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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 6. května 2010 

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér M. Hampl, viceguvernér M. Singer, vrchní 
ředitel R. Holman, vrchní ředitel P. Řežábek, vrchní ředitel V. Tomšík. 
 
I.     Diskuze navazující na prezentaci 3. situační zprávy 

Guvernér Tůma: Bylo by měnověpolitické doporučení sekce měnové a statistiky stejné i dnes? 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Riziko chyby měnověpolitického rozhodnutí 
existuje v obou směrech. Jestliže by dnes měnověpolitické sazby nebyly sníženy a oslabení kurzu 
koruny by bylo jen krátkodobé, nastavení měnových podmínek bude oproti prognóze přísnější a 
jejich uvolnění potom bude pro měnověpolickou autoritu obtížnější. Na druhou stranu pokud by 
byly sazby dnes sníženy a kurz by dále oslaboval, měnové podmínky budou vůči prognóze celkově 
uvolněnější. SMS se domnívá, že větší reputační riziko je možná spojené s tím, kdyby došlo ke 
snížení sazeb a kurz by dále oslaboval. 

Vrchní ředitel Holman (v diskuzi o řecké krizi): V situační zprávě není dostatečně zpracována 
řecká krize a především nejsou uvedeny předpoklady jejího dalšího vývoje, které mohou mít 
významné dopady do inflace jedním nebo druhým směrem, a to pravděpodobně prostřednictvím 
kurzu. SMS jen převzala referenční scénář z Consensus Forecasts a zpracovala citlivostní scénář 
kurzu, to je málo. SMS mohla zpracovat alternativní scénář možných dopadů řecké krize na 
domácí ekonomiku a na inflaci. 
Odpověď SMS: SMS připouští, že by bylo dobré mít alternativní scénář zachycující řeckou krizi a 
jiný vývoj světové ekonomiky. V době zpracování prognózy nikdo nevěděl, jak se bude vyvíjet 
situace v Řecku. Alternativní scénář také nebyl zadán na schůzce s bankovní radou, proto SMS 
žádný nezpracovala. Alternativní scénář nebylo možné připravit během posledních dvou dnů. 

Viceguvernér Singer (v diskuzi o řecké krizi): Shrnutí situační zprávy i dnešní prezentace 
hodnotily, že situace v Řecku může mít na českou ekonomiku dopad jen prostřednictvím kurzu. 
SMS tento dopad prezentovala pomocí citlivostního scénáře kurzu a dále připouští jen reputační 
riziko spojené s měnověpolitickým rozhodnutím. Uvědomila si SMS, že řecká krize může mít 
vliv i na rizikovou prémii a na poptávku v Evropě? Tyto dva kanály přitom znamenají 
protiinflační riziko. V situační zprávě je zmíněno riziko nižší zahraniční poptávky, ale SMS si 
toto riziko zřejmě neuvědomuje v souvislosti s vývojem v Řecku. 
Odpověď SMS: V prezentaci SMS využila citlivostní scénář kurzu, který nebyl zpracován s 
ohledem na vývoj v posledních několika dnech, ale je to standardní citlivostní scénář. Nebylo 
možné v tak krátké době zpracovat plnohodnotnou alternativu jiného vývoje zahraniční poptávky 
a rizikových prémií. O těchto dvou dalších kanálech přenosu řecké krize je zmínka v 
měnověpolitickém doporučení. SMS je si jich vědoma, ale v prezentaci bylo možné kvantifikovat a 
ilustrovat dopad řecké krize pouze pomocí citlivostního scénáře kurzu. 

Viceguvernér Singer (v diskuzi o řecké krizi): Řecká krize může vést k vyšší rizikové prémii. 
Jak vypadala v minulosti při podobných otřesech ve finančním sektoru riziková prémie ve 
východní Evropě? 
Odpověď SMS: Riziková prémie na mezibankovním trhu je slepé rameno modelu. Vyšší riziková 
prémie znamená při stejné úrovni tržních sazeb PRIBOR nižší repo sazbu, a to v poměru jedna ku 
jedné. 
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Riziková prémie se v posledních několika dnech mírně snížila na úroveň mírně pod 0,40 
procentního bodu. SMS zatím nepozoruje, že by riziková prémie reagovala na události v Řecku. 
SMS také spíše neočekává její růst v souvislosti s řeckou krizí, protože riziková prémie na 
mezibankovním trhu je něco jiného než riziková prémie měnového kurzu. Riziková prémie kurzu 
může odrážet negativní dopad sentimentu v zahraničí i v domácí ekonomice, ale to se nutně 
nemusí přenést na domácí mezibankovní trh. 
Odpověď sekce bankovních obchodů (dále jen SBO): Mírný pokles tržních sazeb PRIBOR, který 
vedl ke snížení rizikové prémie, lze přičítat spíše očekávanému snížení měnověpolitických sazeb 
na dnešním jednání. SBO očekává spíše stabilitu rizikové prémie na úrovni 0,40 procentního 
bodu. 
V eurozóně riziková prémie začíná pomalu narůstat. Zatímco v období posledních několika 
měsíců rozpětí mezi sazbami EURIBOR a EONIA swap index klesalo nebo bylo stabilní, v 
posledních třech až čtyřech dnech došlo k nárůstu v řádu 0,05 procentního bodu. V zahraniční 
rizikové prémii je vliv Řecka bezprostřednější, ale ten nárůst není dramatický.  
 
Vrchní ředitel Tomšík (v diskuzi o řecké krizi): Na včerejším makrofinančním panelu SMS 
prezentovala, že budoucí vývoj rizikové prémie závisí na cyklickém vývoji ekonomiky. Prognóza 
předpokládá, že riziková prémie se bude snižovat zhruba o 0,1 procentního bodu v každém 
čtvrtletí. Ve druhém čtvrtletí má být průměrně 0,4 procentního bodu a na této hodnotě se již 
aktuálně nachází. Počítá SMS s tímto dalším poklesem rizikové prémie i v souvislosti s řeckou 
krizí? Česká ekonomika je součástí Evropy a je zatím považována za „emerging markets“, takže 
riziková prémie možná neklesne v takovém rozsahu. 
Odpověď SMS: Prognóza předpokládá pokles rizikové prémie. SMS neočekává, že by řecká krize 
měla velký vliv na rizikovou prémii. Pokud má řecká krize dopad na zvýšení rizikové prémie v 
eurozóně zhruba o 0,05 procentního bodu, to je téměř pod rozlišovací schopností SMS. 
Celá trajektorie rizikové prémie byla oproti minulé prognóze zvýšena o 0,1 procentního bodu, 
protože aktuálně byla tato prémie o 0,1 procentního bodu vyšší oproti minulé prognóze. Pokud 
dojde k odchylce i v tomto čtvrtletí, SMS upraví trajektorii rizikové prémie v další prognóze. 
 
Viceguvernér Singer (v diskuzi o řecké krizi): Jak SMS hodnotí dopad fiskálních restrikcí 
v souvislosti s řeckou krizí, které budou v evropských zemích následovat, do zahraniční 
poptávky? Půjčují si evropské země u svých občanů nebo v zahraničí? Pokud si budou půjčovat u 
svých občanů, dojde k vytěsňování investic, a to může mít negativní dopad do zahraniční 
poptávky. 
Odpověď SMS: Pokud jde o dopad řecké krize na poptávku v eurozóně, SMS připomíná, že 
Consensus Forecasts již zahrnuje očekávanou recesi v Řecku. Řecko má jako jediný stát negativní 
výhled růstu hrubého domácího produktu v roce 2011. Řecko má ale váhu zhruba jen 2 % na 
ekonomice eurozóny, podíl na českém zahraničním obchodu je možná ještě menší. Problémy 
Řecka v Consensus Forecasts tedy zachyceny jsou, ale krize se může rozšířit i na další země 
„PIGS“, tedy na Portugalsko, Španělsko a Itálii. 
  
Viceguvernér Singer (v diskuzi o řecké krizi): Řecká krize musí vést i jiné evropské státy k 
fiskální korekci. To nemusí být tak dramatické, pokud půjde o korekci na úkor půjčování v 
evropském soukromém sektoru. Jak vypadá platební bilance Evropy? Půjčuje si Evropa ze 
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zahraničí? Odpověď je zásadní pro další vývoj evropské poptávky v důsledku řecké krize. Na tuto 
představu by mu stačily dva dny, možná i méně. 
Odpověď SMS: Platební bilanci SMS ověří. Evropské banky se podle anekdotické evidence 
nezajišťují na evropském trhu, ale u amerických bank, protože CDS států eurozóny jsou 
denominovány  v dolarech. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o řecké krizi): Řešení řecké krize bude mít bezpochyby 
negativní dopad do fiskální situace evropských zemí. Pokud ale evropské země Řecku pomohou, 
uvolní se tím zdroje bank, které pak mohou snáze úvěrovat ekonomiku. Ekonomické oživení 
nakonec povede i k vylepšení fiskální situace. Bylo by nebezpečnější, kdyby banky v souvislosti s 
řeckou krizí utrpěly ztráty, protože to by ohrozilo ekonomické oživení v Evropě.  
Odpověď SMS: Na finančních trzích se zatím neprojevilo uklidnění po zveřejnění plánu pomoci 
zemí eurozóny Řecku. Banky, které mají expozice v Řecku, a finanční trhy by se mohly uklidnit, 
zatím k tomu nedošlo. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o řecké krizi): Uklidnění na finančních trzích teprve může 
nastat. Není ale jisté, že nastane. 
Odpověď SMS: Proto SMS v měnověpolitickém doporučení uvedla, že v případě řecké krize je 
obtížné odhadnout dopady do domácí ekonomiky. Během téměř celého dubna byla řecká krize 
interpretována jako důvod pro posilování kurzu koruny z důvodu vyprodávání řeckých aktiv a 
poptávce po koruně jako bezpečném přístavu. Nyní je stejný vývoj, i když se nic zásadně nového 
neudálo, velkým faktorem pro oslabování kurzu. Pokud by pomoc Řecku byla nakonec schválena 
v Německu a ostatních zemích, situace se může uklidnit a může to být faktor pro vývoj kurzu 
opačným směrem. Toto jsou možné scénáře, které si SMS dokáže představit. 
Z údajů o rozvahových aktivech domácích finančních institucí vůči zahraničním zemím je patrné, 
že aktiva vůči Itálii jsou přibližně jen poloviční ve srovnání s aktivy vůči Řecku, vůči Španělsku 
jsou aktiva třetinová a vůči Irsku pětinová. Aktiva vůči ostatním zemím „PIGS“ jsou tedy nižší 
než vůči Řecku. 
Odpověď sekce řízení rizik a podpory obchodů: Aktiva bank vůči těmto zemím jsou ale mnohem 
menší než aktiva jiných nefinančních nebo finančních institucí. Například pokud má Francie 
aktiva vůči Itálii ve výši 500 miliard eur, na banky připadá podle údajů ECB zhruba jen jedna 
desetina. Kromě toho ceny aktiv sice klesají, ale aktiva se zřejmě nedaří rozprodávat, protože se 
to nedaří ani ČNB. Takže pokud jsou prostředky převáděny jinam, musí pocházet z jiného zdroje 
než z aktiv typu španělské, portugalské nebo italské dluhopisy. 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o kurzu): Jak se vyvíjí kurz koruny ve srovnání s jinými 
východoevropskými měnami? 
Odpověď SBO: Měny celého regionu reagují stejným směrem, ale zlotý a forint oslabily zhruba 
dvakrát více než koruna. Koruna oslabila asi o 2,5 %, zlotý a forint přibližně o 5 nebo 5,25 %. 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o kurzu): V jakém období? 
Odpověď SBO: V období od začátku tohoto týdne, to znamená od pondělí. 
Guvernér Tůma (v diskuzi o kurzu): Ten rozdíl se může ještě zvýšit, protože volatilita kurzu 
zlotého a forintu je vyšší než volatilita kurzu koruny. 
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Viceguvernér Hampl (v diskuzi o kurzu): Rumunský lei také oslabil? 
Odpověď SBO: Rumunský lei také oslabil, ale nevíme přesně o kolik. 
 
Guvernér Tůma (v diskuzi o kurzu): Prognóza předpokládá trajektorii mírně posilujícího kurzu, 
který bude oproti minulé prognóze silnější především vlivem vnějších podmínek. V situační 
zprávě není vysvětleno, co to znamená. V prezentaci bylo uvedeno, že jde o nižší výhled 
zahraničních úrokových sazeb. Citlivostní scénář kurzu předpokládá, že slabší kurz se bude 
postupně vracet na trajektorii mírného posilování. Proč by měl posilovat? V minulosti kurz 
posiloval díky kladnému růstovému diferenciálu v rozsahu 2 až 4 procentní body vůči zemím 
eurozóny. Při nulovém inflačním diferenciálu se reálná apreciace projevovala v posilování 
nominálního kurzu. V dalších dvou letech ale nevidí téměř žádný růstový diferenciál. Pokud se 
potvrdí předpoklad, že tempo růstu potenciálního produktu zůstane vyšší než v zemích eurozóny, 
lze čekat reálnou apreciaci zhruba až od roku 2012, kdy budou k růstu přispívat poptávka 
domácností a fixní investice. Na horizontu prognózy tomu ale tak není. 
Rozumí tomu, že se snížil výhled zahraničních úrokových sazeb. Jestliže se domácí sazby nesníží 
ve stejném rozsahu, kladný úrokový diferenciál by měl vést k posílení kurzu, ale to je jen 
krátkodobý faktor. 
Odpověď SMS: Kurz posiluje výrazně pomaleji než dříve, na prognóze asi o 50 haléřů do konce 
roku 2011. Na posilování bude po většinu tohoto období tlačit kladný úrokový diferenciál. 
SMS předpokládá i pozitivní příspěvek čistého vývozu k růstu hrubého domácího produktu a tím i 
zlepšování platební bilance. Z údajů v příloze o platební bilance je patrný mírný platebně 
bilanční tlak na kurz. 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o průměrných mzdách): Jsou v prognóze zapracovány 
publikované údaje o průměrné mzdě v průmyslu a ve stavebnictví za leden a únor? Tyto nové 
údaje zřejmě podporují domněnku, kterou SMS prezentovala v předchozích situačních zprávách, 
že dochází k útlumu ve mzdovém vývoji a že ve druhé polovině minulého roku byl růst mezd 
přechodně vyšší z důvodu jednorázových faktorů. 
Odpověď SMS: Mzdový vývoj v průmyslu v lednu a únoru je zapracován v prognóze především 
přes krátkodobou prognózu. Krátkodobá prognóza mezd se oproti minulé prognóze snížila. 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o průměrných mzdách): Takže v prognóze to je zapracováno, 
ale není to explicitně komentováno? 
 Odpověď SMS: Ano. Krátkodobá prognóza mezd se snížila, ale v situační zprávě není uveden 
komentář, že je to konzistentní s publikovanými údaji o průměrné mzdě v průmyslu v lednu a 
únoru. 
 
Viceguvernér Singer (v diskuzi o ziskových maržích výrobců): V situační zprávě je uvedeno, že 
v průběhu roku 2010 bude docházet k pozvolné obnově ziskových marží skrze utlumený růst 
nominálních nákladů a mírný růst cen. Jde o systémově nový přístup SMS nebo je to jen jiná 
formulace? Do této chvíle v situačních zprávách četl, že marže budou růst skrze růst cen a nikoli 
skrze utlumený růst nákladů.  
Odpověď SMS: Není to nic nového. V minulých prognózách SMS neustále řešila, do jaké míry k 
nápravě marží dojde růstem cen a do jaké míry poklesem nákladů, ve formulaci se to promítlo 
poprvé. 
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Viceguvernér Singer (v diskuzi o ziskových maržích výrobců): Takže se to jen poprvé objevilo 
ve stejné větě? 
Odpověď SMS: Je to lepší formulace. SMS měla potřebu zdůraznit, že náprava marží se bude 
odehrávat i na straně nákladů. 
 
Viceguvernér Singer (v diskuzi o průsaku kurzu do inflace): Předpokládá SMS stejný průsak 
kurzu do inflace jako v minulosti? Očekával by, že se intenzita průsaku kurzu bude měnit podle 
aktuální pozice ekonomiky v cyklu a podle očekávaného ekonomického vývoje. Dnes se 
ekonomika nachází v jiné poptávkové situaci než dříve. 
Odpověď SMS: Záleží na tom, zda průsak kurzu do inflace hodnotíme za jinak stejných podmínek 
nebo zda se jedná o celkový dopad do inflace. V prezentaci SMS uváděla rozklad růstu 
nominálních mezních nákladů spotřebitelského sektoru. Počátkem roku 2009 došlo k silnému 
oslabení kurzu, v tomto rozkladu je toto interpretováno jako krátkodobý proinflační příspěvek z 
dovozních cen. Domácí prostředí ale bylo počátkem roku 2009 výrazně protiinflační, takže 
celkově byl růst nominálních mezních nákladů zhruba nulový. Celkově tedy dopad oslabení kurzu 
do inflace nebyl patrný, ale za jinak stejných podmínek byl vliv kurzu identifikován. 
SMS v minulosti několikrát upravila koeficient průsaku kurzu do inflace v domnění, že vliv kurzu 
na inflaci nebyl zřetelný, ale vždy to byla chyba. Proto SMS bude uvažovat o změně koeficientu až 
v okamžiku, když by došlo k nenaplňování prognózy inflace z důvodu nepromítnutí vlivu 
dovozních cen. 
 
Guvernér Tůma (v diskuzi o průsaku kurzu do inflace): SMS má tedy pocit, že se průsak kurzu 
do inflace nemění? 
Odpověď SMS: SMS kalibraci nezměnila a je schopna relativně dobře popisovat vliv kurzu do 
inflace pomocí rozkladu růstu nominálních mezních nákladů spotřebitelského sektoru. 
 
Viceguvernér Singer: Oceňuje, že situační zpráva je dobře a stručně napsaná. Před několika dny 
měl pocit, že může poprvé věřit modelové prognóze, ale události posledních několika dnů to 
bohužel změnily.  
Zároveň se mu velmi líbilo stanovisko poradce. Oceňuje jasné formulace, i když nemusí ve všem 
souhlasit. Ze stanoviska připomíná dvě věci. V příloze o měnovém vývoji jsou příliš optimistické 
věty ve srovnání s tím, co říkají monetární ukazatele. Dále si také všiml pozoruhodné první věty v 
příloze o platební bilanci. Tento způsob myšlení ho občas vyděsí. 
Odpověď SMS: SMS děkuje za pochvalu situační zprávy. SMS dala do popředí ekonomický 
příběh. Byla přizpůsobena i prezentace, kde celá první část byla věnována podání ekonomického 
příběhu a srovnání s předchozí prognózou bylo uvedeno až v další části. 
Za příliš optimistické poznámky v příloze o měnovém vývoji se SMS omlouvá. SMS údaje 
interpretuje tak, že k jednoznačnému obratu zatím nedošlo, ale existují signály možného obratu. 
SMS se snaží být opatrná v hodnocení nových údajů, ale současně nechce propásnout žádné 
signály možného obratu. SMS se nové údaje snaží interpretovat opatrně a robustně s ohledem na 
dostupné analýzy a v kontextu evropského vývoje. SMS sleduje úvěrovou situaci nejen domácí, ale 
i v eurozóně a také v zahraničním „bank lending survey“ vzhledem k tomu, že domácí banky mají 
silné vazby na matky v zemích eurozóny. SMS se snaží identifikovat možné známky zlepšování 
situace i pomocí analytických nástrojů, na jejichž zlepšování SMS neustále pracuje. 
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SMS bere, že první věta přílohy o platební bilanci nezískala příznivý ohlas. Tato věta chtěla 
vyjádřit, že již minule SMS vyjadřovala pochyby o konzistenci dat platební bilance, kde vznikaly 
velké přebytky bez adekvátních odlivů. Revize dat a nové údaje o portfoliových investicích tento 
problém odstranily jen částečně. Datová nejistota je v této části menší než dříve, ale stále trvá. 
SMS také mohla jednodušeji popsat efekt „branding“. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o cenách komodit): Růst cen komodit je výrazný, prognóza 
přitom předpokládá i zřetelný růst cen výrobců. Ziskové marže se výrazně snížily. Je prostor pro 
jejich další snižování? Nebo dojde k promítání vyšších cen komodit do spotřebitelských cen? 
Odpověď SMS: SMS očekává v letošním roce oživení růstu cen výrobců kolem 2 % meziročně. To 
je ale dáno spíše nízkou srovnávací základnou z minulého roku. Z velké části se na růstu cen 
výrobců budou podílet komodity energetické i neenergetické, když ceny některých komodit byly na 
nízké úrovni. Ceny komodit jsou v prognóze zapracovány jednak přes výhled cen potravin, ale 
také je zapracován vyšší výhled cen plynu pro domácnosti, vyšší je oproti minulé prognóze také 
růst cen zahraničních výrobců. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o cenách komodit): Ptal se na něco jiného. Rostou ceny 
komodit a to má dopad na výrobní ceny. Do jaké míry se růst cen komodit ještě dá utlumit 
snižováním výrobních nákladů? Nejde jen o ropu a plyn, ale i o další komodity, například železo. 
Odpověď SMS: Relativně rychle se do inflace promítají ceny energií. Pokud jde o další komodity 
jako železo a další kovy, jejich promítání do inflace je typicky dlouhodobé a obtížně 
pozorovatelné. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o cenách komodit): Co to znamená dlouhodobé? Ceny těchto 
komodit se zvyšují od podzimu minulého roku. Kde je ta hranice, kdy není možné vyšší ceny 
komodit tlumit snižováním nákladů a kdy se promítnou do výrobních a spotřebitelských cen? 
Odpověď SMS: SMS odkazuje na přílohu o měnovém vývoji a finanční pozici nefinančních 
podniků a domácností, kde je na str. 9 vidět, že ke konci minulého roku se podnikům stále dařilo 
meziročně snižovat výkonovou spotřebu více než výkony. Takže z pohledu hospodaření podniků 
materiálové vstupy minimálně do konce minulého roku žádný tlak na zvyšování cen a na pokles 
marží nevytvářely. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o cenách komodit): Nyní je ale květen. SMS má zpoždění v 
tom, co a s jakým zpožděním je schopna sledovat. 
 
Viceguvernér Singer (v diskuzi o cenách komodit): Pokusí se tento problém operacionalizovat. 
SMS hodnotí údaje o hospodaření podniků s určitým zpožděním a v prognóze se tyto údaje 
promítají až od příštího roku. Zatím SMS nemá žádný důvod domnívat se, že se změnilo toto 
zpoždění promítání údajů o hospodaření podniků do prognózy. Je to tak? 
Odpověď SMS: Jedním z důvodů, proč odeznívá protiinflační působení kurzu, přestože kurz na 
horizontu prognózy mírně posiluje, je růst cen zahraničních výrobců, který v sobě zahrnuje dopad 
cen ropy, kovů a dalších komodit. Toto je v prognóze zapracováno standardním způsobem. Pokud 
se ceny komodit a tím i ceny zahraničních výrobců zvýší více, než kolik předpokládá referenční 
scénář, pak to bude proinflační riziko. 
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Vrchní ředitel Tomšík (v diskuzi o změně modelu): Odkazuje se na graf v prezentaci 
zachycující rozklad posunu implikované trajektorie sazeb oproti minulé prognóze. V době 
zpracování prognózy SMS na schůzce s bankovní radou argumentovala, že úprava dlouhodobých 
rovnovážných temp nebude mít na horizontu prognózy žádný dopad, protože tato modelová 
úprava nahrazuje expertní úpravy, které v minulých prognózách tlumily růst technologií. Dopad 
provedené změny má být přitom patrný až za horizontem prognózy. Příspěvek expertních úprav je 
v grafu patrný i nadále. Světle modrý sloupec zobrazující příspěvek změny modelu je ale 
poměrně výrazný v rozsahu 0,2 procentního bodu směrem nahoru. To je nekonzistentní s tím, co 
SMS uváděla na schůzce při zpracování prognózy. 
Odpověď SMS: Na schůzce při zpracování prognózy SMS zdůraznila, že v krátkém období je 
tento vliv naprosto zanedbatelný, a ukázala stejný srovnávací graf jako nyní. V delším horizontu 
je dopad této změny 0,2, maximálně 0,3 procentního bodu. 
Replikaci minulé prognózy SMS provedla bez posouzení toho, zda jsou expertní zásahy v novém 
modelovém rámci správně zapracovány. Jde o mechanickou replikaci minulé prognózy, takže 
jestliže určitý šok působí trochu jinak, může se to projevit v sazbách v řádu desetiny procentního 
bodu. SMS nepovažuje dopad této modelové změny za výrazný. 
 
Vrchní ředitel Tomšík (v diskuzi o změně modelu): Pokud ten světlomodrý sloupec zobrazuje 
dopad úpravy dlouhodobých rovnovážných temp, pak to tedy představuje jedno zvýšení 
měnověpolitických sazeb o 0,25 procentního bodu. 
Odpověď SMS: Ano, ale až v roce 2011. Jedna čtvrtina procentního bodu je významná pouze  z 
pohledu aktuálního měnověpolitického jednání. Z grafu je vidět, že pro následující dvě čtvrtletí je 
dopad změny modelu naprosto zanedbatelný. Jestli budou sazby na konci roku 2011 ve výši 2,8 % 
nebo 3,0 %, to SMS nepovažuje za velký dopad změny modelu. 
SMS na schůzce při zpracování prognózy neukazovala tento rozkladový graf, protože nebyl v té 
době k dispozici, ale ukázala graf, která je v situační zprávě na str. 19, ve kterém je vidět tento 
mírný posun tržních sazeb směrem nahoru. Rozkladový graf je nemilosrdnější v tom, že má 
podrobnější měřítko svislé osy, takže posun tržních sazeb je v něm jasněji vidět. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Překvapilo ho přehodnocení mezery reálných mzdových nákladů oproti 
minulé prognóze směrem nahoru. Podle minulé prognózy se v letošním prvním čtvrtletí tato 
mezera měla výrazně snížit na -4 %, ale aktuální prognóza přepokládá, že bude vyšší na úrovni 
okolo nuly. Co je důvodem tohoto výrazného přehodnocení? Může to mít významný dopad do 
prognózy inflace. Přehodnocení mezery reálných mzdových nákladů není konzistentní s 
měnověpolitickým doporučením na snížení měnověpolitických sazeb. 
Odpověď SMS: Záporná mezera reálných mzdových nákladů působí proinflačně a naopak. 
Přehodnocení mezery reálných mzdových nákladů směrem nahoru tedy působí v protiinflačním 
směru. To je v souladu s krátkodobou prognózou mezd, která je oproti minulé prognóze nižší. 
 
Viceguvernér Singer: Dotazuje se dalších zúčastněných sekcí, zda by i dnes doporučili snížení 
měnověpolitických sazeb. Má pocit z dnešní diskuze, že názor na možné snížení není 
jednoznačný. 
Odpověď SBO: Před několika dny by SBO navrhovala snížení sazeb jednoznačně, v úterý také. S 
ohledem na nynější nejistotu spojenou s dopadem situace v jižní Evropě na kurz již SBO není 
jednoznačná. Tržní reakce, která se projevila v oslabení eura vůči dolaru, je způsobená mnohem 
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více tím, že se začalo intenzivněji spekulovat více o Španělsku a Itálii než o Řecku. Možná tato 
situace rychleji odezní než nejistota ohledně samotného Řecka, takže by SBO patrně 
doporučovala snížení sazeb i nyní. 
 
Guvernér Tůma: Položme otázku jinak. Na co byste sázeli? 
Odpověď SBO: Klíčové bude dnešní jednání ECB, protože trh je mimořádně nervózní a objevují 
se informace o možném snížení sazeb ECB a zároveň se začíná spekulovat o tom, že by ECB 
mohla nakupovat vládní dluhopisy problematických zemí eurozóny. Tyto názory byly publikovány 
v časopise Economist a objevily se v analýzách mezinárodních bank v pondělí a úterý tohoto 
týdne. Trh očekává, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Pokud se k tomu ECB dnes 
nerozhodne, mohla by se panika na trhu stupňovat i dále. Je ale otázka, zda ECB dokáže rychle 
zvládnout celou proceduru vedoucí k těmto opatřením. 
 
Viceguvernér Singer: ECB zvládla docela rychle odpustit Řecku snížené ohodnocení.  
Odpověď SMS: Dnes byla zřejmě zahájena procedura snížení ohodnocení Portugalska od 
Moody`s, lze očekávat snížení až o dva body. 
Odpověď SBO: Tím by se ale Portugalsko dostalo teprve na úroveň ohodnocení od S&P, takže by 
stále bylo v pásmu „eligible“. 
 
Guvernér Tůma: Je otázka, která z těch dvou možných reakcí ECB může být větším důvodem k 
panice. 
 
 
II.     Uzavřené jednání bankovní rady 

Viceguvernér Hampl: Dnešní rozhodnutí je komplikované. Pokusí se rekapitulovat myšlenky, ze 
kterých vycházel v posledních dnech a týdnech před dnešním měnověpolitickým jednáním. 
Na počátku celé krize byla krize nabídkové strany finančního sektoru. Zdá se mu, že řada 
přijatých nebo chystaných regulatorních opatření tuto krizi nabídkové strany finančního sektoru 
spíše posiluje. Domnívá se, že tvůrci těchto opatření napříč Evropou nedělají dobrou věc tím, jak 
finanční sektor uvádějí v nejistotu. S ohledem na tato opatření nelze očekávat, že evropský 
finanční sektor začne výrazně úvěrovat reálnou ekonomiku. To by bylo naivní očekávání. 
Nejde jen o regulatorní nejistotu, ale i o vytěsňování soukromých investic s negativním dopadem 
do zahraniční poptávky a dále o přenášení břemene ze strany soukromých finančních institucí na 
stranu státu, které má dopad do suverénních dluhů. Je překvapený, že nárůsty výnosů dluhopisů 
na delším konci výnosové křivky přicházejí v mnoha zemích až nyní. Předpokládal již někdy před 
rokem, že toto musí nastat. Dlouho se nic nedělo a nyní to přichází se zpožděním. Možná ten 
nárůst na delším konci výnosové křivky přichází opět nespojitě a možná to bude mít dopad do 
finanční stability v celoevropském finančním sektoru s následky na ekonomiku v eurozóně, celé 
Evropské unii a potenciálně i v České republice. Zdá se mu, že signály tohoto negativního vývoje 
se v poslední době spíše posilují. K tomu ještě přidává svůj zážitek z včerejšího jednání 
Economic and Financial Committee v Bruselu, kde byla nejchmurnější debata o reálné 
ekonomice a o stavu finančního sektoru, jakou v tomto výboru zažil od okamžiku záchrany banky 
Fortis. I tato anekdotická evidence má ve stávající situaci váhu. 
Všechny argumenty, které původně měl pro stabilitu sazeb, nadále platí, ale začínají být více a 
více převáženy tím, co se odehrává na straně fiskální politiky, výnosové křivky, očekávaného 
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vývoje ve finančním sektoru a schopnosti finančního sektoru se i po těch velkých intervencích 
rychle zotavit a začít normálně fungovat. Všechny tyto signály se postupně nabalují a působí spíše 
v protiinflačním směru jak v zahraničí, tak možná i v domácí ekonomice, i když u nás snad ne tak 
silně. A do toho nyní vstupuje erupce v jedné zemi, která může mít rozdílné dopady na řadu 
veličin. 
Nebyl bohužel na včerejším makrofinančním panelu. Připomíná, že samostatný odbor 
ekonomického výzkumu a finanční stability dříve připravil cvičení z retrospektivní futurologie, 
kdy byla položena otázka, co bychom bývali dělali před rokem nebo rokem a půl, kdyby nastala 
událost, který by mohla ovlivnit stabilitu finančního sektoru. Minulý týden si pak myslel, že by 
bylo užitečnější bavit se o tom, co budeme dělat dnes, pokud vznikne nějaký problém v zahraničí 
nebo v domácí ekonomice související s vývojem fiskální politiky a který může mít dopad do 
finanční stability. Dnes v takové situaci téměř jsme. 
Když to vše sečte, tak i přes aktuální vývoj kurzu se všechny scénáře vyvíjejí ve směru více 
utlumené poptávky, značně utlumeného a paralyzovaného finančního sektoru a neexistence 
silného důvodu pro oživení úvěrování reálné ekonomiky. Toto vše působí v protiinflačním směru. 
Toto je jeho pohled, ale přiznává, že vše, co se nyní odehrává, může rychle převážit na opačnou 
stranu a přinést argumenty i pro opačné rozhodnutí. 
 
Viceguvernér Singer: Také to nemá jasné. Zdá se mu, že po dlouhé době existuje riziko velké 
chyby. Neví ale, v jakém směru ta chyba bude, pokud k ní dojde. Nepamatuje tak silný pocit, že 
existuje riziko velké chyby, neměl ho ani v době vrcholící krize okolo pádu Lehman Brothers. 
Toto je důležité měnověpolitické jednání. Ještě v pondělí se domníval, že se ve svém dnešním 
rozhodnutí poprvé spolehne na modelovou prognózu, ale nebude tomu tak. Velkou roli v dnešním 
rozhodnutí má intuice. 
Když hodnotí rizika, která vidí u každé chyby, a způsoby jak je napravit, zdá se mu, že zkušenost 
se schopností čelit oslabujícímu kurzu je v případě potřeby bohatá a reputace s tím spojená je 
poměrně silná. Také vidí, že ukazatele domácí ekonomiky, kterými bude možné v takové situaci 
argumentovat, patří pořád mezi jedny z nejlepších v Evropě. 
Přiznává, že ho příliš netrápí problém s reputací, jak ho pojmenovala SMS. Má zkušenost z 
období za pět a půl roku v bankovní radě, že pokud bylo přijato rozhodnutí, které se dalo logicky 
zdůvodnit, vždy byli schopni to finančnímu trhu vysvětlit poměrně rychle, a to dokonce i v 
okamžiku, kdy ze zpětného pohledu došlo k chybnému rozhodnutí. Sám se přitom na nějakých 
podílel. 
Nikdy si nemyslel, že poté, co zažil tuto krizi, bude mít ještě někdy pocit, že by bylo možná 
potřeba mít více měnověpolitických jednání. Nyní má poprvé pocit, že již za měsíc nebo za dva 
týdny možná bude požadovat mimořádné měnověpolitické jednání. 
S tím souvisí jeho poslední poznámka do prvního kola. Zdá se mu, že komunikace dnešního 
rozhodnutí by měla finančnímu trhu sdělit, že jsme v klidu. Pořád ale neví, co to znamená udělat. 
Komunikace by dále měla říct, že kurz je momentálně sice slabší, ale že to je jen krátkodobá 
záležitost, která nebude mít významný proinflační dopad a ani nezvýší růst ekonomiky. Proti 
tomu ale stojí několik faktorů. Zaprvé, kurz eura vůči dolaru. Zadruhé, oživení se může odehrávat 
v Asii bez ohledu na vývoj v Evropě s dopadem na ceny komodit, i když toto nemusí mít výrazný 
vliv. Možná bude více záležet na dalších krocích ECB. 
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V dnešním rozhodnutí by spíše zohlednil domácí inflační tlaky s přihlédnutím k možným 
dopadům řecké krize. Toto může být větší signál klidu, byť to bude pro finanční trh překvapení. 
Nemá ale jistotu. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Souhlasí s mnoha argumenty, které zazněly. Je téměř přesvědčen, že z 
makroekonomického pohledu je potřeba měnověpolitické sazby snížit. Uměl by si představit, že z 
pohledu finančního trhu by možná bylo lepší sazby nyní nesnižovat a rozhodovat na mimořádném 
měnověpolitickém jednání za dva týdny. Takto ale nelze uvažovat a je potřeba počítat s tím, že 
další řádné jednání bude až za šest týdnů. 
Uvádí několik makroekonomických argumentů. Zaprvé, oddaluje se nejen oživení ekonomického 
růstu v eurozóně, jak zmínil viceguvernér Hampl, ale i růst zahraničních tržních sazeb. Náhlé 
zvýšení tržních sazeb bezprostředně po ukončení dodávacích operací ECB, jak jsme o tom 
diskutovali při minulých měnověpolitických jednáních, nyní nehrozí. Očekávaný růst tržních 
sazeb v eurozóně se výrazně vyhladil a není tak vysoký, jak jsme doposud očekávali. 
Zadruhé, domácí korigovaná inflace bez pohonných hmot je výrazně nižší oproti minulé 
prognóze. Minulá prognóza očekávala v prvním čtvrtletí meziroční snížení korigované inflace o 
0,3 %, ale skutečnost byla -1,1 %. To znamená deflaci. To ale také znamená, že na horizontu 
prognózy bude inflace směřovat k inflačnímu cíli zezdola pomaleji. Nebude to rychlý růst nebo 
růst na úrovni okolo inflačního cíle. 
Dalším argumentem pro snížení sazeb je stále vysoký rozdíl mezi tržními sazbami a dvoutýdenní 
repo sazbou. Prognóza předpokládá snižování rizikové prémie o 0,1 procentního bodu každé 
čtvrtletí. S prognózou jsou ve třetím čtvrtletí konzistentní sazby 3M PRIBOR na úrovni 1 %, 
zatímco nyní je repo sazba ve výši 1 %. Vidí v tom velký tlak na snížení sazeb. 
V prezentaci zaznělo, že SMS neočekává, že by v souvislosti s řeckou krizí došlo k přenosu 
makroekonomické rizikové prémie do rizikové prémie na mezibankovním trhu. S tím nesouhlasí. 
Domnívá se, že ke zvýšení rizikové prémie na mezibankovním trhu může dojít, protože nebude 
jasné, jaké expozice mají banky vůči jižním státům eurozóny. Vyšší nejistota na mezibankovním 
trhu bude znamenat vyšší rizikovou prémii, což by zřejmě vyžadovalo další zásah do 
měnověpolitických sazeb. 
Proti všem těmto argumentům stojí kurz. Nevadí mu, že kurz je oproti prognóze slabší, protože 
kurz je volatilní. Vadí mu spíše rychlost oslabování v době od počátku tohoto týdne, to je příliš 
rychlé oslabení. Jak bylo řečeno, existuje velké riziko chyby v obou směrech. Obává se, že je zde 
velké reputační riziko. Bylo by pro něho obtížnější hlasovat dnes pro snížení sazeb a pak se 
mimořádně scházet za 10-14 dnů a napravovat situaci zvýšením sazeb. Viceguvernér Singer 
uvedl, že dokážeme lépe čelit oslabujícímu než posilujícímu kurzu. Myslí si, že ať bude dnešní 
rozhodnutí jakékoli a trajektorie kurzu pak bude jiná oproti očekávání, bude nutné změnit sazby. 
 
Vrchní ředitel Holman: Doporučení SMS na snížení sazeb vzniklo v době před aktuálním 
vývojem v Řecku a před jeho vyhodnocením. Domnívá se, že kdyby SMS o měnověpolitickém 
doporučení hlasovala včera, možná by vypadalo jinak. 
Vidí několik rizik, která jsou významnější než jindy. Především je zde riziko neočekávaného 
vývoje kurzu. V době po vypuknutí finanční krize a po pádu Lehman Brothers došlo k 
významnému oslabení kurzu. Tato depreciační epizoda sice odezněla, ale nebyla pro domácí 
ekonomiku příznivá, i když možná pro exportéry příznivá byla. Takové epizody by se neměly 
opakovat. 
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Myslí si, že situace okolo Řecka a její možné následky opět zakládají počátek nové epizody 
oslabování kurzu a že k tomu již začíná docházet. Snížení měnověpolitických sazeb by k 
oslabování kurzu přispělo a tato depreciační epizoda by tím byla významnější. 
Dále vidí riziko makroekonomického vývoje, které, jak již uvedl, nebylo v situační zprávě dobře 
vyhodnoceno. Má na mysli dopad řecké krize na zpomalení ekonomického růstu v Evropské unii 
a v domácí ekonomice. Z toho by mohly vycházet protiinflační tlaky. 
Jak zmínil viceguvernér Singer, dalším rizikem je vývoj rizikové prémie. Rizikové prémie se 
mohou v domácí ekonomice vlivem Řecka vyvíjet nepředvídatelně a nepříznivěji. Dalším rizikem 
jsou volby. Domnívá se, že finanční trhy citlivě reagují na výsledek voleb a že vývoj rizikové 
prémie bude záviset na tom, jaká bude vláda. 
Dále ještě identifikuje pro ČNB nezanedbatelné reputační riziko. Jestliže budou sazby sníženy a 
dojde k nepředvídanému oslabení kurzu, bude to vnímáno jako chybný krok. V komunikaci snad 
bude možné takový krok vysvětlit, ale je lepší chyby nedělat než je dělat a pak je vysvětlovat. Je 
potřeba se vyhnout tomu, aby nás veřejnost vnímala tak, že děláme chyby. 
Všechna tato rizika ho vedou k závěru, že žijeme v době nejistoty a že je lépe sazby neměnit. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Nejblíže mu byly argumenty zejména vrchního ředitele Tomšíka, ale 
nebude je opakovat. Připomíná, že ekonomický výhled je nejistý a že tuto nejistotu posiluje vývoj 
v Řecku. Nejde jen o dopad řecké krize na ekonomiku, ale jak částečně zmínil vrchní ředitel 
Holman, jde také o zvýšení nedůvěry vůči méně silným ekonomikám a vůči ekonomikám s kratší 
historií. 
Pokud by byl dopad řecké krize na ekonomický růst velmi negativní, což by bylo v rozporu s tím, 
že tento týden některé mezinárodní instituce zvýšily odhad budoucího růstu, bylo by potřeba 
snížit sazby razantněji, čímž by se přiblížila nulová hranice sazeb. Domnívá se, že čím blíže 
budou sazby u nulové hranice, tím slabší bude jejich transmise do tržních sazeb. 
Přiznává, že podle modelové prognózy je potřeba sazby snížit. Na druhou stranu ale žádný model 
nebyl nikdy zpětně posuzován v takové situaci, jaká je nyní. Každý model je využíván jen po 
omezenou dobu a žádný nebyl využit v podobné krizové situaci. 
Jak bylo již uvedeno, měnověpolitické rozhodnutí je o tom, která chyba může být větší. To je také 
záležitost reputace. Světová ekonomika je stále v krizi a do toho vzniká další velký 
měnověpolitický chaos v rámci Evropské unie a eurozóny. 
Je potřeba nešířit paniku, protože na trzích se může rychle rozšířit napětí. Je spíše toho názoru, že 
čím větší je nervozita a nejistota, tím spíše je potřeba trhy méně překvapovat. Tento pohled u 
něho možná převáží. 
 
Guvernér Tůma: Dnešní rozhodnutí není jednoznačné. K věcnému popisu situace nemá co 
dodat. Původně se přikláněl ke stabilitě sazeb, ale prezentace i dnešní diskuze ho postupně vedou 
k opačnému rozhodnutí, protože argumenty pro ponechání sazeb jsou velmi slabé a jsou 
víceméně založeny na reputaci. To ho nakonec vrací k tomu, že prognózu neumí zpochybnit. 
Přestože s prognózou je konzistentní snížení sazeb, jejich stabilitu by bylo možné zdůvodnit 
poukazem na paniku na trhu. Je možné ale argumentovat i přesně opačně. To je přesně ta situace, 
kdy centrální banka má být „leader“ a nemá být ve vleku očekávání trhu. 
Druhým argumentem pro stabilitu sazeb může být jiná trajektorie kurzu. Na druhou stranu 
korigovaná inflace je velmi nízko, takže velké přestřelení inflačního cíle příliš nehrozí. 
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Neumí si představit, že by se za dva týdny ukázalo, že dnešní rozhodnutí bylo chybné. I kdyby 
kurz oslabil na úroveň 28 korun za euro, stále ho to nechává v klidu. Je potřeba rozlišit výkyvy 
kurzu, které jsou důsledkem momentální paniky, a trajektorii kurzu v horizontu jednoho až dvou 
let. Kurzový výkyv po dobu jednoho nebo dvou měsíců není nic fatálního a hlavně s tím není 
možné nic dělat. Pokud by za dva týdny bylo mimořádné měnověpolitické jednání s cílem 
zastavit nebo zbrzdit prudké oslabování kurzu, bylo by potřeba zvednout sazby o 100 bazických 
bodů. Prudké výkyvy kurzu by bylo možné tlumit spíše pomocí intervencí. Ovládnout paniku na 
trhu a čelit jí by tak znamenalo velmi razantní kroky, které ale v krátkém období nemají velký 
účinek. 
Proto by se i v dnešní situaci držel principu „business as usual“. Je zde samozřejmě obrovská 
nejistota. V komunikaci by ale velkou nejistotu nepřipouštěl, stejně tak ani možnost, že může 
přijít něco mimořádného. 
Připadá mu, že rizika v ekonomice jsou výrazně protiinflační. Z dnešní diskuze se zdá, že pokud 
se rizika v době od zpracování prognózy změnila, tak spíše směrem více protiinflačním, zatímco 
v proinflačním směru stojí možná jen jednorázový výkyv kurzu. Pokud věří tomu, že domácí 
ekonomika je na tom v rámci Evropy relativně dobře, a pokud věří prognóze, je po dnešní 
prezentaci a dnešní diskuzi spíše pro snížení sazeb. 
Pokud jde o volby, nejistotu s nimi spojenou nevnímá a nepamatuje si, že by za posledních deset 
let volby jakkoli ovlivnily finanční trhy. Na trzích jsou volby dlouhodobě ignorovány. Nějaká 
vláda zřejmě vznikne na podzim a nedomnívá se, že by to mělo zásadní dopad na vnímání 
finančních trhů. Spíše to bude převáženo vývojem v zahraničí. 
 
Viceguvernér Singer: Důležité je, jaká bude inflace na horizontu prognózy. Pokud bude 
oslabování kurzu jen krátkodobé po dobu několika týdnů, nebude to znamenat problém pro plnění 
inflačního cíle. Horší by bylo, kdyby v letošním roce byla nižší zahraniční poptávka ve srovnání s 
prognózou. Jelikož je čistý vývoz hlavním zdrojem růstu v letošním roce, znamenalo by to, že 
měnověpolitická inflace by na horizontu prognózy byla v optimistickém případě mezi nulou a 
1 %. Pokud vezme v úvahu rizikový scénář voleb, mohou být odloženy některé cenové úpravy 
jako nájemné, takže růst celkové inflace může být na horizontu prognózy podobný jako růst 
měnověpolitické inflace. Jelikož si již nikdo nevzpomene na nejistotu ohledně Řecka, bude 
potřeba vysvětlovat, proč nebyly sníženy měnověpolitické sazby, když přece bylo jasné, že je 
potřeba je snížit. Někdo může také argumentovat, že to bylo podruhé nebo potřetí, kdy sazby 
měly být sníženy, tentokrát navíc předvídatelně. 
Zadruhé si nemyslí, že by bylo potřeba měnit sazby v reakci na oslabující kurz. Připomíná, že 
minulá depreciační epizoda odezněla během dvou týdnů také díky úspěšné komunikaci, která 
poukázala na to, že pokud bude kurz daleko od prognózy, budou daleko od prognózy i 
měnověpolitické sazby. Nemyslí si, že dnes je situace principiálně jiná. Kromě toho v minulé 
depreciační epizodě pomohla vyšší riziková prémie a nevšiml si, že by se významněji projevila v 
inflaci. 
Dovolí si ještě třetí poznámku. Nedomnívá se jako guvernér Tůma, že volby neovlivní finanční 
trhy. Umí si představit, že poprvé po dlouhé době nebude zformována vláda přes střed 
politického spektra, ale jen na jednom okraji spektra. Přesto si ale myslí, že zahraniční  trhy 
budou reagovat na výsledek voleb až v okamžiku, když uvidí návrh rozpočtu na příští rok. 
Pamatuje z minulých politických změn, že dokud není předložen návrh rozpočtu, kurz může 
reagovat zhruba o 10 nebo 20 haléřů, to je málo. Souhlasí s guvernérem Tůmou, že kurz na 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 6. května 2010 

 13 

úrovni 28 korun za euro neznamená problém. V tomto případě by byla inflace na horizontu 
prognózy zhruba 2,2 %, to by stále považoval za úspěch. 
Rizika dnešního rozhodování vidí stále asymetricky ve směru snížení sazeb a je potěšen, že v 
tomto hodnocení není dnes sám. Rizika ve směru snížení sazeb vnímá nyní i silněji. 
 
Viceguvernér Hampl: Diskuze se začíná tříbit. K debatě o kurzu by dodal, že když je v klíčovém 
okamžiku mimořádně velká nejistota, často je argumentováno riziky kurzového vývoje a mohou 
být potlačovány jiné dlouhodobější makroekonomické úvahy. Rozumí tomu, že je to snadno 
uchopitelné a v malé otevřené ekonomice to hraje roli. Stále si ale myslí, že ani v klíčových 
krizových okamžicích není dobré přepínat do módu kurzového cílování. Tím nechce říci, že se 
tak nyní děje. Jak říkal viceguvernér Singer, depreciační epizoda v první fázi krize možná nebyla 
příjemná, ale ani neškodila. Kurz byl během krize na vyšší hladině a byla to součást přizpůsobení. 
Zdá se, že nebylo ohroženo plnění inflačního cíle. Denní pohyby kurzu ho nikdy netrápily a 
netrápí ho ani dnes.  
Zadruhé, pokud budeme čelit novému kolu finanční nestability, tentokrát by tato nestabilita byla 
způsobena suverénními dluhy vlád. Její řešení by bylo dlouhodobé a zásah do evropských 
ekonomik bolestnější ve srovnání s předchozím kolem finanční nestability, protože zde již není 
žádná záchranná síť. Následky a způsoby řešení budou nepříjemné, nebudou mít dobrý vliv na 
fungování reálné ekonomiky a bude ohrožen scénář oživení popsaný v prognóze. Možná je to 
přehnaná obava, ale zdá se mu, že toto riziko existuje. 
Pokud jde o prognózy mezinárodních institucí, opakuje, že i sami tvůrci nové prognózy Evropské 
komise v Bruselu tvrdili, že je příliš optimistická. Také zástupci všech jednotlivých zemí, 
především eurozóny, říkali, že je příliš optimistická. 
Další jeho poznámka se týká pomoci mezinárodního společenství Řecku. V souvislosti s tržní 
reakcí na tuto mezinárodní pomoc si vzpomněl na článek Taylora, který dokazoval, že skutečná 
panika na trhu nezačala okamžitě po pádu Lehman Brothers, ale největší dynamiku panika 
nabrala až v okamžiku, kdy ministr financí USA Henry Paulson zveřejnil velikost záchranného 
programu TARP pro americké banky. Někdy může mít taková pomoc opačný účinek, než autoři 
předpokládali. Zveřejnění příliš velké pomoci může trhy vyděsit, když si uvědomí, o jak velký 
problém jde v případě řešení problému s jednou ekonomikou. Možná toto částečně vysvětluje 
současnou reakci trhu na pomoc Řecku. Tuto poznámku o mezinárodní pomoci Řecku zmiňuje v 
souvislosti s tím, že trh před rokem málo reagoval na naprosto nevyhnutelné zhoršování fiskální 
situace ve všech zemích. Nyní se bojí, aby nedošlo k rychlému přestřelení na druhou stranu. To 
pak nebude mít žádné dobré řešení. Proti tomuto riziku je riziko koruny na úrovni kolem 28 nebo 
29 korun za euro relativně méně významné. 
Poslední poznámka se týká komunikace. Považuje za  naprosto zásadní, co řekl guvernér Tůma. 
Pokud by dnes byly sazby sníženy, pak je otázka, co to bude znamenat z hlediska komunikace a 
zda budeme chtít komunikaci tohoto kroku aktivně řídit nebo ne. Je možné komunikovat, jak 
říkal guvernér Tůma, že děláme „business as usual“ a že nová prognóza vede ke snížení sazeb. 
Obává se, že tato komunikace v dnešní zjitřené situaci nebude stačit. Bude se nabízet i druhá 
interpretace, že ČNB ví nebo tuší něco, co trhy nevědí nebo netuší, nebo že se ČNB něčeho 
obává. Uvědomuje si, že není možné se takové interpretace zbavit. Je otázka, zda je potřeba se 
takové interpretaci vůbec bránit. 
Vrchní ředitel Tomšík: Souhlasí s viceguvernérem Hamplem, že začíná převažovat 
makroekonomický pohled a pohled z reálné ekonomiky více než pohled finančních trhů. 
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Pokud jde o komunikaci, umí si představit, že případná stabilita sazeb nemusí být v rozporu s 
prognózou, přestože s ní je konzistentní snížení sazeb. V rámci prognózy byl zpracován 
citlivostní scénář kurzu. Kurz se dnes blíží tomuto scénáři, a to by mohlo být využito v 
komunikaci spojené se stabilitou sazeb. Není to ale standardní postup, protože citlivostní scénář 
kurzu se nepublikuje, takže by to nebyl postup „business as usual“. 
Bylo řečeno, že oslabení kurzu na úroveň kolem 28 nebo 29 korun za euro nepředstavuje 
problém. Namítá, že by to bylo příliš silné oslabení. Na včerejším makrofinančním panelu byl 
prezentován základní zátěžový scénář a tři alternativní zátěžové scénáře. V žádném ze scénářů 
kurz nikdy nepřesáhl hladinu 29 korun za euro. 
Celkově u něho začíná převažovat makroekonomický pohled. 
 
Guvernér Tůma: V případě oslabení kurzu na úroveň kolem 28 a 29 korun za euro by odlišil 
momentální výkyv na trhu a trajektorii kurzu. Zátěžové scénáře, o kterých mluvil vrchní ředitel 
Tomšík, znamenají, že kurz by byl na hladině 28 až 29 korun za euro po dobu několika měsíců, a 
toto by mělo negativní dopad na ekonomiku. Něco jiného je, pokud dojde k výkyvu kurzu 
podobně jako v době po pádu Lehman Brothers, kdy kurz byl po dobu dvou měsíců slabší a pak 
velmi rychle korigoval zpět. 
Nevidí v ekonomice žádný fundamentální důvod, proč by trajektorie kurzu měla být jiná oproti 
prognóze a proč by měl kurz být delší dobu na jiné úrovni. Spíše si myslí, že pokud kurz 
krátkodobě oslabí, je možné očekávat jeho korekci. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Souhlasí s viceguvernérem Hamplem, že trhy příliš nereagovaly 
bezprostředně po pádu Lehman Brothers a také nereagovaly v první fázi krize na zhoršenou 
fiskální situaci v zahraničí. Možná to není příliš zřetelné, ale myslí si, že se investice přesunuly 
do zlata a že se tím zvýšila cena zlata. 
Dnešní diskuze se týká v mnohém eura. Je potřeba si ale také uvědomit, že pro domácí 
ekonomiku je největším problémem na dovozech ropa, která se obchoduje v dolarech. Koruna 
sice oslabila vůči euru, ale dolar zároveň vůči euru posílil. Podle jeho názoru nelze očekávat, že 
dojde k tak rychlé korekci dolaru vůči euru jako v případě koruny vůči euru. Domácí ekonomika 
je součástí Evropy a pokud budou problémy v eurozóně příliš velké, pak může kurz dolaru 
představovat pro domácí ekonomiku riziko v dovozních cenách jedné ze základních komodit. 
Rozumí tomu, že s prognózou je konzistentní snížení sazeb. Myslí si ale, že větší dopad může mít 
jedno snížení o 0,50 procentního bodu než dvě snížení o 0,25 procentního bodu. Na druhou 
stranu opakuje svůj argument, že transmise měnověpolitických sazeb je slabší na úrovni blízko 
nulové hranice. Jeho základní pochybnost je o tom, do jaké míry může být efektivní snížení sazeb 
o 0,25 procentního bodu. 
 
Viceguvernér Singer: Souhlasí s argumenty viceguvernéra Hampla o komunikaci, že snížení 
sazeb je možné opřít o konzistentní příběh. Tento příběh by ale vedl spíše ke snížení o 0,50 
procentního bodu a ne pouze o 0,25 procentního bodu, pokud kromě prognózy vezme v úvahu i 
hodnocení situace. Dnešní diskuze ale připouští pouze ponechání sazeb a snížení o 0,25 
procentního bodu. 
Zadruhé si myslí, že nelze uhodnout, jak bude komunikačně vyznívat snížení sazeb. Snížení 
sazeb by ale mělo být doplněno příslušným komentářem, který se vedle trajektorie sazeb zmíní i o 
trajektorii kurzu. Mělo by být řečeno, že pokud se kurz od této trajektorie odchýlí, budou 
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následovat tomu úměrné kroky a také sazby budou jinde. Taková komunikace byla zvolena 
počátkem minulého roku a domnívá se, že splnila účel. 
V souvislosti s eurozónou vidí dvě věci. Jednak je to možný pomalejší růst v eurozóně, ale kromě 
toho také možná již za příštím měnověpolitickým jednáním bude zřejmé, že ECB zašla k 
pozicím, které jsou v protikladu s jejím mandátem a definovaným cílem. Zdá se mu, že poté, co 
ECB odpustila Řecku snížené ohodnocení, možná se ECB začne odchylovat od mandátu, který 
byl původně odvozený od mandátu Bundesbanky. Jde o to, že Bundesbanka má v ECB jen jeden 
z mnoha hlasů. To by pak vyžadovalo i vyšší měnověpolitické sazby, protože by začaly narůstat 
makroekonomické rizikové prémie. V tuto chvíli ale tato úvaha není ve středu pozornosti. Možná 
za rok nebo rok a půl bude potřeba na to reagovat jinou úrovní sazeb. 
K cenám ropy v souvislosti s kurzem dolaru připomíná, že eurozóna je významný spotřebitel 
energie. Pokud se v eurozóně sníží ekonomický růst, bude to znamenat nižší poptávku po ropě a 
to bude mít dopad i na její cenu. 
Dále uvádí, že pokud začnou být středem pozornosti suverénní dluhy, bude jen otázkou času, kdy 
se pozornost obrátí směrem k USA. Spojené státy jsou na tom lépe než eurozóna jen v tom, že 
jejich ekonomika roste dlouhodobě o jedno procento rychleji. To je u dluhových ukazatelů velmi 
důležité. Tento vyšší růst je ale zajišťován tím, že všechny další ukazatele jsou horší než v 
eurozóně nebo v Evropě. Evropa nemá tak vysoký dluh v poměru k HDP a také průměrný deficit 
je v Evropě mnohem nižší než ve Spojených státech. To může vést k tomu, že kurz eura nebude 
oslabovat nade všechny meze. Kromě toho všichni vědí, že ekonomicky je eurozóna především 
Německo a další exportéři, takže evropské exporty jsou nyní více konkurenceschopné v rámci 
světové produkce, která se bude možná i nadále snižovat. 
Myslí si, že sazby by měly být sníženy. Zdá se mu, že některé faktory jsou za horizontem 
dnešního rozhodnutí a že jiné faktory bude možné komunikovat. Na začátku ale říkal, že dnes je 
velká šance dopustit se velké chyby. 
  
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 0,75 % s 
účinností od 7. května 2010. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu snížit lombardní sazbu na 
1,75 %. Diskontní sazba byla ponechána na stávající úrovni 0,25 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali 
čtyři členové bankovní rady: guvernér Tůma, viceguvernér Hampl, viceguvernér Singer a vrchní 
ředitel Tomšík. Dva členové hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny: vrchní ředitel 
Holman a vrchní ředitel Řežábek. 
 

Zapsal: Kamil Galuščák, poradce bankovní rady 
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