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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 7. srpna 2008 
 
Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér M. Singer, vrchní ředitel R. Holman, vrchní 
ředitel P. Řežábek, vrchní ředitel V. Tomšík, vrchní ředitelka E. Zamrazilová 
 
I. Diskuze navazující na prezentaci 5. situační zprávy 
 
Viceguvernér M. Singer: Současná prognóza by sice měla posílit mou víru v náš 
prognostický aparát, neboť se naplňuje scénář snižování úrokových sazeb, o kterém jsme před 
několika měsíci všichni veřejně pochybovali. Škoda jen, že k němu nedochází na úrovních 
kurzu, které jsme očekávali v téže době. Příběh prognózy je jasný a zdá se být konzistentní. 
Přechod na nový model byl - a nečekal jsem nic jiného - zvládnut, ale přiznám se, že stále 
přemýšlím o tom, zdali množina všech nepozorovaných a samozřejmě neměřitelných 
proměnných, které nám všechny naznačují, že máme úrokové sazby snížit, není jen rysem 
modelu a nikoliv odrazem reálné ekonomiky. K tomuto proto budu směřovat své dotazy. 
Nejprve by mne zajímalo, do jaké míry je nový model schopen zachytit rychlé změny? 
Projevuje se v modelu nějakým způsobem kumulace aproximací? Jakým způsobem se model 
vyrovnává s prudkými změnami, například kurzu, ve srovnání s pozvolným vývojem, který 
sám očekává? 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Určitě platí, že nový model g3 je 
robustnější proti náhlým změnám, než tomu je v případě modelu QPM. Tím hlavním důvodem 
je skutečnost, že v novém modelu máme více křížových vztahů a zpětnou vazbu mezi 
veličinami. Například v případě kurzu vidíme, jak se vyvíjí zahraniční obchod, dovozní ceny a 
tak dále. V tomto smyslu je tedy nový model g3 robustnější, nicméně nic se nemění na tom, že 
při filtraci počátečních podmínek existuje „end point bias“. Je menší než tomu bylo v modelu 
QPM, ale tohoto problému se zcela nezbavíme. V případě exogenního šoku s tím nelze nic 
dělat. 
 
Guvernér Z. Tůma: Podle mého názoru by k lepším vlastnostem modelu měla v případě 
šoků přispívat také jeho větší vpřed-hledícnost. 
 
Viceguvernér M. Singer: Ovšem ne v případě regulovaných cen. 
Odpověď SMS: (ke guvernérovi Z. Tůmovi) To je sice pravda, ale po změnách, které jsme 
počátkem letošního roku provedli v modelu QPM, tak i tam byla vpřed-hledícnost výrazně 
zvýšena. 
 
Viceguvernér M. Singer: Na čem jsou založeny očekávání o vysokém růstu hrubé tvorby 
kapitálu a hrubé tvorby fixního kapitálu ve třetím a čtvrtém čtvrtletí letošního roku? Realita 
by mohla být horší. 
Odpověď SMS: K otázce vysokých temp růstu fixních investic ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 
letošního roku máme připraven dodatečný graf. V případě investic je velkým problémem 
vysoká volatilita mezičtvrtletních růstů. Na grafu vidíte pozorovaný anualizovaný 
mezičtvrletní růst investic a růst investic identifikovaný (filtrovaný) modelem na základě 
ostatních dostupných informací. Je vidět, že tento identifikovaný (filtrovaný) růst je mnohem 
méně volatilní. Prognóza je potom plynulým prodloužením této méně volatilní řady. My jsme 
poměrně dlouho řešili připomínku vrchního ředitele P. Řežábka, který minule poznamenal, že 
na historii neprezentujeme přesně historická data. To jsme vyřešili tak, že v tabulkách 

 1 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 7. srpna 2008 

prezentujeme přesně pozorované čísla, nicméně prognóza vychází z identifikované (filtrované) 
časové řady.  
 
Viceguvernér M. Singer: Pokud se však na časové řady podíváme optikou apreciační a 
dezinflační periody let 2002 až 2003, tak v současné prognóze očekáváme růst investic kolem 
5 %. Tehdy nicméně růst investic klesl spíše na 2 až 3 %. Zdá se mi proto, že současná 
prognóza je spíše průměrem za celou historii než průměrem období, jejichž opakování se nyní 
obáváme. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík: V prezentované časové řadě jsou navíc obsaženy také zásoby. 
Nejde o řadu fixních investic, ale o řadu hrubé tvorby kapitálu. Zásoby tuto řadu vyhlazují. 
Nebylo by lepší používat řadu fixních investic? 
Odpověď SMS: My musíme být konzistentní s národními účty. 
 
Viceguvernér M. Singer: Ve své předchozí poznámce jsem měl na mysli identifikovaný 
(filtrovaný) růst investic, protože ten má ve srovnání s vysoce volatilním skutečným růstem 
smysl. 
Odpověď SMS: Problém s volatilitou investic musíme řešit neustále a velice těžko se s ní 
pracuje. V tomto okamžiku máme dojem, že jediný rozumný způsob jak používat růst investic, 
je odrazit se při prognóze z identifikovaného (filtrovaného) růstu investic. To co vidíte je 
mezičtvrtletní růst. Meziroční růst může být dále ovlivněn jak základnou, tak chybami měření 
(rozdílem mezi skutečně pozorovaným a filtrovaným růstem). Každopádně je pravda, že 
v letech 2002 a 2003 investice propadly výrazně. Zpomalení růstu ekonomiky tehdy opravdu 
šlo spíše přes investice, než že by bylo viditelné v čistém vývozu. 
 
Viceguvernér M. Singer: Mění se nějakým způsobem intenzita kurzového „pass-through“? 
Odpověď SMS: Předpoklad o kurzovém „pass-through“ nijak neměníme. Do textu situační 
zprávy jsme pouze přidali poznámku pod čarou, kde se snažíme říci, že kurzový průsak závisí 
na tom, jakým druhem šoku byla kurzová změna vyvolána. 
 
Viceguvernér M. Singer: A s tím nijak nepracujete? 
Odpověď SMS: Ne. 
 
Viceguvernér M. Singer: Nejsem si úplně jistý tím, co chce SMS vyjádřit boxem o kurzové 
rovnici na straně 20 situační zprávy. Na jednu stranu to vypadá, že SMS je spokojena s tím, 
jak kurzová rovnice kopíruje apreciační a depreciační fáze. Na druhou stranu však box končí 
hodnocením: „zhodnocení kurzu z letošního roku je však modelem neočekávané a může být 
chápáno jako neodrážející dosud pozorované makroekonomické veličiny“. Připomínám, že 
kurz je tou veličinou, která nás táhne ke snižování sazeb. Chválit model, který neumí vysvětlit 
veličinu táhnoucí v současnosti měnovou politiku, mě pak vede do pozice, kdy si nejsem jistý, 
co vlastně chce SMS tímto boxem říci. 
Odpověď SMS: V boxu se snažíme ilustrovat, že pokud model používáme jako nástroj a dáme 
mu za úkol replikovat kurz na základě ostatních veličin, mimo zjevné veličiny jako jsou 
dovozní ceny a podobně, tak se nám zdá, že míra replikace je poměrně dobrá. To, že na konci 
nám kurz ujíždí, považujeme za důkaz toho, že poslední vývoj můžeme považovat za šok, který 
nebylo možno předpovídat. Zároveň ještě nevidíme dopady kurzového vývoje v datech. Pokud 
bychom provedli podobné cvičení například za půl roku, tak tím, že model uvidí zpomalující 
inflaci a ekonomický růst, byl by schopen říci, že se jednalo o období kurzové apreciace. 
Protože však dopady kurzové apreciace stále nejsou patrné, model se není schopen chytit 
reality. 
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Viceguvernér M. Singer: Sleduje a vyhodnocuje SMS nějakým způsobem index nákupních 
manažerů PMI? 
Odpověď SMS: Nesledujeme. Časová řada je pro nás málo průhledná a příliš krátká. 
 
Viceguvernér M. Singer: Má SMS nějaké, alespoň anekdotické, vysvětlení toho, proč 
dynamika růstu účetní přidané hodnoty a výkonu u soukromých národních veřejných podniků 
předčila soukromé podniky pod zahraniční kontrolou? Jde o vliv výsledků ČEZu, nebo se 
jedná o něco fundamentálního? 
Odpověď SMS: Z dat toto není explicitně vidět, ale pravděpodobně se jedná o vliv ČEZu. 
V meziročních růstech se jedná o vliv srovnávací základny, protože v minulém roce byl vývoj 
přesně opačný. 
 
Viceguvernér M. Singer: V příloze 4 situační zprávy věnované vývoji peněžních agregátů a 
úvěrů se píše, že v prognóze růstu peněžní zásoby na roky 2009 a 2010 by se mělo projevit 
snížení hospodářského růstu. Nicméně v prognóze se mezi lety 2009 a 2010 očekává 
zrychlení hospodářského růstu. Má se na mysli nominální růst? 
Odpověď SMS: Formulace opravdu není přesná. Růst M2 zpomaluje v průběhu roku 2009 
kvůli růstu reálného HDP. Prognóza je konzistentní s vývojem nominálního HDP a zpomaluje 
jak reálná, tak nominální složka. Prognózu na rok 2010 je potřeba vnímat trochu s rezervou, 
neboť se jedná o satelitní model, který používáme zejména pro identifikaci současného 
peněžního převisu a vypovídací schopnost pro rok 2010 je samozřejmě slabší. 
 
Viceguvernér M. Singer: Rád bych se také zeptal na způsob práce s regulovanými cenami 
v novém modelu g3. Stanovisko poradce se velmi podrobně věnuje tomu, že model pracuje 
s regulovanými cenami jako neočekávanými šoky. Souhlasíte s tím, že model může být 
z tohoto důvodu protiinflačně vychýlený, což je dle mého názoru stanovisko poradce, nebo 
nesouhlasíte? 
Odpověď SMS: Nemyslíme si, že se jedná o vychýlení. Jde spíše o určité riziko, protože 
nejsme schopni regulované ceny modelovat ideálním způsobem. Měli jsme možnost vybrat si 
ze dvou alternativ. Když bychom předpokládali, že změny regulovaných cen jsou očekávané, 
tak v tomto okamžiku dochází ke snižování spotřeby a úrokových sazeb, což je hodně 
neintuitivní. Nezbývá proto nic jiného, než modelovat regulované ceny jako neočekávané 
šoky. 
 
Viceguvernér M. Singer: To odpovídáte v kontextu modelování. Já jsem se neptal, zdali jste 
měli jinou alternativu ve způsobu modelování, ale ptal jsem se, co si myslíte o chování 
modelu ve srovnání s realitou. Ptám se vás na váš kvalitativní názor. Myslíte si, že jste tento 
problém schopni odstranit pomocí nominálních šoků, anebo souhlasíte s tím, jak já rozumím 
stanovisku poradce J. Hurníka, že tam určité vychýlení je? 
 
Guvernér Z. Tůma: Vy hovoříte o „riziku“, ale riziko je za normálních okolností 
obousměrné. 
Odpověď SMS: My si myslíme, že modelování regulovaných cen jako neočekávaného šoku je 
realističtější. 
 
Viceguvernér M. Singer: Ne, vy odpovídáte, že něco je realističtější, než všechny ostatní 
špatné varianty. Já se vás ptám, co si myslíte o modelu ve srovnání s realitou. Na to snad 
musíte být schopni odpovědět. 
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Odpověď SMS: Úpravu vyplývající z regulovaných cen jsme promítli do mezd, kde máme 
předpoklad o vyšším růstu mezd z titulu regulovaných cen a z toho důvodu se domníváme, že 
prognóza je realistická. Vychýlení nevidíme. Co uznáváme, že může být určitý problém, je 
fakt, že také měnová politika zvyšování regulovaných cen nevidí, což je problém technického 
řešení. Pokud by růst regulovaných cen viděla, tak by na něj začala reagovat s větším 
předstihem. V prognóze začínají úrokové sazby kvůli regulovaným cenám růst až ke konci 
roku 2009. Samozřejmě, kdyby to pro měnovou politiku nebyl neočekávaný šok, tak by začala 
reagovat dříve. 
 
Guvernér Z. Tůma: Chcete říci, že způsob řešení, který jste zvolili, nevede k žádnému 
vychýlení. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Já dokáži akceptovat, že domácnosti změny regulovaných cen 
neočekávají, ovšem problém je, že je neočekává také centrální banka, protože my o nich 
víme. 
 
Viceguvernér M. Singer: To je ale kompenzováno vyšším růstem mezd imputovaným do 
modelu pomocí vnějších šoků. 
 
Viceguvernér M. Singer: Zdá se mi, že hodnocení vývoje úvěrů na bydlení jako celku versus 
hodnocení vývoje pouze hypotéčních úvěrů versus hodnocení celého trhu nemovitostí je 
v určitém rozporu. Co si tedy SMS a referát finanční stability SAO EVFS myslí o vývoji trhu, 
na kterém bylo v loňském roce vygenerováno 25 % nových úvěrů? 
Odpověď SMS: Hypotéky zpomalují. Co se týká stavu úvěrů, tak od ledna do červa letošního 
roku zpomalila jejich dynamika o 10 p.b. Úvěry ze stavebního spoření překvapivě vykazují 
určitou persistenci. Zpomalování růstu stavu úvěrů je způsobeno zpomalováním růstu nových 
úvěrů, respektive některé banky hlásí dokonce meziroční stagnaci. Jako příčiny identifikujeme 
efekt předzásobení, kdy některé domácnosti uspíšily nákup nemovitosti v době před zvýšením 
sazby DPH. Působí tam také zpomalení růstu reálného disponibilního důchodu, minulé 
zvyšování úrokových sazeb, zpřísňování úvěrových podmínek ze strany bank, kdy pod vlivem 
americké hypotéční krize banky trochu zpřísnily distribuční kanály a neprodávají již tolik 
hypotéky přes nezávislé prodejce, a samozřejmě vliv má také odeznívaní demografické vlny 
lidí narozených v 70. letech 20. století. 
 
Viceguvernér M. Singer: Na závěr bych chtěl říci, že souhlasím s hodnocením poradce 
ohledně struktury prognózy. Prognóza obsahuje veličiny, které situační zpráva nekomentuje. 
Na druhou stranu poznamenávám, že bych byl velmi rád, kdybych některé pasáže stanoviska 
poradce nemusel číst asi šestkrát, abych jim porozuměl.           
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Potěšilo mne, že došlo přesně k tomu, před čímž jsem varoval, tj. 
ke globálnímu zpomalení ekonomického růstu, které se přenese také do České republiky. 
Obdobně se dostáváme k cenám potravin. Kurz nás také překvapil, protože v únoru jsme 
očekávali pokles na 26,50 Kč za euro a skutečnost je kolem 24 Kč za euro, což je rozdíl o asi 
10 %. Když použiji standardní hodnocení kurzového „pass-through“, tj. 1 % změna kurzu 
znamená zhruba 0.3 % změnu v inflaci, tak bychom mohli říci, že máme téměř hotovo a 
snížení inflace by mělo přijít velmi rychle. Nyní však trochu vážněji. Zajímalo by mne, jaké je 
hodnocení současné situace na devizovém trhu. Myslíme si, že očekávání o snížení úrokových 
sazeb již je devizovým trhem plně zachyceno? Jaký dopad do inflace by mohlo mít snížení 
úrokových sazeb o 50 b.b. místo 25 b.b.? Z interního hlasování SMS je vidět, že s touto 
variantou se uvnitř SMS muselo kalkulovat. 
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Odpověď SMS: Domníváme se, že snížení o 0,25 p.b. již je v očekáváních trhu započítáno a 
pokud bychom k němu dnes nepřistoupili, tak spíše může nastat tendence kurzu trochu posílit. 
Kurz reagoval na prohlášení o možném snížení úrokových sazeb, a pokud by k němu nedošlo, 
trh by tato prohlášení mohl brát jako planou hrozbu. Na druhou stranu snížení o 0,50 p.b. 
nečeká nikdo, stejně jako snížení o 0,25 p.b. doprovozené nějakým silnějším komentářem ve 
smyslu, že se nejedná o snížení poslední. V tomto případě by mohlo dojít spíše k dalšímu 
oslabení kurzu, respektive u snížení o 0,50 p.b. jsme měli trochu obavu, zda by kurz neoslabil 
příliš silně. 
Karel Bauer (ředitel sekce bankovních obchodů, dále jen SBO): Situaci hodnotíme stejně. Co 
se týká očekávání ohledně vývoje úrokových sazeb, tak na trhu FRA vidíme pokles zhruba od 
poloviny června s tím, jak posiloval kurz. V první fázi se jednalo o vymizení očekávání o 
dalším zvýšení úrokových sazeb, ke konci se v úrokových sazbách začala oceňovat také 
možnost snížení sazeb. Na pondělním aukčním výboru jsem komentoval, že z chování bank 
v rámci repo tendrů není očekávání o snížení úrokových sazeb příliš patrné. Včerejší repo 
tendr byl poměrně výrazně „přebidován“ i s agresivními sazbami. Aukce byla ovlivněna 
koncem periody pro držbu povinných minimálních rezerv a prakticky celý objem byl upsán ve 
prospěch Komerční banky s agresivním „bidem“ 3,68 %.  
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Ve Spojených státech sice došlo k mírnému oživení ekonomiky, 
které však podle mého názoru není příliš zdravé. Pokud se podíváme na provedené 
administrativní opatření, tak došlo ke změnám v oblasti daní a podpor a deformaci trhu 
hypoték. Protože stále není jasné, kolik bude mrtvých a raněných, tak můj náhled na vývoj 
americké ekonomiky je spíše pesimistický. Jak SMS vnímá vývoj americké ekonomiky v 
letech 2009, 2010 a eventuálně dále? 
Odpověď SMS: Výhledy vývoje americké ekonomiky v letech 2009 a 2010 nejsou optimistické. 
Zejména proto, že nástrojů na podporu ekonomiky ubývá. Fiskální politika je v hlubokém 
deficitu a měnová politika dosáhla svého dna. Jedna z mála možností na podporu ekonomiky 
je otevření doposud uzavřených oblastí pro těžbu ropy a zvýšení těžby kvalitní ropy, což 
nezpochybňuje ani jeden z prezidentských kandidátů. Toto opatření by řešilo vnější deficit, 
jehož polovina je tvořena dovozy drahé ropy a mohlo by podpořit také spotřebu domácností. 
Rok 2009 je však z toho pohledu optimistický, spíše by dalo hovořit o letech 2010 nebo 2011. 
V těchto letech by se tento plán mohl dát realizovat v míře, která by vývoj americké 
ekonomiky mohla ovlivnit. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Do jaké míry může mít vliv snížení amerických strategických 
rezerv, protože ty by mohly být sníženy? Není třeba odpovídat hned, protože ta čísla asi také 
neznáte. 
Odpověď SMS: Odpovíme později.   
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Kromě globálního zpomalení dochází také ke snížení 
podnikatelské důvěry a to zejména ve Francii a Německu, které je pro nás speciálně důležité. 
Toto ve spojitosti se silným kurzem může tlačit do pozadí globální inflační tlaky. Jaký je 
názor SMS na stanovisko poradce ohledně zvyšujících se globálních inflačních tlaků. Může 
tato globální inflace rychle odeznít? V této souvislosti bylo ze strany SMS také zmíněno, že 
trh stále očekává zvýšení úrokových sazeb ECB. Nicméně podle posledních zpráv se zdá, že 
ECB již sazby zvyšovat nebude. 
Odpověď SMS: Ve všech důležitých zemích je inflace tažena cenami komodit a cenami 
potravin. To souvisí s minulými výhledy vývoje ekonomického růstu, které se však rychle mění. 
Pod tlakem přicházejících zpráv došlo nedávno ke snížení predikce ekonomického růstu ze 
strany IMF. V současnosti to vypadá tak, že proinflační tlaky by mohly pomalu odeznívat, což 

 5 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 7. srpna 2008 

je vidět z posledních zpráv o sentimentu podnikové sféry a spotřebitelů. Dá se předpokládat, 
že v nějakém rozumném časovém horizontu poptávka poklesne, což je patrně reflektováno 
současným vývojem cen komodit, které se mírně snížily a jejichž další pokles se očekává. 
Troufli bychom si říci, že globální inflace bude zpomalovat, a to přestože většina reálných 
úrokových sazeb ve světě je negativní. Inflace je vysoká a úrokové sazby nízké a tudíž peníze 
jsou stále levné, nicméně dochází ke zpomalení ekonomik. V horizontu 2010 bychom mohli 
očekávat pokles inflačních tlaků. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Já jsem se v tomto kontextu trochu zabýval důvody vysoké 
poptávky po rýži a jiných potravinách. Jedna ze spekulací byla, že důvodem může být 
předzásobení Číny před olympiádou. Máte nějaký názor na to, proč nyní poptávka po rýži tak 
výrazně poklesla? 
Odpověď SMS: Hypotéza o bohatnoucí Číně směřovala tím směrem, že rýže je spíše potravina 
pro chudší a bohatší více a více tíhnou k životnímu stylu západu.    
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Zajímavá otázka vzniká ve fiskální oblasti. Zvyšuje se výhled 
výběru daňových příjmů, zejména v roce 2009, proti čemuž jde očekávané zpomalení 
ekonomiky. Zabývala se SMS tímto problémem, respektive přípravou nového rozpočtu? Bude 
zpomalení růstu HDP ovlivňovat rozpočet? 
Odpověď SMS: Zvýšení výhledu výběru daní se týká přímých daní. Prvním důvodem jsou nové 
kvantifikace dopadů fiskální reformy pro letošní a příští rok. Jedná se zejména o kvantifikaci 
dopadů zrušení jedné z odpisových skupin. Jde však o relativně zanedbatelný dopad. Zbytek 
přehodnocení jde na vrub pozorovaného vývoje daňového výběru. Přestože spuštění fiskální 
reformy mělo znamenat výrazný propad v inkasu přímých daní, tak zatím se tato očekávání 
nenaplňují. My se samozřejmě snažíme identifikovat vazby výběru přímých daní na daňové 
báze, jako je například objem mezd nebo zaměstnanost. Takovéto vazby je však velmi těžké 
identifikovat, což komplikuje odpočítávání se od vývoje makroekonomických veličin. Navíc 
pracujeme s nominálními veličinami, kde svou roli hraje také vývoj inflace. Zatím nám 
z makroekonomického vývoje nevyplývá zásadní přehodnocení daňového inkasa směrem dolů. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: I pokud by tomu tak bylo, tak by z toho nevyplývaly inflační 
tlaky. Nicméně, mně jde o jinou věc. My přehodnocujeme ekonomický růst výrazně dolů a já 
se obávám, že Ministerstvo financí pracuje s vyššími čísly o ekonomickém růstu. Neměli 
bychom si proto fiskální saldo přepočíst podle našich výhledů? 
Odpověď SMS: My již nyní pracujeme s naším vlastním výhledem vývoje veřejných rozpočtů. 
Výhledy Ministerstva financí používáme jako jednu z informací. Stejně tak používáme státní 
rozpočet. Po předchozích zkušenostech, kdy se státní rozpočet výrazně odchyloval od reality, 
se na státní rozpočet díváme jen jako na doplňkovou informaci. Základní scénář fiskálního 
vývoje si určujeme podle vlastních předpokladů a zatím se tato strategie osvědčovala. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Nyní jsou však naše čísla velmi podobná těm z Ministerstva 
financí. 
Odpověď SMS: Blížíme se, ale spíše bychom řekli, že Ministerstvo financí se blíží k nám, než 
my k nim.      
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Důležitým indikátorem vývoje ekonomiky je situace na trhu 
nemovitostí. V našich analýzách však postrádám zmínku o trendech v oblasti komerčních 
nemovitostí. Často se bavíme o bydlení, ale méně již o komerčních nemovitostech. Na trhu 
residenčních nemovitostí dochází k propadu (kromě České republiky). Naproti tomu si nejsem 
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jist, zdali se propadají také komerční nemovitosti. Má SMS nějaký výhled vývoje této části 
trhu? 
Odpověď SMS: Na rozdíl od rezidenčních nemovitostí, kde existuje cenová statistika, 
v případě komerčních nemovitostí cenovou statistiku k dispozici nemáme. Sbíráme jen 
doplňkové ukazatele. Můžeme zmínit dva, které mohou indikovat snížení poptávky po 
komerčních nemovitostech. Jde o pokles investic do komerčních nemovitostí pozorovaný 
v prvním pololetí letošního roku a o zvýšení míry neobsazenosti z asi 11 % na 14 %. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Snížení investic do komerčních nemovitostí je dáno menším 
množstvím developerských projektů, nebo odmítnutím bank je financovat? 
Odpověď SMS: My to spíše interpretujeme jako opatrnější postup bank při poskytování úvěrů. 
M. Hlaváček (Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability): Na doplnění 
bych dodal, že skutečně pozorujeme zpřísňování úvěrových standardů ze strany bank.  
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Snížení této nabídky však může udržet ceny.   
 
Vrchní ředitel R. Holman: Začal bych obecnou otázkou k časování měnověpolitických 
zasedání. Neměli bychom je posunout až za den zveřejnění vývoje inflace Českým 
statistickým úřadem (ČSÚ)? V tomto konkrétním případě se tak stane zítra a byla by to pro 
nás určitě významná informace. 
Odpověď SMS: Publikování dat o inflaci těsně po měnověpolitickém zasedání je skutečně 
největší nevýhoda současného kalendáře měnověpolitických zasedání. Bereme dotaz jako 
námět na zamyšlení. O této nevýhodě jsme samozřejmě věděli, zároveň však zvolené řešení 
mělo také řadu výhod. Co se týká konkrétně zítřejšího údaje, tak očekáváme zvýšení 
meziročního růstu inflace na 6,9 %. Pokud by tedy dnes došlo k snížení úrokových sazeb, tak 
bychom v komunikaci měli upozornit, že jsme si vědomi toho, že k tomuto dočasnému zvýšení 
inflace dojde, a že zřejmě již v zítřejších datech něco takového uvidíme. Nicméně díváme se 
standardně rok až rok a půl dopředu.   
 
Vrchní ředitel R. Holman: Dále bych se SMS rád zeptal na důvody rozdílných trajektorií 
úrokových sazeb základního (model g3) a alternativního (model QPM) scénáře prognózy? 
Odpověď SMS: Rozdíl v trajektorii úrokových sazeb jednoznačně vyplývá z rozdílu ve 
specifikaci reakčních funkcí centrální banky, kdy model QPM reaguje také na produkční 
mezeru. Ta je na začátku prognózy kladná, což vede krátkodobě k vyšší úrovni úrokových 
sazeb. Následně je z důvodu poklesu produkční mezery pokles sazeb hodně podobný tomu, co 
vidíme v základním scénáři prognózy. Záporná produkční mezera potom hraje určitou roli 
také v delším období. Mírné rozdíly vyplývají také z toho, že oba modely jsou prostě odlišné.  
 
Vrchní ředitel R. Holman: Jakou hypotézu má SMS ohledně pozorování, že na vývoji 
vývozu se doposud neprojevuje vliv silné koruny. Je to čistě otázka zpoždění, anebo je za tím 
ještě něco jiného? V této souvislosti bych se také rád zeptal, zdali SMS sleduje strukturu 
vývozu a co z ní vyplývá. Řekl bych, že naši vývozci vědí, že budou muset do doby přijetí 
eura žít se silnou korunou, a to by je mělo motivovat ke změně teritoriální struktury vývozu 
na trhy, kde by posilováním koruny vůči euru a dolaru tolik netrpěli. S tím také souvisí má 
otázka, zdali situační zpráva příliš nedramatizuje situaci našich vývozců, kteří by měli silnou 
korunou trpět natolik, aby se to silně promítlo do zpomalení hospodářského růstu. Zdá se mi, 
že odhad SMS ohledně zpomalení ekonomického růstu je trochu pesimistický. 
Odpověď SMS: V obchodní bilanci je vidět určité mírné zpomalování vývozu, ale současně 
ještě výraznější zpomalování dovozů. Některé indikátory ukazují, že toto zpomalení dovozů 
může být vyvoláno omezením investiční aktivity, která je poměrně dovozně náročná. Něco 
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podobného se odehrávalo také v letech 2001 až 2003, kdy výsledky obchodní bilance byly 
poměrně dlouho dobré a objevovaly se komentáře o tom, že ekonomika posílení dobře zvládá. 
Horší výsledky potom přišly až s delším časovým zpožděním. V té době se v prognózách 
posouvala rovnovážná apreciace reálného kurzu stále k vyšším a vyšším hodnotám, protože 
obchodní bilance se vyvíjela dobře a negativní efekty se dostavily až s delším zpožděním. Pro 
současný vývoj máme dvě hypotézy. Jednak je potřeba si uvědomit, že pro rok 2008 byla 
zahraniční poptávka přehodnocena směrem nahoru a pro tento rok se ještě na zahraničních 
trzích očekává dobrá situace. Druhá věc je, že průměrně půlroční zajištění exportů může také 
hrát svou roli. Z hlediska struktury vývozu můžeme říci, že ve druhém čtvrtletí letošního roku 
rostl vývoz zejména ve skupině 7, tedy stroje a zařízení, a onen zmíněný pokles dovozu byl dán 
zejména poklesem ve skupině textilu a neželezných kovech. To pochopitelně není příliš 
charakteristické pro investice. Při rozložení dovozů na spotřebu a investice vidíme, že tempa 
poklesla ve všech složkách a nemusí to proto být nutně jen investicemi. Nicméně, jedná se o 
pohled jednoho čtvrtletí.  
 
Vrchní ředitel R. Holman: Jaký vliv na oslabení koruny měla slovní intervence guvernéra a 
jaký vliv měl efekt středoevropského regionu vůbec? Víme, že v době, kdy oslabovala 
koruna, oslaboval také forint a zlotý, i když ne tolik jako koruna. 
Odpověď SMS: Pro mne osobně (Tomáš Holub, ředitel SMS) byla síla reakce na výroky 
guvernéra Z. Tůmy překvapivě silná. Došlo ke šťastné souhře okolností a výrok byl načasován 
do situace, kdy jednak začal posilovat dolar a jednak se také začal otáčet sentiment vůči 
regionu. Nyní již jsou komentáře takové, že ve všech ekonomikách je vidět kombinace 
slábnoucí zahraniční poptávky posilujících kurzů. To vede ke zpomalující průmyslové výrobě 
a pomalu se zhoršujícím signálům z reálné ekonomiky. I sentiment vůči regionu začíná být 
více pesimistický.   
Karel Bauer (ředitel Sekce bankovních obchodů): S tímto hodnocením souhlasím a 
domnívám, že vliv byl spíše obrácený. Komentář guvernéra Z. Tůmy nastartoval oslabení 
koruny, která následně stáhla vývoj v regionu. 
 
Vrchní ředitel R. Holman: Skutečně si SMS myslí, že reálná spotřeba začne po současném 
inflačním šoku růst již v roce 2008? Skutečně si SMS myslí, že růst reálných mezd spotřebu 
natolik podpoří? 
Odpověď SMS: Podíváme-li se na vývoj spotřeby optikou mezičtvrtletního růstu, tak v prvních 
dvou čtvrtletích letošního roku nedochází k žádné změně. Meziroční zrychlení ve druhé 
polovině letošního roku proto souvisí s tím, že ve druhé polovině loňského roku byly 
mezičtvrtletní růsty relativně nízké. Pokud se na tento problém podíváme optikou nominální 
versus reálné spotřeby, tak při poklesu inflace o cca 0,6 p.b. a udržení stejného nominálního 
růstu spotřeby dojde ke zrychlení reálné spotřeby o oněch cca 0,5 p.b. Určitou roli 
pochopitelně hrají také záporné reálné úrokové sazby, které mají tendenci stimulovat 
domácnosti k poklesu míry úspor. 
 
Vrchní ředitel R. Holman: Jak SMS hodnotí pravděpodobnost snížení sazeb ECB již 
v letošním roce? Zejména pokud by se hospodářský růst v eurozóně propadal i nadále tak jako 
v současnosti. 
Odpověď SMS: Implikované sazby eurového peněžního trhu na krátkém horizontu  poklesly o 
cca 0,25 p.b. Očekávání zvýšení sazeb na 4,5 % proto již v eurových sazbách není obsaženo, 
nicméně pokles sazeb ECB ještě v tomto roce podle našeho názoru neočekává nikdo. Pokles 
sazeb se dá čekat v roce 2009.    
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Vrchní ředitel R. Holman: Domnívá se SMS a SBO, že prudký pokles cen komodit, ke 
kterému došlo v průběhu tohoto týdne, je začátkem nějaké výraznější a déle trvající korekce 
na komoditních trzích? V našem výhledu cen ropy použitém pro zpracování prognózy máme 
na horizontu prognózy cenu 147 USD za barel a ropa nyní poklesla na 119 USD za barel. Na 
straně 25 situační zprávy se navíc píše, že: „i nejvzdálenější kontrakty se pohybují kolem 
spotové ceny a nesignalizují tak výraznější budoucí pokles cen ropy“. Změnila se situace 
nějak v průběhu tohoto týdne? 
Odpověď SMS: Propad byl skutečně velmi náhlý a zaznamenali jsme komentáře z trhu, že se 
opravdu jedná o začátek medvědího trhu komodit. Možná jde o příliš předčasné předpovědi, 
nicméně do té míry, do které na těchto trzích operovali investoři spoléhající na další růst cen 
těchto komodit, tak samozřejmě ve chvíli, kdy se růst cen těchto komodit zastavil a najednou 
začíná prudký pokles doprovázený spekulacemi o fundamentálních příčinách tohoto poklesu 
z důvodu zpomalování světové ekonomiky, může tento typ investorů trhy komodit opouštět, 
čímž může přispívat k poměrně výraznému poklesu cen. Také komentáře tohoto typu se již 
objevily. Podobný vývoj vidíme také na trhu potravinových komodit. Podíváme-li se na vývoj 
cen pšenice, která je relevantní pro náš region, tak nedávno se objevily informace o prudkém 
poklesu cen pšenice na brněnské komoditní burze, který následuje obdobný vývoj ve světě. 
Momentálně jsou ceny zhruba na úrovni cen v září loňského roku, tedy předtím, než došlo k 
onomu výraznému zvýšení cen. Stejným směrem jdou zprávy o snížení výkupních cen mléka. 
Týdenní šetření cen potravin za srpen ukazují na výraznější pokles cen potravin, než s jakým 
počítá prognóza. Z potravinářské oblasti proto vyplývají spíše rizika směrem dolů. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Jen doplním, že ceny rýže poklesly ve srovnání s dubnem o 30%. 

 
Vrchní ředitel R. Holman: Poslední moje poznámka je k příloze věnované nemovitostem. 
Příloha je víceméně popisná a věnuje se pouhému výčtu faktorů. Měla by se však více 
zabývat také očekáváním ohledně vývoje cen nemovitostí a analýzou rizik, která z něj mohou 
plynout. 
Odpověď SMS: Stejnému tématu se věnuje také stanovisko referátu finanční stability, které je 
více analytické než naše popisná příloha. 
M. Hlaváček (Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability): V našem 
stanovisku jsme se snažili odečíst od rizik, která jsme identifikovali ve Zprávě o finanční 
stabilitě s tím, že většina rizik spojených s cenami nemovitostí přetrvává, respektive se mírně 
zhoršila. Jediné riziko, které se snížilo, je riziko identifikované v rozdílné dynamice 
realizovaných cen nemovitostí oproti nabídkovým cenám. Identifikujeme mírné snížení 
dynamiky růstu cen nemovitostí, což možná reflektuje pozorované snížení růstu nových úvěrů 
na bydlení. Celkově předpokládáme, že riziko developerů bude pokračovat a riziko toho, že 
vzniká nějaká cenová bublina, zůstává podobné jako bylo ve Zprávě o finanční stabilitě. 
Jednoduché indikátory výnosů z nájemného se ještě mírně zhoršily. „Price to income ratio“ 
se také zřejmě trochu zhorší v souvislosti s poklesem růstu disponibilního důchodu. Situace je 
velmi podobná situaci v době, kdy byla publikována Zpráva o finanční stabilitě. V rámci 
mezinárodního srovnání nicméně situace u nás není stále ještě srovnatelná s vývojem 
v ekonomikách, ve kterých v nedávné době došlo k velkým poklesům cen nemovitostí. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík: Mé otázky bych rád rozdělil do tří oblastí a začal bych 
prezentovaným rizikem v podobě vývoje mezd. Zajímal by mne názor sekce na rozdílný 
vývoj mezd z pohledu podniků a odborů. Letos se dá očekávat, že podniky si nedovolí 
výraznější zvýšení mezd, protože na něj nebudou mít dostatek prostředků. Naopak odbory se 
budou snažit kompenzovat vývoj letošního roku, kdy se jim nepodařilo prosadit zase až tak 
výrazný růst mezd a inflace byla opravdu dost vysoká. V této souvislosti by mne zajímala 
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také zkušenost z let 2002 a 2003, zdali se tehdy po apreciační bublině podařilo odborům 
prosadit růst mezd? Z hlediska historické zkušenosti by mne také zajímalo, jaký rozdíl je 
v hodnocení této situace z pohledu nového modelu g3 a modelu QPM? 
Odpověď SMS: V modelu QPM chybí přímý vliv ekonomického cyklu na vývoj mezd. Vliv je 
pouze nepřímý přes inflační očekávání. Z rozdílu prognóz je vidět, že v modelu g3 je cyklický 
vliv na vývoj mezd hodně silný, v modelu QPM tomu tak není. Podíváme-li se na vývoj podílu 
mezd na HDP za předpokladu, že nezpochybňujeme očekávání o poklesu ekonomického růstu, 
tak v tom případě podíl mezd na HDP z historického hlediska v žádném případě není nízký. 
Z tohoto pohledu se nám proto nezdá odhad růstu mezd v základním scénáři jako nějak 
výrazně podhodnocený. Spíše si proto myslíme, že model QPM ukazuje horní hranici. 
V období 2002 a 2003 podíl mezd také nejprve narostl s tím, jak ekonomika začala 
zpomalovat, protože mzdy i zaměstnanost jsou více setrvačné, ovšem jakmile ekonomika 
zpomalila a zhoršil se vývoz a finanční výsledky podniků, tak pokles tempa růstu mezd i jejich 
podílu na HDP byl poměrně rychlý a výrazný a mzdy zareagovaly poměrně pružně. Stejně 
jako v loňském roce zareagovaly poměrně pružně v opačném směru. Když ekonomika rostla a 
začala se vytvářet úzká místa na trhu práce, tak růst mezd rychle zrychlil, a to výrazněji než 
jsme se domnívali. Myslíme si, že přítomnost přímého vlivu hospodářského cyklu na vývoj 
mezd v modelu g3 je výhodou tohoto modelu. Samozřejmě přiznáváme, že určité riziko 
směrem nahoru existuje. Rozložení domácích faktorů inflačního vývoje je v obou modelech 
opravdu rozdílné, protože QPM kompenzuje vyšší růst mezd nižším růstem HDP. To vyplývá 
z odlišnosti obou modelů.   
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Druhá oblast otázek směřuje k rozdílu mezi modely g3 a QPM. 
První dotaz se týká cen ropy. Pokud tomu dobře rozumím, tak nový model g3 nepracuje 
s cenou ropy přímo, ale pouze nepřímo přes vývoj PPI v zahraničí. Kladu si proto otázku, 
zdali je tento postup správný, anebo zdali nezvyšuje riziko prognózy, protože vývoj PPI 
v zahraničí není jen odrazem vývoje cen ropy, ale je také odrazem podmínek na zahraničním 
trhu, jako například kurzu eura k americkému dolaru. Je tedy vývoj cen ropy novým modelem 
zachycen adekvátně? 
Odpověď SMS: Ze srovnání vývoje zahraničních cen PPI a cen ropy vyplývá, že v poslední 
době ceny PPI dobře reflektují vývoj cen ropy. Poslední odhady PPI ukazují, že nárůst je 
kolem 8 %, což odpovídá odhadu dovozních cen energií v modelu QPM. Domníváme se proto, 
že vnější vliv je přes zahraniční PPI zachycen korektně. Navíc platí, že velký vliv cen ropy jde 
přes regulované ceny, které u nás zahrnují ceny energií. Ty jsou přebírány z krátkodobé 
prognózy, která s přímou vazbou na ceny ropy pracuje. Celkově se domníváme, že zachycení 
vývoje cen ropy a jejich dopadů je adekvátní.  
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Druhá otázka k rozdílu mezi modely g3 a QPM, a bylo to již 
zmíněno viceguvernérem M. Singerem, se týká regulovaných cen. Pokud tomu dobře 
rozumím, tak regulované ceny jsou v novém modelu vždy zachyceny jako šok. To platí 
nejenom pro domácnosti, ale také pro reakční funkci centrální banky. V případě domácností 
bych podobný postup akceptoval, protože domácnosti se mohou domnívat, že deregulace 
nebude tak velká, ale centrální banka přece ví, že deregulace přijdou. V dnešní prezentaci 
bylo například uvedeno, že dopady silnějšího kurzu jsou kompenzovány vyšším než doposud 
očekávaným růstem regulovaných cen. Opravdu se tedy jedná o šok také pro centrální banku? 
Odpověď SMS: viz odpověď na podobný dotaz viceguvernéra M. Singera a následnou diskuzi. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Třetí otázka z oblasti modelů směřuje ke schůzce SMS 
s bankovní radou v průběhu práce na prognóze, kdy bankovní rada vyjádřila nespokojenost 
s úrovní sladěnosti prognózy g3 a QPM z pohledu úrokových sazeb nebo prognózy HDP. 
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Když se dnes podívám na alternativu modelem QPM, tak v případě úrokových sazeb došlo 
k výraznému sladění. Stále se mi nicméně zdá, že nedošlo ke sladění prognózy HDP. 
Zajímalo by mne tedy, jak v tomto směru SMS pokročila a jakým způsobem vlastně prognózy 
sladila? 
Odpověď SMS: Pro sladění trajektorií úrokových sazeb jsme provedli dvě zásadnější změny. 
Jednak jsme sjednotili předpoklad ohledně vývoje zahraničních úrokových sazeb. Pro účely 
alternativního scénáře jsme dopočítali jednoleté sazby z 3M EONIA sazeb použitých 
v základním scénáři. Druhá změna se týká výpočtu reálného kurzu. V QPM je reálný kurz 
definován na bázi CPI a vzhledem k tomu, že dochází k vysokému růstu regulovaných cen, tak 
jsme podobně jako v minulých prognózách eliminovali vliv regulovaných cen na reálný kurz. 
Nemyslíme si, že z titulu změn regulovaných cen dochází ke ztrátě konkurenční schopnosti. 
Tyto dvě změny posunuly trajektorii úrokových sazeb alternativního scénáře směrem nahoru. 
Krátkodobá prognóza následně posunuje trajektorii úrokových sazeb o něco dolů.   
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Třetí okruh otázek je potom z pohledu makroekonomického 
vývoje. Od vrchního ředitele R. Holmana zde již zazněla otázka na vývoj soukromé spotřeby. 
Já se také obtížně ztotožňuji s tím, co je uvedeno na straně 9 situační zprávy, kde píšete, že 
očekáváte oživení spotřeby domácností již v roce 2008. Zajímalo by mne, na základě čeho by 
k podobnému vývoji mělo dojít? Vy sami říkáte, že inflace bude po zbytek letošního roku 
dost vysoká a mzdy se již asi nenavýší. 
Odpověď SMS: viz odpověď na podobný dotaz vrchního ředitele R. Holmana. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Viceguvernér M. Singer již také zmínil otázku růstu hrubé tvorby 
fixního kapitálu. Již ve 3. situační zprávě bylo uvedeno, že lze očekávat prudký pokles 
investic, což zde zaznělo také dnes. Hospodaření podniků je poměrně špatné a máme 
z podniků takové signály. Já neočekávám, že by se růst investic mohl zvýšit na 7 % ve třetím 
čtvrtletí tohoto roku. 
 
Viceguvernér M. Singer: Když už jsem byl zmíněn, tak já si nemyslím, že hospodaření 
podniků je zase tak špatné. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Každopádně, co tedy je za očekáváním zvýšení růstu hrubé 
tvorby fixního kapitálu až na 7 %? 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Ještě jedna otázka, která se váže k vývoji investic. Pokud budu 
předpokládat, že dojde ke snížení investic, tak bych očekával, že tento pokles investic se 
nejprve projeví ve stavebnictví. Má SMS nějaké signály, že se stavebnictví vyvíjí hůře, než 
jsme čekali? Když podniky nebudou mít peníze, tak jako první osekají stavební práce. 
Odpověď SMS: viz odpověď na podobný dotaz viceguvernéra M. Singera. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Další dotaz mám k vývoji veřejných financí, což již bylo 
zmíněno vrchním ředitelem P. Řežábkem. 3. a 4. situační zpráva očekávaly, že saldo 
veřejných rozpočtů bude v letošním roce jen -1 % HDP. Nyní očekáváte zhoršení na -1,1 %, 
tedy jen o jednu desetinu. Vzhledem k vámi očekávanému prudkému poklesu HDP, by mne 
zajímalo, jestli veřejný sektor s takto prudkým poklesem růstu HDP počítá? Ve chvíli, kdy 
HDP takto prudce propadne, bych očekával, že se propadne i hospodaření veřejných financí. 
Odpověď SMS: viz odpověď na podobný dotaz vrchního ředitele P. Řežábka. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Překvapilo mne, že poměrně výrazně narostly úvěry do jednoho 
roku, o 32 %. Naopak v případě úvěrů v rozmezí jeden až pět let dochází k prudkému poklesu 
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dynamiky a meziroční pokles je zde dokonce 5 %. Znamená to, že podniky si v současnosti 
berou pouze provozní úvěry a investiční se takto rychle snižují? Může jít o signál poklesu 
investic? 
Odpověď SMS: Jak z aktivní, tak pasivní strany peněžního agregátu M2 je vidět, že k obratu 
v hospodářském cyklu dochází, respektive došlo. Růst transakčních peněz zpomaluje velmi 
rychle, zastavuje se nárůst podílu M1 vůči M2 a zpomaluje dynamika úvěrů. Při pohledu do 
struktury je vidět, že podniky asi začínají čelit problémům s cashflow, protože jednak jim 
klesají vklady a jednak roste poptávka po krátkodobých úvěrech a naopak přehodnocují své 
investiční záměry, což se projevuje tím, že klesá poptávka po střednědobých a dlouhodobých 
úvěrech. Statistika je však stále zamlžená, neboť u jedné z velkých bank došlo ke změně 
způsobu vykazování jednotlivých tranží dlouhodobých úvěrů.   
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Poslední dotaz mám k bilanci služeb platební bilance. V loňském 
roce bilance služeb skončila v přebytku 55 miliard Kč a pro letošní rok se předpokládá téměř 
dvojnásobný přebytek ve výši 95 miliard Kč. Zajímalo by mne, proč očekáváte takto vysoký 
přebytek bilance služeb, když v současné době posilující koruna odrazuje turisty a poplatky za 
transit jsou kotované v dolarech a asi pořád stejné, a v korunovém vyjádření tedy klesají. 
Pokud by tento předpoklad o nárůstu přebytku bilance služeb nebyl správný, tak by to 
znamenalo pokles příspěvku čistého exportu do HDP a růst HDP by dále poklesl. Zajímal by 
mne proto komentář SMS k přebytku bilance služeb. 
Odpověď SMS: Očekávané zlepšení bilance služeb je jedním z důvodů, proč jsme v prognóze 
směrem nahoru přehodnotili vývoj čistého exportu. V tomto zlepšení se odráží revize dat o 
vývozu služeb. Ovšem není to o zmíněné turistice, ale je to v oblasti ostatních služeb. 
Prognóza byla navýšena, protože za první dvě čtvrtletí tohoto roku došlo ve srovnání 
s minulým rokem k navýšení přebytku o 20 miliard. Můžeme předpokládat, že obdobným 
způsobem se bude bilance služeb vyvíjet také ve zbývajících dvou čtvrtletích. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Jde tedy o metodický faktor? 
Odpověď SMS: Část je skutečně metodická, protože došlo k přesunu některých položek 
z obchodní bilance do bilance služeb. Ostatní služby se obecně obtížně analyzují, neboť 
mohou souviset s nějakým poradenstvím nebo přesunem komunikačních věcí. Rádi bychom 
ještě z hlediska metodiky připomněli, že v loňském roce jsme předali sledování bilance služeb 
ČSÚ. Sledování se tak již neděje na základě platebních titulů, ale na základě přímého 
sledování u respondentů. Existuje tak i možnost, že ČSÚ bude postupně schopen lépe dohledat 
exporty služeb a zahrnout nové respondenty. S tímto metodickým faktorem je ovšem poměrně 
obtížné pracovat, neboť v datech vzniká skoková změna. Je docela možné, že ČSÚ časem zvýší 
také minulost a jakoby vyhladí náběh zlepšování do několika let, ale bohužel momentálně 
vzniká skok v čistých vývozech směrem nahoru. Pokud nechceme tato data zcela ignorovat, 
tak nutně působí ve směru zlepšení čistého vývozu.  
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: Mohu se zeptat v jakých cenách je bilance služeb 
vyjádřena?.  Jedná se o ceny FOB? Služby prodělaly během posledních tří let výrazné skoky. 
Odpověď SMS: Vývoz je v FOB. 
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: První okruh mých dotazů se vztahuje k trhu práce. Jako 
jeden z argumentů, proč lze čekat útlum mzdových tlaků, situační zpráva uvádí pokles, 
respektive stagnaci tvorby nových pracovních míst. Ráda bych se zeptala, zdali použité 
statistiky pocházejí z MPSV nebo ČSÚ? Podle MPSV poslední čísla ukazují, že stále 
pozorujeme meziroční růst nových pracovních míst o více než 20 % a mírný meziměsíční 
růst. Pořád jde o číslo přes 150 000 volných pracovních míst. Je sice vidět tendence ke 
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zpomalení růstu, ale v žádném případě to nevypadá na pokles. Stejně tak je rekordně nízký 
počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo. Tento poměr stále klesá a v současnosti 
jsou to pouze dva nezaměstnaní na jedno volné pracovní místo. Celkový výhled vlivu trhu 
práce na inflaci proto vidím poněkud méně optimisticky a ostatně také alternativní scénář 
modelem QPM vidí situaci méně optimisticky. Pokud by argument poklesu volných 
pracovních míst neplatil, mzdové tlaky by nemusely neoslabit. Zajímá mne také argumentace 
rozdílu mzdovým tlaků v základním a alternativním scénáři prognózy. 
Odpověď SMS: Když jsme v rámci prezentace zmínili, že se zastavuje růst volných pracovních 
míst, tak jsme měli na mysli absolutní čísla zachycená Beveridgeovou křivkou. Absolutní čísla 
se stále drží poblíž vysoké úrovně, na kterou se dostala někdy zhruba před půl rokem. To 
znamená, že meziroční růsty jsou nadále celkem vysoké, i když zpomalující se. Nicméně 
pohledem absolutního počtu volných pracovních míst je vrchol za námi a nyní pozorujeme 
náznak mírného snižování.  
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: Další dotaz mám k vývoji dlouhodobé míry 
nezaměstnanosti a k tomu, zdali v očekávaném mírném poklesu zaměstnanosti a návazném 
růstu nezaměstnanosti vidíte především cyklický faktor, anebo zdali máte indicie o tom, že 
pokles nezaměstnanosti naráží na strukturální bariéru? 
Odpověď SMS: Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti se za poslední 
tři roky takřka nezměnil a udržuje se na hodnotě přes 50 %. V loňském roce to bylo kolem 54 
% a v prvním pololetí letošního roku kolem 51 %. Tento vysoký podíl se drží zhruba od roku 
2004. V rámci dlouhodobé nezaměstnanosti dlouhodobě narůstá (od roku 1993) podíl těch 
dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou nezaměstnaní déle než dva roky. Zatímco v roce 1993 
byl jejich podíl zhruba 1/3, nyní to dělá přibližně 2/3. Podíl nezaměstnaných po dobu delší 
dvou let se v letošním roce nijak dramaticky nesnižuje. Velký podíl dlouhodobé 
nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti a v rámci ní velký podíl nezaměstnaných po 
dobu delší dvou let je společný pro všechny postkomunistické země. Míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti se za posledních osm let téměř nemění a pohybuje se kolem 4 % a je o necelé 
procento vyšší, než je průměr EU. Na druhou stranu je míra dlouhodobé nezaměstnanosti o 
něco nižší než v ostatních postkomunistických zemích. Z tohoto pohledu se proto zdá, že 
pokles nezaměstnanosti je spíše cyklické než strukturální povahy. Lidé, kteří dlouhodobě 
nemohou najít práci, ji stále nenacházejí. Jedná se převážně o lidi bez kvalifikace nebo se 
základním vzděláním. Z grafu zachycujícího vývoj míry nezaměstnanosti a míry dlouhodobé 
nezaměstnanosti ve Zprávě o inflaci vyplývá, že obě klesaly zhruba úměrně a podíl zhruba 50 
% dlouhodobě nezaměstnaných zůstával zachován, nicméně objemově počet lidí v obou 
kategoriích klesal.     
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: V prognóze mezd se předpokládá, že mzdy 
v podnikatelské a nepodnikatelské sféře se budou až do roku 2010 vyvíjet zcela rozdílně a 
v podnikatelské sféře porostou mzdy mnohem rychleji. Je tento předpoklad realistický? 
Zdaleka bych si takovýmto rozdílem nebyla jistá. 
Odpověď SMS: U prognózy vývoje mzdy v nepodnikatelské sféře vycházíme z reformních 
záměrů vlády, ale souhlasíme s tím, že existuje riziko, že si zaměstnanci vymohou vyšší mzdy.  
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: Druhý okruh otázek mám k dynamice HDP. Navazuji na 
dotaz vrchního ředitele R. Holmana a ptám se, zdali máte (SMS) nějakou představu, proč se 
obchodní bilance a vývoz i při relativně nepříznivých faktorech vyvíjejí relativně dobře? 
Odpověď SMS: viz odpověď na podobný dotaz vrchního ředitele R. Holmana. 
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Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: V prezentaci se SMS věnovala cenám dovozu a vývozu. 
V této souvislosti by mne zajímal vývoj a výhled vývoje směnných relací, protože ty vždy 
zásadním způsobem ovlivňují příspěvek čistého exportu k dynamice HDP. Pokud je vývoj 
směnných relací pozitivní, tak se paradoxně zhoršuje příspěvek čistého exportu k HDP ve 
stálých cenách. Jakým způsobem tedy směnné relace ovlivní prognózu ekonomického růstu? 
Já osobně zde vidím poměrně zásadní riziko pro prognózu růstu HDP, protože deflátory 
dovozu a vývozu publikované ČSÚ jsou často poměrně překvapivé a nejsou plně v souladu se 
statistikou cen dovozu a vývozu. Ptám se zejména proto, že tabulka na straně 34 situační 
zprávy, která zahrnuje poptávkové složky HDP, na mne dělá dojem toho, že právě o příspěvek 
čistého vývozu je opřen příběh o výrazném zpomalení ekonomiky v posledním čtvrtletí 
letošního roku až k 3% růstu HDP. Ostatní složky poptávky se pohybují výše a platí to také 
pro první polovinu roku 2009. Obávám se, že by se mohlo jednat o slabé místo prognózy 
HDP. 
Odpověď SMS: Zlepšení obchodní bilance rozkládáme na vliv cen a vliv fyzického objemu. Za 
prvního půl roku ve srovnání s prvním pololetím loňského roku to vypadá tak, že vliv cen je 
záporný. To znamená, že veškeré zlepšení jde na úkor vývozu větší kvantity, a pokud se ceny 
nesnižují, tak zůstávají stejné. Vliv schopnosti vyvážet za vyšší ceny již moc nevidíme, spíš 
vyvážíme vyšší kvantitu za dané ceny. 
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: V loňském roce šlo vše na vrub zvyšujících se cen a pro 
letošní rok je základ jakoby otočen. 
Odpověď SMS: Směnné relace jsou v současnosti zasaženy vývojem cen ropy, které mají velký 
vliv. Vliv cen skupiny paliv je -14 mld Kč a vliv cen ostatních skupin je -3 mld. Kč. 
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: Čili můžeme čekat relativně slušný příspěvek čistého 
exportu k růstu HDP. 
Odpověď SMS: V tomto roce ano.  
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: Další dotaz mám spíše terminologický. Mne zaráží 
použití termínu „odpočet od prognózy“. Vyrozuměla jsem, že se jedná o srovnání s minulou 
prognózou, ale jde zřejmě o místní termín. 
Odpověď SMS: „Odpočet od prognózy“ opravdu znamená srovnání s minulu prognózou. 
„Odpočet“ má vyjádřit snahu dobře vysvětlit, proč prognózu měníme.   
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: Co si SMS myslí o aktuálních informacích o poklesu 
agrárních cen? Zajímalo by mne, do jaké míry tyto nové informace odpovídají prognóze, a 
zdali zde nevidíte (SMS) protiinflační riziko? 
Odpověď SMS: viz odpověď na dotaz vrchního ředitele R. Holmana ohledně nedávné korekce 
na trzích komodit. 
 
 
 
II.    Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Guvernér Z. Tůma: Ještě tak před týdnem jsem si říkal, že dnes budeme mít hodně složité 
jednání, a že situace je velmi komplikovaná. To sice opravdu je, ovšem na druhou stranu, 
když jsem teď četl situační zprávu, tak si myslím, že až takový strach z rozhodování není na 
místě, protože nemám pocit, že bychom přes současné komplikace mohli udělat nějakou 
velkou chybu. Dnešní situaci vnímám tak, že se budeme rozhodovat mezi ponecháním sazeb 
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na současné úrovni a jejich snížením. Obojí si umím představit jako komunikovatelné a obojí 
má svoje rizika a svoje pro a proti. Když jsem před těmi čtyřmi týdny poměrně razantně 
vystoupil proti kurzu koruny, tak jsem - vzhledem k tomu kam kurz v té době směřoval a 
pokud by posilování kurzu mělo dále pokračovat - považoval za legitimní uvažovat také o 
větším snížení úrokových sazeb než jen o 0,25 p.b.. To se však nestalo. Vzhledem ke korekci 
kurzu se mi proto zdá, že úvaha o snížení úrokových sazeb o 0,50 p.b. je úvaha vedená spíše 
modelovým uvažováním. Dnes bychom se tedy mohli primárně vymezit mezi snížením 
úrokových sazeb o 0,25 p.b. a ponecháním. Ve srovnání s minulou debatou dnes proinflační 
rizika příliš nevidím a zdá se, že ekonomika začíná zpomalovat. Jestliže minulá prezentace 
SMS se ukázala být více „holubičí“ než tehdejší situační zpráva, tak tato situační zpráva to jen 
potvrzuje. Proinflační rizika vidím zejména ve spojení s růstem mezd. Tady je zajímavé 
historické srovnání, kdy jsme se v minulosti několikrát obávali růstu mezd a vždy se to 
nakonec vyvinulo celkem rozumně. To jistě neznamená, že se to v dnešní situaci musí 
opakovat a mzdy zůstávají jedním z klíčových proinflačních rizik. Jinak se vývoj ekonomiky 
otáčí směrem dolů a je otázka, kdy by snížení sazeb mělo přijít, zdali již dnes, anebo snížení 
komunikovat jako velmi pravděpodobné na příštím jednání.    
      
Viceguvernér M. Singer: Mně se zdá, že jsou věci, které jsou jisté a jsou věci, které jsou 
nejisté, abych zahájil trochu básnicky. Jisté je, že dojde ke zpomalení ekonomiky. Ovšem, 
zdaleka není tak jisté, co se na horizontu prognózy stane s inflací. Když se přitom podívám na 
zahraničí, tak se obávám, že se tato situace replikuje. Je jisté, že dochází k dramatickému 
zpomalení zahraniční ekonomiky, co se však stane se zahraniční inflací je mnohem méně 
jisté. Kdybych měl identifikovat faktory, které jsou svým způsobem nové i pro situační 
zprávu, tak je možné, že ceny komodit a energií se stabilizují na nižších hodnotách, než které 
předpokládá situační zpráva. Ovšem, kdy a jak se tato stabilizace projeví v cenách, když se 
v nich nyní teprve projevuje jejich předchozí nárůst, to si ani zdaleka jistý nejsem a myslím si, 
že takovou analýzu dnes nemáme. Zdá se mi však jistější, že ceny potravin nás mohou 
zaskočit v opačném směru. Všechny úrody jsou dobré, uragány nejsou a také biopaliva, tváří 
v tvář hladomorům, ztrácejí popularitu, kterou dříve mívaly. Souhrnně bych označil tento 
faktor za protiinflační. Když se potom podívám na náš modelovací aparát, tak srovnání 
modelů g3 versus QPM mně osobně příliš vodítek nedává, protože z nich vyplývající 
měnověpolitické doporučení nevnímám jako konzistentní, což však naštěstí pro mne není zas 
tak významné. A podívám-li se na stanoviska poradců, tak ta se také zcela zjevně liší 
v širokém spektru. Já osobně jsem v této chvíli stále na vážkách a současná situace je pro mne 
opravdu obtížná. Připouštím, že chybu příliš neuděláme, nicméně z hlediska komunikace 
situace také nebude příliš snadná. Máme komunikovat, že se inflace v nejbližších měsících 
zvýší nad 7 % růst a snižujeme úrokové sazby? A co když pak inflace bude například 6,6 %? 
Jinými slovy současnou situaci nevnímám jako lehkou. Čelíme třem rozdílným šokům. Přes 
nedávnou korekci čelíme šoku do cen komodit, protože ceny stále zůstávají vysoko nad 
úrovní, na které se nacházely před rokem. Minimálně tedy ceny energií. Zřejmě čelíme také 
poptávkovému šoku přes finanční sektor, a konečně čelíme také kurzovému šoku. Ze 
současné situace proto zas až tak relaxovaný nejsem.          
 
Guvernér Z. Tůma: Říkal jsem, že současná situace je rozhodně komplikovaná.  
 
Vrchní ředitel V. Tomšík:  Začal bych makroekonomickým vývojem. Domnívám se, že je 
nezpochybnitelné, že ekonomika zpomaluje a nachází se za vrcholem hospodářského cyklu. 
Tento vývoj je patrný z konkrétních čísel: z vývoje investic a stavebnictví, z obratu 
Beveridgeovy křivky a ze struktury M2, kde je průkazně vidět, že podniky nemají dostatek 
cash flow a financují se provozními úvěry, zatímco investiční úvěry s délkou splatnosti do 5 
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let klesají o 5 %. Pokud tedy chceme stabilizovat ekonomický vývoj a následně inflaci, tak je 
namístě následovat doporučení SMS. O snížení úrokových sazeb o 0,50 p.b. prozatím 
neuvažuji a domnívám se, že takové rozhodnutí by dnes bylo hodně předčasné. Rizika, která 
by se v budoucnu mohla realizovat, více méně vycházejí z vývoje kurzu a mezd. V případě 
kurzu mne však uklidňuje to, co bylo řečeno SBO, totiž, že snížení úrokových sazeb o 0,25 
p.b. již je v současném vývoji kurzu obsaženo. Z jednoho z provedených měnověpolitických 
experimentů navíc vyplývá, že aby došlo k otočení klesající trajektorie úrokových sazeb a 
sazby zůstaly dlouhodobě stabilní, kurz by musel oslabit na hladinu 25,40 Kč za euro. Dnes je 
kurz 24 Kč za euro a to je dost podstatný rozdíl. Druhé riziko jsou mzdy. V rámci prezentace 
SMS názorně ukázala, že máme určité zkušenosti z let 2002 a 2003. I když odbory zřejmě 
budou chtít kompenzovat v růstu mezd letošní vysokou inflaci, tak podniky na takovéto 
požadavky nebudou moci přistoupit, protože si to nebudou moci dovolit. Ziskovost podniků 
jde výrazně dolů. Tohoto rizika se tedy výrazně neobávám.  Otázka, kterou si nicméně ještě 
kladu, vyplývá z problému reakce centrální banky na vývoj regulovaných cen v modelu g3. 
S tím tedy nejsem úplně spokojený a beru to jako určité vodítko, že máme k výsledkům 
přistupovat s jistou opatrností. Druhá věc, se kterou ne úplně souhlasím, je skutečnost, že 
SMS vždy přehodnocuje nabídkovou stranu ekonomiky směrem nahoru v závislosti na vývoji 
kurzu. Například když pozorujeme kurzový šok a stále nevidíme jeho dopady v čistém 
exportu, tak na to SMS reaguje zvýšením technologií a zlepšením nabídkové strany 
ekonomiky. Proto jsem spíše opatrný a neuvažuji o snížení o 0,50 p.b. Nemám nicméně 
problém s doporučením SMS. V doporučení SMS mne utvrzují také klesající ceny komodit a 
potravin. 
 
Viceguvernér M. Singer: Pokles cen potravin a komodit nás jistě těší všechny. 
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: Před prostudováním situační zprávy jsem byla nakloněna 
snížení sazeb o 0,25 p.b., a to především proto, abychom slovním intervencím dodali určitou 
váhu. To vše s vědomím toho, že činy a nikoliv slova mají skutečný smysl. Situační zpráva 
podle mého názoru akcentuje tři momenty, které jdou ve prospěch snížení sazeb. Za prvé jde 
o zpomalení ekonomického růstu téměř na polovinu. Za druhé o nárazové posílení kurzu, a za 
třetí o zpomalení zahraniční poptávky v kombinaci se zpomalením domácí poptávky. Tato 
konstelace jasně snižuje rizika poptávkových inflačních tlaků a také riziko přenosu nákladově 
vytvořených inflačních tlaků do poptávkové dimenze. Je možné uvažovat také o synergiích 
těchto tří faktorů, které by pak přineslo ještě silnější oslabení. Na druhou stranu pozorujeme, 
že inflace ve vnějším prostředí je výše než čekala 3. situační zpráva. Řada indikátorů je výše a 
například růst PPI o 8 % je opravdu hodně vysoké číslo. Snížení ekonomického růstu u nás by 
potom také mohlo přinést oslabení apreciačních tlaků, k čemuž by mohl vést také větší zájem 
o americký dolar. Když jsem si prostudovala předpoklady zpomalení ekonomického růstu u 
nás, tak vidím, že jsou taženy především očekávaným vývojem ve vnějším sektoru, tj. čistými 
exporty. Do něj však promluví vývoj směnných relací. V očekávaném zpomalení 
ekonomického růstu v posledním čtvrtletí letošního roku a první polovině roku příštího proto 
vidím slabý bod prognózy. Pokud se očekávané silné zpomalení ekonomického růstu až na ta 
3 % nerealizuje, tak pro mne je celý příběh prognózy trochu nekonzistentní. Proto bych se 
snížením úrokových sazeb počkala na září, kdy budou k dispozici data o vývoji HDP 
ve druhém čtvrtletí a revidovaná data za čtvrtletí první. Stejně tak mne v situační zprávě 
nepřesvědčila argumentace o poklesu inflačních tlaků z trhu práce a naopak mne silně 
překvapil růst nominálních jednotkových mzdových nákladů (NJMN). Předpoklad základního 
scénáře prognózy o poklesu růstu nominálních mezd vidím jako klíčový problém, protože 
jakoby odsunuje do pozadí napjatý trh práce, ke kterému jsme výrazně přihlíželi v rámci 
minulých zasedání.    
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Vrchní ředitel R. Holman: Domnívám se, že v dnešní úrovni kurzu kolem 24 Kč za euro již 
je započítáno očekávání o snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b. Proto očekávám posílení kurzu 
zpět k hodnotám kolem 23 Kč za euro, pokud by ke snížení sazeb nedošlo. Na druhou stranu 
je pravda, že necílujeme kurz a trochu mne také mate, proč trhy nevěří naší trajektorii sazeb a 
zůstávají v očekávání úrokových sazeb stále výše. Reálná ekonomika přináší výraznější 
protiinflační tlaky, dochází k ochlazení, otevírá se produkční mezera, očekává se růst 
nezaměstnanosti a očekával bych také zpomalení růstu mezd. To vše hovoří pro snižování 
úrokových sazeb. Zpomalení ekonomického růstu v západní Evropě je také silnější než se 
očekávalo. Inflace je tam sice vyšší, nicméně zpomalení ekonomického růstu se k nám 
prostřednictvím poptávky také bude přelévat. Situace na trzích potravin a ropy se uklidnila a 
přinejmenším bych neočekával nějaké dramatické růsty. Alespoň tedy v horizontu měnové 
politiky. Co se týká mezd, tak souhlasím s tím, že mzdy již mají nejvyšší růst za sebou.  
Souhlasím také s tím, co již bylo řečeno ohledně podniků a také se domnívám, že podniky 
nebudou schopny přistoupit na vyšší zvyšování mezd. Mzdy proto nepovažuji za proinflační 
faktor, tak jak je uveden v měnověpolitickém doporučení SMS. Z toho hlediska vidím více 
protiinflačních faktorů než proinflačních.      
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Nejprve bych se zeptal Tomáše Holuba (ředitel SMS) na jednu 
drobnost. Byly v rámci interního jednání SMS prezentovány nějaké argumenty pro snížení 
úrokových sazeb o 0,50 p.b.? V rámci vaší prezentace bylo zmíněno, že se v SMS objevily 
dva hlasy pro snížení úrokových sazeb o 0,50 p.b. Jaké pro to byly důvody?  
 
Tomáš Holub (ředitel SMS): Hlasy pro snížení úrokových sazeb o 0,50 p.b. vyplývaly 
z prognózy, která takovéto snížení implikuje. Pokud my sami v prognóze nevidíme nějaká 
vychýlená rizika, což nevidíme, tak bychom se měli prognózy podržet. Na druhou stranu 
panovala obava, že snížení úrokových sazeb o 0,50 p.b. by bylo skutečně velmi překvapivé a 
kurz by mohl začít oslabovat ještě více. Navíc čekáme, že v nejbližší době začnou přicházet 
negativní zprávy z ekonomiky a pokud bych se měl odkázat na analogii let 2001 až 2003, tak 
tam pak kurzová korekce byla velmi výrazná a trvala zhruba rok a půl a byla to kombinace 
záporného úrokového diferenciálu a špatných zpráv z ekonomiky, která k ní vedla. My 
v prognóze korekci sice máme, ale relativně mírnou a krátkodobou. Spíše to tedy byla obava, 
abychom takto silnou reakcí kurz neposlali zase až příliš nahoru. Z tohoto pohledu je asi proto 
strategičtější snížení úrokových sazeb rozložit do dvou kroků po 0,25 p.b. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Děkuji. Já bych diskuzi rozdělil na diskuzi vnějších a vnitřních 
podmínek. Z hlediska vnějších podmínek se bavíme o tom, že je vyšší inflace a jsou vyšší 
výrobní ceny. Proti tomu – v době minulého jednání se počítalo s tím, že ECB ještě nejspíše 
zvýší úrokové sazby – stojí informace z tohoto týdne, že ECB nejspíše již sazby nezvýší. Je 
potom otázka, co ještě udělají zahraniční trhy. Co lze určitě přiznat, je, že pokles 
ekonomického růstu je mnohem významnější, než si kdokoliv dokázal na přelomu minulého a 
letošního roku představit. Pokles postupně prosakuje a jde přes nemovitosti a výrobu. O tom, 
že podnikatelská a spotřebitelská důvěra klesá – zejména ve Francii a v Německu – asi také 
nemusíme příliš diskutovat. I z tohoto důvodu došlo ke snížení tlaku na ceny ropy. 
Připomeňme si nedávná prohlášení OPECu. Ještě před měsícem tvrdili, že ceny mohou dále 
růst a nyní prohlašují, že ceny jsou příliš vysoké. Pozitivní zprávou je také, že jak Obama, tak 
McCain se vyjádřili ve prospěch uvolnění těžby ropy v pobřežních oblastech USA. Co se týká 
otázky vyšších cen, tak bych chtěl připomenout, že potraviny měly opravdu slušnou úrodu. 
Thajsko jako největší producent rýže potom téměř dvojnásobnou a spíše zažívá šok, protože 
poptávka po rýži se významně snižuje. Pro připomenutí, pokles cen rýže dosáhl ve srovnání 
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s dubnem zhruba 30 %. Včera se objevily zprávy z USA, že jejich hypoteční agentura Fannie 
Mae má nesrovnatelně větší problémy a proto bych si dovolil pochybovat o tom, že by USA 
již opět začaly získávat důvěru na finančním trhu. Došlo také k poklesu cen komodit a vypadá 
to, že tento směr se nejspíše nezmění. V České republice: koruna nás opět překvapila, protože 
na počátku roku jsme na toto období čekali kurz 26,50 Kč za euro a kurz se dostal někam 
úplně jinam. 
 
Viceguvernér M. Singer: Na počátku roku jsme čekali pokles kurzu ke slabším hodnotám. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Čekali jsme pokles na 26,50 Kč za euro v relativně krátkém 
období a nejsem si jistý, zdali se trochu nechlácholíme tím, že by koruna mohla ještě o něco 
oslabit. Ceny obilí v České republice poklesly o 20 % a výkupní ceny mléka o 10 %. Bavme 
se proto o tom, jaké protiinflační tlaky mohou nastat z vývoje těchto dvou komodit, neboť 
pšenice umazala polovinu loňského nárůstu a žně de facto ještě neskončily. Z hlediska 
výhledu růstu cen elektrické energie v příštím roce se již oficiálně přiznává, že určitě bude 
nižší než 10 % a slovo určitě bych zde chtěl podtrhnout. Když toto navíc přiznává již i ČEZ, 
tak je docela dobře možné, že růst cen bude ještě nižší. Uvědomme si, že cena elektrické 
energie je výrazně ovlivněna kurzem a pokud kurz zůstane na stávající hladině, tak je možné, 
že růst cen bude jen v řádu několika málo procent nebo dokonce žádný. Když jsem sledoval 
ceny, které se objevily na burze, tak nějaký subjekt dokonce nakoupil elektřinu na příští rok 
za cenu, která je nižší než cena letošního roku. Pokles turistického ruchu se bohužel v datech 
objeví až někdy v listopadu, neboť já osobně mám velké pochybnosti o tom, jak rychle je 
ČSÚ schopen podobné změny zaregistrovat. Ceny pohonných hmot klesají již řadu měsíců a 
ČSÚ není schopen to ve svých statistikách vykázat. Nevím jak dlouhé je v tomto případě 
zpoždění, ale možná delší než přiznané tři čtvrtiny měsíce. Pokles hypoték znamená nejen 
pokles stavebních výdajů, ale také pokles výdajů na vybavení bytů. Když si v současné době 
člověk projde obchody, tak vidí, že všude visí slevy a nikdo nenakupuje. Slevy jsou přitom na 
spoustě položek definovány kolem 30 nebo 50 %. Co pro mne byla hodně šokující zpráva – 
bavíme se o biopalivech – bylo, že nejspíše budeme dovážet bioetanol z Brazílie nebo z USA, 
protože v České republice jej nejsme schopni vyrobit levněji z pšenice. To potvrzuje 
hypotézu, že ceny potravin by mohly významně korigovat. Shrnu-li výše uvedené, tak ve 
srovnání s minulými diskuzemi, kdy se očekávalo, že možná bude pokles v závislosti na 
produkci potravin, tak nyní již v některých položkách výrazná snížení pozorujeme. Proto jsem 
měl dotaz na snížení úrokových sazeb o 0,50 p.b. a pokud Tomáš Holub (ředitel SMS) uvedl, 
že takovýto pokles může být rozložen do dvou kroků, tak já se domnívám, že takto rozložen 
bude, a že v letošním roce budeme na další pokles cen ještě muset reagovat snížením 
úrokových sazeb. 
 
Guvernér Z. Tůma: Rád bych si ujasnil jednu věc, ke které mne přivedla vrchní ředitelka E. 
Zamrazilová svou poznámkou, že zpomalení ekonomického růstu jde hlavně přes čistý vývoz. 
Já jsem naopak situační zprávu pochopil jinak a nabyl jsem dojmu, že reakce čistého exportu 
bude menší, než by se jinak dalo očekávat za daného posílení kurzu. Když se vrátím pár 
situačních zpráv zpět, tak jsme zpomalení očekávali primárně přes spotřebu domácností - pro 
tento rok z růstu kolem 6 % na zhruba 4 % - a to díky snížení růstu reálných příjmů. 
Zpomalení jde také přes pokles růstu fixních investic, který se snížil více, než jsme čekali, a 
v jehož poklesu se již případně může projevovat vliv kurzu. Proto mám pocit, že čistý vývoz 
ve zpomalení ekonomického růstu nehraje nejdůležitější roli, ale že zpomalení jde napříč 
celou ekonomikou. Jak to tedy je? 
 
Tomáš Holub (ředitel SMS): Ve srovnání s minulou prognózou je čistý vývoz dokonce výše. 
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Guvernér Z. Tůma: Také prezentaci SMS jsem chápal tak, že reakce čistého vývozu není tak 
silná, jak by člověk očekával s ohledem na vývoj kurzu, což se v prognóze vysvětluje onou 
exportně specifickou technologií. Rád bych si proto jen objasnil podstatu zpomalení.  
 
Viceguvernér M. Singer: Já osobně se domnívám, že v pozorovaném vývoji exportu může 
být obsaženo určité zpomalení jeho reakce na vývoj kurzu, což SMS vysvětlila nárůstem oné 
neviditelné exportně specifické technologie. To však vede k závěru, že exporty mohou ve 
skutečnosti dopadnout ještě hůře, než situační zpráva očekává. Pokud opravdu jde jen o 
zpomalení reakce exportů na vývoj kurzu, protože existuje nějaký objednávkový cyklus, tak 
je v prognóze problém a jedná se o protiinflační riziko. 
 
Guvernér Z. Tůma: Současný růst exportu ale může být i fundamentální, protože již asi 
naplno funguje automobilka v Kolíně a nastupuje automobilka v Nošovicích. Mohou tam být 
fundamentální technologie, které budou export držet po relativně dlouhou dobu. To si umím 
představit. Nicméně, jen jsem si chtěl ujasnit povahu zpomalení ekonomického růstu v tom 
smyslu, že se neodvíjí jen od zhoršení čistých exportů. 
 
Tomáš Holub (ředitel SMS): V čistém exportu je zahrnut také lepší vývoj bilance služeb. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík: Ale to je pouze metodická změna. 
 
Tomáš Holub (ředitel SMS): Ano, ale nám nezbývá, než to na prognóze zachytit přes 
dočasně rychlejší růst exportně specifické technologie. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: (k SMS) Mohu jenom technický dotaz? Za jaké období jsou data 
ČSÚ, která jste použili? Mám na mysli data exportu. 
 
Tomáš Holub (ředitel SMS): Z národních účtů máme k dispozici čistý vývoz za první 
čtvrtletí letošního roku a potom máme k dispozici také údaje o vývoji obchodní bilance a 
bilance služeb do června letošního roku (měsíční nominální údaje).  
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Ale potom jaký byl kurz na konci června? Bavíme se přece o 
tom, že vývoj kurzu se přenese do vývoje exportu až po dokončení současných kontraktů. 
 
Vrchní ředitel M. Singer: Na konci června byl kurz 24,08 Kč za euro, tedy skoro stejný jako 
dnes. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Je ovšem také otázka, zdali má ČSÚ data vydaná v červnu 
spočtena správně. Často se objevují jejich revize. Podle mého názoru je nicméně tím 
největším problémem zpoždění kontraktů v reakci na dosaženou hodnotu kurzu. To se týká 
také trhu práce. Vždyť odboráři nebudou schopni prosadit vysoký růst mezd, protože některé 
podniky již v reakci na vývoj kurzu ohlásily propouštění a přesun výrob do jiných zemí. Toto 
vše se promítne do našich výhledů až koncem letošního roku a v ekonomice se to projeví až 
v roce příštím. Proces již začal, ale dozvíme se o něm až s určitým zpožděním.     
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: Já bych chtěla jen upřesnit, co jsem měla na mysli 
ohledně pochybností o očekávaném zpomalení HDP. Jde o poslední čtvrtletí letošního roku a 
první dvě čtvrtletí roku příštího, tak jak jsou zachycena v souhrnné tabulce prognózy na straně 
34 situační zprávy. Růst HDP je prognózován na 2,9 %, přičemž růst spotřeby domácností 
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dosahuje 3,5 % a růst investic 4,5%. Jediné, co tlačí růst HDP dolů je čistý export. Já bych 
čekala neutrální působení čistého exportu, což znamená, že by růst HDP vyšel okolo 3,5 %. 
Opravdu si nemyslím, že je reálné očekávat zpomalení růstu HDP pod 3 %. Totéž platí pro 
první pololetí příštího roku, kdy je růst HDP odhadován na 3,1 %, respektive 3,2 %, při téměř 
4 % růstu spotřeby domácností a 6,5 až 7,5 % růstu investiční poptávky. Opět je tam vysoká 
diskrepance mezi číslem reálného dovozu a vývozu, která sráží růst HDP ke 3 %. Já bych byla 
opatrnější a očekávala bych neutrální příspěvek čistého exportu k růstu HDP a samotný růst 
HDP bych čekala někde mezi 3 až 4 %. Toto jsem měla na mysli. 
 
Guvernér Z. Tůma: Já si 3 % růst HDP umím představit. Zároveň pro mne není fatální rozdíl 
v tom, zdali HDP roste o 3 nebo 3,5 %, protože se pořád jedná o obrovskou deceleraci růstu. 
Pokud se bavíme o tom, zda existují nějaké proinflační rizika a kde je lze očekávat, tak potom 
souhlasím s názorem, že při takto silné deceleraci růstu ekonomika nebude generovat inflační 
tlaky. Co se týká mezd, tak si umím představit ostřejší střet mezi odboráři a podniky, protože 
odboráři budou chtít kompenzovat letošní vysokou inflaci. Na straně podniků nicméně nebude 
moc z čeho dávat. Proto jsem také spíše optimistický a myslím si, že by růst mezd mohl 
dopadnout slušně. Zároveň však říkám, že zde vidím hlavní proinflační riziko. Toto vše 
nicméně nutně neznamená, že bychom měli snižovat úrokové sazby. Poslední kapkou je však 
pro mne vývoj kurzu, který se dostal na velmi silnou úroveň. Když kurz dosáhl 23 Kč za euro 
a  pokračoval pod tuto úroveň a pokud by takto posiloval dál, tak bych uvažoval o snížení 
úrokových sazeb o 0,50 p.b. Vzhledem k tomu, že došlo k větší korekci, než jakou bych já byl 
očekával, tak to ukazuje, že trh již opravdu byl velmi citlivý na jakékoliv zprávy a zdá se, že 
se otočil. Za těchto okolností by snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b. mělo stačit. Na druhou 
stranu se domnívám, že nejde jen o potvrzení slovních intervencí, jak bylo zmíněno vrchní 
ředitelkou E. Zamrazilovou, ale pokud bychom je nyní nepotvrdili, tak by se kurz opravdu 
mohl začít otáčet zpět k posilování. Úroveň kurzu pod 24 Kč za euro mně připadá opravdu 
šílená, a i když to v datech zatím nevidíme, tak já si neumím představit, že by se toto posílení 
kurzu v horizontu příštích dvanácti měsíců výrazně nepromítlo jak ve výkonu ekonomiky, tak 
v inflaci. Komunikačně je to pro nás nepříjemné, ale to platí oboustranně. Poslední číslo o 
inflaci bude zveřejněno zítra a může být relativně nízké, což by v případě nesnížení mohl být 
problém, a naopak. Více než kdy jindy proto musíme akcentovat, že zítřejší číslo pro nás není 
relevantní, ať již bude jakékoliv, a že se díváme o dvanáct měsíců dopředu. Situační zpráva 
v tomto duchu také vyznívá a z historických srovnání je vidět, že hlavní efekty posílení kurzu 
by teprve měly přijít. 
 
Vrchní ředitel M. Singer: V této chvíli bych se přece jen chtěl věnovat také tomu, co se od 
situace v letech 2001 a 2003 liší a tím je finanční situace podniků. Přestože došlo 
k nepatrnému zhoršení, tak čísla o finanční situaci podniků jsou dnes na úplně jiných 
hodnotách, a podniková sféra tak dnes teoreticky má úplně jiný „buffer“, než měla tehdy. To 
do určité míry dává za pravdu vrchní ředitelce E. Zamrazilové v tom, že je z čeho brát na růst 
platů, což v letech 2002 a 2003 nebylo. Jenomže když se člověk podrobně podívá na přílohu 2 
situační zprávy o nabídkové straně ekonomiky, tak vidí, jak dramaticky se zhoršila likvidita 
sektoru. Asi o 25 % se zhoršily finanční aktiva a závazky, tj. řádově asi o šestinu. Když se 
současně podívám na  finanční krizi v zahraničí, která odkryla, že i standardní kapitalizované 
instituce nejsou takové, jakými se jevily, tak nemám žádné iluze o tom, že by český finanční 
sektor na tom měl být nějak dramatický lépe. Podniky dnes zjevně nemají likviditu, reálně 
zisky negenerují a pouze o něčem účtují. Statistika bohužel zahrnuje jen podniky nad 250 
zaměstnanců. Každopádně mne to však vede k závěru, že námi očekávaný růst peněžní 
zásoby může být ještě dost optimistický a může se snížit mnohem rychleji. Může se zjistit, že 
úvěry jsou méně kvalitní, než banky čekají a podobně. Byť opět nedostávám jasný signál, tak 
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současná situace je určitě o opatrnosti. Nerad bych vnášel do měnověpolitického rozhodování 
otázky finanční stability, ale jako poptávkový faktor vidím možnost, že finanční sektor 
vygeneruje rychlejší zpomalení, než dnes očekáváme, neboť minimálně bankovní skupiny 
dnes potřebují své prostředky jinde než u nás. Mzdy proto nakonec nemusí být zas až taková 
hrozba, protože nakonec na ně přece jen nebude, a to navzdory tomu, že se dnes podnikový 
sektor jeví vybavenější kapitálem a možná lépe oceněným kapitálem než v roce 2002. Všichni 
víme, že vybavení kapitálem může být jen iluze, neboť v okamžiku, kdy tento kapitál není 
schopen generovat cashflow dochází k jeho dramatickému přecenění směrem dolů. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Pouze bych doplnil, že pokud se na současnou situaci podíváme 
z pohledu podniků, tak ty jsou nyní na rozcestí. Buď budou držet mzdy, nebo se budou snažit 
investovat, tak aby zabezpečily své přežití v prostředí dále posilující koruny. Ovšem nemohou 
zároveň investovat a zároveň držet mzdy. Vyjednávání s odbory proto podle mého názoru 
letos budou výrazně jiná než v minulosti. Doposud byla jednání o tom, zdali dát na mzdy tolik 
nebo tolik, ale v současnosti jsou podniky na rozhraní, zdali investovat a zatraktivnit další 
výrobu, anebo zda vše nechají běžet ve stavu, jaký byl doposud, kdy jim nižší české náklady 
umožňovaly přežít. 
 
Vrchní ředitel M. Singer: Ty nové investice by ovšem potřebovaly úvěry a ty budou podniky 
pochopitelně dostávat hůře než doposud. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík: Již tady zaznělo, že investiční úvěry s délkou splatnosti jeden až 
pět let klesají o 5 %, zatímco ty provozní narostly o 32 %. 
 
Vrchní ředitel M. Singer: To jsou pořád ještě dobrá čísla, která podle mne odrážejí fakt, že 
výsledky podniků jednak nejsou auditované a jednak jsou sanovány oním 25 % poklesem 
likvidity. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík: Neměli bychom si vyžádat speciální přílohu o výsledcích podniků 
do 6. situační zprávy? 
 
Vrchní ředitel M. Singer: Problém jsou velká zpoždění v dostupnosti dat. Pokud se 
nemýlím, tak nyní je k dispozici pouze první čtvrtletí. 
 
Tomáš Holub (ředitel SMS): Ano, máme první čtvrtletí a do 6. situační zprávy nová data 
nebudou. 
 
Vrchní ředitel V. Tomšík: A do další? 
 
Vrchní ředitel M. Singer: V 7. situační zprávě už analýza nabídkové strany a finančních 
výsledků podniků bude opět automaticky. 
 
Vrchní ředitel P. Řežábek: Přiznám se, že pro mne by mnohem důležitější byla informace o 
vývoji ceny železa. Pokud ta začne klesat, tak zpomalení ekonomiky bude nekompromisní.       
 
Vrchní ředitel V. Tomšík: (k Tomáši Holubovi) Každopádně se nad tím zamyslete, protože 
taková analýza by nás zajímala. 
 
Vrchní ředitel R. Holman: Měl bych ještě jen poznámku k tomu, jak moc bychom nyní 
ocenili číslo o červencové inflaci. Samozřejmě cílujeme  inflaci v horizontu měnové politiky a 
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tak to také komunikujeme, ale zrovna v této situaci bych toto číslo ocenil, protože by nám 
ukázalo, jak rychle odeznívají daňové šoky z počátku roku, a mohli bychom extrapolovat, jak 
rychle půjde inflace dolů. 
 
Guvernér Z. Tůma: Inflace se má snižovat až od října. Zítřejší číslo je jen o tom, zda bude o 
pár desetinek nižší nebo vyšší než čekáme. Podle mne je to primárně věc komunikační. 
 
Tomáš Holub (ředitel SMS): Nyní nic vyprchávat nebude a naopak se projeví zvýšení cen 
zemního plynu z července a náběh cigaret po zvýšení daní na trh. Zde je samozřejmě otázka, 
jak rychle docházely zásoby. Víme, že dražší cigarety již v červenci na trh přišly, ale nevíme 
jak moc. Každopádně administrativní vlivy nyní inflaci potáhnou nahoru a je jen otázka, zda 
to nepřeváží vliv cen potravin nebo korigované inflace z titulu obchodovatelných statků. 
Vrchol by měl být na 7 % v září a potom v říjnu a zejména v listopadu by se již inflace měla 
zalomit dolů. 
 
Vrchní ředitelka E. Zamrazilová: Já bych jen ještě zopakovala, že současné rozhodování 
má dvě roviny. Jedna rovina je rovina reálné ekonomiky a druhá rovina je rovina strategie a 
komunikace. Co se týká reálné ekonomiky, tak si skutečně nemyslím, že by snížení sazeb 
fundamentálně vyžadoval reálný výhled poptávky, respektive poptávkově inflačních tlaků ve 
vztahu k plnění cíle na horizontu prognózy. Z hlediska druhé roviny, roviny strategie a 
komunikace, vidím nejen riziko silné měny pro ekonomiku, ale spíše riziko potenciální 
nestability kurzu. Riziko silné korekce kurzu v budoucnosti je pak pro mne ještě větší hrozba. 
Pokud jsme v médiích podpořili slovní intervenci guvernéra, tak to je důvod pro to jej 
podpořit i teď, ale ještě jednou dávám do úvahy reálnou ekonomiku jako takovou. Pro mne 
byl vždy signálem poptávkově inflačních tlaků růst NJMN, který se nyní prudce zvýšil. 
Opravdu si SMS myslí, že se jedná jen o jednorázovou záležitost? 
 
Tomáš Holub (ředitel SMS): V růstu NJMN se určitě odrazily jednorázové faktory, které 
nafoukly růst mezd v prvním čtvrtletí. Když vezmeme v úvahu, že jednorázové faktory jsou  
kvantifikovány na 2,5 p.b., tak 5 % růst NJMN není zas až tak varující. Mzdy teď každopádně 
hodnotíme jako proinflační a jde spíš o to, že věříme v poměrně rychlé snížení jejich růstu v 
budoucnu. Pokud se ještě mohu vrátit k čistým exportům, tak mezi roky 2000 a 2003 se čistý 
export v reálném vyjádření zhoršil o 100 mld. Kč. To jen pro ilustraci, zdali se čistý export 
může absolutně zhoršit. Tehdy sice nabídková strana ekonomiky byla asi horší než je teď, ale 
mírné absolutní zhoršení čistých exportů si dovedu představit. 
 
 
III.  Úkoly 
Nebyly uloženy. 
 
IV.        Rozhodnutí 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně snížit limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na 3,50 % s účinností od 8. srpna 2008. 
Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu snížit diskontní a lombardní sazbu na 2,50 %, 
respektive 4,50 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali guvernér Tůma, viceguvernér Singer, vrchní 
ředitel Holman, vrchní ředitel Řežábek, vrchní ředitel Tomšík a vrchní ředitelka Zamrazilová.  
 
 
Zapsal: Jaromír Hurník, poradce bankovní rady 
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