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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 16. prosince 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. Diskuze navazující na prezentaci 8. situační zprávy 

Vrchní ředitelka Zamrazilová: SMS má ve své prezentaci chybu, na kterou již minimálně 
potřetí upozorňuje. Jedná se o nadpis „Vývoj v zahraniční“. 

Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): SMS se omlouvá a chybu opraví. 

Vrchní ředitel Řežábek: Z čeho brala SMS údaje o změnách struktury zaměstnanosti? 

Odpověď SMS: SMS využila výkazy a analýzy společnosti Trexima, vedle toho využívá různé 
metodologie statistik ČSÚ. Pokud použijeme starší metodiku, která neeliminuje růst částečných 
úvazků, pak je růst mezd v posledním období nižší. Pokud použijeme metodiku národních účtů, 
pak se mzdy v posledním období nachází na růstových hodnotách kolem 2 %. 

Viceguvernér Singer (v diskusi o růstu ve vztahu k Německu): V boxu na straně 12, který se 
týká cen ropy, jsou uvedeny dva grafy, které nejsou přínosné. Je to tím, že všechny země jsou 
nacpány na jednu osu a jednotlivé řady pak připomínají „vlasy ve větru“, chybí jim vztažení 
k nějaké bázi. Chybí rovněž informace o změně celkové spotřeby ropy. Pokud SMS vytváří graf, 
měla by přemýšlet, že by tento graf měl něco říkat. Jinak ho nemusí vytvářet. Další podobný graf 
17 na str. 11 přílohy by bylo možné nazvat jako „najdi osu“. 

Táže se na „zlaté pravidlo Německo + 2“, dle kterého je růst HDP v ČR o dva procentní body 
vyšší oproti Německu. Toto pravidlo dlouhou dobu platilo,  nyní již přestává platit.  

Viceguvernér Hampl a vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o růstu ve vztahu 
k Německu): Pravidlo bylo spíše „Německo + 3“. 

Odpověď SMS: Připomínky ke grafům SMS bere a bude si na toto dávat v budoucnu pozor. Zlaté 
pravidlo „Německo +2 (+3)“ bylo spíše empirickou regularitou, v našich modelech nikdy 
explicitně nevystupovalo. V prognóze nicméně došlo ke snížení růstu technologií a tedy i 
nabídkové strany. Ono „+3“ nebo „+2“ chápe SMS jako určitý konvergenční člen, vývoj HDP v 
Německu jako průběh cyklu. Během krize byl krátkodobě vývoj nabídkové strany stlačen  směrem 
dolů, což může být jedním z důvodů proč toto pravidlo přestává fungovat. To, že zahraniční 
poptávka je v prognóze zachycena relativně dobře, naznačují i propočty pro hodnocení plnění 
inflačního cíle. Odchylka prognózy HDP od skutečnosti zde byla dobře vysvětlena nižší 
zahraniční poptávkou oproti původním předpokladům. Přímá úměra zde funguje. Při 
přehodnocení predikcí HDP směrem dolů byly tyto prognózy sníženy víceméně jedna ku jedné s 
Concensem Forecast. Zmizení předstihu růstu v ČR oproti Německu neumí SMS vysvětlit jinak 
než zastavením růstu technologie a produktivity. Přesnější odpočet není možný, protože toto 
pravidlo nikdy explicitně v aparátu SMS nebylo. 

1 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 16.12.2009 

 

Viceguvernér Singer (v diskusi o růstu ve vztahu k Německu): Chápe, že SMS toto pravidlo 
nechtěla substituovat. 

Viceguvernér Hampl (v diskusi o růstu ve vztahu k Německu): Třeba letos skončila 
konvergence. 

Odpověď SMS: Letos určitě nekonvergujeme, doufejme, že se nejedná o permanentní jev.  

Viceguvernér Singer: Proč je predikce míry registrované nezaměstnanosti podle MPSV oproti  
skutečnosti vyšší (9,2 % ve 3.Q oproti 8,9 % za listopad), zatímco u predikce obecné míry 
nezaměstnanosti dle metodiky ILO je odchylka opačná (predikce 6,9 %  oproti skutečnosti 
7,3 %)? SMS naznačuje, že krize na trhu práce nemusí končit, že se může posunovat do sektoru 
služeb (str. 16). Je toto promítnuté do prognózy zaměstnanosti? Obecně boxy a přílohy SZ vítá, 
ale příloha ke globální likviditě z 8.SZ mu připadne jednak jako poměrně hodně dlouhá a jednak 
plná popisů obecných kanálů transmise. To pro něj není nic nového, dokonce si myslí, že i před 
přečtením přílohy věděl, že "měnové báze dramaticky vzrostly". Zajímalo by ho spíše, jak se 
globální přebytek likvidity promítá do širších peněžních agregátů či do širších rychlostí obratu 
peněz, což ale v příloze není uvedeno. Příště by uvítal nějakou redakci jak směrem zestručnění, 
tak směrem k tomu, aby příloha říkala něco nového. 

Odpověď SMS: Různé odchylky predikce nezaměstnanosti pro různé metodiky jsou částečně dány 
tím, že se nejedná se o úplně stejná období. Registrovaná míra nezaměstnanosti se týká měsíčních 
dat (listopad), obecná dat čtvrtletních (třetí čtvrtletí). Existují také metodické rozdíly, obecná 
míra nezaměstnanosti dle ILO je založena na censu, který probíhá v domácnostech a který  méně 
zachycuje cizince. Tento census by měl podchytit i ty zaměstnané, kteří se živí nějakým jiným 
zaměstnáním a přitom jsou registrováni jako nezaměstnaní. Celkově se jedná o statistickou 
odchylku, pro kterou nemá SMS interpretaci. Co se týče zachycení přelévání krize na trhu práce  
z průmyslu do sektoru služeb, SMS prognózuje trh práce agregovaně a nemá zvláštní prognózu 
pro zaměstnanost ve službách a v ostatních sektorech. Předpokládaná změna v rámci struktury 
trhu práce je však konzistentní s očekávaným vrcholem nezaměstnanosti až na přelomu let 2010 a 
2011. Předpokládá se perzistentní dopad do nezaměstnanosti s tím, že se tato perzistence bude 
projevovat posuny napříč různými sektory ekonomiky. Velký propad zaměstnanosti v průmyslu 
byl doposud tlumen službami, SMS se ale nedomnívá, že by k tomuto mohlo docházet 
permanentně. Kritiku viceguvernéra Singera k příloze si SMS interpretuje tak, že příště bude text 
přílohy lepší a bude obsahovat více testovaných empirických hypotéz. K fungování jednotlivých 
kanálů transmise v české ekonomice a jejich empirickému ověření SMS připravuje obsáhlejší 
přílohu na 3.čtvrtletí příštího roku, která by měla zvlášť postihnout i období finanční a 
ekonomické krize, a která by měla zodpovědět i dotazy viceguvernéra Singera. Příloha měla za cíl 
dát úvod do této problematiky s tím, že se předpokládalo, že by se s tímto tématem dále 
pracovalo. 

Viceguvernér Singer (v diskusi o dopadu přebytku likvidity do peněžních agregátů): Minulý rok 
ale bankovní rada dostala mnohem empiričtější úvod do problematiky od Odboru ekonomického 
výzkumu a finanční stability. Stále by ho zajímalo, zda víme něco nového o tom, co se stalo s šíře 
definovanými penězi ve vyspělých ekonomikách, případně co se stalo s rychlostí obratu peněz. 
To vidí jako klíčové, nezajímá ho ale odpověď „měnová báze v centrální bance se zvýšila“. To 
víme všichni. 
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Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi o dopadu přebytku likvidity do peněžních agregátů): Chtěl by 
doplnit, že na minulém jednání žádal ředitele SMS o aktualizaci informace o různých podporách, 
SMS by toto mohla do analýzy doplnit. 

Odpověď SMS:  Na toto téma již byla v minulé SZ uvedena mimořádná příloha k aktualizaci 
pohledu na vliv fiskálních opatření na zahraniční ekonomický vývoj. Vyjádřeno transakční 
rovnicí směny došlo k poklesu peněžního multiplikátoru, to znamená, že se vyšší měnová báze 
nepromítá do širších měnových agregátů. Obecně platí, že finanční zprostředkování je 
procyklický sektor, kde je možné  koně přitáhnout k vodě, ale nelze ho donutit, aby se napil. 

Viceguvernér Singer (v diskusi o dopadu přebytku likvidity do peněžních agregátů): SMS zde 
vykládá, že se mohly věci změnit protisměrně, což ví také. Snaží se dostat od SMS jasnou 
odpověď na to, co se stalo s šíře pojatými penězi a co si SMS myslí o rychlosti obratu peněz. 
Pokud to nevíme a nebudeme vědět, nechť to SMS řekne rovnou. Ať mu ale SMS nevysvětluje 
známé věci a neopakujte materiály, které již dostal, verbálnějším způsobem.  

Odpověď SMS:  Co se děje s širokými penězi v zemích G5 je naznačeno v grafu 25 na straně 15 
přílohy zelenou čárou. Zde je vidět, že od roku 2007 se jejich růst spíše zpomaluje, nicméně je 
stále zhruba 6%, což je v situaci kontrakce nominálního HDP poměrně rychlý růst. Rychlost 
obratu peněz pak účetně musí klesat. 

Viceguvernér Singer (v diskusi o dopadu přebytku likvidity do peněžních agregátů): V rámci 
kvantitativní rovnice peněz ale vnímá cenovou hladinu jako očekávanou cenovou hladinu, 
existují zde různá zpoždění a podobně. A navíc to vše vnímá jako indikátor budoucího vývoje. 

Viceguvernér Hampl: Může SMS vysvětlit, proč je v GRIPu žlutý kosočtverec, který se týká 
části měnových podmínek vztažené k sazbám, vlevo nahoře a ne vlevo dole? Táže se, jak SMS 
přistupuje k termínu potencionální produkt. Za tímto termínem se může skrývat řada přístupů a 
způsobů definice. Může to být koncept plného využití zdrojů nebo filtrovaný statistický trend 
nebo koncept „přirozeného produktu“, tedy produktu při flexibilních cenách a mzdách. Lze také 
uvažovat efektivní produkt při flexibilních cenách a mzdách a navíc neexistenci reálných frikcí. 

Odpověď SMS: U bodu v GRIPu se jedná především o technický vliv, protože zde existuje určitá 
setrvačnost v úrokovém pravidle. Poloha bodu sazeb je poloha vůči prognóze, nikoli vůči 
aktuálním sazbám. To že jsou aktuální sazby nad prognózou o 0,7 p.b. a bod v GRIPu řádově 
pouze o 0,1 p.b.  znamená, že model očekává rychlé snižování sazeb. Namísto potenciálu SMS 
používá termín technologie, které zachycují veškeré faktory produktivity, které SMS neumí 
vysvětlit pomocí pracovní síly a kapitálu, včetně faktorů jako je vliv přílivu přímých zahraničních 
investic. V současné době technologie zachycuje nižší využití kapacit, v případě vyšší poptávky 
bychom byli schopni vyrábět mnohem více. Kdybychom předpokládali neexistenci nominálních i 
reálných rigidit, pak by ekonomika rostla právě podél těchto technologických trendů.  

Vrchní ředitel Holman: Tržní sazby se pohybují nad našimi prognózovanými sazbami, SMS 
toto vysvětluje působením rizikové prémie. Proč toto nelze vysvětlit očekáváním zvýšení sazeb 
ČNB v blízké budoucnosti, které je již do tržních sazeb zakomponováno? Pro peněžní zásobu M2 
očekáváme ve 4.Q meziroční růst o 1,8 %. Přitom ale v říjnu M2 vzrostla o 4,1 % a ve 3.Q o 
4,6 %. Je tak nízký očekávaný růst pro 4.Q realistický? V SZ je uvedeno (str. 9-11), že 
předstihové ukazatele naznačují hospodářské zotavení v USA a v Německu. Nakolik je tento růst 
tažen skutečným ekonomickým zotavením a nakolik  pouze fiskálními stimuly? Lze toto rozlišit 
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předstihovými ukazateli?  Opětovně vznáší dotaz na bankovní úvěry, který již nebyl několikrát 
zodpovězen. Je pozorované zpomalení meziročního růstu stavu úvěrů způsobeno poklesem 
nabídky úvěrů, kdy se banky bojí úvěrovat, nebo poklesem poptávky, kdy jsou úvěry drahé? 

 Odpověď SMS: Odchylka skutečných tržních sazeb od prognózy je dána jak vlivem rizikové 
prémie, tak odlišného očekávání vývoje budoucích sazeb ze strany analytiků a trhů. Analytici na 
rozdíl od našeho základního scénáře již od minulého kvartálu neočekávají další pokles repo 
sazby. Oproti prognóze neočekávají ani tak rychlý pokles rozpětí mezi repo sazbou a mezi 3M 
PRIBORem.  

Nové číslo o růstu M2 v říjnu je jasným signálem toho, že růst M2 ve 4.Q bude patrně vyšší než 
prognózovaný. Předpoklad o růstu M2 ve 4.Q o 1,8 % vychází z predikce vývoje HDP a inflace 
z minulé SZ. Aktuální vývoj těchto veličin ve 3.Q rovněž naznačuje, že dynamika peněžní zásoby  
může být oproti původním předpokladům vyšší. Prognóza však bude nadále předpokládat 
zpomalování dynamiky M2 vzhledem k jejímu vztahu k nominálnímu růstu HDP. Ten prudce 
zpomalil, což bude M2 s určitým zpožděním v podobné intenzitě následovat. Tento vztah bude 
zachován i v budoucnu, ale korekce na začátku příští prognózy zohlední pozorovanou chybu. 

Z předstihových ukazatelů není SMS schopna separovat vliv fiskálních stimulů a vliv skutečného 
ekonomického zotavení, neboť respondenti těchto průzkumů odpovídají věcně a zřejmě nerozlišují 
důvody předpokládaného oživení. Fiskální impulsy budou slábnout, z toho pramení i očekávaný 
vývoj HDP ve světové ekonomice ve tvaru "W". Otázkou také je, jak v tuto chvíli kvantifikovat 
fiskální impuls v jednotlivých zemích a jak ho zhmotnit do růstu světové ekonomiky. SMS na toto 
v tuto chvíli neumí odpovědět. 

SMS se domnívá se, že hlavní tlaky na pokles stavu úvěrů vyplývají ze strany poptávky. Ta klesá 
objektivně z důvodu poklesu produkce a poklesu potřeby provozního financování podniků, což se 
odráží v poklesu krátkodobých a střednědobých úvěrů. Klesá rovněž investiční sentiment a klesají 
tedy i úvěry na reálné investice. Jedinou výjimkou jsou rostoucí úvěry na fúze a akvizice, kdy 
podniky využívají situace konkurentů v potížích. Situace na trhu práce se zhoršuje, domácnosti 
tak odkládají žádosti o hypotéky a spotřebitelské úvěry. Na straně nabídky vidí banky vyšší 
rizikovost klientů z reálné ekonomiky, kterou zohledňují ve svých úvěrových rozhodnutích. SMS si 
však bohužel není vědoma žádné statistiky ohledně procenta odmítnutých žadatelů o úvěry v 
jednotlivých segmentech úvěrového trhu, aby tento vliv dokázala kvantifikovat. Navíc platí to, na 
co upozorňuje ve svém stanovisku i poradce, že zároveň s poklesem domácí úvěrové emise 
v rámci platební bilance souběžně klesá také financování od zahraničních matek v rámci skupin.  

Vrchní ředitel Holman (v diskusi o nominálních mzdách a spotřebě): Růst nominálních mezd je 
oproti očekáváním prognózy rychlejší. SMS uvádí, že toto bylo částečně způsobeno změnou 
struktury zaměstnanosti, kdy jsou propouštěni méně kvalifikovaní zaměstnanci. Je možné tento 
efekt nějak kvantifikovat? Považuje SMS skutečně změnu struktury zaměstnanosti za dominantní 
faktor rychlejšího růstu mezd? Aktuální pokles produktivity práce je oproti prognóze naopak 
nižší. Vysvětluje toto SMS také změnou struktury zaměstnanosti, či nějak jinak? Reálná spotřeba 
domácností vzrostla více než jsme očekávali kvůli snížení deflátoru. Proč k tomuto došlo, když 
inflace CPI roste? Jak si SMS vysvětluje tento rozdíl? 

Vrchní ředitel Tomšík (v diskusi o nominálních mzdách a spotřebě): Situace mu připadne v SZ 
docela dobře popsaná. V boxu na str. 17-18 SMS porovnává dynamiku objemu mezd, 
zaměstnanosti a průměrné mzdy. Pokud použije jednoduchou makroekonomickou matematiku, 
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pak při započtení meziročního růstu mezd za 3.Q o 4,8 % a propadu míry zaměstnanosti o 1,9 % 
vychází růst objemu mezd o 2,9 %. ČSÚ přitom vykázal jeho pokles o -1%. SMS diplomaticky 
uvádí, že toto naznačuje určitou míru nejistoty. Toto se mu ale zdá jako výrazná nekonzistence, 
jedná se zde o rozdíl v dynamice celkově 4 procentní body. Táže se, zda toto bude v národních 
účtech revidováno, což by mělo dopad na spotřebu. Odchylka predikce soukromé spotřeby je 
spojena s neočekávaným poklesem deflátoru spotřeby domácností o 0,4 %, přičemž CPI roste o 
0,5 %. SMS připouští, že udělala v prognóze deflátoru chybu. Předpokládejme ale, že jsme chybu 
neudělali a že deflátor bude revidován. Toto by vedlo k tomu, že by soukromá spotřeba nerostla, 
ale klesala. To by pak bylo konzistentní s poklesem objemu mezd o -1 %.   

Odpověď SMS:  SMS v tomto okamžiku nemá k dispozici podrobnou distribuci toho, kolik lidí s 
nižšími příjmy a potenciálně s vyšší nemocností přispívá k poklesu pracovní síly. Hrubé odhady v 
boxu byly provedeny jednak na základě informací od firmy Trexima a jednak na základě 
alternativních ukazatelů. Firma Trexima má na rozdíl od nás výhodu náhledu do mikrodat a do 
distribuce mezd. Její analýza, založená na údajích za první tři čtvrtletí, uvádí odhad dopadu 
změny struktury zaměstnanosti do růstu mezd zhruba 1 p.b., dalším zhruba 1 p.b. přispěla nižší 
nemocnost. Po očištění o tyto strukturální vlivy by tak růst mezd činil nikoli 4,5 %, ale cca 2-3 %, 
což odpovídá odhadu vyplývajícímu z národních účtů. Faktory, které zde působí, se SMS zdají 
jako ekonomicky intuitivní, včetně toho, že vzhledem k pokračujícímu růstu nezaměstnanosti 
neočekává SMS v tuto chvíli žádné výrazné oživení mzdových tlaků nad rámec prognózy. Ohledně 
nesouladu mezi vývojem objemu mezd, zaměstnanosti a průměrné mzdy vznesla SMS dotaz na 
ČSÚ. Ten indikoval, že tyto nekonzistence budou pravděpodobně napraveny při další revizi.  
Mimo jiné kvůli těmto nejistotám nechtěla SMS z vyšších mezd dělat silné závěry, a proto byl 
vyšší růst mezd ve vyznění SZ silně diskontován. 

Méně výrazný pokles produktivity práce je dán účetně zhruba ve stejné míře vyšším růstem 
reálného HDP a výraznějším poklesem zaměstnanosti oproti očekávání. V souvislosti se 
strukturálními vlivy na dynamiku mezd proběhla v SMS diskuse o tom, zda se tyto vlivy nemohou 
projevit i v produktivitě práce, kdy jsou nejdříve propouštěni ti zaměstnanci, kteří jsou nejen  
méně placení, ale i méně produktivní. Na druhou stranu je otázkou, zda toto hraje velkou roli 
v situaci, kdy existuje určité hromadění zaměstnanců ("labour hoarding") a kdy ani ti 
zaměstnanci, kteří zůstávají, nejsou využiti na 100 % své kapacity. Strukturální vliv tak SMS 
nebyla schopna kvantifikovat. 

SMS v tomto okamžiku neumí vysvětlit, proč došlo k odchylce deflátoru spotřeby, velice 
pravděpodobně zde rovněž dojde k revizím, deflátor by měl být blízko indexu spotřebitelských 
cen. Po započtení vlivu deflátoru by růst spotřeby výrazně zpomalil,  byl by ale i nadále kladný 
kolem 0,7 %. K porozumění vývoje spotřeby možná napomohou také nové  – dosud nedostupné – 
údaje o struktuře disponibilního důchodu.  

Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi o agresivitě reakce měnové politiky): Měnová politika se 
podle predikce snaží nejprve vybudit inflaci, která se na horizontu měnové politiky dostává na cíl. 
Inflace proto vykazuje zlom směrem vzhůru, který bude potřeba následně poměrně drastickým 
způsobem krotit. Je za tímto skryta nějaká logická myšlenková úvaha? Je SMS o tomto 
přesvědčena? Vrací se k rozdílu mezi 5.SZ a 7.SZ, kde v 5.SZ oproti 7.SZ došlo k výraznému 
poklesu očekávaných tržních sazeb (z 2 % na 1,1 %, pro 1.Q příštího roku 1,2 %). Vzhledem 
k tomu, že by naše prognóza měla řešit dlouhodobé cíle, si není jistý, zda je toto správný přístup. 
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SMS potom odhaduje rizikovou prémii a následně dopočítává dvoutýdenní repo sazbu pomocí 
jednoduché přímé úměry. Model chce dotlačit 3M PRIBOR výrazně směrem dolů, otázkou je, 
zda k tomuto bude stačit snížení dvoutýdenní repo sazby propočtené pomocí lineární závislosti po 
započtení snižování prémie. Kdyby chtěl modelu věřit, pak podle něj vcelku jednoznačně vychází 
snížení sazeb o 50 b.b., jinak se na požadovanou úroveň 3M PRIBORU stejně nedostane. To, že 
SMS navrhovala snížení pouze o 0,25 b.b. vnímá tak, že ani SMS svému modelu nevěří. Při 
vyhodnocování plnění cíle je přitom rozpětí výsledné inflace od skutečnosti na horizontu 
transmise přibližně 1,7 p.b., často jde tato chyba i přes 2 p.b.. Toto rovněž nesvědčí o přesnosti 
modelu. Strnulost při snižování sazeb v modelu není a v současné době vůbec ne. Domnívá se, že 
model příliš neumí zachytit strnulost snižování tržních sazeb zejména za současných krizových 
ekonomických podmínek. 

Odpověď SMS: Obrázek, který porovnával prognózu inflace  s inflačním cílem byl vztažen k 
celkové inflaci. Při pohledu na měnověpolitickou inflaci, která je pro  měnověpolitickou reakci 
důležitější, pak predikce předpokládá pozvolný návrat k inflačnímu cíli zezdola. Reakce sazbami 
způsobuje stabilní kurz po dobu jednoho roku, ale na konci prognózy začíná kurz opět zvolna 
apreciovat, což by mělo přispět k tomu, že inflace nebude dále akcelerovat. 

Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi o agresivitě reakce měnové politiky): Pohled na křivku 
inflace a na předpokládanou reakci úrokových sazeb v příštím roce hovoří o výrazně tvrdé, 
agresivní politice. V 7.SZ se nejprve předpokládá drastický pokles sazeb ze 3.Q na 4.Q na 0,6 %,  
v následujících čtvrtletích pak sazby rostou na 0,8 %, 1,2 %, 1,6 %, 1,8 %, což prakticky 
znamená zvýšení sazeb na každém následujícím zasedání bankovní rady. Přitom mezi 5.SZ a 
7.SZ došlo k výraznému přehodnocení trajektorie úrokových sazeb. Predikce v 5.SZ 
předpokládala nižší počáteční pokles sazeb, ale  obsahovala také jejich měkčí nástup. V 7.SZ je 
počáteční reakce sazeb směrem dolů výrazně agresivnější, již v 3.Q 2010 však sazby překmitávají 
předpokládanou úroveň z  5.SZ vůči 7.SZ. Nedomnívá se, že je toto ten nejlepší způsob reakce 
měnové politiky a že to je v souladu v vývojem inflace. Podle jeho názoru by se měla měnová 
politika spíše lehce vyhlazovat. 

Odpověď SMS: Prognóza již v sobě samozřejmě určitou míru vyhlazování má, zároveň je ale 
literaturou celkem dobře doloženo, že míra vyhlazování měnové politiky nesmí překročit určitou 
mez, jinak by měnová politiky ztrácela svoji schopnost stabilizovat inflaci a inflační očekávání. 
Prognóza naznačuje, že měnověpolitická inflace se bude navracet na cíl pozvolna a směrem 
zezdola. Pokud se tedy stejně jako v minulosti chceme soustředit na měnověpolitickou a nikoli na 
celkovou inflaci, pak se nejedná o žádnou agresivní reakci, která by vedla k přestřelení cíle. 
Předpokládaný nárůst sazeb v druhém pololetí příštího roku je do značné míry ovlivněn výhledem 
zahraničních sazeb. Momentální výhled sazeb EURIBOR je přitom oproti předpokladu prognózy 
nižší, takže lze očekávat, že v nové prognóze bude i budoucí nárůst domácích sazeb pozvolnější. 
SMS navíc ve svých měnověpolitických doporučeních nesleduje predikci slepě, spíše vnímá to, že 
prognóza ukazuje na snížení sazeb ještě do konce letošního roku a poté na jejich stabilitu po 
dobu zhruba půl roku. K nárůstu sazeb by mělo dojít až v 2. polovině roku 2010, což SMS 
neinterpretuje jako přehnaně aktivistickou  politiku.  

Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi o agresivitě reakce měnové politiky): Pak ale toto doporučení 
není přesně podle modelu. 
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Odpověď SMS: Model je pouze základním vodítkem, SMS se ho samozřejmě nedrží otrocky. I 
když by prognóza skutečně vedla ke snížení o 50 b.b., SMS vůči ní vnímá mírná proinflační rizika, 
která vedou mírnějšímu doporučení snížit 25 b.b.. Na druhou stranu tato rizika nejsou tak silná, 
aby zvrátila prognózovanou potřebu sazby snižovat. Co se týče diskutované přímé úměry mezi 
repo sazbou a 3M PRIBORem, pak při posledních snižováních tato přímá úměra fungovala, 
prémie byla konstantní. Navíc v rámci série schůzek Sekce bankovních obchodů s bankami samy 
banky naznačovaly, že předpokládají, že by tato přímá úměra zapůsobila. 

Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi USD): Táže se jakým způsobem je  zahrnuta predikce 
poklesu kurzu české koruny vůči dolaru a jak se promítne do importovaných cen. Otázkou je, zda 
v tuto chvíli nejsou důležitější ceny surovin, když změny kurzu v konečné fázi nemusí mít až tak 
velký vliv vzhledem závislosti dovozů na vývozech. Jaká je zde balance mezi eurem a dolarem? 
Těší  ho zájem SMS o podrobnější analýzu cen ropy, za který SMS děkuje. 

Odpověď SMS: Vývoj kurzu CZK/USD je v prognóze zapracovaný tak, že se nejprve na základě 
předpokládaného křížového kurzu USD/EUR a ceny ropy v USD určí cena ropy v EUR. Kurz 
CZK/EUR je endogenní, podle toho je pak dopočítána korunová cena ropy. SMS pracuje 
s předpokladem, že je  v současnosti riziko cen ropy tlumeno oslabeným výhledem dolaru.  

Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi USD): Vývoj kurzu USD/EUR je ale opačný, než tvrdí SMS!  

Odpověď SMS: Jedná se o změnu výhledu mezi  7.SZ a Concensus Forecast za prosinec. Dolar 
posledních pár dnů skutečně posílil, předtím ale naopak oslaboval, což se promítlo v jeho 
slabších výhledech. Pokud dolar vydrží na aktuálních silnějších hodnotách, pak je možné 
opětovné přehodnocení Concensu Forecast na silnější trajektorii. Pak by již kurz USD/EUR vyšší 
ceny ropy nekompenzoval. Na druhou stranu je i cena ropy v poslední době hodně volatilní. 

Vrchní ředitel Tomšík: V rámci vývoje úrokových sazeb z úvěrů na bydlení v ČR a v eurozóně 
(graf na str. 32) ho  překvapil vývoj úvěrů s pohyblivou sazbou a s počáteční fixací do 1 roku 
(červené linie). V ČR tato sazba dosahuje 6 %, zatímco v eurozóně je pod 3 %, diferenciál je tedy 
300 b.b.. Pro interpretaci diferenciálu mezi ČR a eurozónou nelze brát v úvahu téměř nulový 
diferenciál reposazeb, ale spíše diferenciál krátkodobých tržních sazeb, kde je v ČR 3M PRIBOR 
na 1,8 %, v Eurozóně je tříměsíční tržní sazba okolo 0,3 %. K tomuto dochází v důsledku ne 
zcela transparentní politiky ECB, která má krátkodobé tržní sazby pod úrovní repo sazby. I tak ale 
rozdíl 300 b.b. naznačuje obrovskou nerovnováhu. Má toto nějakou implikaci pro měnovou 
politiku? 

Odpověď SMS: Tato problematika již byla SMS zdokumentována v minulé SZ a 
v měnověpolitickém doporučení. Úroky hypoték s fixací do jednoho roku jsou skutečně v rámci 
porovnání úrokových diferenciálů mezi ČR a eurozónou outlierem. U ostatních sazeb je 
diferenciál primárně určen rizikovou prémií mezi klientskou a tržní sazbou, ať již krátkodobou na 
finančním trhu nebo dlouhodobou z vládních obligací. U hypoték do jednoho roku se tak klienti 
žádající o tento typ úvěru jeví domácím bankám jako řádově rizikovější. Proč tomu tak je zatím 
SMS nedokáže vysvětlit. Na druhou stranu toto tradičně není hlavní segment hypotečního trhu, na 
kterém převažují hypotéky s fixací 3 a více let. 
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II. Uzavřené jednání bankovní rady 

Guvernér Tůma: Zahajuje jednání. Jak si jistě ostatní členové BR všimli, minule nebyl z 
rozhodnutí bankovní rady nadšen, a to ani tak proto, že hlasoval pro snížení, ale spíše kvůli tomu, 
že byl rozpačitý ze způsobu vedené argumentace. Ta šla podle něj nad rámec jednání o nastavení 
měnověpolitických sazeb a vymykala se jeho pohledu na měnovou politiku. Ilustruje toto 
citacemi z odsouhlaseného záznamu z jednání bankovní rady, kde se objevují věty jako 
"Opakovaně byla vyjádřena pochybnost, zda by případné mírné snížení úrokových sazeb v 
současnosti a jejich následné zvyšování o několik čtvrtletí později mohlo mít přidanou hodnotu 
za situace, kdy je velmi nízká inflace spojena především s nedostatečnou zahraniční poptávkou". 
Osobně se domnívá, že by měnová politika měla být proticyklická a že by měla reagovat na 
ekonomické šoky, přičemž nevidí žádný rozdíl v tom, jestli klesá zahraniční nebo domácí 
poptávka. Podobně nesouhlasí s tvrzením z minutes: "Oproti tomu zaznělo, že účinnost 
úrokového kanálu může být při velmi nízké úrovni úrokových sazeb oslabena.". Užívá paralelu 
s jízdou na kole se špatně promazaným řetězem. To, že kolo nepojede znamená, že cyklista bude 
muset do pedálů šlápnout více a ne že z kola sleze, tedy jinými slovy že nemá smysl dělat 
jakoukoli  měnovou politiku. Ohledně vyhlazování úrokových sazeb uvádí, že smyslem měnové 
politiky je její reakce na šoky a ne vyhlazování sazeb, které jsou naopak nástrojem pro přiměřené 
vyhlazování volatility inflace a výstupu. Samozřejmě zde existuje určitá rovnováha, netvrdí že by 
měla být měnová politika příliš aktivistická a že by měla reagovat na všechny krátkodobé výkyvy. 
Jednou za čas je ale třeba úrokové sazby upravit. Při pohledu do historie se nedomnívá, že by 
v tomto ohledu byla ČNB příliš agresivní. Všechny tyto  úvahy však podle něj jdou nad rámec 
běžné debaty o nastavení sazeb. Byl by rád, pokud by jim bankovní rada věnovala zvláštní 
debatu, kterou navrhuje pro začátek příštího roku.  

K vlastnímu nastavení úrokových sazeb uvádí, že se od minula neudálo nic dramatického, co by 
ho přinutilo změnit názor. Ten nicméně souvisí s jeho požadavkem na proticyklickou měnovou 
politiku. Pokud mineme vhodnou dobu, kdy je možné reagovat proti cyklu, pak to bude znamenat 
poněkud větší recesi resp. pomalejší oživení a výraznější podstřelení cíle pro inflaci. Z hlediska 
podstřelování však nepůjde pochopitelně o odchylky v řádu procentních bodů, ale spíše o 
desetiny. Vzhledem k tomu, že ČNB dvakrát za sebou sazby nesnížila v době, kdy podle něj pro 
toto snížení existoval prostor, pak se v případně dnešního dalšího nesnížení pomalu začneme 
dostaneme dostávat za křivku, kde již úvahy o snížení přestanou dávat smysl. Toto je podle něj 
v souladu s argumentaci SMS ohledně stability sazeb v první polovině příštího roku. Nechce 
tímto předjímat další měnověpolitická rozhodnutí, ale myslí si, že dnes má ještě smysl úrokové 
sazby snížit, minimálně z důvodu uzavření úrokového diferenciálu vůči eurozóně. 

Viceguvernér Singer: Nechce se mu příliš opakovat debatu z předchozí situační zprávy, nezdá se 
mu že by od minula dostal nějaké silné impulsy pro další kolo diskuse. Mohl by jistě zmínit, že 
vedle některých proinflačně působících čísel se objevují i některá působící protiinflačně, ať už jde 
o dovozní ceny, nebo o pro něj překvapivé ceny potravin, ve kterých není vidět letošní horší 
sklizeň. Jde ale spíše o vlnky statistiky, těžko se mu z jedné série dat něco vyvozuje. Líbilo se mu 
jak poradce rozebral ve svém stanovisku čísla i debatu ohledně snížení resp. nesnížení sazeb, 
která je i podle jeho názoru debatou o oživení. Nechápe, kde by se toto oživení mělo vzít, zvláště 
pokud by měl viceguvernér Hampl pravdu a docházelo by k uzavírání produkčních kapacit. Úvěry 
jdou již znepokojivě dolů, spotřeba obyvatelstva půjde dolů, takže růst táhne jenom fiskální 
politika. Není si jistý, zda jej potáhne i nadále, když rozpočet pro příští rok bude vůči záměru 
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vypadat lépe než tomu bylo letos. Opačný vývoj by byl cestou do pekel. Celkově se tak kloní ke 
scénáři velmi pomalého oživení, které bude muset být záhy korigováno fiskálními opatřeními v 
mnoha zemích, neboť investoři nebudou ochotni vládám donekonečna financovat jejich vysoké 
výdaje. Toto ho vede ke snížení sazeb. 

Guvernér Tůma:  Ve svém vystoupení zapomněl zmínit svůj názor na úvahy ohledně 
přenastavení rovnovážných veličin ve spojení s konceptem „leaning against the wind”. 
Argumenty ohledně odlišného nastavení rovnovážných veličin mu připadnou zajímavé, ale má za 
to, že mají vliv až za horizontem měnové politiky. Pokud chceme zůstat v rámci režimu cílování 
inflace, pak musíme být schopni jasně vysvětlit důvody nastavení měnové politiky. Buď tedy 
musí ČNB přijít s prognózou, kde již budou rovnovážné veličiny přenastaveny, nebo bude 
odsouzena k tomu, že do doby, než se toto nastavení vyjasní, bude nucena komunikovat 
nesnižování sazeb možností odlišných budoucích rovnovážných trajektorií. Do té doby však 
prognóza nemůže být žádným vodítkem pro měnovou politiku ani pro její komunikaci a není 
možné se vůči ní vymezovat. Toto úzce souvisí s konceptem “leaning against the wind”, „napřít 
se proti větru“. Pokud se budeme opírat proti větru, který nefouká, tak spadneme na nos. Ze 
stanovisek referátu finanční stability či ze stanoviska Jana Fraita k minulé SZ se mu nezdálo, že 
by v oblasti finanční stability bylo tak „větrno“, že by ho to opravňovalo ke komunikaci nesnížení 
sazeb z důvodu rizika bublin. Pokud tyto bubliny nejsme schopni identifikovat a pouze 
vyjadřujeme své obavy z možného vzniku bublin v budoucnu, pak to opět není něco, s čím lze v 
komunikaci pracovat.  

Viceguvernér Hampl: Původně chtěl mít pouze krátké vystoupení, ale vzhledem k tomu, že  
debatu započal guvernér, což je zcela výjimečné, musí reagovat. Připomíná, že je stále platná 
poslední prognóza, od které dnes děláme pouze určitý odpočet. Tato prognóza říkala, že bychom 
čistě podle vodítka modelu měli snížit sazby o 50 b.b., SMS doporučovala snížení o 25 b.b., s tím 
že uvažovala snížení mezi 50 a 25 b.b., které doplnila komentářem ohledně proinflačních rizik 
prognózy. Dnes je situace taková, že SMS navrhuje snížení 25 b.b. přičemž již snížení o 50 b.b. 
nezvažovala. Od projednávání minulé SZ se pak událo několik věcí, které jsou zachycené v 
měnověpolitickém doporučení a které lze charakterizovat jako několik dalších drobných  
proinflačních rizik. Vedle toho vnímá další rizika a nejistoty, které již v minulosti komunikoval. 
Zaprvé se jedná o nejistotu ohledně možné náhlé změny rovnovážných trajektorií, zadruhé o 
nejistotu spojenou se zbytečně přecitlivělou reakcí trhů na některé informace a zatřetí o nejistotu 
vyplývající z toho, že reálná úroková sazba bude po poměrně dlouhou dobu daleko od své 
rovnováhy. Při zasazení všech těchto rizik a informací do kontextu dnešního rozhodování je tak 
pro něj situace jednoduchá. Pokud nebyl přesvědčen o vhodnosti snižování sazeb posledně, je o 
tomto dnes přesvědčen tím méně.  

V diskusi o potenciálu se domnívá že pokud je tato úvaha relevantní, pak je relevantní naopak 
v pouze krátkém období, v dlouhém období se změněným rovnováhám přizpůsobí všechny 
ostatní veličiny. V jednoduché ekonomické řeči „pokud kus nabídky z ekonomiky vypadne“, ale 
poptávka má větší setrvačnost, pak to může mít proinflační vliv právě v krátkém období. Zůstává 
otázkou zda jsme stále daleko od potenciálu, či zda se potenciál změnil. V tomto ohledu 
nerozumí argumentaci viceguvernéra Singera, který sám ve svých prezentacích používá grafy, ve 
kterých zmiňuje jednorázový pokles potenciálu. Toto ale není konzistentní s úvahami o 
kapacitách, které prezentuje zde. Pokud věříme tomu, že poptávka může mít větší setrvačnost, 
například díky způsobu nastavení sociálního systému, a že může dojít k jednorázovému odlivu 
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kapacit na nabídkové straně, pak je úvaha o nižší úrovni potenciálu a vyšších inflačních tlacích 
relevantní. Netvrdí, že tato situace s jistotou nastane, jedná se ale o nejistotu, která byla 
formulována pomocí citlivostního scénáře, který stejně jako celá prognóza stále platí. 

Upozorňuje na to, že se od posledně přinejmenším částečně naplnila nejistota ohledně 
přecitlivělosti trhů a jejich přehnané reakci na některé negativní zprávy. Koruna excesivně 
reagovala na záležitost Dubaje či na záležitost převzetí jedné rakouské banky rakouskou vládou.  

Celkově podle něj vývoj od poslední situační zprávy naplňuje některá proinflační rizika 
prognózy. Souhlasí s tím, že je potřeba diskontovat jak onu záležitost mezd, tak i všechny ostatní 
faktory,  zmíněné v měnověpolitickém doporučení. Co se týče úrokového diferenciálu, domnívá 
se, že efektivní úrokový diferenciál je ve skutečnosti mnohem větší než rozdíl mezi základními 
sazbami, neboť efektivní sazby v eurozóně jsou v porovnání se základními sazbami mnohem 
nižší. 

Vrchní ředitel Holman: Také konstatuje, že od minulé situační zprávy se toho mnoho 
nezměnilo. Vzhledem k tomu, že  minule hlasoval proti snížení sazeb, neví co by ho mělo 
přesvědčit, aby toto své rozhodnutí změnil. Existují určitá proinflační rizika jako je vyšší než 
očekávaný růst nominálních mezd společně s vyšší aktuální inflací, která hovoří na podporu 
stability sazeb. Dalším faktorem může být uvolněnější fiskální politika, která může rovněž 
znamenat vyšší než očekávané inflační tlaky. Hlavním argumentem pro stabilitu sazeb je však 
podle něj předpoklad prognózy o protisměrném zvyšování sazeb v horizontu dvou až tří čtvrtletí. 
Co se týče diferenciálu proti eurozóně, pak by nebyl tak znepokojený jeho kladnou hodnotou, 
protože ta podle něj odráží naši rizikovou prémii, která je v současnosti zřejmě větší, než byla v 
době, kdy jsme hospodářsky rychle rostli a konvergovali a kdy navíc koruna kontinuálně 
apreciovala. 

Vrchní ředitelka Zamrazilová: Stále čelíme řadě nejistot stejně jako v minulé diskusi. Velkou 
změnou od minule je pro ní rozmetání fiskálního balíčku, který jsme hodnotili jako zpřísňující 
faktor fiskální politiky a který jsme považovali za faktor umožňující uvolnění měnové politiky. 
Domnívá se také, že toto bude faktor, který bude působit ve směru udržení vysoké rizikové 
prémie. Osobně fundamentálně necítí žádnou potřebu hýbat se sazbami v souvislosti s podporou 
ekonomické aktivity. Cítí ale poměrně naléhavou potřebu nějakým způsobem začít ovlivňovat 
rizikovou prémii. Důvodem pro případné snížení sazeb by tak pro ni byla stávající patová situace 
mezi bankovní radou a SMS, kdy SMS argumentuje tím, že bankovní rada musí nejprve sazby 
snížit a teprve potom s ní bude SMS jednat o nekonvenčních opatřeních měnové politiky, jako 
jsou například změny povinných minimálních rezerv a jejich úročení. Teprve když dá bankovní 
rada jasný signál, že éra snižování úrokových sazeb již doopravdy končí, pak možná od SMS 
dostane nějaká konkrétnější doporučení. S uzavřením úrokového diferenciálu by problém neměla, 
souhlasí s guvernérem, že je to spíše věc, která je obecně dlouhodobě prospěšná. Trh snížení 
sazeb nečeká, neočekávaný krok by mohl mít svůj význam vzhledem k argumentům podnikatelů 
a exportérů, které příliš netrápí úroveň kurzu, ale hlavně jeho volatilita, která se může po sérii 
neočekávaných kroků snížit. Snaží se uvažovat spíše v dlouhodobějším horizontu, který se však 
již blíží k horizontu prognózy. Obává se, že při takto nízkých sazbách nemůže ekonomika 
dlouhodobě zdravě fungovat bez nerovnováh. Uvažuje o pojetí inflace jako takové. Podle ní je 
naše pojetí inflace, které stěsníme do indexu spotřebitelských cen, který je maximálně vyjádřením 
poloviny cen v ekonomice, zatíženo řadou nejistot.  Existuje zde také problém s vývojem indexu 
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spotřebitelských cen oproti deflátoru. Vítá návrh pana guvernéra, aby si bankovní rada na diskusi 
obecnějšího a širšího rámec měnové politiky udělala čas, třeba na některém ze svých výjezdních 
zasedání.  

Vrchní ředitel Tomšík: Přemýšlí nad tím, jaké argumenty ohledně stability sazeb zazněly dnes či 
již na minulém měnověpolitickém jednání. Prvním je otázka funkčnosti transmise. Pokud by ale 
byly sazby sníženy, pak vyšší likvidita musí někde skončit. Buď tyto peníze půjdou do spotřeby, 
což je ale to co chceme a co povede ke vzniku inflačních tlaků, nebo půjdou do dlouhodobějších 
produktů, což umožní srazit dlouhodobou úrokovou sazbu. To je rovněž pozitivní. Domnívá se 
tedy, že funkčnost transmise sice není tak silná jako před krizí, ale přesto existuje. Jak již zmínil 
ředitel SMS, argumentace  bank ohledně tohoto problému byla taková, že pokud se ČNB bojí o 
funkčnost transmise, pak by měla snížit ne o 25 b.b., ale o 50 b.b.. Druhým argumentem je vztah 
nízkých úrokových sazeb a finanční stability. Režim cílování inflace ale počítá s indexem 
spotřebitelských cen, nikoli s cenami aktiv. Dle modelu se budeme blížit k cíli zespoda, otázkou 
je, zda při tom vzniknou nějaké bubliny v cenách aktiv. Tyto bubliny však sám v tuto chvíli 
nevidí a otázkou je, zda je vůbec budeme schopni někdy v našem modelu zachytit. Domnívá se 
nikoli, pokud se držíme cílování inflace, měli bychom sazby snížit. Třetím argumentem je možný 
propad potenciálu. Tato diskuse je zajímavá, na druhou stranu již SMS ve svém základním 
scénáři snížila  rovnovážný růst potenciálu z 5 % na 3,5 %. Pokud bankovní rada skutečně věří 
argumentu o poklesu potenciálu, měla by jej promítnout do dlouhodobých rovnováh. Bankovní 
rada však nastavení rovnovážných veličin nenapadla a souhlasila s ním, takže si není jistý, zda je 
nyní tento argument korektní. Čtvrtým argumentem ve prospěch stability sazeb je vyhlazování 
úrokových sazeb v čase. To, zda je ČNB proaktivní či nikoli, je diskutabilní. Navíc dnes jasně 
zaznělo, že současný výhled euro sazeb nám umožní sazby v roce zvyšovat v roce 2010 výrazně 
pomaleji. V rámci odpočtu nových údajů od prognózy, které se dotýkají vývoje průměrné mzdy, 
míry zaměstnanosti, objemu mezd a navazující soukromé spotřeby a jejího deflátoru, se domnívá, 
že zde existují obrovské nejistoty a že zde  dojde k revizím. Proinflační riziko vyplývající z těchto 
nových dat by tak výrazně změkčil. Domnívá se, že pokud věříme naší prognóze a pokud je tato 
prognóza platná, pak snížení sazeb musíme provést, resp. měli jsme to udělat již minule. Souhlasí 
s viceguvernérem Hamplem v tom, že efektivní sazba v eurozóně skutečně nedopovídá reposazbě 
ECB, krátkodobá tržní sazba se pohybuje kolem 0,3 %. Náš úrokový diferenciál vůči eurozóně je 
tak výrazně vyšší než 0,25 %, je nad 1 p.b.. K tomto došlo za cenu netransparentní měnové 
politiky ECB, které by se nechtěl přiblížit.  

Vrchní ředitel Řežábek: Je spousta věcí, se kterými se dá souhlasit i polemizovat. Z tohoto 
pohledu je možné snášet argumenty pro snížení i pro ponechání sazeb a navzájem si je 
diskutovat, přičemž tato diskuse nikdy neskončí. Bankovní rada se v této diskusi zasekla již 
v létě, kdy došlo k postupnému „zakopání se pozic“, místo toho aby se tyto věci uvolňovaly. 

Ohledně rizikové prémie vůči eurozóně připomíná, že tato prémie reflektuje některá opatření v 
eurozóně, která nejsou promítnuta do repo sazby a která se postupně ukončují. Toto samo o sobě 
povede ke snižování diferenciálu tržních sazeb. Dále je třeba uvést, že i při zvýšeném diferenciálu 
mezi Priborem a repo sazbou je Pribor v historii ČR nejnižší. Proticykličnost měnové politiky by 
měla fungovat jak vůči ekonomickému cyklu, tak také vůči fiskální politice. V případě, že by 
skutečně došlo k vývoji HDP podle "W", pak by vzhledem k tomu, že nepreferuje speciální 
intervence, raději snížil sazby rovnou o 50 b.b., aby toto mělo potřebný efekt. Pak se ale bavíme o 
tom, že se sazbami budeme limitně blížit nule. V rámci výhledu bankovního sektoru v Evropě a 
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zejména v eurozóně vnímá rovněž již zmíněné reakce finančního trhu například na situaci 
v Rakousku. Pokud by se tato nedůvěra přelila do nedůvěry vůči našemu regionu, pak by se 
mohla promítnout do dalšího zvýšení rizikové prémie vůči ČR. Ohledně vývoje soukromé 
spotřeby by si osobně netroufal tvrdit, jak dopadne závěr roku.  Signály jsou celkem rozporuplné, 
viz například nárůst tržeb v Tesku. Opakuje, že čím více se budeme blížit nulovým úrokovým 
sazbám, tím by byl pomalejší v jejich dalším snižování (s výhledem vývoje ekonomiky tvaru 
„W“- viz výše). Problém stávajícího světa není podle jeho názoru o řešeních měnové či fiskální 
politiky, jde o celkový propad ekonomického cyklu a nárůst  nedůvěry mezi obyvatelstvem. 
V této situaci si není jistý, zda měnová politika dokáže ekonomiku tak jednoduše vybudit. Tím 
nepopírá funkčnost transmisního mechanismu, jeho účinnost ale nemusí být až tak silná jako 
v minulosti. Nelíbí se mu příliš argumentace vrchního ředitele Tomšíka, dle které musí bankovní 
rada snížit sazby, pokud to vychází z prognózy. Domnívá se, že by prognóza pro bankovní radu 
neměla být dogmatem, ale že se jedná pouze vodítko a bankovní rada má možnost rozhodnout se 
jinak. Kdyby platilo to, co říká vrchní ředitel Tomšík, pak by o měnové politice mohla 
rozhodovat samotná SMS. Tomuto ale nevěří, rozhodovat mají  jednotliví členové bankovní rady, 
kteří k tomuto mají individuální mandát. 

Guvernér Tůma:  Sám prognózu tlačí do popředí, ale ne proto, že by se podle ní měla bankovní 
rada automaticky rozhodovat. Jak říkal vrchní ředitel Řežábek, nejedná se o žádné dogma či 
automat, ale spíše o určité vodítko. Pokud se ale oproti prognóze rozhodnu jinak, pak bych měl 
umět vysvětlit proč. Osobně nemá pocit že by toto bankovní rada v současné době dokázala. 
Bankovní rada se dlouhodobě snaží o provádění vpřed hledící transparentní politiky, pro něj 
samotného však v současnosti měnová politika přestává být transparentní a přestává jí rozumět. 
To vidí jako problém, a proto by bylo dobré, aby si bankovní rada popovídala o tom, co vlastně 
měnová politika je, jaké používá nástroje a zda jsou efektivní. Příkladem argumentu, který je 
velice obtížně sdělitelný veřejnosti, je diskutovaný potenciální výpadek nabídky. Zde se možná 
otvírá prostor pro anekdotickou evidenci, jediná dostupná anekdotická evidence je ale opačná. 
Dle argumentů představitelů zaměstnavatelských svazů reprezentujících větší část HDP tito 
zaměstnavatelé drží kapacity i zaměstnance, přičemž mohou okamžitě zvednout produkci o 20 
až 30 %. Samozřejmě nelze říci, že to takto bude i za rok a že při příliš dlouhém výpadku 
poptávky velká část nabídky nevypadne. O tomto výpadku však neexistuje žádná evidence a nelze  
s ním tedy pracovat. Ekonomika se dostala do mezní situace, i zde by ale měla být měnová 
politika použitá a neměli bychom na ní rezignovat. Měnovou politiku nelze používat pouze v 
době mezi krizemi, právě při ekonomických šocích by měnová politika měla reagovat, přestože z 
definice v takto těžkých obdobích je nejistota je vždy větší. Signalizované vystupování ECB 
z nestandardních operací zřejmě skutečně povede k nárůstu efektivní úrokové sazby v eurozóně a 
poklesu diferenciálu tržních sazeb vůči ČR. Snaha o konvergenci naší sazby a sazby ECB však 
pro něj není úhelným kamenem měnové politiky. 

Viceguvernér Singer: Poznámka viceguvernéra Hampla na jeho adresu, která se týkala 
nekonzistence jeho prezentací a argumentace ohledně nevyužitých výrobních kapacit, naráží na 
to, že on ve svých prezentacích uvádí pokles potencionálního tempa růstu, zatímco viceguvernér 
Hampl hovoří o poklesu potencionální úrovně výstupu. V tom je ale veliký rozdíl. Jedinou 
možností by bylo, že by viceguvernér Hampl chtěl říci, že je stávající krize způsobena propadem 
celosvětové nabídky a nikoli poptávky, což ale s vážnou tváří doposud nikoho říkat neslyšel. 
Nebo že by viceguvernér Hampl tvrdil, že na propad celosvětové poptávky reagovali výrobci 
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přestřelením v poklesu výrobních kapacitami. Toto by si dokázal představit, ale konstatuje, že by 
šlo o historicky první globální případ. Souhlasí s tím, že sazby eurozóny jsou efektivně mnohem 
blíže nule než se tváří. Domnívá se ale, že pokud budou pokračovat zmíněné otřesy v 
bankovnictví, tak tam téměř určitě zůstanou navzdory všem řečem o opouštění nestandardních 
nástrojů měnové politiky. Po tom, co viděl v posledním roce a půl se domnívá, že Eurozóna je 
přímo obsesivně spojena s tím, že nikdy žádná banka nesmí spadnout a že tak bude současně 
bankéřům brát bonusy a současně bude bankám pomáhat vyrábět zisky. Souhlasí s tím, že 
dlouhodobě se takováto politika může ukázat jako špatně udržitelná, ale toto ho momentálně tak 
netrápí.  

Viceguvernér Hampl: Zaznělo vícero argumentů, se kterými má určitou potíž. Zaprvé chce říci, 
že argumentem pro jeho pozici není to, že podle prognózy má za nějakou dobu dojít ke zvýšení 
sazeb. Režim inflačního cílování je takto nastavený a dlouhodobě stabilní sazby znamenají v 
tomto režimu dlouhodobě volatilní inflaci. Za druhé, SMS opakovaně argumentuje, že éra pro 
nekonvenční nástroje měnové politiky začíná až na nulových sazbách. Neplatí tedy, že případné 
dnešní snížení sazeb znamená, že se začneme bavit o alternativních nástrojích měnové politiky. 
Za třetí, nesouhlasí s argumentem nefunkční transmise, domnívá se že přiměřeně okolnostem je 
transmise funkční. Stejně tak nesouhlasí s tím, že je nekorektní vytahovat úvahu o potenciálu. 
Připomíná okolnosti vzniku prognózy, kdy bankovní rada spolu se SMS definovala počáteční 
podmínky. Mimochodem si není jistý, zda bankovní rada doceňuje fakt, že jakmile jsou 
nastaveny počáteční podmínky, pak je již z drtivé části prognóza hotová včetně interpretace 
inflačních rizik. Při formulaci počátečních podmínek sám navrhoval uvažovat oproti základnímu 
scénáři jednorázový pokles potenciálního produktu. SMS toto zpracovala jako citlivostní scénář, 
který byl v rámci modelového rámce jedním z argumentů, který ho vedl k jeho rozhodnutí. 
Argument o výpadku potenciálu je tedy zcela v souladu s procesem vzniku prognózy. Souhlasí s 
tím, že zde existuje hodně nejistot a málo akademické evidence, otázkou je kam se ve vnímání 
každého člena bankovní rady nejistoty koncentrují. Bankovní rada se neshodne v jejich 
hodnocení. Pro něj se postupně rizika kumulují na proinflační straně. Nerozumí příliš 
argumentaci viceguvernéra Singera, asi je to na nějakou speciální diskuzi. Čistě modelově, ale i 
intuitivně je to hodně jednoduché. Velká vzdálenost skutečnosti od potenciálu znamená velké 
protiinflační riziko, náhlý rychlý posun potenciálu dolů samozřejmě znamená přesně opačné 
riziko. 

Viceguvernér Singer: Viceguvernér Hampl ale nehovoří o potenciálu ve schopnosti  ekonomiky 
vyrábět, ale o potenciálu ve schopnosti vyrovnávat nerovnováhy. Nabídka se neposunuje, dolů se 
posunula poptávka, čímž klesá výstup i ceny. Domnívá se, že je těžké najít ve výrobním sektoru 
systematickou statistickou evidenci o cenových tlacích. To by se musely výrobní podniky zavírat 
rychleji, než jim klesala poptávka. 

Viceguvernér Hampl: Toto je přesně to co říká on. Bavíme se o budoucnosti a o tom, co by se 
mohlo v ekonomice odehrát. Můžeme se klidně dostat do situace, a pro něj je to naprosto 
představitelné, že část nabídkové strany, která zatím nevypadla, jednorázově v příštím roce 
vypadne a poptávka bude mít větší setrvačnost.  

Vrchní ředitel Tomšík: Do diskuse o měnovém automatu a roli bankovní rady při nastavování 
sazeb uvádí, že v historii by se určitě našlo, že každý z členů bankovní rady včetně jeho samého 
hlasoval někdy jinak, než bylo doporučení SMS. Jde mu o to, že argumenty, které se vymezily 
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vůči platnosti prognózy a které sumarizoval ve svém vystoupení, se dají poměrně snadno vyvrátit. 
Viceguvernér Hampl tři ze čtyř těchto argumentů sám zpochybnil. Co se týče zbývajícího 
argumentu o potenciálu, domnívá se, že i ve zmíněném citlivostním scénáři měly být tržní sazby 
stále níže, než jsou v současnosti. Táže se na toto ředitele SMS. 

Viceguvernér Hampl: Oproti základnímu scénáři tam byly sazby vyšší o +0,1 p.b. pro konec 
tohoto roku a o +0,3 p.b. pro 1.Q 2010.  

Vrchní ředitel Tomšík: Ale jak je to oproti tržním sazbám? 

Odpověď ředitele SMS: Stávající tržní sazby  jsou vyšší i oproti citlivostnímu scénáři.  I 
citlivostní scénář tak dává prostor pro pokles sazeb o 0,25 p.b.. 

Viceguvernér Hampl: Ale SMS sama základní scénář nenavrhuje, neříká, že by se sazby měly 
snížit o 50 b.b.. S čím tedy alternativní scénář srovnáváme? 

Viceguvernér Singer: Domnívá se, že SMS základní scénář nijak neupravila.  

Guvernér Tůma:  Má technickou poznámku k citlivostnímu scénáři. Jedná se pouze o citlivostní 
scénář, který není plnohodnotnou prognózou. Neví, jak by prognóza vypadala při odlišném 
nastavení potenciálu. Podle něj je velmi obtížné s citlivostním scénářem operovat a argumentovat 
směrem k veřejnosti, protože tento neukazuje na trajektorie úrokových sazeb. Pokud je bankovní 
rada o jiné úrovni potenciálu přesvědčena, pak to měla říci při nastavování počátečních podmínek 
stávající prognózy. Nebo je třeba požadavek na plnohodnotný alternativní scénář vznést při 
přípravě další prognózy. Teprve poté uvidíme, co bude předpoklad nižšího potenciálu znamenat 
pro trajektorii úrokových sazeb. On sám to v tuto dobu neví a domnívá se, že to neví ani 
viceguvernér Hampl. Pokud by byla provedena takováto prognóza, dost možná bychom zjistili, že 
by ke snížení sazeb vedla také. 

Viceguvernér Hampl: Je možné udělat plnohodnotnou alternativu.  

Vrchní ředitelka Zamrazilová: Domnívá se, že se bankovní rada nachází v mezní situaci, kdy 
jednotliví členové bankovní rady mají odlišné názory, odlišné životní zkušenosti a odlišné postoje 
k měnové politice. To bankovní radu samozřejmě vede k přehršli jednotlivých argumentů. Sama 
se v této situaci snaží chovat ukázněně, akceptuje názory zkušenějších kolegů a snaží se být 
loajální k instituci. Stávající rámec pro rozhodovaní ji však vede k čistě technokratickému 
myšlení, které pro ní absolutně postrádá širší národohospodářské souvislosti. Domnívá se, že 
centrální bankéř by měl být především národohospodář a ne ekonometrický odborník či 
výzkumník. Domnívá se, že již bankovní rada k větší shodě nedojde a přistoupila by k hlasování. 

Vrchní ředitel Řežábek: Souhlasí s názorem vrchní ředitelky Zamrazilové. Čím více budeme o 
rozdílných postojích jednotlivých členů bankovní rady diskutovat, tím více si budeme připomínat 
historii, což podle jeho názoru nepovede k vyřešení názorového rozdílu  a ani ke zlepšení ve 
vztazích uvnitř bankovní rady.  

Viceguvernér Hampl: Táže se ostatních členů bankovní rady na to, zda většina souhlasí s tím, že 
se od posledního měnověpolitického zasedání nahromadila rizika spíše proinflačním směrem. 
Jinými slovy, souhlasí s tím jak je postavený GRIP a s tím, jak jsou postaveny argumenty v 
měnověpolitickém doporučení? 
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Guvernér Tůma:  Za sebe aktuální čísla vždy poměrně výrazně diskontuje. Nicméně vnímá 
mírný posun rizik proinflačním směrem. Proto také byla minule debata o snížení 25 b.b. nebo 
50 b.b., zatímco dnes se jedná pouze o snížení o 25 b.b.. Dalším argumentem pro něj je, že pokud 
by bankovní rada dnes nesnížila sazby, pak by se mohla dostat za křivku.  Pak už by snižování 
začalo ztrácet smysl, pouze trochu více podstřelíme, oživení bude pomalejší a recese větší.  

Vrchní ředitelka Zamrazilová: Ke GRIPu uvádí, že nikdy nebude schopna vtěsnat své 
uvažování do GRIPu a tím pádem není z jeho pohledu schopna posoudit proinflační a 
protiinflační faktory. Rozhoduje se na základě jiných souvislostí.  

Guvernér Tůma:  Tato argumentace sedí v tom, že čím menším vodítkem je pro daného člena 
bankovní rady prognóza, tím méně je to GRIP, který je pouze odečtem od této prognózy.  

Viceguvernér Singer: Nové údaje vnímá jako mírně proinflační, stejně výrazně je ale diskontuje. 
V tom se shoduje s tím co zpracovala SMS i poradci ve svých stanoviscích. Upozorňuje ale 
viceguvernéra Hampla, že ve své argumentaci nepoužívá slovo prognóza. I když viceguvernér 
Hampl mluví o potenciálním důchodu, on sám hovoří o potencionálních kapacitách. Podle něj 
nemá cenu příliš debatovat kurz koruny, který nevykazuje své tradiční tendence k posilování také 
proto, že již dvakrát za sebou při hlasování byli tři členové bankovní rady pro snížení sazeb. 
Bankovní rada má diskrétní možnosti pro rozhodnutí, nikdy se nebavila o snížení sazeb o 
0,32 p.b.. Jeho odpověď je tak stejná jako odpověď guvernéra Tůmy. Minule nehlasoval pro 
snížení o 0,5 p.b. dílem z taktických důvodů, protože věděl, že by stejně nebyla přijata, dílem 
proto, že se pohyboval někde mezi 0,25 a 0,5 p.b.. Dnes je mnohem blíže snížení o 25 b.b., ale 
stále se k němu blíží zespoda.  

Vrchní ředitel Tomšík: Také vnímá rizika proinflačním směrem, ale připomíná, že minule 
poradce doporučil snížení o 50 b.b., někteří členové bankovní rady pak diskutovali spíše zda  
snížit o 50 b.b. nebo o 25 b.b.. Proinflační rizika tak vnímá jako utvrzení v 25 b.b., nikoli směrem 
ke stabilitě sazeb. Trochu také zapomínáme na to, že je v situační zprávě zmíněno, že výhled 
eurosazeb jde dolů. Je tam tedy i protiinflační riziko. Viceguvernér Singer řekl, že diskontuje 
mzdy a spotřebu, on sám je diskontuje hodně, protože revize z národních účtů přijdou. CPI se 
nereviduje, deflátor ano a zaměstnanost také.  

Viceguvernér Hampl: Pak to ale nejsou proinflační faktory vůbec, pak se bavme o tom, že  
vidíme silné riziko podstřelování a o jiném návrhu nastavení měnové politiky. 

Vrchní ředitel Tomšík: Takto zase situaci nevidí, je tam proinflační faktor, který ale osobně 
silně diskontuje. 

 

III.  Úkoly  

Nebyly zadány. 

 

IV.  Rozhodnutí 

Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů snížit limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 1,0 % s 
účinností od 17. prosince 2009. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu snížit lombardní sazbu na 
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2,0 %. Diskontní sazba byla ponechána na stávající úrovni 0,25 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali 
čtyři členové bankovní rady: guvernér Tůma, viceguvernér Singer, vrchní ředitel Tomšík a vrchní 
ředitelka Zamrazilová. Tři členové hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny: 
viceguvernér Hampl, vrchní ředitel Holman a vrchní ředitel Řežábek. 

 

Zapsal: Michal Hlaváček, poradce bankovní rady  
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