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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 25. března 2010 

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér M. Hampl, viceguvernér M. Singer, vrchní 
ředitel V. Tomšík, vrchní ředitel P. Řežábek, vrchní ředitelka E. Zamrazilová. 

I.  Diskuze navazující na prezentaci 2. situační zprávy 
Viceguvernér Singer: Táže se na ceny ropy a ostatních komodit, které zřejmě znamenají 
jediné významnější tlaky proinflačním směrem. Jakou máme představu o jejich vývoji za 
deadlinem Consensu Forecasts? 

Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi o cenách komodit): Připojuje se k viceguvernéru 
Singerovi, ceny ropy a ostatních komodit by mohly být jedním ze zajímavých témat pro další 
velkou SZ.  

Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): SMS ceny komodit a ropy samozřejmě 
podrobně sleduje. Jediné komodity, u kterých je vidět stálý růst, jsou měď a hliník, naopak u 
ostatních komodit se zdánlivá lokální maxima obrousila a jejich ceny klesají. Klesají ceny 
zemědělských produktů počínaje kukuřicí a konče pšenicí, výjimkou je bavlna. U cen ropy, 
které pro nás mají daleko vyšší dopad, aktuálně proinflační tlaky existují. SMS se nicméně 
vzhledem k vývoji zahraniční ekonomiky nedomnívá, že by mělo dojít k jejich dramatickému 
růstu, spíše očekává jejich stabilitu. V další malé situační zprávě plánuje SMS uvést přílohu, 
která bude analyzovat oboustranné vazby mezi měnovou politikou a ropou. Za horizontem 
Consensu Forecasts se vývoj cen komodit odvíjí od předpokladu světového hospodářského 
vývoje ve tvaru "W". SMS ale neočekává, že se ropa dostane na svá maxima z roku 2008. 
Jedná se zde samozřejmě o nejistý dlouhý horizont, SMS se může pro simulaci cen ropy 
pokusit využít predikce NiGEM.  

Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi o cenách komodit): Může zde dojít ke skoku cen například 
u železa, neboť mohou zkrachovat některé železárny, čímž vypadnou výrobní kapacity. Je 
dobře, že se SMS cenám komodit věnuje, informací, které tyto ceny mohou ovlivnit, však 
může být mnohem více. 

Viceguvernér Singer: Táže se sekce bankovních obchodů (dále jen SBO) proč jsou výnosy 
našich státních dluhopisů nižší než na Slovensku, když jsou u nás CDS vyšší a referenční 
sazbu máme stejnou. Není to tím, že se čeká nějaké posílení kurzu CZK?  

Odpověď SBO: Úrok našeho vládního dluhu je ve srovnání se Slovenskem nižší zejména u 
krátkých maturit. Po zohlednění basis swapu se výnosy u delších splatností víceméně 
srovnávají. U krátkých maturit může mít vliv například obrácený asset swap na českém trhu, 
kdy je téměř po celé délce křivky výnos vládního dluhu nad swapy, na krátkém konci je to však 
obráceně. Toto může souviset například s menší nabídkou na krátkém konci křivky, kdy se 
v poslední době v dvouleté oblasti mnoho dluhopisů nevydávalo. 

Viceguvernér Singer: Nominální jednotkové mzdové náklady (dále jen NJMN) vzrostly ve 
4. čtvrtletí o 1,1 %, tedy méně, než předpokládala prognóza. SMS uvádí, že "důvodem je 
především výraznější pokles objemu mezd a platů podle národních účtů" a že "odchylka od 
prognózy byla ovlivněna především revizí dat národních účtů". Táže se, jaké vlivy se zde 
projevují mimo ono "především" a jaká je jejich kvantifikace.  

V boxu situační zprávy se na straně 21 objevuje nepříliš přínosný graf, který obsahuje velké 
množství sloupců na asi 5 cm2, navíc u něj osa začíná naprosto zbytečně od nuly. Upozornění 
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na málo přehledné grafy přitom nedělá poprvé, rád by, aby SMS u grafů místo vršení dat 
přemýšlela, jak text vizuálně osvěžit, ale co tyto grafy mají říkat. 

Na straně 13 se v poznámce uvádí, že podstatný rozdíl mezi počtem zaměstnanců na plný 
pracovní úvazek podle údajů VŠPS a podle národních účtů lze přičíst nárůstu šedé 
ekonomiky. Šedá ekonomika v krizi obvykle narůstá, zajímalo by ho ale, jestli s ní SMS 
pracuje nějakým systémovým způsobem, či zda zde pouze vysvětluje diskrepance v datech.  

Opět na straně 13 SMS argumentuje, že propadem zaměstnanosti byl zasažen především 
sekundární sektor, v nyní nastupující druhé fázi recese je zasažen sektor služeb. Toto ale v 
údajích není vidět, přírůstky zaměstnanosti ve službách jsou kladné. 

Odpověď SMS: V nižších NJMN se projevila i revize HDP, podstatný je ale samozřejmě objem 
mezd a platů, který byl revidován o 1,5-2 p.b..  

Za menší přehlednost zmíněného grafu se SMS omlouvá, do budoucna bude úsilí o 
přehlednost důslednější.  

Použité odhady šedé ekonomiky se objevují v národních účtech ČSÚ, se kterými SMS pracuje 
v krátkodobých prognózách. Pokud je tedy šedá ekonomika správně zachycena v národních 
účtech, pak s ní SMS nepřímo pracuje. SMS připomíná, že v aktuální prognóze příliš 
průměrným mzdám nevěřila, že se u nich dívala i na národní účty a že zde provedla poměrně 
silnou expertní úpravu.  

U zmíněné argumentace struktury propadu zaměstnanosti se v tomto okamžiku jedná o 
očekávání budoucího vývoje cyklu služeb. Nárůst nezaměstnanosti v průmyslu se zpomaluje a 
proto SMS očekává, že krize v sekundárním sektoru bude vystřídána krizí v sektoru 
terciárním. Růst zaměstnanosti v tržních službách je nadále kladný, ve srovnání mezi 
4.Q 2009 a 3.Q 2009 však tento růst výrazně zpomalil. Určitý náznak toho, že tržní služby 
přestaly působit jako nárazník, kam se přesouvala zaměstnanost z průmyslu, tak existuje. 

Viceguvernér Hampl: Táže se na box na straně 25, který se věnuje aktualizaci spotřebního 
koše od ledna 2010. Zarazilo ho, jak se v rámci spotřebního koše mění struktura, kdy klesá 
váha služeb resp. neobchodovatelných ostatních statků a naopak roste váha obchodovatelných 
ostatních komodit. Toto mu připadá proti intuici i proti tomu, co by měla prožívat 
konvergující ekonomika. Táže se, jak byla spočtena přepočtená váha pro prosinec 2009, která 
je klíčová pro predikci meziroční inflace. Jedná se zde o váhu, kterou by daná položka měla, 
kdyby její cena byla dnešní? Je to tedy stejný spotřebovávaný objem, ale při dnešních cenách? 

Odpověď SMS: Nemění se reálné váhy až do chvíle, kdy proběhne revize koše, ale nominální 
váhy se přepočítají tak, jak se mění ceny.  

Viceguvernér Hampl (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Proto je tedy důležité 
srovnání toho posledního a předposledního sloupce tabulky. Jak pro reálné tak pro nominální 
váhy však váha neobchodovatelných komodit klesá, což je podivné. 

Odpověď SMS: SMS souhlasí, že by podíl služeb měl jít při konvergenci postupně směrem 
nahoru, takže je to z tohoto pohledu překvapivé. 

Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Uvádí detailní 
změny spotřebitelského koše, kde stoupla váha jídla o 0,8 p.b., alkoholických nápojů a cigaret 
o 0,4 p.b., dohromady o 1,2 p.b.. O 1,4 p.b. na druhé straně klesla váha ubytování a 
stravování, což jí vede k laickému závěru, že lidé jedí a pijí doma. 

Viceguvernér Singer (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Tento trend je zřetelný již 
delší dobu, pivovary například vytáčejí mnohem méně a mnohem více prodávají v lahvích. 
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Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): V rámci 
maloobchodních prodejů však byly potraviny jedinou položkou, která neoslabila. Konstatuje, 
že asi nebylo úplně šťastné provádět změnu koše v nestandardní krizové situaci, kdy se lidé 
nechovají v souladu se svými dlouhodobými preferencemi. 

Viceguvernér Hampl (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Co se s tím ale dá dělat?  

Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Počítat s tím, že 
potraviny a tabák budou posunovat headline inflaci, pokud se u nich něco bude dít.  

Viceguvernér Hampl (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Nyní potraviny působí 
protiinflačně, ale až vyprchají jednorázové krizové faktory, mohou působit opačným směrem.  

Poradce Skořepa: Poznamenává, že se jedná o váhy z roku 2008, tedy že zde dopad krize ještě 
příliš vidět nebude.  

Viceguvernér Singer (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Tím je ale tato změna vah 
podivnější.  

Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Minule přece byly 
váhy z roku 2005, změna vah se má dělat každých 5 let? 

Odpověď SMS: ČSÚ naposledy změnil koš na počátku roku 2007 na základě vah k roku 2005. 
Při stávající revizi koše ČSÚ samozřejmě neměl za rok 2009 census spotřebních výdajů 
domácností, použil census z roku 2008. ČSÚ tak použil strukturu celoroční spotřeby za rok 
2008, dopad krize zde je pouze marginální. 

Viceguvernér Hampl (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Tím ale hůře pro vysvětlení 
toho, co se děje.  

Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): V roce 2008 byly 
drahé potraviny. 

Odpověď SMS: Změna spotřebitelského koše je neintuitivní, minulé změny spotřebního koše 
nás skutečně posouvaly od spotřebního zboží ke službám, přibližovali jsme se tak k 
německému koši. 

Guvernér Tůma (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Otázkou je jaká je skutečná 
inflace. 

Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Jednak cizinci přicházeli o 
práci již v roce 2008, jednak vývoj kurzu pak znamenal, že v Čechách bylo relativně draho a 
že skončila „pivní turistika“. 

Viceguvernér Singer (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Na vahách spotřebitelského 
koše se mohl projevit silný kurz a také propad turistiky, jak zmiňoval vrchní ředitel Řežábek. 

Odpověď SMS: Spotřební koš ale zachycuje pouze výdaje tuzemců za turistiku, cizinci ho 
mohou ovlivnit pouze nepřímo. Váha obchodovatelného zboží neklesla tak, jak by 
naznačovala přepočtená váha. Ta při konstantním reálném koši předpokládá, že pokud 
například klesají ceny plazmových televizí z původních 50 tisíc Kč na současných 15 tisíc, tak 
jejich váha klesne na třetinu. Nastalo ale to, že při klesajících cenách obchodovatelného zboží 
do něho domácnosti investují zhruba stejnou proporci svých příjmů. Pokud je tedy toto zboží 
levnější, pak ho domácnosti reálně kupují více, což připadne SMS jako poměrně intuitivní. 
Bylo by ale také intuitivní očekávat, že podíl neobchodovatelného zboží trendově poroste. 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 25. března 2010 

 

4 

Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Mohly zde sehrát 
roli drahé potraviny v roce 2008? 

Odpověď SMS: Ano, projevuje se zde efekt zdražování a vyšších spotřebních daní na tabákové 
výrobky a alkohol. Při drahých potravinách by však lidé měli reálnou spotřebu potravin 
snížit, takže by jejich váha měla naopak klesnout a měla by být pod přepočtenou váhou. 

Vrchní ředitel Řežábek (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): S tímto nesouhlasí, v roce 
2008 se výrazně zvýšily ceny základních potravin, jelikož jednak narostla DPH a jednak byly 
abnormálně vysoké světové ceny veškerých komodit včetně pšenice a mléka. V roce 2009 tyto 
ceny opět klesaly.  

Viceguvernér Hampl (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): Navrhuje, aby se SMS nad 
tématem revize koše ještě zamyslela a dodala bankovní radě k tomuto tématu další informaci. 

Guvernér Tůma (v diskusi o revizi spotřebitelského koše): SMS by se měla pobavit i s ČSÚ. 

Odpověď SMS: Pokud bude SMS schopna dodat něco nového, pak to takovouto informaci 
zašle. 

Viceguvernér Hampl: Žádá SMS o reakci na stanovisko poradce, které zmiňuje, že za 
určitých okolností by mohl být vhodný expertní vstup do předpovědi zahraničního vývoje dle 
Consensu Forecasts, která do prognózy nyní vstupuje čistě technicky. Takovýto vstup by mohl 
být vhodný v případě, že by byly odchylky jiných predikcí od Consensu Forecasts významné. 
Zvažuje SMS takovéto úpravy? Osobně měl na základě vyznění přílohy 2.SZ naopak pocit, že 
jsme s tím jak funguje Consensus Forecasts v zásadě spokojeni, a že není potřeba ruční vstupy 
provádět.  

Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o Consensu Forecasts): Líbila se jí příloha k 
vyhodnocení Consensu Forecasts, o vhodnosti používání Consensu Forecasts se v minulosti 
na bankovní radě hodně mluvilo. Nyní můžeme být klidnější, z  poctivých analýz v příloze 
vyplývá, že zřejmě nic lepšího nenajdeme a že hloubku krize nečekal asi nikde nikdo.  

Odpověď SMS: Z přílohy plyne, že je SMS s Concesnus Forecasts spokojena, jde o „second 
best“, „first best“ nemáme. Čas od času se v Consensu Forecasts objeví časová 
nekonzistence, kdy se přehodnotí určité čtvrtletí, ale nepřehodnotí se celorok. Druhá možná 
nekonzistence je věcná, kdy byly například přehodnoceny sazby eurozóny, ale ne již její další 
makroukazatele. SMS tyto nekonzistence přímo neupravuje, aby zachovala konzistenci 
používání Consensu Forecasts, může na ně ale expertně upozorňovat, stejně tak jako na 
případné odchylky Consensu Forecasts od prognóz mezinárodních institucí. Kdyby se 
prognózy Consensu Forecasts odchýlily, pak se SMS zdá jako transparentnější použít 
v základním scénáři neupravený Consensus Forecasts a zpracovat alternativu jiného vývoje 
zahraničního prostředí.  

Viceguvernér Hampl (v diskusi o Consensu Forecasts): Případně upozornit na rizika. To je i 
jeho intuice, příliš mnoho ručních vstupů by mohlo znevěrohodnit predikční techniku jako 
takovou. 

Odpověď SMS: SMS má navíc nově přístup k dalšímu  zdroji informací, pro který ale nebyla 
schopna provést podobné vyhodnocení jako v příloze. V rámci pracovní skupiny ECB 
"Working Group on Economic Forecasting" SMS získala přístup k databázi ECB, která 
obsahuje prognózy dovozů a vývozů všech zemí EU. Tyto prognózy vznikají osmkrát za rok, 
plánem SMS je na jejich základě  vytvořit odpovídající efektivní zahraniční poptávku a tu 
srovnat s předpoklady Consensu Forecasts. 
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Vrchní ředitel Řežábek: Táže se, jakým způsobem se v hospodářském poklesu projevuje 
turistický ruch. Zajímalo by ho, jaký by byl růst HDP po očištění od tohoto vlivu a zda návrat 
turistického ruchu zpátky na původní úroveň nemůže znamenat určité inflační riziko.  

Pobavilo jej měnověpolitické doporučení SMS, abychom se mediálně vyjadřovali proti kurzu. 
Zde mu ale chybělo zhodnocení reálnosti posílení kurzu a zhodnocení fundamentálních 
faktorů tohoto posilování. 

Odpověď SMS: SMS váhu turistického ruchu na HDP v tuto chvíli neví, informaci pošle 
emailem. Je však možné určit příspěvek nikoli k HDP, ale k tvorbě hrubé přidané hodnoty. Asi 
před dvěma roky zpravovala SMS informaci ohledně turistického ruchu, jejíž závěr byl, že se v 
době recese mění zaměstnanost v tomto sektoru, jeho hrubá přidaná hodnota se však mění 
mnohem méně. SMS toto ověří a zašle aktualizovanou stručnou informaci emailem.  

Shrnutí fundamentálních faktorů kurzu přináší vlastně simulace GRIP. Ta vede oproti 
prognóze  k poněkud silnější trajektorii kurzu, takže je možné říci, že fundamenty směřují 
tímto směrem. Dominantní roli zde hraje nižší výhled euriborových sazeb, který zvyšuje 
kladný úrokový diferenciál. Kurz na příští čtvrtletí je v GRIP poblíž současné úrovně (asi 
25,30 CZK/EUR). Komunikační doporučení SMS tak neznamená, že by byla aktuální hodnota 
kurzu mimo své fundamenty, SMS se spíše obává jeho dalšího posilování. Pokud by toto 
posilování pokračovalo  tempem z předchozích několika dní, pak tak by to ohrožovalo 
prognózu, ve které je  návrat inflace k cíli podmíněn odezněním protiinflačního působení 
kurzu, oživení ekonomiky je v ní založeno na čistých vývozech a podobně. Související 
komunikační doporučení SMS, že jsme teď u dna úrokových sazeb, je podmíněno aktuální 
sadou informací včetně vývoje kurzu. Pokud by kurz dále posiloval, musela by ČNB reagovat 
snížením úrokových sazeb.  

Viceguvernér Singer: V boxu na straně 35 SMS uvádí, že závěry ze stanoviska poradce k 
1.SZ ohledně oslabení transmise měnové politiky nepovažuje za robustní. Přitom v minulosti 
SMS oslabení transmise připouštěla. Mohla by SMS nastínit, co si o transmisi myslí, a to 
dříve než v plánované příloze k 6.SZ 2010? 

Odpověď SMS: Analýza v boxu ukázala, že odhad transmise je zatížen velkou nejistotou a že 
všechny jednorozměrné agregátní způsoby modelování vazby klientské sazby na sazby 
finančního trhu jsou velmi zranitelné. Analýza z boxu je rychlou reakcí na stanovisko k 1.SZ, 
umožňuje vyřešit nestacionaritu časových řad a eventuelní strukturální zlomy. Výsledky v 
zásadě nevyvrátily původní názor SMS, že transmise u podnikových sazeb funguje dobře a 
lépe než v Eurozóně, zatímco transmise u hypoték je u nás pomalejší zejména u krátkých 
fixací. U dlouhých fixací hrál vliv dočasný nárůst výnosů desetileté vládní obligace, v případě 
spotřebitelských úvěrů je transmise krizí relativně nedotčena. Plánovaná příloha 6.SZ nebude 
obsahovat pouze popis tohoto kanálu transmise, u kterého SMS plánuje analyzovat 
krátkodobou dynamiku sazeb pomocí vector error correction modelu, ale také transmisi do 
ekonomiky jako celku pomocí bayesovského VAR modelu, který bude obsahovat exchange rate 
pass through, úvěrový kanál transmise, kanál cen aktiv a podobně. Tato příloha tak bude  
skutečně komplexní a proto si s ní SMS dává načas. 

Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o boxu k transmisi):  Neměla by zapadnout 
argumentace ze stanoviska poradce podle které je překvapivé, že spočítaná riziková prémie u 
hypotečních úvěrů roste rychleji než u úvěrů na spotřebu, což může být tím, že tento  
koeficient do sebe míchá termínovou a rizikovou prémii. 

Odpověď SMS: SMS si byla tohoto problému vědoma, pročež svazovala klientské úrokové 
sazby v daných segmentech s nejvíce vypovídající sazbou finančního trhu. Hypotéky tedy byly 
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modelovány v závislosti na sazbách desetiletých vládních obligací. Odhad v boxu je tak vůči 
této kritice robustní, výsledek není zatížen problémem, který zmiňuje poradce ve svém 
stanovisku. U všech ostatních úvěrů, tedy u úvěrů podnikům s krátkými i s dlouhými fixacemi, 
se ukazují jako významné velmi krátké sazby. 

Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskusi o boxu k transmisi): Proč tedy koeficient a roste u 
úvěrů na bydlení rychleji než u úvěrů na spotřebu? 

Odpověď SMS: Koeficient roste rychleji, ale je potřeba si všimnout, že se velmi rozevírá 
interval spolehlivosti, který je o více než 1 p.b. vyšší než u ostatních úvěrů. Kdybychom 
teoreticky vzali na jedné straně horní mez intervalu spolehlivosti a na druhém konci druhou 
mez, tak je možné dostat protisměrný pohyb. 

Vrchní ředitel Tomšík: V rámci simulace GRIP vyhodnocujeme pět hlavních rizik, pro 
rozhodování o nastavení měnové politiky je významný vektorový součet bodů v GRIP 
odpovídajících těmto rizikům. Tento vektorový součet je nyní poblíž průsečíku os, takže je 
pochopitelné, že SMS nenavrhuje žádnou změnu úrokových sazeb. Domnívá se ale, že je pro 
nás  klíčové oddálení zvyšování úrokových sazeb v eurozóně, která má v našich modelech 
velkou váhu. Jinými slovy: navrhoval by provést nikoli obyčejný vektorový součet, ale vážený 
vektorový součet. Zajímalo by ho, jakou váhu by SMS tomuto bodu přisoudila a kam by 
posunul trajektorii domácích úrokových sazeb. Jinými slovy, pokud bychom nyní sestavili 
úplně novou prognózu, zda by měnověpolitické doporučení nemohlo směřovat ke snížení 
sazeb. 

Odpověď SMS: Každý z bodů v GRIP vyjadřuje parciální vliv dané informace na prognózu. 
Pokud body sečteme, pak dostaneme přesný konečný vliv jednak na sazby a jednak na inflaci. 
Vlivy není potřeba dále vážit. Graf ukazuje, že v nové pseudoprognóze z 2.SZ je průměrná 
výše sazby od 2.Q 2010 až do 1.Q 2011 zhruba o 0,5 p.b. nižší. Nevýhoda GRIPu je spíše jeho 
statičnost. Nižší výhled zahraničních sazeb má velmi malý dopad na krátkém konci prognózy 
našich sazeb, následně se v čase jeho dopad zvyšuje. To, že je bod EURIBORu dole, tak není  
argumentem pro nižší aktuální sazby, ale spíše pro pozdější a pozvolnější zvyšování sazeb v 
budoucnu. 

Viceguvernér Singer: Opakuje otázku vrchního ředitele Tomšíka, co by SMS doporučovala 
bez komunikační historie. 

Vrchní ředitel Tomšík: A s novou prognózou, SMS má prognózu postavenu na předpokladu 
poklesu rizikové prémie, který se nenaplňuje. Přitom zde SMS argumentuje ve smyslu dna na 
3M PRIBORu, současná realita je ale jiná. Ať zkusí SMS říci, co by doporučovala, kdyby 
dnes měla novou prognózu za nových podmínek. 

Odpověď SMS: Jedná se o debatu, kterou měla SMS s bankovní radou již při projednávání 
poslední situační zprávy. Doporučení je historicky podmíněné tím, že jsme použili volnější 
interpretaci trajektorie sazeb, kdy netrváme na jejím naplnění do desetinek p.b., ale 
interpretujeme ji jako stabilitu. Kdybychom dnes provedli snížení sazeb, tak bychom rozhodně 
nešli proti prognóze a proti jejím mírně protiinflačním rizikům. 

Vrchní ředitel Tomšík: Při prezentaci SMS zaznělo, že HDP již dosáhl svého dna a že jeho 
poměrně významná revize odpovídala našim očekáváním. U vývoje výdajů domácností na 
konečnou spotřebu jsme v predikci z 1.SZ předpokládali jejich růst ve 4.Q 2009 o 0,7 %, ve 
skutečnosti však klesaly o -1,2 %. Klade si otázku, zda tento výrazný pokles soukromé 
spotřeby ve 4.Q 2009 nemůže pro konec roku 2010 znamenat její meziroční růst. To by ale 
nepotvrzovalo předpoklad o hospodářském cyklu ve tvaru "W", měli bychom již standardní 
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oživení ve tvaru "V". Pokud bychom komunikovali "W" i nadále, pak je otázkou, kam až by 
soukromá spotřeba měla spadnout ve 3. a 4.Q 2010, když SMS očekává pro toto období 
oživení investic a zásob.  

Táže se na box k transmisi na straně 35 a na parametr a, který charakterizuje termínovou a 
rizikovou prémii. Přiklání se k tomu, co tvrdí ve svém stanovisku poradce, tedy že by 
termínová a riziková prémie měly být odděleny. Předpokladem modelu je, že koeficienty tvoří 
náhodnou procházku, z grafů na straně 36 však pro koeficient a vyplývá zřejmý trend. Je 
otázkou, zda je zde riziko nezávislé na úrokových sazbách, když vývoj koeficientu kopíruje 
vývoj PRIBORU. Toto je pro zamyšlení, pokud s tím SMS bude pracovat dále. 

Odpověď SMS: Nová data jsou více v souladu s očekáváním SMS učiněným na základě vývoje 
mezd a ostatních položek disponibilního důchodu. SMS na základě současného většího 
poklesu spotřeby očekává, že by k jejímu obratu mělo dojít rychleji, ale nespojovala by to 
zcela s "W". To působí především prostřednictvím exportů a jejich vlivu na mzdy a spotřebu. 
Tento vliv je  zprostředkovanější a rozložený v čase. Část prognózy klesající spotřeby souvisí 
také s vlivem  fiskálních opatření v roce 2010, u kterých by neměl být žádný efekt základny. 
Vývoj tržeb v maloobchodě za leden byl velmi slabý, což jde rovněž ve směru letošního 
meziročního poklesu spotřeby. SMS tak stále "W" zachovává s tím, že se jeho hloubka může v 
nové prognóze lišit. 

SMS si byla problému s termínovou a rizikovou prémií vědoma, pročež svazovala klientské 
úrokové sazby v daných segmentech s nejvíce vypovídající sazbou finančního trhu. Hypotéky 
byly tedy modelovány v závislosti na sazbách desetiletých vládních obligací. Odhad v boxu je 
tak vůči této kritice robustní, výsledek není zatížen problémem, který zmiňuje poradce ve svém 
stanovisku. U všech ostatních úvěrů, tedy u úvěrů podnikům s krátkými i s dlouhými fixacemi 
se ukazují jako významné velmi krátké sazby. Předpoklad náhodné procházky je restrikcí  
uvalenou na odhad, který ale musí také respektovat data. Pokud z dat vyplývá tlak na trvalý 
nárůst tohoto koeficientu, pak výpočet musí maximalizovat věrohodnost celého odhadu a 
vykreslí trendový růst koeficientu, což není v rozporu s předpokladem stacionarity. 

Vrchní ředitel Tomšík: Táže se na materiál Měnověpolitické doporučení, ve kterém SMS 
navrhuje na straně 5 komunikovat, že současnou situaci "interpretujeme jako dno proběhlého 
cyklu snižování úrokových sazeb". Na druhou stranu ale SMS připouští možnost, že jestli 
kurz bude dále posilovat stávajícím tempem, nebylo by to žádoucí z pohledu prognózy. Pokud 
se oddaluje nárůst eurosazeb a pokud kurz nebude v souladu s prognózou, pak máme jediný 
nástroj, a tím jsou úrokové sazby. V souladu s mediálními vyjádřeními viceguvernérů Hampla 
a Singera, uvedenými na stejné straně MPD v tabulce, by tak byl opatrný tvrdit, že sazby 
nemohou jít dolů. S výše uvedeným komunikačním doporučením SMS tak nesouhlasí. 
Odpověď SMS: Komunikace dna sazeb by určitě neměla být nepodmíněná. Při současných 
informacích to vypadá, že jsme poblíž dna, ale samozřejmě pokud by kurz začal silně 
apreciovat, pak by úvaha na snížení sazeb byla korektní. Kurz je ale zatím stále v zásadě v 
souladu s prognózou, odpovídající trajektorie sazeb v GRIPu má své dno na stejné hladině, 
jako má stávající prognóza, pouze je toto dno roztaženo v delším časovém horizontu a zvedání 
z něj je pozvolnější. 

Vrchní ředitel Tomšík (v diskusi komunikace dna sazeb): SMS komunikaci dna sazeb 
spojuje hodně s kurzem, osobně by raději zdůrazňoval pro nás klíčový vývoj v eurozóně. 

Viceguvernér Hampl (v diskusi komunikace dna sazeb): Toto ale platí vždycky. 

Odpověď SMS: V eurozóně se ale riziko nijak nevyvíjí, interpretace ECB je taková, že se 
výhled ekonomiky nemění, ale spíše klesá míra nejistoty s ním spojená. 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 25. března 2010 

 

8 

Vrchní ředitelka Zamrazilová: Na straně 12 je tabulka, ze které vyplývá oproti prognóze 
pomalejší růst NJMN. Je zde problém v konzistenci s údaji o vývoji průměrné mzdy, která 
rostla  rychleji než prognóza, s  poklesem národohospodářské produktivity, který byl hlubší 
než predikce, a s údaji o vývoji zaměstnanosti, které jsou zhruba v souladu s predikcí. Je zde 
tak trojčlenkou relativně obtížné dospět k nižšímu růstu NJMN ve srovnání s predikcí. Asi to 
souvisí s různými zdroji dat, ale žádá o vysvětlení. Dle 2.SZ růst NJMN v celém národním 
hospodářství za 4.Q 2010 činil 1,1 %, NJMN v průmyslu rostly o 5 %, v netržních službách o 
více než 6 %. V nějakém jiném odvětví tedy muselo dojít k výraznému poklesu NJMN, které 
to bylo? Pro rok 2010 se předpokládá pokles NJMN. Vedle toho je v SZ akcentován 
mzdověnákladový tlak jako podstatný faktor postupného růstu inflace. Mohla by SMS toto 
zasadit do kontextu?  

Na str. 12 je uvedeno, že se zaměstnanost v posledním čtvrtletí roku 2009 snížila o 1,9 %, o 
dvě strany dále se uvádí, že spadla o 2,8 %. Jedná se o jiný zdroj dat, nebo o omyl? 

U oběživa dochází v posledních měsících k meziročnímu poklesu. Je k tomuto nějaké 
vysvětlení? 

V rámci vývoje vnějšího prostředí (str. 7), který je pro nás zásadní, jí připadá jako mírně 
nekonzistentní to, že i když kurz USD vůči EUR zásadně posiluje, tak výhled cen se v 
eurozóně se prakticky nemění. Možná toto kompenzuje již zmíněný nižší výhled sazeb v 
eurozóně.  

Na straně 33 jsou spodní dva obrázky věnované úvěrům nefinančních podniků v ČR a 
v eurozóně, u kterých byl původně vyšší rozptyl napříč různými typy úvěrů v ČR, v horizontu 
začátku tohoto roku je rozptyl zhruba stejný v ČR i v eurozóně. Úvěry v grafu jsou roztříděny 
podle velikosti kolem hranice 30 mil. Kč, která je stejná pro ČR i pro eurozónu. Táže se, jestli 
je toto třídění převzato z evropských statistik nebo zda zde SMS dělala nějaký propočet. 
Stejná hranice pro ČR a pro eurozónu je přitom ekonomicky ne zcela intuitivní, 30 mil. Kč je 
něco zcela jiného v ČR a v eurozóně. Členění by mělo být spíše v paritě kupní síly. 

Odpověď SMS: NJMN jsou jiné celkové a jiné odvětvové, protože u odvětví se počítají z hrubé 
přidané hodnoty, zatímco za celek se počítají z celkového HDP. SMS do grafu také neuvádí 
odvětví jako je rybolov a ostatní služby pro domácnosti, které ale v tuzemské ekonomice 
nemají příliš velkou váhu. U dat vstupujících do výpočtu NJMN byla zmíněna čísla podle 
různých zdrojů. Jedno z toho byly národní účty, druhé výběrové šetření pracovních sil (VŠPS). 
Národní účty zhruba vycházejí z VŠPS, ale očišťují ho o cizince, vojáky a některé další 
profese. Mezi oběma statistikami trhu práce ale nedochází k dramatickým odchylkám, které se 
objevují spíše u objemu mezd a platů a implicitní národohospodářské mzdy. Průměrná mzda 
se podle různých statistik liší až o 4 p.b., trojčlenka tam tedy přestává fungovat. Z pohledu 
fundamentálního příběhu se SMS domnívá, že vzhledem k recesi a vzhledem k situaci na trhu 
práce dávají větší logiku nízké růsty mezd. Ohledně nové prognózy NJMN si SMS dokáže 
představit mírně vyšší inflační tlaky vyplývající z růstu mezd. Na letošek je ale působení mezd 
zhruba neutrální, mzdy začínají působit v prognóze proinflačně až v roce 2011.  

Odlišné údaje o vývoji zaměstnanosti jsou opět podle různých datových zdrojů, které se liší 
v míře zachycení šedé ekonomiky, zahraničních  zaměstnanců a podobně.  

U nízkých růstů oběživa se jedná o vliv vysoké srovnávací základny z minulého roku, kdy si 
lidé v nepodložené panice v závěru roku 2008 vybrali oběživo. K návratu na původní hodnoty 
pak došlo až v průběhu loňského roku.  
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Vliv kurzu USD/EUR na inflaci je v případě eurozóny velmi slabý. Posílení dolaru tak 
nevytváří žádné silné efekty u ostatních veličin. Vysvětlení pomocí kompenzace opačným 
výhledem sazeb v eurozóně je samozřejmě možné. 

To, že je hranice u úvěrů podnikům stejná pro ČR a pro eurozónu, vychází z toho, že jsme 
kopírovali nařízení ECB na rozdělení úvěrů na velké a malé. Při naší nižší cenové hladině lze 
předpokládat větší četnost úvěrů v nižší kategorii. 

II. Uzavřené jednání bankovní rady 
Viceguvernér Singer: Žádná rizika na horizontu transmise nevidí, resp. vidí je pouze tím 
směrem jako SMS. Umí si představit, že nás tato protiinflační rizika zastihnou, ale v tuto 
chvíli si nemyslí, že jsou bez dalších signálů na pořadu dne. Oproti tomu ceny komodit 
naznačují, že v jiných částech světa dochází k oživení. Za základní zprávu považuje mzdy, u 
kterých se stále více i na základě anekdotických zpráv přiklání k tomu, že zde žádné nárůsty 
nejsou. Současnou mzdovou situaci v ČR ilustruje zprávou o kolektivním vyjednávání ve 
Škodě Auto, kde se dělníci s vedením firmy dohadují o tom, jestli letos mzdy porostou o 
1,4 % nebo 1,9 %. Hospodářské oživení tak může přijít pouze zvenčí a nepochybně nás zde 
může potrápit vývoj kurzu. Na druhou stranu nečeká, že kurz bude posilovat za zhoršeného 
vývoje zahraničního obchodu. 

Viceguvernér Hampl: Poznamenává, že při posledních měnových zasedáních bankovní rada 
stále intenzivněji diskutuje nikoli o podstatě makroekonomického příběhu, ale o relevanci dat 
a statistik, o tom, co tyto statistiky říkají a do jaké míry jsou správné. Seznam statistik, o 
kterých  bankovní rada v tomto smyslu v posledních měsících diskutovala, je již poměrně 
široký: hádankou byl předběžný údaj o růstu HDP za 4.Q 2009, který byl revidován; pro 
mnohé členy bankovní rady byla nepochopitelná data o nabídkových cenách nemovitostí za 
3.Q 2009, u kterých se ukázalo, že vývoj ve 3.Q byl mimořádný; máme velkou nejistotu o 
mzdách, které jsou klíčové pro domácí spotřebu; bavili jsme se o nejistotě u dat platební 
bilance, tedy dokonce u dat, které zpracováváme sami v ČNB. Jinými slovy, kromě velké 
nejistoty, která se týká budoucnosti, ještě navíc přibývá nejistota o tom, co se dělo v 
minulosti. Velké růstové šoky, které zažívá naše ekonomika, tak mohou znamenat to, že 
všechny statistiky nemusí popisovat, co se v ekonomice opravdu děje. 

Toto zmiňuje záměrně, protože je to něco, co do určité míry formuje naše přemýšlení o 
ekonomice. V této nejisté situaci získávají mnohem větší váhu nejrůznější anekdotické 
evidence, které se stávají nutnou součástí rozhodování. Nejistotu spojenou s daty je třeba si 
férově přiznat, přičemž jsme asi ve stejné situaci jako mnozí na trhu, v podobné míře se tato 
nejistota může projevovat i u údajů o zahraničních ekonomikách, které nestudujeme takto 
podrobně.  

Možná proto by v této situaci velké nejistoty bylo dobré věnovat více pozornosti otázkám, 
které jsou k datům neutrální. Měly by se diskutovat systémové otázky jako je nastavení 
inflačního cílování po krizi, operacionalizace finanční stability, otázka jak ji propojovat s 
měnověpolitickým rozhodováním. U těchto otázek má pocit, že je na poradě s experty 
bankovní rada trochu odbyla a nevěnovala jim takový důraz, jakému by stávající situace 
mohla dávat prostor.  

V rámci standardního uvažování nemá za existující nejistoty žádný důvod nepodpořit 
doporučení SMS.  

Vrchní ředitel Řežábek: Souhlasí s vystoupením guvernéra v rozpočtovém výboru, dle 
kterého „se inflace bude během letošního roku zvyšovat, kvůli zvyšování nepřímých daní by 
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mohla překročit 2% cíl“ a „v současné době nevidíme žádné výrazné inflační tlaky“. Jedinou 
částí tohoto vystoupení se kterou by nesouhlasil je, že se ekonomická situace oproti loňskému 
roku změnila. Domnívá se, že k tomuto došlo pouze částečně. Deflace přestala být aktuální 
hrozbou, ale to nezávisí až tak na nás. 

Domnívá se, že témata se začnou klonit čím dále více k diskusi o exitu z krize, o jejích 
dopadech na státní rozpočty a o tom, jaké dopady bude mít omezování vládních výdajů ve 
vyspělém světě. Dopady těchto opatření na celkovou poptávku mohou podle něj znamenat, že 
se diskuse o "V" či o "W" možná změní na diskusi o "dlouhé zubaté pile", kde se bude dlouho 
čekat na oživení ve vyspělém světě. To souvisí s pomocí bankovnímu a finančnímu sektoru, 
kde dochází nejen ke změně vlastnických struktur, ale i ke změně filosofií a strategií 
finančního sektoru, které také mohou ovlivnit budoucí vývoj poptávky. Ponaučení z vývoje v 
jihovýchodní Asii v době finanční krize v této oblasti mohou být relevantní i pro nejvyspělejší 
svět. Neobává se toho, že by třetí trhy mohly výrazněji ovlivnit inflační tlaky ve vyspělém 
světě. Tyto trhy sice mohou zvyšovat poptávku po komoditách, na druhou stranu si ale samy 
budují vlastní energetické zdroje, takže dopad na celosvětový trh komodit nemusí být výrazný. 
Dalším tématem je otázka prémie mezi měnověpolitickými sazbami a 3M PRIBORem. U této 
prémie již mnoho měsíců očekává SMS její výraznější pokles, ona ale poklesla jenom 
částečně. Otázku, zda by další snížení sazeb neznamenalo opět zvýšení tohoto "spreadu" a 
následné dlouhodobé očekávání jeho poklesu, je potřeba vyřešit dříve, než bude o snížení 
sazeb uvažováno. Na druhou stranu: pokud půjdeme se sazbami opačným směrem, pak by i 
zde očekával, že zde může dojít k výraznějšímu snížení prémie, což opět sníží dopad změny 
měnověpolitických sazeb. Může zde dojít k jisté asymetrii, máme momentálně období na to, 
abychom se nad tím mohli fundamentálněji zamyslet. Jinak opakuje své stanovisko, které drží 
již delší dobu, že preferuje stabilitu a nehledal by zatím argumenty pro posun sazeb jedním 
nebo druhým směrem. 

Vrchní ředitelka Zamrazilová: Situační zpráva je celkem jednoznačná, stanovisko poradce 
rovněž. Připojuje se k viceguvernéru Hamplovi v tom, že statistika skutečně občas přepisuje 
historii, což jsme v přelomových momentech již několikrát zažili. HDP, spotřební koš a další 
data jsou faktorem nejistoty, který silně zasahuje do našich úvah. Domnívá se ale, že tyto 
nejistoty a rizika jsou v situační zprávě dobře popsány, ještě plastičtěji jí pohled situační 
zprávy dokresluje stanovisko poradce, které je podle ní opravdu zdařilé. Líbí se jí jak box o 
měnové transmisi, tak polemika poradce k tomuto boxu. Vítá, že nás krize donutila k úvahám 
o transmisi v nestandardních dobách a k otevřené komunikaci o samotných kořenech měnové 
politiky, když nabourala řadu dlouho platných akademických paradigmat. Poslední věta ve 
stanovisku poradce že "nejistota odhadu je poměrně veliká, takže o síle transmise měnové 
politiky během krize nelze zatím příliš mnoho říci" je přesně tím, co by chtěla slyšet častěji. Je 
známa jako kritik modelových technik a proto se domnívá, že bychom měli komunikaci více 
otevřít a nebát se říci, že jsou naše predikce založeny na určitých teoretických předpokladech, 
které nemusí být naplněny a se kterými je spojena nejistota. Má stále pocit, že zde funguje 
určitá "hra na schovávanou", byla by ráda aby se rizika komunikovala otevřeněji. Jinak je ale 
dnešní rozhodování pro ni osobně jasné s ohledem na doporučení sekce i doporučení poradce.  

Vrchní ředitel Tomšík: Oproti poslední velké situační zprávě je novou informací revize a 
především publikovaná struktura HDP za 4.Q 2009. Má radost z toho, že ačkoli tato revize 
byla i v porovnání s naším očekáváním poměrně velká, tak že je v souladu s naší dosavadní 
prognózou a že držíme předpoklad prognózy o hospodářském vývoji ve tvaru "W". Další 
novou informací jsou rizika mezd. Zde jsme argumentovali, že příliš rychlý růst mezd je 
zapříčiněn jednak nižší nemocností a jednak tím, že byli propouštěni pracovníci s nižšími 
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mzdami. V 2.SZ přibyla nová hypotéza související s navýšením stropů na sociálním a 
zdravotním pojištění, kdy mohlo dojít k vyplacení bonusů z letošního roku již v loňském roce. 
Souhlasí s názorem SMS komunikovat  mzdy jako oboustranné riziko. Od poslední prognózy 
nicméně existují tři faktory protiinflačního rizika. Prvním tímto faktorem je vývoj kurzu. SMS 
při otevřeném jednání zmínila, že tento vývoj je podložen fundamenty, na druhou stranu, jak 
již zmínil viceguvernér Hampl, existovala velká nejistota ohledně nadhodnocené výkonové 
bilance zhruba o 30 mld. Kč. Tuto nejistotu se povedlo částečně odstranit, silnější kurz jde 
však opačným směrem. Je také otázkou, zda za silnějším kurzem nemůže být také i naše 
komunikace, kdy jsme doposud říkali, že úrokové sazby jsou na svém dně a že další pohyb 
sazeb bude směrem vzhůru. Druhým novým rizikem je opět oddálený nárůst eurosazeb, který 
hraje v naší prognóze velkou roli. Třetím rizikem, které již naznačoval vrchní ředitel Řežábek, 
je riziková prémie. Podle minulých situačních zpráv už více než rok uvádíme, že očekáváme 
pokles rizikové prémie, dlouhodobě se nám tedy její predikce nedaří. Kdybychom nyní udělali 
úplně novou prognózu s aktuálními rizikovými prémiemi, možná by to ukazovalo na nutnost 
poklesu repo sazby. Protiinflační rizika tedy vidí a klade si otázku, co bychom měli 
komunikovat. Měli bychom vyslat jasný signál o oddálení zvyšování sazeb, možná by stálo za 
to, kdyby se objevil hlas pro snížení. 

Guvernér Tůma: Oproti prognóze nevidí dramatické změny z hlediska příběhu ani z hlediska 
měnověpolitického nastavení. Jinak souhlasí s tím, co říkal viceguvernér Hampl, že k 
obvyklým nejistotám ohledně budoucího vývoje přistupuje i zvýšená nejistota na minulosti. 
Pro samotné rozhodování to však pro něj nemá velký význam, protože žádná lepší data 
neexistují. Můžeme ale  komunikovat, že nám tato data nesedí, a pokoušet se je dále 
analyzovat. Vzhledem k platnosti stávajícího ekonomického příběhu mu celkem jasně vyplývá 
dnes se sazbami nic nedělat, byť souhlasí s vrchním ředitelem Tomšíkem, že případná rizika 
jsou spíše protiinflační straně. Tato rizika souvisejí s vnějším vývojem a s kurzem. Z kurzu by 
momentálně nedělal zásadní závěry, jedná se vývoj v relativně nedávné době. Určitě by nešel 
směrem, který navrhovala SMS, tedy  komunikace proti kurzu. Komunikoval by spíše, že 
jsme blízko příběhu prognózy, z čehož vyplývá, že by sazby měly zůstat na stejné úrovni. 
Otázkou je zda indikovat, že jsme již dosáhli dna sazeb, které ale bude delší. Umí si představit 
komunikaci, že rizika jsou oběma směry, a že nelze předjímat, kterým směrem se úrokové 
sazby v budoucnu pohnou.  

Viceguvernér Singer: Není si jistý s tím co řekl guvernér Tůma na konci. Určitě souhlasí s 
tím, že snažit se „umlouvat“ či „zaklínat“ kurz je nesmysl. Nezdá se mu ale, že bychom měli 
komunikovat obousměrná rizika. Podle něj rizika směřují jasně jedním směrem. Aniž by k 
tomu potřeboval model, který pro jeho rozhodování není nijak závažný, věří historce, že příští  
oživení bude tažené exporty. Kurz je přitom kanálem, který toto může zastavit. Z toho 
hlediska ho považuje za poměrně významný prvek rizika.  

Guvernér Tůma: Souhlasí, s viceguvernérem Singerem nejsou v rozporu. Rizika nevidí jako  
symetrická, vidí je rovněž na protinflační straně. Jeho vyjádření směřovalo spíše k tomu, že 
nelze předjímat, jakým směrem bude další pohyb sazeb, což ale neznamená symetrická rizika. 

Viceguvernér Hampl: Vrchní ředitel Tomšík ho inspiroval k dvěma poznámkám. Kurz za 
normálního vývoje bývá kurz spíše protiinflačním rizikem, než proinflačním. Otázka je, zda to 
co, nás čeká, je normální vývoj. Druhá poznámka se týká rizika odložení cyklu zvyšování 
krátkodobých sazeb v eurozóně. V tuto chvíli je podle jeho názoru možná důležitější, co se 
bude v eurozóně dít se středními a dlouhými sazbami, a to ani ne tak v eurozóně jako v 
průměru, ale v jednotlivých zemích eurozóny. Do budoucna za poměrně vysoké riziko 
považuje možnost  diverzifikace očekávání investorů ohledně vývoje jednotlivých zemí 
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eurozóny, která se mohou promítat do středního a dlouhého konce výnosové křivky u těchto 
zemí. Možná že se tak budeme muset více zamýšlet nad jednotlivými zeměmi eurozóny, které 
jsou klíčové pro scénář našeho exportního oživení, spíše než nad eurozónou jako agregátem. 
V tomto smyslu je alespoň v tuto chvíli dobré, že jsme provázáni spíše se severní částí 
eurozóny, které by se některá rizika mohla týkat méně. Podle jeho názoru je vzhledem 
k očekávanému vývoji fiskálu a očekávané emisi vládních obligací vládní dluh v zemích 
eurozóny příliš levný. Je spousta důvodů proč to tak může být, od úvah spojených s likviditou, 
přes úvahy „bezpečného přístavu“, přes pozice jednotlivých institucí v jednotlivých aktivech, 
po vytváření si bezpečnostních pojistek pro případné budoucí nárůsty požadavků na kapitál. 
Diverzifikace středních a dlouhých sazeb může mít vliv na naše klíčové obchodní partnery 
v obou směrech, v průměru by očekával, že nás u dlouhodobých sazeb čekají spíše 
protiinflační rizika. Výše uvedené úvahy jsou možným námětem pro SMS a SBO do 
budoucna.  

Vrchní ředitelka Zamrazilová: Bankovní rada zatím nemluvila o tom, že pokud se v 
horizontu transmise neprokáže vůle ke stabilizaci fiskálu, pak to může být faktor ve směru 
depreciace, nebo alespoň ve směru omezení výrazného posilování kurzu. 

Viceguvernér Singer: Tímto se dostáváme do světa, ve kterém platí ricardiánská úvaha o 
zvýšení spoření, které probíhá přes nákup domácích dluhopisů těch zemí, které mají zdravý 
běžný účet, mezi které patříme. Pakliže se nezmění očekávání domácností stran bazální 
solventnosti jejich státu, pak má tato úvaha protiinflační důsledky. Toto je jeden z důvodů 
proč Japonsko vydrželo přes problémy ekonomiky financovat svůj stát.  

Viceguvernér Hampl: V této souvislosti ho zaujal text „Emerging Market Countries Don’t 
Believe in Fiscal Stimuli: Should We Blame Ricardo?“ autorů A. Bulíře a A. Swistona, kteří 
na empirických datech ukazovali, že ricardiánská ekvivalence platí spíše v rozvíjejících se 
ekonomikách, než v zemích vyspělých. Úvaha viceguvernéra Singera tak může být relevantní. 

Vrchní ředitel Tomšík: Reaguje na poznámku viceguvernéra Hampla ohledně diverzifikace 
mezi jednotlivými zeměmi eurozóny. S argumentací souhlasí, domnívá se ale, že celkové 
vyznění bude úplně stejné, bude se jednat o protiinflační faktor i po tomto rozdělení.  

Viceguvernér Hampl: Nicméně míra zde může být důležitá. 

Viceguvernér Singer: Pokud jsou investice do vlastních státních dluhopisů dány 
důvěryhodností investičních alternativ, pak lze tvrdit že důvěryhodnost základní investiční 
alternativy v této zemi, tedy eura, nestoupla.  

III.  Úkoly  
Nebyly zadány. 

IV.  Rozhodnutí 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace nezměněnou na stávající úrovni 1 %. Pro toto 
rozhodnutí hlasovali čtyři členové bankovní rady: guvernér Tůma, viceguvernér Hampl, 
vrchní ředitel Řežábek a vrchní ředitelka Zamrazilová. Dva členové hlasovali pro snížení 
sazeb o 0,25 procentního bodu: viceguvernér Singer a vrchní ředitel Tomšík. 

 

Zapsal: Michal Hlaváček, poradce bankovní rady  
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