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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 6. srpna 2009 

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér M. Hampl, viceguvernér M. Singer, vrchní 
ředitel R. Holman, vrchní ředitel P. Řežábek, vrchní ředitel V. Tomšík, vrchní ředitelka 
E. Zamrazilová. 
 
I. Diskuse navazující na prezentaci 5. situační zprávy 

Viceguvernér Hampl: Dotazuje se, zda vývoj cen obchodovatelného zboží odráží fakt, že 
znehodnocení měny se v cenách plně neprojevilo, nebo zda by tyto ceny byly při menším 
znehodnocení ještě nižší.  
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): S velkou pravděpodobností by byly ještě nižší. 
Znehodnocení koruny se projevilo alespoň zastavením meziměsíčních poklesů těchto cen po 
sezónním očištění. Ale transmise kurzu do cen je zároveň méně výrazná než v minulosti. 
 
Viceguvernér Hampl: Druhý obecnější dotaz se týká zdrojů růstu. Ekonomický růst bude mít v 
nadcházejícím období podobu „W“. Nejprve bude tažen čistými vývozy, pak dojde k jeho 
zpomalení, pak v další fázi bude tažen především investicemi. Ptá se, jaká historka je za tímto 
očekávaným vývojem a jaké budou zdroje – u nás i na globální úrovni – pro takové oživení 
investic.    
Odpověď SMS: Růstová projekce má skutečně podobu“W“ nebo dvou za sebou jdoucích „V“. 
Lze ji dát do souvislosti s názory analytiků, že po oživení růstu dojde ke zpomalení vlivem 
odeznění vlivu fiskálních stimulů, kdy zároveň bude na trhu práce teprve plně dopadat recese. 
Může však jít i o vnitřní nekonzistenci prognóz Consensus Forecast, od kterých je tvar domácího 
oživení odvozen. Investice jsou vpředhledící veličina, jejíž oživení reflektuje očekávání ukončení 
recese, ke kterému dojde vlivem oživení v zahraničí. Kde se na globální úrovni vezmou zdroje, 
model české ekonomiky neřeší, částečně jde tedy o definici kruhem. 
  
Viceguvernér Singer: Začne dvěma obecnějšími interpretačními poznámkami. Na str. 1 
v situační zprávě (dále jen SZ) byla pro něj problémem formulace o inflačních tlacích vyvolaných 
oslabením měny, které jsou částečně kompenzovány protiinflačními faktory. Přitom celková 
inflace činí 1,4 %, korigovaná bez pohonných hmot 0,1 %. Popis dat by formuloval odlišně, jedná 
se spíše o dezinflační tlaky tlumené proinflačními faktory. Analogicky při interpretaci 
budoucnosti na str. 32 by nehovořil o přetrvávajících nákladových proinflačních faktorech, ale 
volil by jinou formulaci. Není zřejmé, proč by měly inflační tlaky plynoucí z oslabení kurzu 
přetrvávat až do poloviny roku 2010. 
Odpověď SMS: Formulace budou příště přesnější. Nejde ani tak o proinflační tlaky jako              
o faktory, které pomohou s návratem k inflačnímu cíli.  
 
Viceguvernér Singer: Pokračuje s komentáři k boxům. Ptá se, zda box věnovaný předpovědím 
Consensus Forecast měl přinést ještě jinou informaci než tu o korekci prognóz v čase směrem 
dolů, na kterou by ovšem stačil v textu graf. Box věnovaný ropě je psaný velmi sofistikovaně, ale 
pro čtenáře je pochopení vazeb mezi rafineriemi a producenty poměrně obtížné. V boxu 
věnovaném měnové transmisi by rád viděl numerické údaje o standardních odchylkách.  
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Odpověď  SMS: Informace o standardních odchylkách bude zaslána. Box věnovaný Consensus 
Forecast i box věnovaný ropě mohly být pojaty jednodušeji. Smyslem boxu o Consensus Forecast 
bylo ukázat rozptyl názorů dokumentující narůstající nejistotu a srovnat výsledky Consensus 
Forecast s prognózami velkých mezinárodních institucí, které jsou ve svých růstových predikcích 
pesimističtější. 
 
Viceguvernér Singer: Dále se ptá, zda na str. 31 jsou v úvahách zapracovány emisní povolenky, 
které budou dle zákona převedeny bezplatně na ČEZ.  
Odpověď  SMS: Ano, jsou zohledněny, jejich vliv na fiskál je totiž neutrální (samozřejmě kromě 
ušlých příjmů z jejich případného prodeje do zahraničí).  
 
Viceguvernér Singer: Dále požaduje opravu poznámky pod čarou, týkající se covered bonds. 
Podle jeho názoru jsou tyto bondy kryty dvakrát – emitentem i podkladovým aktivem, což je 
jejich hlavní vlastnost. 
Odpověď  SMS: Jištění je skutečně duální. 
 
Viceguvernér Singer: Ptá se, jaký vliv by na uvažování SMS o prognóze měla reálná 
neexistence oživení ve tvaru „W“, jak ho předvídá  Consensus Forecast.  To, že se analytici takto 
mýlí, se jednou za čas stát může, ale zajímá ho názor SMS. 
Odpověď  SMS: Záleží na tom, čím by byl tvar oživení v podobě „W“ nahrazen. Namísto prvního 
oživení může dojít k hlubšímu propadu HDP a většímu oslabení koruny. Pak by sazby a inflace 
byly srovnatelné se stávajícími předpoklady, ale recese by byla větší. Může se ale také stát, že se 
analytici mýlí opačným směrem. Pak by nedošlo ke zpomalení po prvním oživení. Proto SMS 
označuje rizika vyplývající z Consensus Forecast za symetrická.  
 
Viceguvernér Singer: Dále se dotazuje, jaká je historka za vývojem spotřeby na horizontu 
prognózy. Speciálně ho zajímá, proč by spotřeba mohla klesnout.  
Odpověď SMS: Nejistoty v oblasti spotřeby jsou především v tom, do jaké míry dojde k poklesu 
růstu mezd. Prognóza se zatím naplňuje. Propad spotřeby je tlumen fiskálními transfery. V delším 
horizontu je nejistota vázána na vývoj v zahraničí, pomalejší oživení může zbrzdit i růst domácí 
spotřeby. Na druhou stranu míra úspor je relativně vysoká a její pokles může růst spotřeby 
stabilizovat. Snahou je rizika kolem spotřeby vybalancovat, SMS je přesto v porovnání s MF ČR 
v prognóze růstu pesimistická. 
 
Viceguvernér Singer: Na str. 28 se hovoří o nízkých maržích rafinerií, které jsou kompenzovány 
vysokými maržemi čerpacích stanic. Jaký je důvod těchto vysokých marží, když čerpací stanice 
nemají monopolní strukturu? 
Odpověď SMS: Jde o srovnání s dlouhodobým průměrem, spíše než o absolutní výši. Stejný 
paradox lze pozorovat u hypermarketů ve vztahu k cenám potravin. 
 
Viceguvernér Singer: Dále se dotazuje, proč došlo k tak výrazné odchylce prognózy hrubé 
tvorby kapitálu ze 3.SZ (pokles o 1,9 %) od skutečnosti (pokles o 16,2 %).  
Odpověď SMS: Šlo o překvapení, částečně vyvolané vývojem zásob, které lze označit za 
jednorázový faktor. Detailnější vysvětlení SMS nemá. K obdobnému vývoji ale došlo i v zahraničí. 
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Viceguvernér Singer: Požaduje vysvětlení pasáže na str. 40, kde se hovoří o tlumícím vlivu 
nízkých sazeb na pokles investic a zároveň o rostoucích nákladech firem na externí financování.  
Odpověď  SMS: Je to myšleno ceteris paribus. Vůči hodnotě krátkodobých úrokových sazeb je 
pro podniky náročnější financovat investice vzhledem k rizikové prémii. Otázkou je, zda jde o 
nefunkčnost transmise nebo o kompenzaci procyklického chování pomocí měnové politiky. 
Odpověď Sekce bankovních obchodů (dále jen SBO): Opravdu dochází ke zvyšování sklonu 
výnosové křivky. Navíc ale některé banky přešly ke stanovování interní ceny peněz pomocí 
vládních dluhopisů, takže dochází již k přímému crowding-out.  
 
Viceguvernér Singer: Dále se ptá, jaké je vysvětlení pro řádově desetiprocentní diskrepanci 
mezi růstem M2 ve výši 7,3 % a očekávaným propadem 4,5 % při nízké inflaci 1,4 %. 
Odpověď  SMS: M2 je odvozená endogenní veličina, a proto zareaguje na recesi se zpožděním. 
Úvěry již zpomalují, proti nim působí narůstající čistý úvěr vládě. Vývoj M2 byl ovlivněn i 
oslabením koruny kvůli přepočítání cizoměnových aktiv. V příštím roce předpokládá SMS 
záporný růst M2. 
 
Viceguvernér Singer: Dále se ptá, zda SMS očekávala propad spotřebitelských cen v eurozóně, 
ke kterému dojde dle signálních čísel. Zároveň se ptá, jakou transmisi SMS očekává v oblasti cen 
průmyslových výrobců, které v eurozóně klesly o 6,6 %, u nás o 4,4 %.  
Odpověď SMS: Obecně je hloubka propadu překvapivá, ale u CPI se v některých měsících 
záporná čísla čekala. Kanál přenosu u PPI spočívá především ve společném vlivu ropy na oba 
indexy cen průmyslových výrobců.   
  
Vrchní ředitel Řežábek: Dotazuje se, proč a zda je to vůbec reálné, že PRIBOR na horizontu 
prognózy poklesne oproti předchozí SZ tak, jak SMS očekává.  
Odpověď  SMS: SMS je přesvědčena, že k poklesu dojde, směrem dolů nás tlačí především 
počáteční podmínky, nižší než očekávaný průsak oslabení koruny do dovozních cen a vliv 
zahraničí.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: V úvahách o ropě doporučuje – kromě monitorování závěrů 
amerického Senátu ohledně vlivu spekulací na ceny ropy – sledovat i reakce OPEC v rámci 
limitů. Tato reakce zřejmě ovlivní trh s ropou více než závěry Senátu, neboť sníží celkovou 
nabídku. 
Odpověď SMS: Box věnovaný ropě mohl obsahovat informaci o OPEC, zohlednění limitů by bylo 
důležité. Stávající odhad SMS je postupný nárůst cen ropy k 80 dolarům za barel. 
   
Vrchní ředitel Tomšík: Dotazuje se,  zda v poklesu trajektorie implikovaných sazeb na celém 
horizontu o 0,3 p.b., ke kterému došlo mezi 3. a 5. SZ, je zohledněn pouze očekávaný pokles 
rizikové prémie nebo také zhoršení ekonomického výhledu, především v eurozóně. Numerická 
výše poklesu trajektorie a poklesu prémie, která byla včera diskutována na makrofinančním 
panelu, naznačuje, že zhoršení výhledu není v implikovaných sazbách plně zabudováno.  
Odpověď SMS: Jde o změnu oproti minulé prognóze, dolů nás tlačí nižší sazby v zahraničí. 
Domácí rozpětí nehraje v tomto rozkladu žádnou roli. Abychom dostali takovouto trajektorii 
PRIBORU, musí měnová politika kompenzovat případnou změnu rizikové prémie. 
 

 3 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 6. srpna 2009 

Vrchní ředitel Tomšík: Dotazuje se, zda SMS opravdu pracuje s hypotézou, že pokles cen 
průmyslových výrobců v eurozóně oslabí korunu. V prognóze je toto oslabení korigováno 
vyššími sazbami. Kdyby ale vazba na korunu neplatila, pak by implikované sazby musely být 
ještě nižší. 
Odpověď SMS: Mechanismus je opravdu lehce neintuitivní, slouží k udržení konkurenční výhody. 
Vliv této transmise je malý. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Dále se připojuje k dotazu viceguvernéra Hampla o příčinách 
předpokládaného oživení. Průmyslová výroba i stavebnictví v eurozóně výrazně poklesly. HDP 
v Německu zažil největší poválečný propad. V SZ je citován interní materiál německé vlády, 
který označuje recesi za skončenou – o jaký materiál přesně jde?  
Odpověď SMS: Vládní materiál byl citován v agenturních zprávách, nejistota je samozřejmě 
velká. Šlo ale o mezikvartální optiku,  meziročně bude německá ekonomika nadále výrazně klesat.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Na str. 12 je uvedeno, že od začátku cyklu snižování sazeb PRIBOR 
klesal, ale sazby delších splatností stagnovaly nebo se dokonce zvýšily. To naznačuje, že naše 
transmise je omezená. 
Odpověď SMS: Stagnaci či mírný nárůst dlouhodobých sazeb při výrazném poklesu PRIBORu a 
měnověpolitických sazeb lze samozřejmě interpretovat negativně jako známku nefunkční 
transmise. Lze se na to však dívat i tak, že se měnové politice podařilo zabránit nárůstu nákladů 
na financování pro ekonomické subjekty.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Dále se ptá, jak se přesně depreciace koruny promítne do cen. SMS 
nejprve odhadovala zpoždění transmise jako několikaměsíční, nyní se zdá, že horizont transmise 
je mnohem delší. Důvodem jeho prodloužení dle SMS byla nedostatečná poptávka, bude ale na 
horizontu transmise poptávka taková, že promítnutí oslabení kurzu do cen umožní? Není zřejmé, 
jak si zařadit do kontextu výsledky boxu o transmisi, ve kterém VAR odhady ukazují, že 
transmise kurzu do cen je relativně zpožděná, došlo by k ní až po pátém čtvrtletí.  
Odpověď  SMS: Výsledek z analýzy VARů je robustní, všechny dostupné studie dávají obdobný 
odhad. Z hlediska meziroční inflace je maximální odezva po pěti čtvrtletích. Obdobně vycházejí 
simulace qpm i g3. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Vrací se k fiskální politice. Děkuje za kvalitní informační materiál. 
V SZ je saldo cyklické -5,1 % a strukturální -5,6 %. Je to poprvé, co je strukturální saldo nad 
skutečným. Znamená to, že SMS předpokládá kladnou mezeru výstupu? 
Odpověď SMS: Je nutno číst poslední pole tabulky, kde je aplikovaná metoda Evropské komise. 
Ta signalizuje výrazné zhoršení cyklické pozice. Zároveň je třeba říci, že metody filtrace jsou 
předmětem velké nejistoty, jak zdůraznilo stanovisko poradce. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Dotazuje se na proinflační působení regulovaných cen. V SZ se uvádí, 
že tempo deregulací nájemného bude 24 %. Je to ale možné? Tempo deregulací zohledňuje ceny 
nemovitostí, které se nyní v době recese propadají. Navíc zaznívají úvahy o rozložení deregulací 
v čase. Nebudou nakonec deregulace spíše protiinflačním faktorem? 
Odpověď SMS: Vliv aktuálních cen se projeví až v roce 2011. Díky nutnosti vyhlásit tempo 
deregulací brzy jsou momentálně relevantní ceny nemovitostí roku 2008. 
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Vrchní ředitel Tomšík: Dále se ptá, zda jsou úvahy o vývoji dovozu, vývozu a kurzu 
konzistentní. SMS předpokládá, že obchodní bilance bude – díky rychlejšímu poklesu dovozu než 
vývozu – generovat 10 až 20 miliard korun měsíčně. Při takovém přebytku ale koruna bude 
posilovat rychleji, než předpokládá prognóza SMS. 
Odpověď  SMS: Mechanismus posilování kurzu kvalitativně v modelu je, ale není možná tak silný, 
jak by bylo třeba dle přílohy 5. 
  
Vrchní ředitel Holman: Ptá se, zda se SMS opravdu domnívá, že spotřeba domácností poklesne 
pod vlivem poklesu růstu mezd a nárůstu nezaměstnanosti. Vazba mezi spotřebou a růstem mezd 
či nezaměstnaností může mít jisté zpoždění. Zatím spotřeba neklesá, udržuje si svou dynamiku,  i 
díky fiskálním opatřením. Čím přesně je hypotéza o poklesu spotřeby podložená? S tím souvisí i 
další dotaz o substitučním efektu mezi růstem mezd v podnikatelském a nepodnikatelském 
sektoru. Je možné, že růst mezd v nepodnikatelském sektoru udrží dynamiku spotřeby? Oproti 
předpokladu prognózy ze 3.SZ rostla spotřeba rychleji. Jak si to SMS vysvětluje? 
Odpověď SMS: Zohledněno je především překvapení z počátku roku. Nejistoty v oblasti spotřeby 
jsou především ve mzdách, tj. do jaké míry dojde k poklesu růstu mezd. Prognóza se zatím 
naplňuje. Propad spotřeby je opravdu tlumen fiskálními transfery. V delším horizontu je nejistota 
vázána na vývoj v zahraničí, pomalejší oživení může zbrzdit i růst domácí spotřeby. Na druhou 
stranu míra úspor je relativně vysoká a její pokles může růst spotřeby stabilizovat. Snahou je 
rizika kolem spotřeby vybalancovat, SMS je přesto v porovnání s MF ČR v prognóze růstu 
pesimistická. 
 
Vrchní ředitel Holman: Korekce prognózy růstu není intuitivní. Nejprve by mělo dojít ke 
zrychlení růstu ke 2 %, pak ale opět dochází ke zpomalení růstu  k 0,6  %. Proč dochází k tomuto 
zpomalení? 
Odpověď SMS: Růstová projekce má skutečně podobu dvou za sebou jdoucích „V“. Lze ji dát do 
souvislosti s názory analytiků, že po oživení růstu dojde v zahraničí opět ke zpomalení následkem 
odeznění  fiskálních stimulů, kdy zároveň teprve bude recese na trhu práce vrcholit. Může však jít  
i o vnitřní nekonzistenci prognóz Consensus Forecast, od kterých je tvar domácího oživení 
odvozen.   
 
Vrchní ředitel Holman: Dochází k prohlubování deficitu vládního sektoru. Jaký bude vliv 
tohoto deficitu na rizikovou prémii? 
Odpověď SMS: Zapracovaná fiskální expanze předpokládá růst rizikové prémie, proti tomu ale 
stojí vliv přebytku platební bilance, který umožní jisté tempo posilování koruny. 
  
Vrchní ředitelka Zamrazilová: Začne obecnějším dotazem. Hlubší než očekávaný hospodářský 
propad by měl vést v logice modelu k nižším než očekávaným inflačním tlakům. Přitom 
korigovaná inflace byla nad prognózou. Jaké je pro tuto nekonzistenci vysvětlení? 
Odpověď  SMS: Šlo pouze o drobnou odchylku velikosti statistické chyby. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o propadu spotřeby): Připojuje se k vrchnímu řediteli 
Holmanovi s dotazem na propad spotřeby. Je to opravdu realistický předpoklad vzhledem k tomu, 
že narůstající nezaměstnanost, o kterou je předpoklad opřen, může být kompenzována klesající 
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mírou úspor a expanzivní fiskální politikou? Prostor pro tuto kompenzaci tam vzhledem k vysoké 
míře úspor je. Propad spotřeby zřejmě souvisí s neintuitivní dynamikou růstu, o které hovořil pan 
profesor Holman. 
Odpověď  SMS: Nejistoty v oblasti spotřeby jsou především ve mzdách, tj. do jaké míry dojde 
k poklesu růstu mezd. Prognóza se zatím naplňuje. Propad spotřeby je tlumen fiskálními 
transfery. V delším horizontu je nejistota vázána na vývoj v zahraničí, pomalejší oživení může 
zbrzdit i růst domácí spotřeby. Na druhou stranu míra úspor je relativně vysoká a její pokles 
může růst spotřeby stabilizovat. Snahou je rizika kolem spotřeby vybalancovat, SMS je přesto v 
porovnání s MF ČR v prognóze růstu pesimistická. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o propadu spotřeby): S tím by souhlasila pro rok 2010, 
ale pro rok 2011 se zdá, že očekávaný růst mezd 6-7 % není konzistentní s vysokou mírou 
nezaměstnanosti. 
Odpověď  SMS: Jedním z mechanismů oživení mzdového růstu v situaci vysoké nezaměstnanosti 
může být prodlužování úvazků, které byly v době recese zkráceny. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o propadu spotřeby): Nejsou stávající údaje o spotřebě 
taženy odstupnými, které firmy při propouštění vyplácely? Je to ve statistikách? 
 Odpověď  SMS: To není ve statistice mezd, jsou to fiskální transfery, avšak je to součástí 
disponibilního důchodu. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová: Ptá se, zda je pokles rizikové prémie konzistentní s nárůstem 
problémových úvěrů, o kterém se včera hovořilo? 
Odpověď  SMS: Ne, jedná se o rizikovou prémii v pojetí úrokové parity. Tržní sazby jsou 
určovány na mezibankovním trhu, nikoli dle úvěrů. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová: Z boxu o Consensus Forecast lze vyvodit zřejmě riziko na 
protiinflační straně. Ptá se, zda by nebylo lepší sestavit jiný indikátor, který by lépe zachycoval 
budoucí vývoj zahraniční poptávky, například zohledněním váhy hlavních obchodních partnerů? 
Odpověď  SMS: Consensus Forecast je spíše spojen s velkou nejistotou a rizikem větší recese, než 
s protiinflačním rizikem. Ve stávajícím pojetí prognózy pracujeme s konceptem efektivní 
eurozóny, nikoli pouze s prognózou eurozóny, takže máme přesnější indikátor, který je ale jen 
výsekem stávajících obchodních partnerů. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová: Navazuje na vrchního ředitele Tomšíka s komentářem 
k zahraničnímu obchodu. Rozdíl mezi dynamikou vývozu a dovozu, kde vývoz klesá méně 
razantně než dovoz, skutečně generuje relativně silný přebytek. Je dostatečně zohledněna vazba 
vývozu na dovoz prostřednictvím dovozní náročnosti a zohledňuje SMS odlišnou dovozní 
náročnost spotřeby a investic? Analýza dovozní náročnosti a jejích změn v čase by z tohoto 
hlediska byla zajímavá. 
Odpověď  SMS: Dovozní náročnost jednotlivých sektorů se v g3 liší, tato vazba je tedy 
zohledněna. Koeficienty jsou v čase fixní, náročnost tedy neklesá. 
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II.    Uzavřené jednání bankovní rady 

Viceguvernér Hampl: Omlouvá se, že jeho příspěvek bude trochu delší. Ve stylu Karla Marxe 
musí říci, že nemá o tématu tak jasno, aby byl vše schopen formulovat krátce. Je hodně 
rozpolcený, co dělat. Za prvé, měnověpolitické doporučení i SZ jsou standardní a za dané situace 
očekávané, v logice daného modelu a našeho uvažování. Souhlasí s tím, že se rizika trochu 
zmenšila a jsou více symetrická, na každé straně by uměl vydefinovat příklady rizik. Kdyby byl 
v rámci pouze standardního uvažování, tak by bylo jasno, co dělat. Za druhé, je ale třeba zvažovat 
i další faktory. Dosud neexistuje vyhodnocení krize, zatím dostupné závěry jsou, že jednou 
z příčin krize byly velké nerovnováhy, uvnitř jednotlivých ekonomik i globálně. Takovéto 
nerovnováhy nemohly vzniknout bez přičinění hospodářských politik – a tedy i měnové politiky. 
Z toho vyplývá otázka, jak se budou měnové politiky chovat v delším časovém horizontu, až 
současná krize pomine? Nejde jen o to, jak měnové politiky vystoupí ze stávajícího využívání 
nekonvenčních nástrojů, ale také jak se budou chovat dlouhodobě. Je například možné, že 
měnové politiky budou přísnější, aby zabránily vzniku podobných nerovnováh v budoucnu. Za 
třetí, nevěří příliš ve schopnost měnových politik vystoupit včas z rozjetého vlaku nekonvenčních 
nástrojů, domnívá se, že budou vždy vystupovat trochu později. Za čtvrté, stávající signály 
mírného oživení mohou být pouze potvrzením toho, že fiskální a měnové stimuly fungují. 
Nemusí to být vůbec signály dlouhodobějšího oživení, není totiž patrné, z jakých zdrojů by 
dlouhodobý růst vznikl. Na stole nejsou ani žádné strukturální reformy, které by dlouhodobějšímu 
oživení nasvědčovaly, ani není vidět růst produktivity či nové kolo globalizace. Když si toto vše 
sečte a přičte k tomu, že potenciální snížení o 0,25 p.b. je v procentech vyšší nyní, než bylo při 
sazbě 3-4 %, a přičte si to, že podle trhů stále méně ovlivňujeme ty sazby, které považujeme za 
důležité – tedy v dlouhých splatnostech, tak neví, zda by takové snížení mělo valného smyslu. 
Stávající hladina sazeb může být hranicí, od které se již budeme vracet k vyšším hodnotám, které 
se z pohledu delšího horizontu mohou stát standardními. Zároveň stávající hladina umožňuje 
rozumný deleveraging ekonomiky a omezuje riziko vzniku bublin v budoucnu.  Proto se mu zdá, 
že stávající hladina sazeb je dobrým východiskem do budoucna. Je to jenom úvaha, na uvedené 
hypotézy se těžko odpovídá. Kdyby se vrátil do schématu modelu, tak vidí některá protiinflační 
rizika. Stejně jako vrchní ředitelka Zamrazilová vidí riziko nižšího než očekávaného růstu mezd 
na počátku roku 2010, zvláště kvůli rostoucí nezaměstnanosti. Nedomnívá se, že firmy budou 
postupovat, jak naznačila SMS. Budou se spíše uskromňovat, aby udržely stávající strukturu. 
Pokud ji nebudou moci udržet, budou propouštět se vším všudy. Naopak je pravdou, že spotřeba 
domácností překvapila a může to být signál, že domácnosti budou spotřebovávat za využití úspor, 
což by indikovalo proinflační riziko ve vztahu k baselinu. Consensus Forecast může 
nadhodnocovat růst v zahraničí. Kdyby to byla pravda, pak by se v logice modelu zvýšily 
proinflační tlaky, dle intuice by šlo ale spíše o protiinflační riziko. O tomto rozporu mezi 
modelem a intuicí již bankovní rada několikrát hovořila. Takže ze standardních rizik by dokázal 
vydefinovat scénáře pro ponechání sazeb i pro snížení, spíše ale pro snížení. Obecnější 
dlouhodobá úvaha vede ale k ponechání sazeb na stávající výši. 
 
Viceguvernér Singer:  Obecné úvahy jsou zajímavé, bankovní rada však nerozhoduje o globální 
měnové politice - ale o měnové politice v Čechách, proto jsou naše možnosti poněkud omezené. 
Důležitou otázkou je, z jakých zdrojů bude generováno oživení růstu. Svět je v situaci, kdy 
vlivem nerovnováh byly vybudovány nadbytečné kapacity, které mohou tvořit asi 20-25 % 
celkových kapacit. Bude třeba dosednout na nižší růstovou trajektorii, bez ohledu na to, kolik 
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bylo zachráněno bank. Proto se inflační tlaky hledají jen obtížně. Je zvykem citovat různá 
literární díla, proto přirovná propad průmyslu o 12 % k „takové pěkné čtyřce z dějepisu“, což je 
známý citát z filmu „Marečku, podejte mi pero“.  V logice citátu je sice pokles o 12 % menší než 
o 22 %, ale stále se jedná o výrazný propad, nad kterým není možné se radovat. Bude velmi 
dlouho trvat, než se kapacitní rezervy restrukturalizují do oblastí, které mají reálné financování. 
Druhou otázkou je, jak - bude-li oživení – vzniknou inflační tlaky. Budou akcie v tomto smyslu 
nahrazeny oběživem? Přehled firmy Morgan ukazuje, že nikdo inflační tlaky neočekává.           
To, o čem mluví viceguvernér Hampl, je za horizontem měnové transmise. Náš problém není 
s vystoupením z nekonvenčních nástrojů, my nemáme z čeho vystupovat, nemusíme nic stahovat. 
Navíc máme floating, takže v případě kurzu budeme ze stávající situace vystupovat jeho 
posilováním.  Vystupování jiných zemí, které bude nutně spojeno s fiskální restrikcí, zahraniční 
poptávku spíše utlumí. Některé země jsou již v situaci, kdy jejich schopnost financovat se 
vydáváním dluhopisů začíná být omezená, takže budou muset restrikci uplatnit. Půjde sice o 
návrat z vysokých deficitů k nižším, ale negativní vliv na poptávku bude mít omezení fiskálních 
stabilizátorů stejně. Je třeba se na stávající situaci dívat z hlediska rizik a nákladů. Stávající 
prognóza ukazuje, že se inflace bude zezdola přibližovat na horizontu transmise inflačnímu cíli. 
Raději by tedy riskoval, že se cíli přiblížíme o něco rychleji, než riskovat fakt, že si založíme 
velmi nízká inflační očekávání nebo protáhneme deflaci. Je předčasné v tuto chvíli mluvit o tom, 
zda se česká ekonomika deleveraguje bez problémů.  Bankéři stále ještě umí úvěry vykazovat 
jako relativně v pořádku, reálná ekonomika nebyla ještě plně zasažena a konkurzní správci 
nezačali klepat kladívky.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Jediný faktor, který mluví proti snížení sazeb, je plné přijetí hypotézy o 
rychlém oživení v EU, které se přenese do české ekonomiky. Zahraniční oživení by navíc mohlo 
vést ke zvýšení cen komodit, které – spolu s možným zvýšením sazeb DPH – může zvýšit 
inflační očekávání. Pokud ale hypotézu rychlého oživení v EU a jeho přenosu do české 
ekonomiky nepřijmeme, pak se argumenty proti snížení hledají obtížně. Hypotéza oživení v EU 
se nezakládá na reálných datech. Údaje o průmyslu a stavební výrobě, které zmiňoval v úvodu 
jednání, tomu zatím nenasvědčují. Jediný materiál podporující hypotézu oživení je německý 
materiál, který lze považovat za politický. Proto vidí riziko spíše na protiinflační straně prognózy. 
Dalším faktorem je kurzový vývoj. Dle současné prognózy lze na počátku příštího roku očekávat 
meziroční zhodnocení 18 %. To dopadne navíc na ekonomiku v době, kdy bude inflace slabá. 
Odchylka od cíle by tedy mohla být výrazná. V té době si podniky uvědomí, že zhodnocení je 
silné, a je proto třeba snížit úroky. Pokud by oživení nastalo, nemusí se nutně promítnout do 
inflace vzhledem k volným kapacitám, o kterých hovořil viceguvernér Singer.  Velmi slabá 
měnová transmise mezi krátkými a dlouhými sazbami je sice znepokojující, to ale přece 
neznamená, že bychom měli rezignovat. Při snížení krátkých sazeb alespoň zabráníme dalšímu 
zvýšení sazeb dlouhých. Důležitá pro dnešní rozhodování je také vazba mezi spotřebou a 
disponibilním příjmem. Aktuální údaje ukazují, že disponibilní příjem jde razantně dolů, 
provozní přebytek, který odráží zisky podniků, je na nule. Z tohoto pohledu tedy také žádná 
inflační rizika signalizována nejsou. Za podstatné považuje – stejně jako viceguvernér Singer, že 
s prognózou je konzistentní pokles sazeb a že na horizontu prognózy je inflace pod koridorem 
inflačního cíle. Pokud tedy model přijímáme a nepředpokládáme výrazná inflační rizika spojená 
s prognózou, pak je třeba sazby snížit. 
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Vrchní ředitelka Zamrazilová: Po prostudování SZ a dnešní diskusi vnímá rizika jako 
vyrovnaná. Na protiinflační straně stojí možnost pokračujícího zhodnocení, nízká inflace, ceny 
výrobců doma i v zahraničí a nízké zahraniční sazby. Na proinflační straně stojí rostoucí ceny 
ropy a potenciálně nezvládnutá výstupní strategie okolí při opouštění nekonvenčních nástrojů 
měnové politiky. Protože jsou rizika vyrovnaná, nemá problém jednat podle konsensuálních 
měnověpolitických doporučení, i přes nekonzistence, které lze v prognóze identifikovat. Oslabení 
ale příliš neočekává. Na druhou stranu ale souhlasí s viceguvernérem Hamplem, že 
z dlouhodobého a globálního pohledu mohou být v budoucnu měnověpolitické sazby na vyšší 
úrovni. Tento argument sama také často používá. Připojuje se i k obavě, že další snížení 
nepovede ke snížení delších sazeb, a proto nebude mít na reálnou ekonomiku vliv. Pokud 
samozřejmě nezareaguje kurz. Na rozdíl od předchozích zasedání tedy dosud není rozhodnutá, 
zda sazby snížit či ponechat.  
 
Vrchní ředitel Holman:  Vliv měnové politiky na současnou krizi a globální recesi je 
nepopiratelný. Lví podíl na krizi měla uvolněná politika některých centrálních bank a především 
FEDu. Problém nastane, až se banky rozhodnou vystoupit z politiky kvantitativního uvolňování a 
z využívání nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Toto vystoupení se může odrazit v cenách 
komodit a zejména ropy. Stažení velkých objemů likvidity zřejmě povede ke splasknutí cenových 
bublin na trzích komodit a ke snížení cen, jak je i naznačeno v SZ. Nelze samozřejmě předvídat 
rozsah ani načasování tohoto splasknutí, proto na něj nelze nyní reagovat měnověpolitickými 
nástroji. Jedná se nicméně o protiinflační riziko. Naše prognóza vidí růstový výhled příliš 
optimisticky. Oživení nemusí být ani tak rychlé, ani tak silné, jak prognóza očekává. Vývoz i 
průmysl spadnul, v podnikatelské komunitě převládá spíše pesimismus. Není zřejmé, co přesně 
vytlačí inflaci zpět ke dvěma procentům. S prognózou je konzistentní pokles sazeb, navíc koruna 
posílila, což je další argument pro snížení sazeb. Neúčinnost měnové politiky, která souvisí 
s fiskální dominancí, jak bylo diskutováno v úvodní části jednání, nemusí být tak velkým 
problémem. Banky odvozují od sazeb na mezibankovním trhu sazby pro provozní úvěry. 
Především ale máme k dispozici kurzový kanál. Přiklání se ke snížení sazeb z důvodu 
pesimističtějšího výhledu hospodářského růstu a výhledu střednědobého a dlouhodobého 
posilování koruny.   
 
Vrchní ředitel Řežábek: Diskuse začala o něco zajímavěji, než předpokládal. Minule navrhoval 
diskutovat, kde je již hranice, na které nebude další snižování sazeb samo o sobě účinné. Většina 
byla přesvědčena, že není důvod zatím takovou hranici definovat. I proto hlasoval tak, jak 
hlasoval. Velkým rizikem je posilování koruny, nejen z pohledu inflace, ale i z pohledu dopadu 
do reálné ekonomiky. Rizika jsou ukázána i v SZ: pokles výrobních cen, zvyšování 
nezaměstnanosti, očekávání snižování vládních výdajů, pokles spotřeby domácností.  V tomto 
kontextu se obtížně hledají důvody pro obavy z poptávkových inflačních tlaků. Samotná SZ, která 
je dokonce komentována některými kolegy jako příliš optimistická, počítá letos s ekonomickým 
propadem a následným oživením, které ale předchozí propad nebude kompenzovat. Ekonomika 
se na úroveň roku 2008 v příštích dvou letech nedostane. Kdy takové úrovně dosáhneme, není 
jasné. Může to být v roce 2012 i 2014. Toto není pro českou ekonomiku optimistická perspektiva. 
Navazuje na úvahu kolegů o nabídkové straně ekonomiky. V období hospodářského poklesu 
charakterizovaného volnými kapacitami se většina podniků bude chtít udržet i za cenu 
konkurenčního snižování cen. To snižuje riziko inflačních tlaků. Zatím není jasné, jak velký 
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dopad bude mít ukončení šrotovného v některých zemích EU. V SZ takový odhad není uveden. 
V ČR tzv. šrotovné zavedly pouze některé automobilky, k sanaci ze strany státu zatím nedošlo. 
Propad automobilové výroby je zatím 13 %, prodej použitých automobilů poklesl ještě více – a to 
při zavedení šrotovného v zahraničí. Za důležité považuje, že bankovní rada stojí před stejnou 
situací, kdy se inflace blíží inflačnímu cílu zespoda, jako v minulosti, ačkoli došlo ke snížení 
inflačního cíle ze tří na dvě procenta. Pokles inflace je tedy významný a neměl by být zanedbán. 
Žádná výrazná inflační rizika spojená s prognózou momentálně nevnímá. 
 
Guvernér Tůma: Rizika hodnotí jako vyrovnaná, momentální situace je komfortní v tom, že 
případná chyba na obou stranách nebude dramatická. Je velmi obtížné říci, co bude dál. Na jednu 
stranu zaznívaly skeptické názory na budoucí růstový výhled české ekonomiky. Na druhou stranu 
ČNB jako jedna z prvních identifikovala odraz ode dna. Baseline ukazuje odražení se ode dna pro 
druhé čtvrtletí tohoto roku, takže růstový výhled je možno vnímat i optimističtěji. Meziroční čísla 
samozřejmě nevypadají dobře, ale v situaci odrazu ode dna je třeba se dívat na meziměsíční a 
mezikvartální údaje. Optimističtěji vnímá situaci doma, ale i v zahraničí. Jak česká, tak globální 
ekonomika se přestala smršťovat. Teď se budeme postupně škrábat ode dna nahoru. Nemáme 
žádný zázračný motor, který nás ode dna rychle dostane, proto je také v baselinu oživení 
prognózováno jako velmi mírné. Mezi proinflační rizika, která dosud nebyla v diskusi označena, 
by zařadil jednotkové mzdové náklady, které komentuje i SZ. Obdobně růst peněžní zásoby je 
poměrně výrazný, i když zohledníme fakt, že jde o indikátor, který se vyvíjí ve vztahu 
k hospodářskému cyklu se zpožděním. Na druhou stranu platí, že k cíli se budeme přibližovat 
zespodu, takže riziko přestřelení není velké. Kurz trochu posílil, což je protiinflační faktor. I dnes 
si bankovní rada klade otázku, kde je hranice účinnosti dalšího snížení sazeb. Pokud je jediným 
kanálem, který na takto nízkých hladinách sazeb vyvolá uvolnění měnových podmínek, kurz, pak 
je možná dobré se vrátit k diskuzi, zda máme stále zvažovat pouze konvenční nástroje měnové 
politiky, nebo zda máme již i na stávající hladině uvažovat o doprovodných devizových 
intervencích. Ty byly v předchozích debatách označeny za nejlepší nekonvenční nástroj měnové 
politiky, který by ČNB v případě potřeby měla využívat pro kvantitativní uvolňování. Osobně 
váhá, zda skutečně máme čekat – dle předchozího závěru – s využitím nekonvenčního nástroje, 
až se sazby dostanou k nule. Pokud bychom začali dříve, dokud máme ještě nějaký manévrovací 
prostor, pak by možná bylo využití nekonvenčního nástroje účinnější a nevypadalo by jako 
zoufalý poslední krok použitý, když již nic jiného nezbývá. Analogickou strategii použili Švýcaři, 
i když jejich situace je specifická vzhledem k pozici švýcarského franku jako bezpečného 
přístavu. Další případ je Izrael, jehož zkušenosti ukazují, že využívání devizových intervencí za 
tímto účelem je jízda na tygru. Z hlediska dnešního rozhodování je to velmi vyrovnané, jde spíše 
o úvahu, kde je riziko menší chyby. 
 
Viceguvernér Hampl: Dle informací sekce bankovních obchodů se začíná relevance swapů 
postupně snižovat, swapy začínají ztrácet svou schopnost být benchmarkem. Benchmarkem se 
stává něco, co ovlivňujeme daleko méně než swapy. To je něco, s čím jsme nepočítali, funkci 
swapů jsme brali dosud jako danou. Stejně tak je méně relevantní  - dle informací stejného útvaru 
– úrokový diferenciál, protože matky omezují své dcery při obchodech typu carry-trade a omezují 
i jinak činnost místních risk managerů. Pokud je tedy naše schopnost transmise omezenější než 
v minulosti, pak dává úvaha guvernéra Tůmy o použití intervencí jako nekonvenčního nástroje 
měnové politiky již na stávající hladině sazeb smysl. Svou předchozí poznámku o globální 
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měnové politice nemyslel jako doporučení jiným centrálním bankám, uvažoval o našich 
případných reakcích v takové globální situaci a o jejím dopadu na nás. Uvažoval o tom, zda se po 
krizi nezmění naše měřítko normálnosti ohledně výše inflace, sazeb, nebo toho, zda cílovat či ne 
širší vějíř veličin. Kurz považuje za shock absorber spíše než shock creator, ale například u kurzu 
dolar-euro se zdá, že kurz se odchýlil od rozumných hodnot.   
     
Viceguvernér Singer:  Souhlasí s tím, že v případě odrazu ode dna je důležité sledovat 
mezikvartální data, ale je třeba je sezónně očistit. Má k dispozici takto očištěná data o 
nominálním HDP, která ukazují, že nominální očištěné HDP poprvé poroste o více než 1 % 
v prvním čtvrtletí roku 2011. Proto nevidí žádná výrazná inflační rizika. Znovu zdůrazňuje, že se 
mu nejedná o oživení ekonomického růstu, ale o takové oživení, které vyvolá inflační tlaky.          
A k takovému oživení na horizontu měnové politiky pravděpodobně nedojde. Chápe diskusi 
dlouhodobějších rizik, kterou otevřel viceguvernér Hampl. Vnímá ale dva typy rizik. První je 
takové, které umíme odhadnout v horizontu roku 2013 a nereagujeme na něj, druhé je takové, že 
budeme mít sazby zbytečně vysoko ve vztahu k vývoji na horizontu transmise, na kterém 
prognóza ukazuje inflaci pod cílem. Z jeho pohledu je schopnost hrát šachy na tak dlouhý 
horizont omezená, raději by minimalizoval riziko druhého typu.  Přesto se domnívá, že i pro delší 
horizont nejsou inflační rizika jednoznačně identifikovatelná vzhledem k volným kapacitám, o 
kterých byla diskuse. Ze stejného důvodu je obtížné si představit i déle trvající bublinu na trhu 
komodit, o které hovořil vrchní ředitel Holman. Úvaha o devizových intervencích – ať již 
komunikačně či na trhu – je na místě. Zapojení intervencí jako nástroje pomáhajícího splnit 
inflační cíl si umí v budoucnu představit, dnes ještě možná nejsme na tuto diskusi mentálně 
připraveni.  Cíl byl ostatně snížen proto, že měl být vnímán velmi symetricky.  
 
Vrchní ředitel Tomšík: Současná situace odpovídá baselinu, pokud sledujeme hospodářský růst. 
Již to ale neplatí o implikované trajektorii sazeb. Sazby jsou momentálně nastaveny nad touto 
trajektorií. Materiál ohledně devizových intervencí bankovní rada již diskutovala, ten navrhoval 
doprovodit intervence změnou měnověpolitické sazby. Z tohoto pohledu by opravdu bylo 
výhodnější začít s intervencemi na stávající hladině sazeb. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, 
že intervence by musely být dlouhodobější a musely by vést ke změně očekávání. Depreciačních 
očekávání by se ale momentálně obával. Švýcaři použili tuto strategii jednorázově, aby zastavili 
šok náhlého zhodnocení. 
 
Guvernér Tůma: V žádném případě nehovořil o devizových intervencích jako o nástroji 
směrujícímu ke změně hladiny kurzu. Hovořil o nich jako o nekonvenčním nástroji měnové 
politiky, který by napomohl s kvantitativním uvolňováním, jak navrhoval materiál SMS. Se 
zhodnocováním kurzu toto nemá nic společného. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Tomu rozumí, chtěl ale upozornit, že by muselo jít o sérii kroků. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová: Inflační šoky také na horizontu prognózy nevidí. Je ale třeba 
počítat s tím, že ceny potravin a komodit jsou vždy velmi volatilní. Před nástupem do bankovní 
rady například očekávala, že u cen potravin dojde ke korekci, což se také stalo. Ke korekci se 
samozřejmě přidal i vliv krize. Stačí několik neočekávaných událostí ovlivňujících světovou 
sklizeň a jsme s cenami tam, kde jsme byli loni. K budoucnosti se staví spíše pokorně, je třeba 
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především minimalizovat riziko chyb. Mezi inflační rizika lze počítat, jak bylo zmíněno ve 
stanovisku poradce, možné zvýšení DPH, které může zvýšit inflační očekávání. Obecně by situaci 
nepřirovnávala k šachové partii, která má přesně daná pravidla. My jsme v situaci, kdy nám 
klidně na šachovnici odněkud skočí třetí kůň nebo druhá královna. V reakci na komentář o 
automobilovém průmyslu vrchního ředitele Řežábka doplňuje, že zatímco Škoda snížila výrobu o 
polovinu, jiné automobilky takovému propadu nečelí, což v ní posiluje názor, že se jedná o krizi 
strukturálního charakteru a že tedy jistá flexibilita firem tu pomoci může.   
 
Viceguvernér Singer:  Vrací se k debatě o šachové partii. Při měnověpolitickém uvažování se 
nezabývá tím, co vůbec neumí hádat. Zaměřoval se na porovnání předvídatelných rizik. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Škoda začala vyrábět na Ukrajině a v Rusku, takže její údaje mohou 
být zkreslené. Ohledně globálního výhledu uvádí, že i A. Greenspan v knize „Věk turbulencí“ 
vydané ještě před krizí upozorňoval na negativní následky nízkých sazeb. Chtěl by připomenout, 
že v minulosti nás vždy inflace překvapila směrem dolů, nahoru tlačily inflaci především 
administrativní zásahy, které se obtížně dopředu odhadují, proto je možné je výjimkovat. Pokud 
dojde ke změně daní, tak se posune cenová hladina, ale dopad do inflačních očekávání bude 
relativně mizivý, mimo jiné i proto, že dojde k poklesu disponibilního důchodu a následnému 
substitučnímu efektu. 
 
Vrchní ředitel Holman: Konvenční nástroje měnové politiky mají ještě dostatečný prostor, 
politika kvantitativního uvolňování je pouze nástrojem k zabránění zvýšení dlouhých sazeb, proto 
by měla být použita jen v situaci rizika výrazných výkyvů těchto sazeb, tak jako to udělal FED.  
 
Guvernér Tůma: FED je v jiné situaci, pracuje v uzavřené ekonomice. My jako malá otevřená 
ekonomika máme jiné možnosti. 
 
Viceguvernér Hampl: Diskuse, kterou otevřel guvernér, se mu líbí. Není o tom, co dnes udělat, 
ale o tom, co dnes udělat, aby to bylo efektivní. Na takovou diskusi by bylo dobré se detailněji 
připravit. Pak by také bylo dobré zvážit, zda to dělat. Pokud dnes snížíme sazby, tak pouze 
zvýšíme sklon výnosové křivky. Reaguje na viceguvernéra Singera tím, že souhlasí, že skutečně 
„známé neznámé“ musí mít v dnešní diskusi větší váhu než Rumsfeldovské „neznámé neznámé“. 
V souvislosti s tím, že změna názoru na to, co je normální, zmiňuje rozhovor guvernéra, ve 
kterém bylo řečeno, že jsme si možná měli umět představit, že budeme žít delší dobu s deflací. 
 
Viceguvernér Singer:  „Neznámé neznámé“ pro něj představují o třídu slabší faktor pro 
rozhodování také proto, že to nejsou naše „neznámé neznámé“. 
 
Guvernér Tůma: Máme úvahu o devizových intervencích avizovat v minutes, abychom ji 
otevřeli? 
 
Viceguvernér Singer:  Do minutes by to nedával, protože i avizování je vlastně komunikační 
intervencí, nejdříve je třeba se shodnout, že tento nástroj chceme využít. 
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Viceguvernér Hampl: Z hlediska transparence by bylo možno zmínit, že bankovní rada 
diskutovala o nekonvenčních nástrojích měnové politiky. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Intervence vnímá jako krajní nástroj, bylo by možné najít i jiné 
vhodnější nástroje. Bez podrobné diskuse považuje pasáž v minutes za nežádoucí. 
 
Viceguvernér Singer:  Pokud se na jejich použití shodneme, pak je budeme avizovat 
v následujících minutes. Riziko z prodlevy je zanedbatelné. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Navrhuje zvážit zúžení rozpětí mezi diskontní a lombardní sazbou. 
 
Guvernér Tůma: Dotazuje se sekce bankovních obchodů, zda je pásmo nutné nyní snížit. 
Odpověď SBO: Zatím není, ale ECB při posledním snížení zúžila pásma marginálních facilit tak, 
že nedošlo k poklesu nižší sazby na nulu.  
 
 
III.  Úkoly 

Úkoly nebyly uloženy. 
 
 
IV.     Rozhodnutí 

Po projednání situační zprávy bankovní rada jednomyslně rozhodla snížit limitní úrokovou sazbu 
pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 1,25 % s účinností od 7.srpna 
2009. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu snížit diskontní a lombardní sazbu na 0,25 %, 
respektive 2,25 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali guvernér Tůma, viceguvernér Hampl, 
viceguvernér Singer, vrchní ředitel Holman, vrchní ředitel Řežábek, vrchní ředitel Tomšík a 
vrchní ředitelka Zamrazilová. 

  
 
Zapsala: Kateřina Šmídková, poradce bankovní rady 
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