedermayer  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Viceguvernér Singer  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Vrch. řed. Hampl  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Vrch. řed. Holman  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Řežábek   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Tomšík   hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
 
 
IV. Úkoly 
Nebyly explicitně zadány.  
 
 
V. Rozhodnutí 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů zvýšit limitní úrokovou 
sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 3,50 % s účinností od 30. 
listopadu 2007. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu zvýšit diskontní a lombardní sazbu na 2,50 
%, respektive 4,50 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady, dva členové 
hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny.  
 
 
Zapsal: Vít Bárta, poradce člena bankovní rady  
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