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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 19. prosince 2007 
 
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 12. situační zprávy 
 
Viceguvernér Niedermayer: Děkuje za prezentaci v nelehké situaci. Nejprve by si chtěl vyjasnit 
termín prvního měnového jednání v roce 2008, neboť má pocit, že se uskuteční tři nebo čtyři dny 
před zveřejněním inflace za leden. Je otázkou, do jaké míry budou na prvním jednání v roce 2008 
nové informace a do jaké míry bude možno ovlivnit měnověpolitické sazby v prvním čtvrtletí 
2008.  
Odpověď Sekce měnové a statistiky (dále SMS): Další měnové jednání vychází na 7. února, kdy 
ještě nebude známa lednová inflace. Informace o tom, co se stane na začátku roku, budou 
k dispozici až na druhém jednání koncem března. Tam již bude známa lednová i únorová inflace.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Má stále větší nejistotu ohledně historky, že ekonomika v příštím 
roce zpomalí vlivem fiskálních opatření, protože podle aktuálních dat se zdá, že současný nulový 
deficit by mohl odpovídat 40 až 50 mld. Kč deficitu ke konci roku. Příští rozpočet by v tomto 
smyslu mohl být i expanzivní. Do jaké míry tedy SMS věří tomu, že příští rok ekonomika zpomalí 
a do jaké míry by to mělo být kvůli fiskálu? 
Odpověď SMS: To, že ekonomika zpomalí kvůli fiskálu, není vůbec jisté. V minulosti fiskální 
impulz ex post ovlivňoval hospodářský růst méně než ex ante v prognózách. To souvisí i s tím, že 
výsledky rozpočtu se poměrně stabilně nachází na 3% deficitu bez ohledu na vývoj ekonomiky. 
Lze předpokládat, že nová prognóza bude obsahovat nižší hospodářský růst – fiskál bude sice 
méně restriktivní, ale proti tomu bude výrazně restriktivně působit kurz. Kromě toho se projeví 
slabší spotřeba kvůli růstu inflace.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Veřejné rozpočty, které již zmínil viceguvernér Niedermayer, bude nutno 
zřejmě částečně přehodnotit. V GRIPu máme fiskální impulz stále neutrální, je ale otázkou, jak to 
bude vypadat v příští prognóze. 
Odpověď SMS: Aktuální náhled na vývoj státního rozpočtu je takový, že deficit je přehodnocen o 
0,2-0,3 p.b. směrem dolů, což může mít určitý dopad do impulzu. SMS nešla hlouběji zejména 
kvůli velké nejistotě ohledně výsledku letošního rozpočtu. Výsledek bude určitě lepší, ale dle 
analýz kapitol může být cashový deficit 40-60 mld. Kč, což v metodice ESA bude znamenat 60-70 
mld. Kč (rozdíl je především v rezervních fondech). Když se zvolí jako výchozí hodnota 60 mld. 
Kč a k ní se přidá mimořádná dotace z privatizačních zdrojů do Fondu dopravní infrastruktury ve 
výši 30 mld. Kč, činí výsledek 90 mld. Kč. Pak je možno ještě přidat deficit obcí 5-10 mld. Kč. 
Kromě toho je pak velká nejistota ohledně akruálu, zejména příznivé výsledky výběru právnických 
osob z prvního pololetí půjdou hodně do minulého roku. Za určité konstelace se pak dá dostat na 
deficit 110-120 mld. Kč v ESA , což je 3,4 % HDP. Přitom včerejší cashový výsledek byl plus 10 
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mld. Kč, což vypadá velmi příznivě. Příjmy šly skutečně velmi dobře, je otázkou, jak s nimi bude 
naloženo v metodice ESA. Výdajový škrt ve výši 1 % HDP také zůstane. Implikace do impulzu se 
tak zřejmě sníží, ale nelze počítat s tím, že by zmizel. A pro příští rok nelze předpokládat expanzi.  
 
Viceguvernér Singer: Navzdory tomu, že pozorně poslouchal, naprosto mu není jasné, co si 
SMS o fiskálu skutečně myslí. Žádá o krátké shrnutí pohledu SMS bez podmiňovacích vět na 
fiskální impulz v příštím roce.  
Odpověď SMS: Fiskální impulz bude nižší v řádu 0,2-0,3 p.b než současný 0,5 %.  
 
Viceguvernér Niedermayer: P. Král (ředitel odboru v SMS) se ukázal být dokonalým 
prediktorem inflace a proto by se jej rád zeptal, jak to vidí v dalších dvou měsících. Rozumí 
samozřejmě nelehké pozici p. Krále, neboť po nulové chybě prognózy inflace pro listopad ty další 
prognózy už mohou být jen horší. Když se dívá na základny, tak prosinec 2006 nebyl nějak moc 
vysoký. Grafy ohledně vývoje cen potravin ukázaly, že zklidnění se týká poklesu růstu z 2 % na 
1 %. Nevylučuje, že zklidnění růstu cen potravin ze 4 % byl např. 1,5% růst může stále implikovat 
urychlení inflace v prosinci 2007. Děkuje za objasnění rozměrů cenových pohybů, z čehož se zdá, 
že v cenách není doposud zapracováno ani celé DPH, resp. je tam autonomní nárůst cen.  
Odpověď SMS: Týdenní šetření vysílají obvykle dobrý signál, když cenovým košem hýbou 
základní položky (pekárenské výrobky, mléko, maso). Když se mění spíše volatilní položky (ovoce, 
zelenina), tak je signál méně spolehlivý. Nyní se dalo do pohybu cenové jádro, růst je vysoce nad 
5 % a bylo jasné, že to do inflace dopadne. Týdenní šetření na prosinec naznačují zklidnění. Je to 
ale komplikováno tím, že prosincovou vánoční sezónnost uvidíme až v lednu, neboť ceny jsou 
měřeny k 15. dni v měsíci. Těsně předvánoční změny cen budou až v datech za leden. Promítání 
DPH tak bude jasnější až v lednu. Růst potravin lze odhadnout v prosinci na     1 %. Celková 
inflace za prosinec by mohla být mírně na 5 % a v lednu kolem 6 %.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Stále jej znepokojuje, že jsou používány dva různé zdroje dat pro 
úrokový diferenciál, přičemž na jednom grafu máme záporný úrokový diferenciál a na druhém 
kladný. Na aukčním výboru jde o bundy, kde je diferenciál pozitivní a zde jsou prezentovány 
swapy, kde je negativní. Těžko se z toho pak dělá obrázek.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Má rovněž otázku směřující k úrovni tržních úrokových sazeb. Po dlouhé 
době jsou implikované sazby výše, než sazby konsistentní se základním scénářem. Je to částečně 
zdůvodňováno nedostatkem likvidity. Tento argument by bral, kdyby se to týkalo sazeb v USA 
nebo eurozóně. U nás však považuje likviditu na korunovém trhu za poměrně vysokou.  
Odpověď SMS: Graf implikovaných sazeb je nutno interpretovat s určitým posunem. FRA na      
4.čtvrtletí vypovídají spíše o očekáváních na 1. čtvrtletí 2008 a je v nich vidět vliv nárůstu 
jednoměsíčních sazeb. Stejně tak FRA3x6 budou platit na konci 1. čtvrtletí pro konec 2.čtvrtletí, a 
ty jsou naopak níže ve srovnání s implikovanou trajektorií sazeb ČNB. Když se tedy abstrahuje od 
efektu likviditní krize, tak trajektorie sazeb očekávaných trhem stále leží pod trajektorií 
z prognózy. Očekávání analytiků jsou pak ještě konzervativnější než očekávání dealerů.  
Odpověď Sekce bankovních obchodů (SBO): Pokud jde o to, že úrokový diferenciál vypadá jinak 
na bundech a jinak na swapech, jde o odraz velmi širokých swapových spreadů v eurozóně 
v důsledku likviditní krize.  
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Viceguvernér Singer: Bude mít dotazy pouze na detaily a vzhledem ke svému pozdnímu 
příchodu kvůli účasti na jednání vlády se omlouvá, pokud během prezentace byl některý z těchto 
dotazů již objasněn. Ptá se na Německo, kde se podařilo vyrovnat rozpočet bez stopy zpomalení 
ekonomiky. Má SMS představu, jaký tam byl fiskální impulz? To, co se v Německu odehrálo, 
může být pro ČR relevantní.  
Odpověď SMS: Informace nemá sekce k dispozici, na úrovni ECB na fiskální platformě nebylo 
diskutováno. SMS učiní dotaz do fiskálního odboru Bundesbanky. Je možné, že zvýšení DPH 
v Německu nastalo v momentě, když už bylo nastartováno oživení. Spotřeba již byla na vzestupu a 
vyšší DPH tak podpořila rozpočtové příjmy. Nešlo ani tak o konsolidaci přes restrikci výdajů 
jako spíše přes dodatečné příjmy. Proto fiskální impulz nemusel ani klesat do záporných hodnot.  
 
Viceguvernér Singer: Do jaké míry se zlepšila naše schopnost chápat sekundární inflační tlaky a 
jejich průběh. Tato otázka byla intenzivně debatována před dvěma lety se závěrem, že budoucí 
vývoj nám tento aspekt umožní lépe empiricky analyzovat.  
Odpověď SMS: ČNB v dřívější epizodě expertně tlumila průsak regulovaných cen do inflačních 
očekávání, což se zpětně jeví jako dobré rozhodnutí. Nyní je nejistota velká, dobře to 
dokumentuje rozdíl mezi prognózami QPM a G3. SMS v mezidobí pracovala na úpravách QPM 
modelu v tom smyslu, aby zejména růst regulovaných cen měl nižší sekundární efekty. 
V současnosti se pracuje na vyhodnocení dopadů těchto úprav na minulosti. Je možno také říci, 
že tato úprava pomáhá u kurzu. Ve stávající kalibraci takový šok vede ke zhoršení 
konkurenceschopnosti a v reakci na to má model tendenci tlačit na depreciaci kurzu a na ostatní 
neregulované ceny směrem nahoru. J. Hurník pomocí VAR modelu zjistil, že to empiricky funguje 
spíše naopak – když jdou regulované ceny nahoru, jdou nahoru i sazby, kurz posiluje a ostatní 
ceny jdou dolů. Nová impulzní odezva minimálně neposílá kurz k takovému oslabení jako 
dosavadní QPM.  
 
Viceguvernér Singer: Má SMS teorii, co způsobuje diferenciaci hospodářských výsledků 
podniků dle vlastnictví? Zdá se mu, jako by se výsledky podnikům pod zahraniční kontrolou 
zlepšovaly, zatímco podnikům pod domácí kontrolou se vede spíše naopak.  
Odpověď SMS: Rozdílný vývoj v hrubé přidané hodnotě mezi podniky pod domácí a zahraniční 
kontrolou se týká zejména podniků s 250 a více zaměstnanci. První možností je, že v této 
kategorii již zbývají domácím vlastníkům jen neperspektivní podniky, o něž zahraniční kapitál 
nejeví zájem. Příkladem mohou být podniky v textilním průmyslu. Druhou možností je, že na 
podniky pod domácí kontrolou dopadá zhodnocování koruny silněji.  
 
Viceguvernér Singer: Myslí si SMS, že se prohloubí pokles dovozních cen v důsledku apreciace 
kurzu koruny a o kolik? 
Odpověď SMS: Efekt bude významný, pro poslední čtvrtletí 2007 bude dopad na celkové dovozní 
ceny činit asi 2,25 p.b. Efekt bude pokračovat i v dalších čtvrtletích.  
 
Viceguvernér Singer: Jak je to s cenou ropy a kurzem dolaru? Dříve SMS tvrdila, že zhodnocení 
koruny oproti dolaru kompenzuje růst cen ropy, nyní čte 12. SZ na str. 19 tak, že najednou došlo 
k růstu korunových cen ropy.  
Odpověď SMS: V době nepřítomnosti viceguvernéra Singera byly prezentovány grafy 
naznačující, že korunové ceny ropy jsou blízko historických maxim. Slabý dolar tedy nestačí 
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drahou ropu kompenzovat. Nicméně oslabování dolaru tlačí na pokles jiných cen, než jsou ceny 
energií. 
 
Vrchní ředitel Holman: Má otázku na SBO. Před listopadovým měnovým jednáním bankovní 
rady se na trhu hromadila volná likvidita. Pozorovali jsme totéž před prosincovým jednáním? Dá 
se z toho usuzovat, jak trh odhaduje zvýšení či ponechání měnověpolitických sazeb?  
Odpověď SBO: Lze potvrdit hromadění volné likvidity. Do tendru v pondělí nepřišly banky 
v plném vyhlášeném objemu. Lze to interpretovat tak, že trh dnes očekává vzhledem k inflaci 
zvýšení sazeb.  
 
Vrchní ředitel Holman: Pozorujeme růst krátkého konce výnosové křivky, zejména v USA a 
Británii. Může to mít dopad na kurz koruny? 
Odpověď SBO: Růst krátkodobých sazeb lze obecně spojovat s pravidelným  efektem konce roku, 
tedy s tím, že ne všichni účastníci trhu mohou ukládat zdroje přes konec roku z regulatorních a 
jiných důvodu. Tudíž cena za mezibankovní depozitum, které sahá přes konec roku je vyšší, než 
pro stejně dlouhou periodu v rámci jednoho roku.   
 
Vrchní ředitel Holman: Dále má otázku na SMS. Na str. 9 se uvádí, že predikce ECB je 
založena na předpokladu, že vysoký růst cen energií a potravin se nepromítne do rychlejšího růstu 
mezd a ostatních cen. Jaký je názor SMS na stejnou otázku v ČR? Pokud je náš předpoklad jiný, 
proč tomu tak je?  
Odpověď SMS: ECB předpokládá, že z hlediska potravin se jednalo pouze o jednorázový posun 
hladiny směrem vzhůru. Z hlediska primárních efektů půjde o efekt základny, který po roce 
vypadne a inflace klesne dolů. U cen energií prognóza ECB předpokládá pokles v souladu 
s tržními výhledy. Takže i tam bude efekt základny tlačící inflaci dolů. Dále předpokládají, že 
aktuální inflační epizoda nebude mít výrazné sekundární efekty. Prognóza pro 2009 je pak mírně 
pod 2 %. Nicméně jde o názor odborného aparátu, se kterým se zřejmě Governing council plně 
neztotožnil při posledním měnovém zasedání. Odborný aparát navrhoval komunikovat vyrovnaná 
rizika, zatímco Governing council toto vyhodnocení změnil na rizika vychýlená směrem nahoru 
pro 2009 z důvodu obav ohledně sekundárních efektů.  
 
Vrchní ředitel Holman: Požaduje upřesnění výhledu růstu cen potravin. 12. SZ čte tak, že 
krátkodobě ceny ještě porostou, ale v delším období se začnou snižovat. Jaké by měly být hlavní 
faktory, které by v dlouhém horizontu měly vést k poklesu cen potravin? Jde o faktory na straně 
reakce světové nabídky potravin? Jakou reakci EU lze očekávat? Změna politik EU by mohla 
přispět ke zpružnění této nabídky a poklesu tlaků na růst cen potravin.  
Odpověď SMS: Důvod dlouhodobějšího poklesu může být především na nabídkové straně. Na 
poptávkové straně lze očekávat plynulý růst světové poptávky daný Čínou, Indií, biopalivy apod. 
Na nabídkové straně je jeden krátkodobý prvek, kterým je špatná úroda v Austrálii, USA a 
Evropě. Nejlepší předpovědí příští sklizně, jak nedávno psal ve svém článku i vrchní ředitel 
Hampl, je průměrná sklizeň. Pokud by byla příští sklizeň průměrná, tak nabídka naroste. Je zde i 
dlouhodobý prvek, kterým je růst nabídky ve vazbě na změny zemědělské politiky. EU již přijala 
určitá rozhodnutí týkající se využití půdy záměrně odložené ladem ve starých členských zemích 
EU. Zhruba dvě třetiny takto nevyužité půdy mohou být využity pro pěstování obilovin. Dále EU 
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zrušila cla na dovoz obilovin do EU, což by od příštího roku mělo zmírnit tlak na růst cen 
obilovin.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Měl připravenu otázku týkající se krátkodobosti cenového šoku. 
Nicméně SMS již tuto otázku diskutovala v rámci prezentace. Jeden aspekt byl vysvětlen jen 
z poloviny. Týká se korigované inflace bez pohonných hmot, která se dle SMS vyvíjí přesně dle 
prognózy, což lze považovat za určitou výjimku. Bylo by podle něj korektní doplnit, že toho bylo 
dosaženo při podstatně přísnějších měnových podmínkách. Proto by bylo vhodné vždy konstatace 
ohledně souladu vývoje inflace s prognózou zároveň doplnit srovnání měnových podmínek 
v prognóze a ve skutečnosti. Důležité je nejen to, zda jsme se trefili, ale za jakých měnových 
podmínek.  
Odpověď SMS: Celkově měnové podmínky ve 4. čtvrtletí jsou díky kurzu přísnější, než 
předpokládá prognóza. Ve 12. SZ je odstavec, který vyhodnocuje zpřísnění reálných měnových 
podmínek na 0,1 p.b.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Za nejzajímavější považuje část v měnověpolitickém doporučení sekce 
(MPD). Zde se uvádí, že domácí analytici očekávají kurz zhruba 26,20, zahraniční 26,40 a 
následně je uvedeno, že kanál dovozních cen povede k poměrně rychlému zpřísňování reálných 
měnových podmínek. Standardní citlivostní analýza předpokládá při vychýlení kurzu o +3 % 
stabilitu sazeb na 3,3-3,4 %. Když se podíváme na současný kurz (26,15 CZK/EUR a 
18,19 CZK/USD) a srovnáme to s předpokladem ohledně 1. čtvrtletí 2008 (27,50 CZK/EUR), tak 
je otázkou, jaké jsou implikace těchto přísných měnových podmínek pro nastavení 
měnověpolitických sazeb. Pokud se totiž kurz udrží v souladu s citlivostní analýzou na 26,70 
CZK/EUR, tak by měly sazby zůstat na 3,3-3,4 %. Za této situace a s ohledem na to, že kurz 
setrvale překvapuje na apreciační straně by rád znal faktory, které vedly SMS k příslušnému 
doporučení ohledně měnověpolitických sazeb.  
Odpověď SMS:  SMS přiznává, že kurz představuje hodně výrazné protiinflační riziko. Pokud by 
se zároveň neměnily žádné jiné faktory, úrokové sazby by musely v budoucnosti ležet níže než v 
říjnové prognóze. Proti tomuto výraznému protiinflačnímu riziku stojí poměrně výrazné 
proinflační riziko z hlediska pozorovaného vývoje inflace i očekávaného vývoje regulovaných cen 
v příštím roce. V důsledku toho SMS vyhodnotila bilanci rizik jako zhruba vyrovnanou, tj. v 
souladu s prognózou a její trajektorií úrokových sazeb. Velká nejistota pak spočívá v tom, že jsou 
to dva velmi silné šoky, každý s opačným směrem. Podle toho, jak bude který dočasný nebo 
trvalý, se může inflace vydat nahoru či dolů. Právě to bude předmětem vyhodnocení nové 
prognózy. Debata při projednávání MPD byla o tom, zda nepočkat na novou prognózu až se 
názor vyjasní nebo zda spíše jít ve směru stávající prognózy a snažit se ukotvit inflační 
očekávání.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Táže se na význam komentáře o standardní kurzové analýze v MPD. 
Odpověď SMS: Jde o odkaz na citlivostní analýzu provedenou v souvislosti s tvorbou říjnové 
prognózy. Nejde o novou analýzu, která by zohledňovala aktuální data. Nová data jsou 
simulována pouze v GRIPu. SMS dokumentovala, že mechanický dopad aktuální inflace je v 
simulaci GRIPu nadhodnocen a kurzu naopak podhodnocen zejména proto, že se vychází z 
průměrné a ne aktuální hodnoty kurzu. Lze proto předpokládat, že trajektorie kurzu v nové 
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prognóze bude na silnějších hodnotách než v říjnové a bude významným protiinflačním faktorem 
promítajícím se do prognózy korigované inflace.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Děkuje za podrobnou prezentaci inflačních očekávání. Je důležité, že 
inflační očekávání v tříletém horizontu na str. 4, který je velmi podstatný pro ČNB, skutečně 
rostou na 2,6 – 2,7 %. Pokud tento graf bude používán v budoucnosti, doporučuje zvážit přidání 
skutečné inflace, neboť inflační očekávání pravděpodobně významně reagují na vývoj aktuální 
inflace.  
Odpověď SMS: Přidání skutečné inflace by neměl být problém. Lze připomenout studie J. 
Hurníka nebo R. Horvátha, které ukazují, že inflační očekávání reagují na vývoj aktuální inflace, 
ale v utlumeném rozsahu. Společný pohyb by měl být v grafu vidět, ale neměl by být příliš těsný. 
Z analýz P. Krále vyplývá, že na intenzitu změny inflačních očekávání má vliv i struktura růstu 
cen, větší dopady mají změny stabilnějších jádrových položek inflace. Méně ovlivňovaly 
očekávání změny regulovaných cen nebo cen potravin.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Rád by slyšel od SMS komentář ke spotřebě domácností na příští rok, 
která má v aktuální prognóze pro příští rok dosti vysoká tempa růstu. Když však odhaduje vývoj 
reálných disponibilních důchodů, zdá se mu prognózovaný růst spotřeby domácností příliš vysoký. 
Pokud jde o mzdy, tak ty nominálně porostou kolem 8 %, při inflaci kolem 6 % by růst reálných 
mezd mohl činit 2 %. Z toho lze stěží implikovat růst spotřeby o 4 %. Další překvapení představují 
růst regulovaných cen a cen energií. Zejména růst regulovaných cen bude další příčinou vyšší 
inflace v relaci se současnou prognózou. I proto reálné disponibilní příjmy stěží porostou tak, aby 
udržely rychlý růst spotřeby domácností.  
Odpověď SMS: Vyšší růst inflace minimálně v první polovině roku povede k nižšímu růstu 
reálných disponibilních příjmů a lze očekávat, že prognóza spotřeby bude muset být snížena. Na 
4 % by bylo skutečně obtížné se dopočítat. Velmi předběžný odhad růstu spotřeby je 2-2,5 %, 
dominantní je vyšší deflátor spotřeby v důsledku růstu regulovaných cen. Celková prognóza HDP 
proto zřejmě půjde dolů.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Vrátil by se ke stanovisku poradce, k otázce rovnovážné reálné 
apreciace. Zajímal by jej názor SMS na doporučení poradce zvažovat mírné zvýšení předpokladu 
ohledně rovnovážné reálné apreciace. Tento názor podle něj podporuje skutečnost, že navzdory 
silné koruně není vidět v exportech žádný významný dopad, reálné exporty stále slušně rostou. 
Odpověď SMS: Prozatím je nutno zacházet opatrně s tím, že kurz je silný a exporty rychle rostou 
z důvodu časových zpoždění. Plný efekt může nastat až po třech čtvrtletích, tj. případné 
zpomalení se dostaví někdy v půlce příštího roku. Nicméně úvaze o vyšší reálné apreciaci se SMS 
nebrání. Koneckonců analýzy  provedené v souvislosti s debatou o podstřelování naznačují, že 
příliš konzervativní předpoklad ohledně rychlosti rovnovážné reálné apreciace mohl být jedním 
z faktorů nenaplňování prognóz. Je třeba ještě doplnit to, že nyní nastává asymetrický šok v tom 
smyslu, že růst cen potravin se kvantitativně projevuje v české inflaci více než v eurozóně. Důvod 
je ten, že potraviny mají v českém spotřebitelském koši téměř 30% váhu, v eurozóně je to 
poloviční. Tento efekt vede ke zpřísnění reálného kurzu měřeného CPI, aniž by se ovšem tímto 
šokem musela nutně měnit relativní konkurenceschopnost domácí ekonomiky. To se dá v modelu 
řešit pouze dočasným zvýšením rovnovážné apreciace. Lze též najít určitou evidenci, že velcí 
exportéři se vyrovnávají se silnou korunou v současnosti skutečně velmi dobře.  
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Viceguvernér Niedermayer: Nepřemýšlela SMS, že by používala jiný deflátor?  
Odpověď SMS: Tímto způsobem byly již dříve ošetřeny daňové změny. Deflátor byl změněn tak, 
že neobsahoval změny nepřímých daní. Je ale obtížné jít někam dál, neboť by pak bylo nutno 
používat symetricky podobný index pro eurozónu, což je velmi obtížné.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Připomíná, že souvisejícím aspektem jsou poměrně impresivní nárůsty 
produktivity v dalších čtvrtletích zapracované v prognóze. I když mají do jisté míry cyklický 
charakter, tak po určité období vznikne určitý bonus v reálné apreciaci. I proto je úvaha o 
nastavení rovnovážné reálné apreciace legitimní.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Poslední otázka se týká modelu G3 a stínové prognózy. SMS přiznává, 
že je překvapena zejména vývojem cen potravin. Nicméně model G3 s cenami potravin nepracuje a 
je otázkou, jak se podaří v příští prognóze tuto skutečnost do něj zapracovat. Zejména z toho 
důvodu, že G3 neindikovala v říjnu výrazný nárůst inflace.  
Odpověď SMS: Model G3 jednoznačně nemá tak desagregovanou Phillipsovu křivku jako QPM a 
explicitně nepracuje s cenami potravin. Pracuje pouze s určitou čistou inflací jako celkem. To, 
jak se G3 s tímto specifickým cenovým šokem vyrovná, bude určitý test tohoto modelu.  Primárně 
lze tento šok dostat do inflace přes dovozní ceny potravin, ale přímo tam sektor vyrábějící 
potraviny není. Navíc je obtížné najít ekonomické vysvětlení toho, proč ceny potravin 
v současnosti tak rychle rostou.  
 
 
II. Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Guvernér Tůma: Uvědomil si během diskuse po prezentaci, že při horizontu měnové politiky 4 
až 6 čtvrtletí bude dnešní rozhodnutí implikovat vývoj inflace v průběhu roku 2009, což je období, 
v němž se měnová politika začne zaměřovat na plnění nového inflačního cíle.   
  
Viceguvernér Niedermayer: Rozhodující podle něj bude to, co se bude dít v příštím roce, neboť 
to určí, jak se bude inflace pohybovat v horizontu nejúčinnější transmise. Je otázkou, zda existuje 
scénář nastíněný modelem G3, podle něhož se díky vysoké kredibilitě a ukotveným očekáváním 
inflace vrátí zpět k nízkým hodnotám bez výraznějšího zásahu měnové politiky. Nebo může 
existovat spíše varianta blízká QPM nebo ještě horší, že automatická stabilizace nenastane. 
V modelovém rámci inflace sama od sebe zamíří k cíli, ale nemusí to platit v reálném světě. Na 
věci se dívá v kratším horizontu, ne díky délce svého mandátu, ale protože nevíme, zda máme 
inflaci tak trochu předkoupenu, došlo k určité vlnce a v prvním kvartálu budeme čísly o inflaci 
spíše pozitivně překvapeni, nebo budeme mít smůlu a k inflačním faktorům začátku roku se připojí 
další věci. Vzhledem k těmto nejistotám necítí velkou potřebu spekulovat ohledně počátku roku 
2009.  
Rozhodování dnes je pro něj mnohem komplikovanější než minule. Proti zvýšení úrokových sazeb 
hovoří hypotéza, že ceny dočasně „nadrostly“ a na počátku růst bude růst cen naopak mírnější. 
Kromě toho by vlivem silného kurzu mohly začat padat dovozní ceny a inflace by mohla rychle 
odeznívat. Další důvod proti zvyšování sazeb spočívá podle něj v tom, že není zřejmé, zda vyšší 
tržní sazby v relaci s měnověpolitickou sazbou odráží zabudování očekávaného zvyšování 
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měnověpolitické sazby ze strany tržních účastníků nebo existenci prémie za likviditu a riziko, 
jakou nyní vidíme na rozvinutějších zahraničních peněžních trzích. V tom je významný rozdíl. 
V první variantě by zvýšení měnověpolitických sazeb bylo nulovou zprávu, výnosová křivka by 
zřejmě nereagovala. Ve druhém případě by se úrokové sazby mohly posunout ještě výše. Vývoj 
kurzu nepovažuje za faktor pro či proti zvyšování úrokových sazeb. Vítá to, že došlo ke 
zhodnocení koruny, v dané situaci je lepší mít o trochu silnější kurz, než by si ČNB přála než 
naopak. Další vývoj je nejistý, prudké mezidenní výkyvy kurzu nejsou dobrou zprávou. Pro 
zvýšení úrokových sazeb hovoří vysoká inflace, její nárůst k 5 % je nečekaný. Hypotéza, že hlavní 
příčinou je předčasné zapracování zvýšení DPH, pro něj nepředstavuje hlavní scénář. Inflace bude 
v prvním čtvrtletí 2008 vysoká a potenciální vliv na inflační očekávání je nejdramatičtější informací 
dnešního jednání. Po prezentaci cítí významnou nejistotu ohledně ekonomické aktivity v příštím 
roce. Neočekával výraznější zpomalení, nicméně pohled SMS je spíše opačný. Poslední údaje jsou 
slušné a fiskální impulz nepovažuje za zdroj možného zpomalení. Proto byl tento faktor u něj lehce 
na straně hovořící pro zvýšení sazeb, ale po diskusi by tento faktor spíše vypustil. Vývoj ve 
světové ekonomice vidí rovněž méně dramaticky, lze předpokládat o dvě až tři desetiny nižší růst, 
nicméně data z reálné sféry na rozdíl od těch z finanční sféry či trhu nemovitostí nevypadají špatně. 
V souhrnu je tedy rozhodování hodně komplikované.  
 
Viceguvernér Singer: V průběhu minulého jednání netušil, jak výborným předstihovým 
ukazatelem budoucího vývoje inflace jsou ceny bílých lanýžů. Jejich prudký vzestup předznamenal, 
co se stalo na chlebu a mléku.  
Příští rok bude ovlivněn třemi neočekávanými šoky, zejména potravinovým, energickým a 
fiskálním, i když v případě posledně jmenovaného je neočekávanost slabší. Učebnicově to znamená 
zpomalení ekonomiky, jiný výsledek při relativní rigiditě mezd v ČR lze stěží předpokládat. Zdá se 
mu, že by to mohlo zmírnit napětí na trhu práce. Situaci na něm si vykládá tak, že odbory v obavě 
o pracovní místa nenechávají cenu práce tento trh čistit, a to se pak projevuje v nedostatku 
pracovních sil. To by mohlo na druhé straně pomoci omezit  rozsah poklesu ekonomiky.  
Je otázkou, do jaké míry je možno očekávat průsaky do inflačních očekávání. Poznamenává, že 
v 12. SZ i v MPD nenašel prakticky žádný jiný argument pro zvýšení sazeb než ten komunikační. 
Tedy ČNB by zvýšením sazeb silně indikovala, že nedovolí roztočit inflační spirálu. Nicméně 
z toho důvodu, aby nepřihodil ke třem výše uvedeným šokům něco dalšího, klade si otázku, co je 
vlastně mzdově-cenová spirála. Učebnicově je to proces, který nějakou dobu trvá a je třeba delšího 
času, než si ekonomické subjekty začnou zabudovávat indexační položku do svého očekávání. Po 
dvou měsících překvapivě vyšší inflace může být proces stěží roztočen na nějakou signifikantně 
vyšší úroveň, než tomu bylo dříve. K tomu by bylo zapotřebí alespoň několik mzdových 
vyjednávání, alespoň několik období, kdy se inflace dostane nad určitou mez, projevení 
nekredibility postojů centrální banky a permisivní fiskální politika. Nemá pocit, že by k tomu 
v současnosti docházelo a že riziko je dramatické. Obzvláště když už byly sazby opakovaně 
v letošním roce zvednuty. Nerozumí tomu, proč by dnešní situace mohla být označena za 
rozvíjející se sekundární tlaky. Došlo ke krátkodobé kumulaci inflačních faktorů, nicméně pokud 
se podívá do historie ČNB, tak by se dala najít dvě podobná období (1998, 2001) a v tomto 
smyslu by raději udělal novou chybu než zopakoval staré. Neví, zda je zapotřebí krotit 
korigovanou inflaci, která nijak nevybočuje a u níž situační zpráva naznačuje, že bez potravin by 
byla možná nižší než v prognóze. Myslí si, že v únoru bude mít k dispozici řadu nových dat – např. 
vývoj cen výrobců, které vnímá jako aktuální riziko, neboť stále směřují vzhůru a to poměrně 
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silně. Rád by viděl i další data, SMS bude koneckonců schopna 7.2. poměrně přesně říci, co 
znamenají týdenní šetření pro lednovou inflaci. Nemyslí si, že vzniká riziko z toho, že bude 
vyčkáváno na tato další data. Když se dívá na titulek z Financial Times ohledně injekce likvidity na 
finanční trhy ve výši 350 mld. EUR, umí si představit i další negativní šoky, které ekonomika může 
inkasovat. ČNB by i proto neměla k něčemu takovému na bázi aktuálních informací přispívat.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Na prezentaci SMS jej nejvíce zaujala otázka, zda vyčkat na novou 
prognózu nebo ukotvovat inflační očekávání. Domnívá se, že tato otázka ohledně ukotvování 
inflačních očekávání je relevantní. Není si ale jist, zda se podaří ukotvit lépe zvýšením sazeb nyní 
nebo až v únoru. Není pochyb o tom, že inflace v lednu vyskočí k 6 %, nicméně finanční trhy by 
do měsíce zapomněly na dnešní zvýšení. Pak není jednoduché představit si další zvýšení v únoru, 
třetí v řadě. Pokud tedy mají být ukotvována inflační očekávání, mělo by ke zvýšení dojít ve 
dnech, kdy bude inflace na vrcholu. Naopak dnešní zvýšení by spíše mohlo vyvolat paniku. 
Zvýšení dvakrát po sobě při projednávání malé situační zprávy nepovažuje za šťastné. 
Dalším faktorem proti zvyšování sazeb je nelikvidní trh v prosinci. V tomto smyslu je nutno si 
uvědomit, že v posledních třech týdnech kurz prolomil hranici 26 CZK/EUR. Dělat na tomto trhu 
další zásah do úrokového diferenciálu by bylo riskantní. Dále pro něj má význam výhled spotřeby 
domácností, která má váhu 60 % na celkovém HDP. Jak již naznačil, z 2% růstu reálného 
disponibilního důchodu je obtížné dostat se ke 4% růstu spotřeby domácností. Souhlasí, že prostor 
pro další zvýšení sazeb existuje, otázkou je však jeho načasování.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Své vystoupení, které bude trochu delší, by nazval „Proč máme v prosinci 
sazby na správné úrovni.“. Prvním důvodem je to, že klíčová tržní sazba 3M PRIBOR je před 
začátkem prvního kvartálu na úrovni, která je implikována stávajícího prognózou na celý první 
kvartál. To je uvedeno i v MPD – respektujeme trajektorii a máme poměrně značnou jistotu, že 
3M PRIBOR při nečekaně vysoké inflaci na existujících úrovních setrvá minimálně do příštího 
měnového jednání. Trh nyní dělá práci s 3M PRIBORem za ČNB a nějakou dobu tuto práci ještě 
dělat bude. Druhým argumentem je časování změn sazeb. Osobně je proti tomu, aby byly dvakrát 
změněny sazby při projednávání malé situační zprávy, když při projednávání velké situační zprávy 
byly sazby zachovány. Je to podle něj nejhorší možný mix tří jednání za sebou a měl by být použit 
pouze v naprosto mimořádné situaci, v níž v současnosti nejsme. Tím nechce říci, že by se mělo 
čekat na prognózu ve stylu, ke kterému se ve stanovisku kriticky vyjadřuje poradce – tj. vím, že 
mám něco dělat a pouze budu čekat na to, zda mně to nová prognóza potvrdí. Tato situace 
nenastala, naopak si myslí, že v této chvíli jsou sazby nastaveny správně. Nová prognóza může 
ukázat, že sazby jsou skutečně nastaveny správně, může rovněž ukázat, že je nutno je změnit. 
V této chvíli to ale není otázka odkládání rozhodnutí do lepšího komunikačního období. Třetím 
argumentem proti dnešní změně sazeb je možné vnímání takového kroku jako reakce na aktuální 
čísla o inflaci opakovaně za sebou. To není správně ani komunikačně ani měnověpoliticky. 
Argument, že je nutno bojovat dnešní změnou sazeb proti možnému nárůstu inflačních očekávání 
daných potenciálním promítnutím aktuálních čísel o inflaci, nepovažuje za správný. Obává se, že 
právě snaha bojovat proti aktuálním číslům o inflaci, která ČNB trochu překvapila, nesprávným 
nástrojem – rychlou změnou sazeb - může mít dopad na trajektorii podstřelování, která zde 
dlouhodobě existuje. Pokud existuje obava, že by se mohla dlouhodobě rozhodit inflační 
očekávání, je vhodným nástrojem intenzivní komunikace než změna sazeb potvrzující preferenci 
nízké inflace. Minule konstatoval, že by na poslední zbytky proinflačních tlaků v horizontu měnové 
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politiky ČNB měla reagovat zvýšením sazeb, což se stalo. Zároveň je nutno nadále intenzivně 
komunikovat to, že jde o jednorázový výkyv inflace a na všech frontách potvrzovat, že v roce 
2008 dojde k návratu inflace zpět k obvykle nízkým úrovním. Proto souhlasí s guvernérem, že 
diskuse dnes není o tom, co může dnes měnová politika udělat s inflací v roce 2008. Debata je o 
tom, jak velký pokles inflace by ČNB chtěla vidět v roce 2009. Nesouhlasí s tvrzením, že varianta 
QPM je o tom, že inflace se sama nespraví. QPM předpokládá, že v roce 2009 dojde k poklesu 
inflace k inflačnímu cíli a že pouze rok 2008 bude výjimečný. Nejistota je pouze ohledně toho, zda 
nemůže nastat rozkolísání inflačních očekávání. Ale QPM pracuje s tím, že inflace se vrátí blízko 
k cíli. V souhrnu doporučuje dnes sazby neměnit a argumenty jsou jasné – část růstu cen kvůli 
zvýšení DPH od ledna se již odehrála v listopadu, výhled vnějšího poptávkového prostředí není 
růžový, což potvrzuje přehodnocování výhledů v eurozóně a pokračující turbulence na finančních 
trzích. Dalším faktorem je výhled sazeb v okolí, které mohou vést ke zpřísnění domácích 
měnových podmínek. Nelze také vyloučit, že zareaguje strana nabídky v zemědělském sektoru již 
v příštím roce, navíc existuje malá pravděpodobnost, že podruhé po sobě se bude opakovat špatná 
úroda. Proto věří hypotéze, že na počátku roku 2008 inflace vzroste na vysokou hodnotu a o to 
prudčeji pak v roce 2009 klesne. Proti tomu stojí scénář globálního cenového vývoje, který 
naznačil poradce ve stanovisku, tedy opačný efekt předchozího globálního outsourcingu 
vedoucího k utlumení tlaků na růst spotřebitelských cen. Připouští rovněž, že kurz koruny může 
korigovat. Ale v souhrnu to nic nemění na přesvědčení, že sazby jsou nyní nastaveny správně. 
Chce to intenzivní komunikaci jednorázovosti aktuálního inflačního šoku a pečlivou analýzu 
dopadů inflačního vývoje do inflačních očekávání ze strany SMS včetně simulace extrémních 
případů v horizontu měnové politiky. Je třeba si rovněž udělat představu na základě signálů z 
mzdového vyjednávání o tom, jak velké tlaky čekat z trhu práce. Souhlasí s VŘ Tomšíkem, že 
struktura poklesu růstu HDP bude zřejmě jiná, než se ČNB doposud domnívala. Spíše bude tlak 
na spotřebitelskou poptávku než na fiskál. K tomu by přidal úkol pro referát finanční stability 
zpracovat rozsáhlejší informaci o tom, co se odehrává na světovém finančním trhu, jak to může 
ovlivnit světovou a českou ekonomiku a zda existují nějaké symptomy, které by naznačovaly, že 
v ČR se odehrává něco, co se předtím odehrávalo v zahraničí – a tedy zda se ČR může z něčeho 
poučit. Mělo by to přispět k identifikaci míry rizika přicházejícího ze světového hospodářství ve 
smyslu sekundárních rizik pro rozvíjející se ekonomiky. Tato analýza by měla být zpracována 
k velké situační zprávě nebo mimo ni.  
 
Vrchní ředitel Holman: Z 12. SZ vyplývá, že rizika jdoucí proinflačním i protiinflačním směrem 
jsou vyrovnaná a zároveň jsou zatížena velkou mírou nejistoty. Již z toho usuzuje, že bankovní 
rada by měla být opatrnější při úvahách o změně sazeb, než kdyby byla rizika vyrovnaná, ale 
s menší mírou nejistoty. Dále je podstatné, že proinflační a protiinflační rizika jsou zhruba stejně 
velká co do rozsahu působení na inflaci, ale nebudou stejně citlivá na změnu úrokových sazeb. 
Pokud by např. došlo ke zvýšení měnověpolitických sazeb, tak téměř jistě to povede k dalšímu 
zhodnocování koruny a zároveň téměř jistě to nebude mít vliv na ceny potravin, které se vyvíjí pod 
vlivem jiných faktorů, než jsou úrokové sazby ČNB. Současné inflační tlaky považuje za spíše 
nákladové než poptávkové a pro měnovou politiku je vždy obtížné reagovat na nákladové tlaky, 
tedy na ceny potravin nebo ropy. Pokud jde o ceny potravin, jedná se o faktor, který působí na 
současnou inflaci i na inflaci v příštím roce, ale SMS přiznává v 12. SZ, že tento vliv bude pouze 
dočasný a on osobně se domnívá, že nabídka zemědělských produktů ve světě je pružná a v EU 
tím spíše. Proto neočekává, že by ceny potravin při růstu poptávky po nich dlouhodobě 
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ovlivňovaly inflaci směrem vzhůru. Cena ropy je částečně kompenzována oslabováním dolaru a 
považuje za vhodné uvádět v situačních zprávách i korunovou cenu ropy. Hospodářský výhled 
eurozóny jde směrem dolů, takže i to by mohlo ovlivňovat českou inflaci směrem dolů. Výhled 
eurových sazeb je krátkodobě nahoru, ale dlouhodobě dolů. Aktuální data o českém domácím 
produktu jsou mírně pod prognózou. Takže v souhrnu je zde kumulace protiinflačních rizik 
vzhledem k prognóze. To se týká i reálných mzdových nákladů, které se dostávají ve 4. kvartálu 
pod prognózu. Korigovaná inflace, která je velmi významným faktorem celkové inflace, působí 
rovněž protiinflačně. Na proinflační straně jsou nákladové faktory, jako je cena ropy, ceny 
potravin a regulované ceny, které jsou méně citlivé na měnověpolitické sazby. Takže zbývají dva 
hlavní důvody pro obavy a pro případné zvýšení sazeb – trh práce a inflační očekávání. Inflační 
očekávání lze ovlivnit vhodnou komunikací, tedy zdůrazňováním, že za inflací v roce 2008 budou 
stát jednorázové faktory, zejména nepřímé daně. Je zde navíc názor SMS, že do současných cen 
potravin je již zvýšení DPH zabudováno. Co se týče trhu práce, tak růst mezd se rovněž pohybuje 
pod úrovní prognózy. Na trhu práce je určité napětí mezi poptávkou a nabídkou, nicméně růst 
reálných mzdových nákladů je stále pod úrovní prognózy. V závěru konstatuje, že SMS se zřejmě 
příliš soustředila na vývoj současné inflace, který není pro měnověpolitické rozhodování tak 
podstatný. Je sice nutno k němu přihlížet, ale primární reakce je na prognózovanou inflaci.   
 
Vrchní ředitel Řežábek: Chválí doplnění podkladů o vývoj cen ropy v české koruně, protože to 
přináší komplexnější pohled na ceny ropy. Zároveň by chtěl doplnit to, že ceny pohonných hmot 
v ČR byly v nedávné době ovlivněny odstávkami v produkčních kapacitách a dovozy ze zahraničí, 
které měly nejspíše vliv na ceny směrem nahoru. Z hlediska dnešního jednání považuje za důležité 
zobecnit si pohledy na současný stav ekonomiky. Inflace je relativně vysoká, korigovaná inflace je 
ale přiměřená a k tomu existují určité podmínky. Očekává se zpomalení české ekonomiky, očekává 
se rovněž pokles růstu v eurozóně, začíná být zřejmý restriktivní dopad fiskální politiky, existuje 
představa o krátkodobosti cenového šoku, očekává se korekce cen potravin a proti tomu stojí 
dlouhodobě empiricky prokázaný apreciační trend koruny. To je základní rámec, na základě nějž 
činí rozhodnutí. Oproti tomu zde byly zdůrazňovány spíše komunikační faktory rozhodnutí a 
komunikace výhledu na rok 2008.  
 
Guvernér Tůma: Na závěr prvního kola může říci, že se dá souhlasit prakticky se vším, co bylo 
řečeno. Nicméně se z toho dají odvodit i zcela odlišné závěry. Na počátku upozornil na časový 
rámec, podle kterého se lze orientovat. Přes všechny nejistoty ohledně cenového a obecně 
ekonomického vývoje nemá zas tak velkou pochybnost, jak bude vypadat vývoj v příštím roce. 
Neví sice, zda hodnota inflace v lednu bude 5,3 nebo 5,8 %, ale o co více půjde nejprve nahoru, o 
to více pak spadne. Takže pokud se podívá na stávající prognózu, tak již v lednu 2009 krátkodobý 
inflační šok z dat vypadává, ve variantě střed je inflace na úrovni 3,8 %. I když na počátku příštího 
roku se může inflace lišit od prognózy, výhled na 2009 by se neměl dramaticky měnit. Umí si 
představit, že skutečnost bude mírně nižší a umí si představit, že v horizontu 4 a ž 6 kvartálů bude 
celková inflace ±0,5 p.b. kolem stávajícího inflačního cíle. Proto zmínil i význam horizontu 
nejúčinnější transmise, neboť nejúčinnější ještě neznamená plný dopad měnové politiky. Pro něj je 
to, co se bude dít v první polovině 2009, je vysoce relevantní z hlediska plnění cíle v roce 2010. 
Proto je z hlediska jeho dnešního rozhodování již důležité i plnění cíle v roce 2010. Rozumí např. 
názoru VŘ Hampla, že by naplnění doporučení SMS mohlo být z vnějšku vnímáno jako panická 
reakce na aktuální vysokou inflaci. Pokud by nicméně on sám hlasoval pro zvýšení, tak by to 
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vůbec nebylo ovlivněno aktuální inflací, ale tím, že pozorujeme dopad na inflační očekávání přesně 
v tom horizontu, v němž by si přál směřování inflačních očekávání opačným směrem. Tedy dnešní 
rozhodování je o inflačních očekáváních v polovině 2009. Ta bohužel míří špatným směrem.  
Souhlasí s tím, že v únoru budou k dispozici nová relevantní čísla a bude již zřejmé, kde 
v intervalu mezi 5 a 6 % se bude lednová inflace nacházet. Ale i kdyby došlo ke zvýšení sazeb, 
nebyla by to nejspíše chyba, i když by to bylo obtížně komunikovatelné. Kdyby se měl vyjádřit 
k seznamu důvodů pro zvýšení sazeb nad rámec toho, co je uvedeno v MPD, tak za dané situace 
je obtížné jít proti názoru trhu, že se zvyšovat nebude, ale na druhou stranu by to žádné velké 
překvapení nebylo. Centrální banky se někdy chovají oportunisticky a je otázkou, proč nevyužít 
existující příležitosti. Považuje proto za velmi pravděpodobné, že další zvýšení sazeb by se mělo 
odehrát během dvou až tří jednání bankovní rady. Naopak z hlediska komunikace by mohl být 
matoucí dnešní výsledek 7:0. Pokud by mělo dojít ke zvýšení sazeb na příštím jednání, vysvětlení 
by nebylo jednoduché. Bude možná ještě vyšší inflace, již v současnosti se hovoří o 6 %. Je rovněž 
zvědav na příběh, se kterým přijde nová prognóza, ale nemyslí si, že zásadně přepíše stávající 
pohled na ekonomiku. Je otázkou, jak vyřeší SMS dilema mezi QPM a G3, jak se vyrovná 
s persistencí v inflaci. Kdyby se rozhodoval z hlediska příštího roku, tak by sazby neměnil, s tím 
přicházel na jednání bankovní rady. V průběhu jednání si však uvědomil, že do úvah bankovní rady 
by se měl již dostávat rok 2010 a tudíž i inflační očekávání v roce 2009.  
 
Viceguvernér Singer: Opakuje, že ve smyslu proinflačních rizik jej v materiálech dodaných 
k jednání zneklidňují pouze dvě věci – inflace v cenách výrobců a doporučení přítomného J. Fraita 
ve stanovisku zvýšit úrokové sazby, což jej zarazilo. První reakce byla, že v takovém případě se 
mělo zvažovat zvýšení o půl procentního bodu, pak ale dospěl k závěru, že to může být odrazem 
skutečnosti, že se z něj stává věrný příslušník aparátu banky. Přiznává, že u potravin je ovlivněn i 
tím, že vlivem růstu cen potravin se ČR z hlediska HICP inflace dostala horní třetiny zemí EU, 
přičemž dříve se nacházela ve středu či níže. To se ale stalo až v říjnu a listopadu právě vlivem 
potravin. To se mu jeví jako indikace toho, že se v ČR děje něco specifického, co způsobuje 
vychýlení z její standardní polohy. Lze debatovat, zda to není efekt konsolidace řetězců, ale DPH 
je druhý klíčový podezřelý. Proto při všech nejistotách sázel na efekt dřívějšího zabudování růstu 
DPH do cen.  
Přidává ještě argumenty pro vyčkávání po vyslechnutí názoru guvernéra. Zásadní informací ke 
konci ledna bude hodnota kurzu koruny, ke konci je posuzování koruny obtížné, ministerstvo 
financí navíc konec roku tradičně zpříjemňuje informací, která má potenciál kurz ovlivnit. To jej 
vede k tomu, že vývoj od poloviny ledna, kdy se fungování trhů vrátí do normálu, do příštího 
jednání bude mít větší vypovídací schopnost z hlediska pohybu kurzu kolem trendu. Pokud jde o 
komunikaci, v únoru bude výhodou vyšší komunikační volnost. To umožní přesněji komentovat 
rozhodnutí i s výsledkem 7:0. Jednotlivcům to umožní popsat podrobněji důvody svého 
rozhodnutí, což považuje za pozitivní. Rozumí stanovisku guvernéra k inflačním očekáváním a 
vývoji v polovině roku 2009, ale zároveň jde o tu část prognózy inflace, kde se ČNB tradičně 
mýlila jedním směrem. Pokud by např. byla rovnovážná trajektorie kurzu jen o něco níže, než by 
měla, tak se to za rok a půl může akumulovat do významnějšího efektu. Umí si proto představit, 
že v polovině 2009 může být inflace výrazně níže.  
 
Guvernér Tůma: Připomíná, že když hovořil o vývoji inflace v roce 2009, připouštěl inflaci 
výrazně níže pod stávající prognózou. V tomto smyslu to vidí podobně jako viceguvernér Singer.  
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Viceguvernér Niedermayer: Souhlasí s viceguvernérem Singerem v tom, že bude velmi důležité, 
kam se kurz vydá v lednu a na počátku února. Riziko je samozřejmě v tom, že bude např. 
považovat za relevantní hodnotu koruny v polovině ledna a ta se pak vydá koncem února jinam. 
Souhlasí s guvernérem, že řada položek, které jsou nyní proinflační, v průběhu roku 2008 z dat 
vypadne – ale mohou být nahrazeny jinými položkami, např. ještě vyšším růstem regulovaného 
nájemného. A pak je otázkou, zda po vzájemné kompenzaci těchto položek výsledná inflace 
spadne ke 2 nebo 4 %, velkou nejistotou jsou sekundární efekty. Reaguje na názor VŘ Holmana o 
flexibilním zemědělském trhu v EU, o čemž není zcela přesvědčen. Když se dívá na měsíční data o 
inflaci cen zemědělských surovin, tak zprávu nepovažuje za dobrou. ČR vykazuje v posledních 
třech měsících zhruba 6% nárůsty, okolní země nárůsty mezi 4,5 a 5,5 %. Příliš se tedy nelišíme a 
proto hypotéza, že již je v domácích cenách potravin zabudovaný růst DPH o 4 %, není příliš 
věrohodná. I když tedy považuje úvahy o vlivu zvýšení DPH v příštím roce za relevantní, 
meziměsíční data tuto hypotézu nepotvrzují.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Zdůrazňuje, že v současné prognóze je již na leden 2010 zapracován cíl 
na úrovni 2 %, na druhou stranu základní scénář stávající prognózy pro prosinec 2009 činí 3,1 %, 
což je přibližně horní hranice nového cíle a střed starého cíle. Základní scénář byl přitom postaven 
na kurzu 27,60 CZK/EUR, aktuální kurz je kolem 26. V této chvíli by tedy raději počkal.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Podotýká, že aktuální prognóza předpokládá také jiný vývoj 
nominálních úrokových sazeb.  
 
Vrchní ředitel Tomšík a vrchní ředitel Hampl: Připomínají, že na rozdíl od kurzu je aktuální 
úroveň tržních úrokových sazeb, které jsou v modelu klíčové, v souladu se základním scénářem a 
bude na ní zřejmě i v prvních měsících příštího roku.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Argumentuje, že aktuální výše sazeb 3M PRIBOR může odrážet 
rizikovou prémii. Je tedy třeba vysvětlit, proč jsou tržní sazby na 4 % při měnověpolitické sazbě 
3,5 %. Pokud to není dáno rizikovou prémií, mohly by tržní sazby brzy poklesnout.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Dokončuje komentář tím, že při svém rozhodování si je cíle od roku 
2010  vědom, zároveň ale vychází z toho, že základní scénář má velká rizika.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Úvaha o snížení cíle je důležitá, už o tom proběhla rozsáhlá debata na 
minulém jednání. Ale je faktem, že stávající prognóza s poklesem cíle počítá a má podle toho 
nastavenu trajektorii úrokových sazeb. Není to tedy novinka, která by tam vstoupila v lednu 2008, 
je již ve stávajícím rozhodování zahrnuta. Nyní je aktuální tržní sazba již na úrovni odpovídající 
základnímu scénáři pro celé první čtvrtletí 2008, v současnosti by měla být o tři až čtyři desetiny 
níže. I kdyby tedy došlo k nějaké korekci, tak z hlediska úrovně úrokových sazeb existuje ve 
stávající trajektorii dostatečný prostor. Jeho hypotézou je, že není žádný významný důvod, proč by 
trh vystavený číslům o vyšší inflaci měl posunovat 3M sazbu na ještě vyšší úroveň. Jinou otázkou 
je, zda na to nemůže mít vliv situace na mezinárodních finančních trzích. K tomu by bankovní rada 
měla dostat analýzy v lednu. Opakuje, že sazby jsou podle něj nyní na adekvátní úrovni. Pokud jde 
o komunikaci, nebylo by podle něj matoucí nezměnit sazby dnes a změnit je v únoru. Naopak je 
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vhodné sazby nezměnit a komunikovat přesvědčení, že aktuální inflace je odrazem jednorázových 
faktorů, které se nebudou opakovat a nebudou mít vliv na inflaci v roce 2009. Nesouhlasí rovněž 
s názorem, že měnová politika nemá vliv na ceny potravin, že jde o nákladový faktor. Pro ceny 
potravin je poptávka samozřejmě klíčová, zvlášť v zemi, kde byl vytvořen vysoce konkurenční 
maloobchodní trh. Stačilo by posunout repo sazbu na 10 % a ceny potravin budou do roka jinde. 
To, že efekt něčeho není vidět v malých číslech, neznamená, že to nefunguje. Pokud jde o volnější 
komunikaci členů bankovní rady v únoru, nedomnívá se, že v dané situaci může k něčemu příliš 
pomoci. Předpokládá, že bankovní rada bude jednotná v komunikaci jednorázovosti inflačních 
faktorů.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Má ještě technickou poznámku ke 4% sazbě peněžního trhu. 
Domnívá se, že pokud to není odraz rizikové prémie, musí sazby rychle spadnout o minimálně 25 
základních bodů. Vzhledem k tomu, že další měnové jednání bude až za měsíc a půl, tržní sazba je 
na 4 % a měnověpolitická na 3,5 %, stěží to může být jinak. Trh by musel anticipovat, že v únoru 
dojde ke zvýšení o 100 základních bodů.  
 
Viceguvernér Singer: Souhlasí s tomto s viceguvernérem Niedermayerem, ale nepovažuje za 
účelné hrát si s těmito úvahami, pokud existuje určitá pravděpodobnost, že začíná být narušována 
funkčnost i domácího trhu peněz.  
 
Guvernér Tůma: Rozhodnutí dnes a v únoru nejsou od sebe tak daleko, aby jakékoli rozhodnutí 
nebylo možno úspěšně komunikovat. Lze vzít všechny argumenty, které v diskusi padly a použít je 
pro komunikaci ponechání i případného zvýšení na příštím jednání.  
 
 
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 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. Řežábek   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Tomšík   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
 
 
IV. Úkoly 
SAOEVaFS zpracuje nejpozději k únorovému měnověpolitickému jednání informaci o vývoji na 
mezinárodním finančním trhu, o potenciálních dopadech na světovou a českou ekonomiku a o 
rizicích vývoje domácího finančního sektoru.  
 
 
V. Rozhodnutí 
Po projednání situační zprávy bankovní rada rozhodla většinou hlasů ponechat limitní úrokovou 
sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 3,50 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět 
členů bankovní rady, dva členové hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 procentního bodu. 
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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 19. prosince 2007 

 
 
Zapsal:  
Jan Frait, náměstek ředitelky Samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability 
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