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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 23. září 2010 

Přítomni: guvernér M. Singer, viceguvernér M. Hampl, viceguvernér V. Tomšík (přítomen 
pouze na uzavřeném jednání bankovní rady), vrchní ředitel R. Holman, vrchní ředitel K. 
Janáček, vrchní ředitel P. Řežábek, vrchní ředitelka E. Zamrazilová. 
 
 
I.     Diskuze navazující na prezentaci 6. situační zprávy 

Viceguvernér Hampl: Růst spotřeby domácností ve druhém čtvrtletí neodpovídá intuici, proti 
intuici je i revize za první čtvrtletí. Je to „záhada spotřeby“, která se v této chvíli nedá rozumně 
vysvětlit. V prezentaci zaznělo, že neočekávaný růst spotřeby může signalizovat, že trh práce 
začíná oživovat oproti prognóze rychleji. Jestliže nedojde k revizi spotřeby domácností, pak by to 
mohlo změnit pohled na vývoj v minulých několika čtvrtletích. 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Z pohledu na rozsah historických revizí 
spotřeby domácností je zřejmé, že aktuální rozdíl spotřeby oproti prognóze může být během dvou 
následujících let revidován. Datová nejistota je v tomto případě vysoká. 
 
Guvernér Singer: SMS se nesnaží dostatečně vysvětlit překvapivé údaje z trhu práce a spotřeby 
domácností. Tvrzení uvedené na stranách 14 a 15, že zvýšená flexibilita trhu práce je 
vysvětlována pružnější reakcí, je příliš „tautologické“. Oceňuje, že poradce Galuščák se ve 
stanovisku k situační zprávě snažil poskytnout vysvětlení pomocí údajů o reálné ekonomice. Jeho 
analýza ho uklidnila. Příště by uvítal úsilí o vysvětlení v situační zprávě, kde ho „tautologická“ 
formulace příliš nepotěšila. SMS nemusí jen čekat na nová data. 
Odpověď SMS: SMS se omlouvá, že situační zpráva poskytuje ve větší míře konstatování faktů než 
vysvětlení.  
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o spotřebě domácností): Je možné, že odhad spotřeby 
domácností je podhodnocen, protože zachycuje pouze mzdy, které tvoří jen asi polovinu příjmů 
domácností? Příjmy domácností zahrnují vedle mzdových příjmů i příjmy sociální, z podnikání, 
majetku a podobně. 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o spotřebě domácností): Upozorňuje, že nepracovní příjmy 
tvoří asi 52 % celkových příjmů domácností. Nemyslí si, že by v krátkém období mohlo dojít k 
výraznému poklesu míry úspor, který by vedl k vyšší spotřebě domácností. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o spotřebě domácností): Vyslovuje stejnou domněnku jako 
vrchní ředitelka Zamrazilová, že odhad spotřeby domácností je možná založen jen asi na polovině 
celkových příjmů domácností. 
Odpověď SMS: Při tvorbě prognózy spotřeby domácností SMS bere v úvahu rozklad 
disponibilního důchodu domácností na jednotlivé složky. Tento rozklad SMS porovnává s 
prognózou nominální spotřeby domácností. V prognóze SMS očekávala pokles disponibilních 
příjmů po celý rok 2010 nejen z titulu mezd a platů, ale i daní a sociálních příspěvků. Pozitivně 
letos přispívají sociální dávky a částečně také důchody z vlastnictví, které během krize v roce 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 23. září 2010 

 3 

2009 výrazně propadly. Chybu prognózy spotřeby domácností ve druhém čtvrtletí přibližně z 
jedné třetiny vysvětlují zaměstnanost a mzdy. Zbytek může být vysvětlen ostatními složkami 
disponibilního příjmu domácností nebo výraznějším poklesem míry úspor oproti prognóze. Zatím 
nebyly publikovány údaje o národních účtech domácností, takže SMS neví, zda v prognóze je 
chyba na straně ostatních příjmů domácností nebo v odhadu míry úspor. Údaje budou k dispozici 
při zpracování příští prognózy. 
 
Vrchní ředitel Holman (v diskuzi o spotřebě domácností): Polemizuje s vysvětlením na straně 
18, že neočekávaný nárůst spotřeby domácností může být vysvětlen navýšením nemzdových 
složek nominálního disponibilního důchodu nebo poklesem míry úspor. Čím SMS vysvětluje tyto 
dvě hypotézy? 
Odpověď SMS: Vysvětlení SMS nemá, ani jedna z těchto dvou možných variant není v souladu s 
intuicí. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o spotřebě domácností): Konstatuje, že část příběhu 
prognózy věnovaná soukromé spotřebě a trhu práce se rozpadla. Již na předchozích 
měnověpolitických jednáních se někteří členové bankovní rady dotazovali, zda je v souladu 
předpoklad o ekonomickém oživení a současném zhoršování situace na trhu práce. Dotazuje se, 
jaké jsou v této oblasti modelové předpoklady. 
Odpověď SMS: Nejdůležitějším vstupem v modelu jsou mzdy. Ostatní příjmy domácností jsou 
zapracovány pomocí externích zásahů. 
 
Guvernér Singer (v diskuzi o spotřebě domácností): Považuje SMS nečekané zrychlení spotřeby 
domácností za konzistentní s poklesy tržeb v maloobchodě bez motoristického segmentu? Nezdá 
se mu, že by za růstem spotřeby byly tržby ve službách, protože nepozoruje například plná 
kadeřnictví a provozovny služeb zvlášť. 
Odpověď SMS: SMS souhlasí, že růst spotřeby domácností není konzistentní s údaji o tržbách v 
maloobchodě bez motoristického segmentu. ČSÚ přitom nedávno provedl metodickou změnu, 
když z důvodu nespolehlivosti sektorových účtů domácností má být spotřeba domácností lépe 
provázána s tržbami v maloobchodě. V historickém kontextu nicméně není odchylka těchto dvou 
časových řad vysoká. Zatímco spotřeba domácností obnovila meziroční růst, tržby v 
maloobchodě bez motoristického segmentu nadále klesají. SMS nemá vysvětlení pro tento rozdíl, 
ale vývoj tržeb lépe odpovídá intuici než spotřeba domácností. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o tržbách v maloobchodě): V rychlé informaci o tržbách v 
maloobchodě zaznamenal výrazný propad tržeb z pohonných hmot zhruba o 9-10 %. To může 
částečně vysvětlit, proč jsou tržby v maloobchodě stále nízké. 
 
Guvernér Singer (v diskuzi o tržbách v maloobchodě): Proč by měla klesat spotřeba pohonných 
hmot, když roste spotřeba domácností a obnovuje se výroba? 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o tržbách v maloobchodě): Nárůst mýtného je oproti 
předchozímu roku cca 5 % na srovnatelnou tonáž. To znamená, že tranzitní doprava zde 
nenakupuje pohonné hmoty kvůli jejich vyšší ceně oproti zahraničí. Tržby v maloobchodě jsou z 
toho důvodu nižší a do spotřeby domácností to nevstupuje. 
Odpověď SMS: Celkové mýtné se meziročně zvýšilo zhruba o 15 %. 
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Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o tržbách v maloobchodě): Je ale potřeba tento údaj převést 
na srovnatelnou základnu, protože bylo zavedeno mýtné pro nižší tonáže. Po tomto očištění činí 
růst mýtného na srovnatelné základně necelých 5 %. 
 
Guvernér Singer (v diskuzi o tržbách v maloobchodě): Ten efekt plynoucí z propadu tržeb 
pohonných hmot u kamionů by ale musel být hodně velký.  
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o pružnosti trhu práce): Na straně 14 je naznačena hypotéza, že 
trh práce je více flexibilní. Proč by měla být flexibilita trhu práce vyšší právě v této fázi cyklu? 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o pružnosti trhu práce): Upozorňuje, že s vyšší 
pružností trhu práce je spojena jedna ze základních podmínek vstupu do eurozóny. 
 
Guvernér Singer (v diskuzi o pružnosti trhu práce): Dotazuje se na příčiny poněkud rychlejší 
reakce trhu práce na ekonomický vývoj. 
Odpověď SMS: SMS souhlasí, že nedošlo ke zvýšení pružnosti trhu práce ve smyslu 
strukturálním. V období od začátku roku 2009 se registrovaná nezaměstnanost zvyšovala v reakci 
na ekonomický cyklus poněkud rychleji než obvykle. Od počátku letošního roku nezaměstnanost 
naopak reagovala na cyklus pomaleji. To je v souladu s tvrzením poradce Galuščáka ve 
stanovisku k situační zprávě, že míra nezaměstnanosti v následujících měsících nebude klesat tak 
výrazně, jak by odpovídalo vývoji cyklu. Jednalo se spíše o vliv očekávání, kdy podniky na 
počátku krize propouštěli výrazněji, a ne o zvýšení flexibility. 
SMS předpokládala, že recese v první fázi postihne zpracovatelský průmysl, zatímco v další fázi 
sektor služeb. Tento sektorový posun se měl projevit i ve vývoji zaměstnanosti. K tomu však 
nedošlo, protože zaměstnanost ve službách sice v prvním čtvrtletí klesala, ale ve druhém čtvrtletí 
již stagnovala. 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o prognóze mezd): Úbytek nezaměstnaných nemusí být 
předstihovým indikátorem růstu mezd. Podniky si zřejmě během krize ponechaly kádrové 
pracovníky a vyplácely jim nižší mzdu než obvykle. Nyní když podniky mají zakázky a obnovuje 
se produkce, dochází nejprve ke zvyšování mezd těchto kádrových pracovníků. To znamená, že 
ve třetím čtvrtletí může dojít ke znatelnému růstu průměrné mzdy, aniž poroste zaměstnanost. 
Odpověď SMS: SMS pracuje s průměrnou mzdou, ale vyhodnocuje i odpracované hodiny. V první 
fázi ekonomického oživení zřejmě dojde ke zvýšení počtu odpracovaných hodin. 
 
Vrchní ředitel Holman (v diskuzi o prognóze mezd): Na straně 15 v situační zprávě je uvedeno, 
že oproti předchozímu období již ve druhém čtvrtletí nejsou pozorovány strukturální efekty na 
průměrnou mzdu. Očekává SMS v prognóze, že v nadcházejícím období, kdy podniky budou 
najímat pracovníky s nižší mzdou, může dojít k opačnému efektu? 
Odpověď SMS: V aktuální fázi cyklu mohou být tyto efekty opačné než dříve. Skutečný růst 
průměrné mzdy tak může být nižší oproti prognóze. To ale nebude znamenat protiinflační riziko, 
protože model odhaduje fundamentální růst mezd, který nezahrnuje strukturální efekty. 
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Viceguvernér Hampl (v diskuzi o prognóze mezd): Počítá základní scénář prognózy s těmito 
strukturálními vlivy na průměrnou mzdu? 
Odpověď SMS: Základní scénář prognózy pracuje s očištěnou časovou řadou průměrné mzdy. Již 
v sestupné fázi cyklu v roce 2009 byla tato očištěná časová řada nižší ve srovnání s údaji o 
průměrné mzdě ČSÚ. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o fiskální konsolidaci): Počítá SMS s tím, že vláda může 
rozhodnout o snížení mzdových prostředků pro státní zaměstnance o 10 %? 
Odpověď SMS: Fiskální konsolidace není zahrnuta v základním scénáři prognózy, ale její efekty 
je možné posoudit v rámci citlivostního scénáře, kde je nižší růst HDP především z důvodu nižší 
spotřeby domácností. Plánovaná fiskální restrikce, včetně snížení objemu mzdových prostředků 
státních zaměstnanců o 10 %, bude větší ve srovnání s tímto citlivostním scénářem, takže růst 
HDP bude ještě nižší. 
Údaje o chystané redukci výdajů na sociální dávky a jiné příjmy domácností v rámci 
připravované fiskální konsolidace budou do rozkladu disponibilního příjmu domácností 
zapracovány v příští prognóze. 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o fiskální konsolidaci): Vliv fiskální konsolidace na vývoj v 
některých sektorech ekonomiky je obtížně kvantifikovatelný. Domnívá se, že fiskální výhled 
bude znamenat jasné podnikatelské prostředí na období nejméně rok nebo rok a půl a že podniky 
mohou na to reagovat pozitivněji než v předchozích dvou letech, mimo jiné v najímání 
pracovníků a v investiční aktivitě. Tento aspekt fiskální konsolidace mu v situační zprávě chybí. 
SMS očekává pouze negativní dopad fiskální konsolidace na ekonomiku. 
 
Vrchní ředitel Holman: SMS zřejmě interpretuje nízký růst úvěrů jako absenci robustního 
ekonomického růstu. Domnívá se, že nízký růst úvěrů v nadcházejícím období nemusí být 
ukazatelem absence robustního růstu. Krize mohla změnit chování účastníků finančního trhu a 
přístup k riziku může být jiný než dříve. 
 
Vrchní ředitel Holman (v diskuzi o růstu v zahraničí): Na straně 19 je uvedeno, že růst vývozu 
navazuje na vývoj zahraniční poptávky a že v zahraniční poptávce stále není patrné odeznění 
efektů minulých stimulačních opatření. Myslí si SMS, že růst v zahraničí stále není robustní, 
protože je tažen minulými stimuly? 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o růstu v zahraničí): SMS se domnívá, že růst v EU je křehký. 
To je sice pravda, ale růst domácího zpracovatelského průmyslu je tažen exportem, který není 
závislý na růstu HDP hlavních obchodních partnerů v západní Evropě, ale na růstu exportu těchto 
partnerů, především Německa. Německo se s velkou pravděpodobností stane opět první 
vyvážející ekonomikou světa a také se ukazuje, že více než polovina exportu Německa směřuje v 
letošním roce mimo trhy EU do teritorií s pokračující vysokou dynamikou jako Indie, Čína, 
jihovýchodní Asie a jižní Amerika. To může znamenat, že domácí export patrně nebude v příštím 
roce příliš zasažen zpomalením růstu německé ekonomiky. 
Odpověď SMS: Výhled růstu německé ekonomiky je v Consensus Forecasts pesimistický, když z 
letošních 3,2 % se do roku 2013 sníží na 1,4 %. To může negativně ovlivnit domácí export. V 
případě Slovenska, které je druhým největším obchodním partnerem, je výhled růstu opačný, kdy 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 23. září 2010 

 6 

z letošní úrovně 3,5 % se do roku 2013 růst zvýší na 4,3 %. SMS si je vědoma, že z hlediska 
efektivní eurozóny jsou tyto dvě země pro domácí ekonomiku nejdůležitější, zatímco v eurozóně je 
řada zemí, které se takto optimisticky vyvíjet nebudou. Sazby v eurozóně se také budou upravovat 
spíše s ohledem na průměrný růst v eurozóně ve výši okolo 1,8 % a nikoli pouze podle vývoje v 
Německu. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o platební bilanci): V části o platební bilanci na straně 
22 ji zaujala poznámka u ostatních investic o čistém odlivu finančních zdrojů podniků. Co lze z 
finančního účtu platební bilance vyčíst o chování bank a podniků vzhledem k zahraničí v období 
od počátku roku? 
Odpověď SMS: V prvním pololetí 2010 byl zaznamenán odliv ostatních investic ve výši 135 
miliard korun. V rozhodující míře je tento odliv zaznamenán v podnikové sféře a jde především o 
růst poskytnutých obchodních úvěrů, finančních úvěrů a depozit. SMS sbírá údaje na vzorku 450 
největších exportérů a importérů. V situační zprávě jsou vedeny údaje z tohoto vzorku, protože 
SMS má jistotu, že tyto údaje jsou z účetnictví podniků. 
V kategorii obchodních úvěrů došlo k nárůstu krátkodobých úvěrů, které souvisejí s vývozem 
oceli a automobilů. Ve statistice se objevují nová teritoria, například Čína. Toto teritorium se v 
letošním roce stává nosné například pro Škodu Mladá Boleslav. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o platební bilanci): Vývozci poskytují úvěry svým 
zahraničním partnerům? 
Odpověď SMS: Ano, vývozci poskytují krátkodobé obchodní úvěry. 
V kategorii finančních úvěrů je nárůst neobvyklý, ale opět jde především o krátkodobou likviditu 
v automobilovém průmyslu. Subjekty se zapojují do financování aktivit například na základě 
požadavku mateřských firem v zahraničí. 
Třetí kategorií je nárůst depozit v zahraničí. To je spojeno s aktivitou jednoho velkého subjektu, 
který v zahraničí emitoval dluhopisy a jejich výnos byl rozložen mezi depozita u domácích a 
zahraničních bank. 
V chování bankovního sektoru SMS nevidí žádné anomálie, ať už jde o transakce na finančním 
účtu nebo na běžném účtu platební bilance. Dochází k určité konsolidaci, kdy v předchozím roce 
mizela likvidita a snižovaly se krátkodobé závazky. Nyní je patrný růst krátkodobých aktiv, což 
není nic neobvyklého. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o rizikové prémii): V měnověpolitickém doporučení ho 
překvapila na straně 4 úvaha, že očekávaná mírně vyšší hodnota rozpětí mezi sazbami 3M 
PRIBOR a 2T repo sazbou oživuje úvahu o snížení měnověpolitických sazeb k zajištění 
požadované úrovně tržních sazeb. Doufá, že toto není vážná hrozba, protože v prezentaci tento 
argument nezazněl. Polemizuje s vysvětlením, že tato vyšší hodnota rozpětí může souviset s 
nárůstem rozpětí mezi sazbami 3M EURIBOR a 3M EONIA swap indexem kvůli fiskální situaci 
jižního křídla eurozóny a nejisté situaci ohledně řeckého dluhu. SMS díky tomuto vysvětlení 
očekává, že domácí rozpětí se může zvýšit i ve čtvrtém čtvrtletí. Až tak přímou vazbu by nečekal. 
Nedošlo by naopak ke snížení domácího rozpětí, pokud by byly zvýšeny měnověpolitické sazby? 
Odpověď SMS: SMS o tomto vztahu mezi rozpětím na domácím a zahraničním finančním trhu 
stále mnoho neví. 
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Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o rizikové prémii): SMS nicméně uvádí, že to oživuje úvahy 
o snížení měnověpolitických sazeb. 
Odpověď SMS: Pohyby v tomto rozpětí jsou v řádu setin procentního bodu. Tyto změny SMS 
nepovažuje za významné, ale je korektní na ně upozornit. 
Prognóza předpokládá rozpětí ve třetím čtvrtletí ve výši 0,45 procentního bodu, zatímco 
dosavadní průměr za třetí čtvrtletí je 0,48 procentního bodu. Včera se rozpětí snížilo na 0,46 
procentního bodu. Ve čtvrtém čtvrtletí prognóza očekává snížení rozpětí na 0,4 procentního bodu. 
Rozpětí je v zásadě stabilní v období od poslední změny měnověpolitických sazeb v květnu. Tato 
stabilita nastává v podmínkách, kdy referenční zahraniční ukazatel, kterým je rozpětí zajištěných 
a nezajištěných operací na euriborovém trhu, částečně rostlo. Tento nárůst SMS dává do 
souvislosti s ukončením ročního dodávacího repo tendru ECB a také se snížením nákupu vládních 
dluhopisů ze strany ECB. Rozpětí se také mohlo zvýšit v souvislosti s obnovenými negativními 
očekáváními ohledně fiskální situace v jižním křídle eurozóny, které se z Řecka přesouvají také na 
Irsko a Portugalsko. 
SMS se domnívá, že tento nárůst rozpětí v zahraničí působí proti snižování rozpětí na domácím 
finančním trhu. Mohou však zde být i jiné domácí faktory jako například strategické kótování 
sazeb na mezibankovním trhu, což je nová hypotéza, kterou chtějí někteří výzkumníci v ČNB 
podrobit podrobnějšímu zkoumání. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o rizikové prémii): SMS tedy počítá se snížením rozpětí na 
0,4 procentního bodu ve čtvrtém čtvrtletí. V měnověpolitickém doporučení je ale uvedeno, že 
rozpětí bude ve čtvrtém čtvrtletí oproti prognóze mírně vyšší. 
Odpověď SMS: Prognóza očekává ve čtvrtém čtvrtletí rozpětí ve výši 0,4 procentního bodu. Podle 
dosavadního průběhu to ale zřejmě bude více. Zatím SMS nepozoruje žádný náznak pozvolného 
sestupu tohoto rozpětí, se kterým počítá prognóza. 
 
Guvernér Singer (v diskuzi o rizikové prémii): SMS sice říká, že změny v rozpětí jsou 
zanedbatelné, ale ve čtvrtém čtvrtletí bude toto rozpětí oproti prognóze s ohledem na jeho 
dosavadní stabilitu zřejmě o 0,1 procentního bodu vyšší. Pokud přijme hypotézu, že rozpětí v 
zahraničí je předstihovým indikátorem domácího rozpětí a že v zahraničí je pozorován nárůst 
rozpětí, odchylka od prognózy by ve čtvrtém čtvrtletí mohla být ještě větší. To by pak skutečně 
mohlo vést k pochybám o nastavení měnověpolitických sazeb. Zřejmě to SMS zatím nevnímá 
jako silný argument, ale může se to objevit jako riziko později. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o rizikové prémii): Tato úvaha ale nebyla uvedena v dnešní 
prezentaci. 
 
Viceguvernér Hampl: Poradce ve stanovisku píše, že je uklidněn tím, že inflace je na horizontu 
měnové politiky na cíli. Inflace je ale na cíli v logice inflačního cílování. Uklidňuje ho to z jiného 
důvodu? 
Vrchní ředitel Holman (v diskuzi o očekávané inflaci): Jak SMS vysvětluje, že inflační 
očekávání finančního trhu jsou výrazně nad prognózou a nad inflačním cílem? 
Odpověď SMS: SMS prezentuje výsledky šetření inflačního očekávání finančního trhu v září, 
které nebyly k dispozici při zpracování situační zprávy. Ve tříletém horizontu očekávaná inflace 
již dlouhou dobu stagnuje na hodnotě 2,5 %, což SMS neumí vysvětlit. V ročním horizontu se 
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očekávání dokonce zvýšila na 2,6 % v září, což je mírně překvapivé. Je možné, že analytici 
finančního trhu počítají s některými daňovými dopady fiskální konsolidace nad rámec zvýšení 
spotřebních daní z cigaret. 
  
Guvernér Singer (v diskuzi o očekávané inflaci): Návrh státního rozpočtu na příští rok nepočítá 
se zvýšením DPH. Je možné, že Ministerstvo financí se zvýšením DPH v příštím roce přesto 
kalkuluje a vytváří si tak rozpočtovou rezervu. Toho si mohli analytici všimnout. 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o očekávané inflaci): Připomíná, že DPH je možné zvýšit 
kdykoli, i v průběhu roku. 
  
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o očekávané inflaci): Že by celá skupina analytiků takto 
uvažovala? 
Odpověď SMS: V médiích se před časem objevila zpráva, že Ministerstvo financí skutečně 
uvažuje mimo rámec státního rozpočtu na příští rok o zvýšení snížené sazby DPH, nejdříve však 
od 1.4.2011. 
K vyšší očekávané inflaci v horizontu jednoho roku SMS dodává, že analytici také očekávají v 
příštím roce vyšší růst mezd a HDP ve srovnání s prognózou. 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o očekávané inflaci): Vyslovuje úvahu, že vyšší inflační 
očekávání mohou odrážet předpoklad, že zvýšení cen elektřiny v rozsahu 10-15 % se může přelít 
i do dalších cenových okruhů. 
Odpověď SMS: Vyšší ceny elektřiny mohou být dalším faktorem, který vysvětluje vyšší 
očekávanou inflaci v horizontu jednoho roku. SMS zaznamenala varovný komentář jednoho z 
analytiků, že inflace by se tím mohla zvýšit na 3-4 %. To je sice přehnané, protože přímý vliv 
vyšších cen elektřiny na inflaci je zhruba 0,2-0,3 procentního bodu, ale výši očekávané inflace to 
mohlo ovlivnit.  
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o očekávané inflaci): Tak výrazné zvýšení cen elektřiny 
podniky nemohou vstřebat v nákladech, musí se to projevit částečně v cenách. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o očekávané inflaci): Ministerstvo financí zřejmě 
připravuje státní rozpočet na příští rok podle prognózy založené v oblasti spotřeby domácností na 
dvouprocentním růstu. 
Odpověď SMS: Ministerstvo financí předpokládá zhruba stejný růst spotřeby domácností jako 
naše prognóza, to znamená mírný pokles v letošním roce a návrat ke kladnému růstu v příštím 
roce. Prognózu inflace má Ministerstvo financí také velmi podobou, ale na rozdíl od prognózy 
ČNB očekávají zhruba jednoprocentní dopad daní do inflace. Ministerstvo tento dopad daní blíže 
nespecifikuje, ale zřejmě kalkulují se zvýšením DPH. To by za jinak nezměněných podmínek 
znamenalo, že Ministerstvo financí očekává zhruba o jeden procentní bod nižší měnověpolitickou 
inflaci než prognóza ČNB. Tento dopad zvýšení DPH je tedy v prognóze Ministerstva financí 
zapracován velmi nekonzistentně. 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o příloze situační zprávy): Příloha o transmisi měnové politiky 
je dobrá, užitečná a zajímavá. Je rád, že se nepotvrdil efekt kanálu bohatství. Kdyby byl potvrzen, 
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změnilo by to jeho náhled na fungování domácí ekonomiky. Pokud bude příloha publikována ve 
významném časopise, upozorňuje na nesrovnalosti v používání pojmů procenta a procentní body 
na stranách 4 a 5. Celkově si myslí, že všechny výsledky jsou intuitivní, možná až moc podezřele. 
Vrchní ředitel Janáček již dříve navrhl věnovat se tomuto tématu zvlášť na poradě expertů, s tím 
souhlasí. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o příloze situační zprávy): Oceňuje přílohu o transmisi 
měnové politiky. V závěrech na straně 20 ji zaujalo, že přenos měnověpolitických impulsů do 
ekonomiky odpovídá teoretickým očekáváním. V oblasti vlivu kurzu na HDP se to ale 
nepotvrdilo. Jak SMS vysvětluje, že dopad kurzového šoku je proti intuici? Dále doporučuje 
věnovat se analýze „risk-taking“ kanálu, protože tento kanál je podle jejího názoru zdrojem 
procyklického chování reálného a finančního sektoru. 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o příloze situační zprávy): Souhlasí s viceguvernérem 
Hamplem, aby téma přílohy o transmisi měnové politiky bylo diskutováno na poradě expertů. 
Tvrzení v závěru přílohy, že výsledky odpovídají teoretickým předpokladům, u něho vzbuzuje 
spíše podezření. 
 
Guvernér Singer (v diskuzi o příloze situační zprávy): Tématu transmisních kanálů měnové 
politiky bude věnována porada expertů. 
 
 
 

II.     Uzavřené jednání bankovní rady 

Vrchní ředitel Řežábek: Uvažuje o rizicích pro další vývoj. Domácí ekonomika se nachází na 
jiné trajektorii ve srovnání se zahraničím. Máme momentálně více stabilizovaný finanční sektor i 
ekonomiku, než je tomu na západ od našich hranic. Aktuální riziko pro inflaci nehrozí, přestože 
se opakovaně dříve vyjadřoval k rostoucím cenám komodit a jiných nákladových položek. Myslí 
si, že rizika inflace by v zásadě měla být na poptávkové straně. Rizika inflace se objevují na trhu 
práce a v cenách komodit. Na to bude možné reagovat restriktivní měnovou politikou. 
Největší riziko vidí v exportu s ohledem na křehkost vývoje domácí i zahraniční ekonomiky. Má 
aktuální evidenci, že v USA se opět zvyšuje nervozita z možného budoucího vývoje americké 
ekonomiky. V Evropě se banky budou muset vypořádat s novým požadavkem vyšší kapitálové 
přiměřenosti v bankovním sektoru, přitom ani v domácí ekonomice úvěry podnikům nedosahují 
loňské úrovně, což působí v dlouhém horizontu protiinflačně. 
Přestože nesouhlasí se současnou nízkou úrovní měnověpolitických sazeb, což opakuje již po 
několikáté a odkazuje se i na svůj nedávný rozhovor pro Reuters, momentálně ale chce zachovat 
stabilitu pro finanční a podnikový sektor. Tento pohled u něho převažuje. 
 
Viceguvernér Hampl: Úvahy o záhadném chování spotřeby domácností a mezd jsou sice 
zajímavé, ale dnešní měnověpolitické rozhodování příliš neovlivňují. 
Již na předminulém měnověpolitickém jednání v červnu řekl, že očekávaný mix fiskální a 
měnové politiky se oproti minulému roku výrazně změnil. Dříve si myslel, že fiskální politika 
bude uvolněnější a měnová politika bude postupně více restriktivní. Nyní je zřejmé, že mix bude 
jiný a že po zbytek letošního roku a příští rok lze čekat více restriktivní fiskální politiku a nadále 
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mírně uvolněnější měnové podmínky. Také dopady změn pravidel ve finančním sektoru budou 
působit v tomto směru. Na tomto pohledu se od června nic nezměnilo. 
Proti tomu stojí úvaha o dlouhodobé udržitelnosti aktuálně nízkých sazeb, která byla již 
opakovaně diskutována na předchozích měnověpolitických jednáních. Takto nízké sazby jsou v 
dlouhém období neudržitelné a vytvářejí rizika pro finanční stabilitu, na které měnová autorita 
bude reagovat obtížně, pokud na ně nezareaguje hned v zárodku nebo dříve, než se začnou 
projevovat. Připomíná, že dokonce již profesor Woodford, který tento týden vystoupí v ČNB na 
semináři, zastává názor, že vyšší finanční páka (leverage) v ekonomice přispívá k vyšší finanční 
nestabilitě. Tento názor již nepropagují jen ekonomové jako John Taylor a Allan Meltzer, ale 
stává se postupně názorem hlavního proudu ekonomie. 
V kontextu úvahy o neudržitelnosti nízkých sazeb připomíná, že například reálná dvoutýdenní 
repo sazba ex-ante nebo reálný jednoroční PRIBOR ex-ante byly v době před vypuknutím 
globální finanční a ekonomické krize po dlouhou dobu záporné. Během krize se tyto reálné sazby 
prudce zvýšily a nyní se vracejí na předkrizovou úroveň. Tato evidence také přispívá k obecné 
úvaze o dlouhodobém nastavení měnověpolitických sazeb.  
Argumenty o dlouhodobé neudržitelnosti nízkých sazeb jsou ale aktuálně převažovány 
makroekonomickými faktory. Doporučuje sazby neměnit a sledovat, kdy výše zmíněný 
kompenzující faktor v podobě rizika nízkých sazeb pro finanční stabilitu začne převažovat 
aktuální makroekonomickou situaci, která aktuálně velí k dalšímu udržování dlouhodobě 
neudržitelné úrovně měnověpolitických sazeb. 
 
Vrchní ředitel Holman: Vychází z toho, že pomalu dochází a dojde k obnovení robustního růstu 
ekonomiky a že se rozpadá scénář o oživení ve tvaru „W“. Zdá se, že ukončení programu 
šrotovného v Německu nemělo velký vliv na německou ani na domácí ekonomiku. 
V domácí ekonomice neočekávaně rychle roste spotřeba domácností a tento rychlý růst SMS 
nedokáže vysvětlit. Připouští, že fiskální konsolidace přinese určitý zásah do spotřeby 
domácností, ale její růst zřejmě nijak výrazně nezpomalí. 
Poukazuje na to, že se obnovuje robustní růst německé ekonomiky a že domácím výrobcům se 
daří nacházet i jiná odbytiště mimo země EU. Jeho optimismus posiluje i to, že ekonomika 
obnovuje růst i přes posilování kurzu. Posilování kurzu zřejmě není takovým rizikem pro 
zpomalení růstu ekonomiky jako dříve. 
Kromě vyššího růstu ekonomiky v příštím roce dojde k očekávanému růstu cen energií, i když 
tento inflační faktor SMS neumí kvantifikovat. Dále opakuje svoji úvahu, že relativně nízký růst 
úvěrů nemusí být známkou, že nedochází k obnovení ekonomického růstu. Domnívá se, že krize 
zřejmě vedla k eliminaci části spekulativních a vysoce rizikových úvěrů. 
Pokud by v příštím roce došlo k obnovení robustního růstu ekonomiky, dnešní měnověpolitické 
sazby jsou ve vztahu k tomu nízké. Míra nejistoty je však vysoká. Růst německé ekonomiky 
může opět zpomalit, kromě toho růst cen elektřiny nemusí působit jen na inflaci, ale i ve směru 
nižšího hospodářského růstu. Nejistý je i vývoj zaměstnanosti. Souhlasí se situační zprávou, že 
bilance rizik je vyrovnaná a že zvyšování sazeb je potřeba odložit. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová: Situační zpráva identifikuje řadu proinflačních rizik. Sama vidí 
celou řadu dílčích proinflačních rizik na horizontu prognózy převážně na nákladové straně. Uvádí 
příklady cen některých zemědělských komodit, které s cenami energií vytvářejí rámec pro ceny 
potravin, a dále cen průmyslových výrobců a cen dovozu ve vybraných odvětvích. Tyto cenové 
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okruhy ještě počátkem roku zaznamenaly meziroční pokles, zatímco nyní rostou. Obrat v dílčích 
ukazatelích je tedy evidentní a myslí si, že nehrozí deflační past. 
Připomíná, že výhled ekonomického růstu v zahraničí je také pozitivní. Ještě před půl rokem 
prognóza očekávala růst domácí ekonomiky ve tvaru „W“, nyní někdo z členů bankovní rady v 
nedávném rozhovoru zmínil možný scénář ekonomického růstu ve tvaru zubaté pily. Tyto scénáře 
se nedají vyloučit. Výhled růstu na Slovensku, v Polsku a Německu, které celkem tvoří polovinu 
vývozu domácí ekonomiky, je ale pozitivní. Souhlasí s vrchním ředitelem Janáčkem, že domácí 
výrobci nevyvážejí pro německé spotřebitele, ale kompletují subdodávky pro německé vývozce. 
Rizika převažují na nákladové straně, ale mohou se také projevit i na straně poptávky. Má obavu, 
že až se inflační rizika potvrdí, bude muset měnová autorita reagovat sérií výraznějšího zvyšování 
měnověpolitických sazeb. To vidí jako značné riziko pro budoucí hospodářský růst. Celkově 
považuje rizika prognózy inflace s jistou dávkou optimismu za vyrovnaná. 
Dalším okruhem aktivit, které má ČNB v péči, je finanční stabilita. Poukazuje na to, že se 
zvyšuje nesoulad mezi časovou strukturou závazků a pohledávek. Rychle se zvyšují 
netermínované vklady, když jejich podíl se zvýšil od počátku roku o tři procentní body na 55,5 %. 
Příčinou není již zřejmě nejistota a krizová preference likvidity, ale snížení měnověpolitických 
sazeb v květnu. 
Navazuje na úvahu viceguvernéra Hampla o dlouhodobé neudržitelnosti nízkých 
měnověpolitických sazeb. Netají se tím, že historicky nízká úroveň sazeb ji od června velmi 
znepokojuje. Vidí v tom výrazný potenciál dlouhodobé nestability. Takto nízké sazby mají smysl, 
pokud jsou omezeny na období akutní krize. Cítí velmi naléhavou potřebu sazby vracet na 
úroveň, která přibližně odpovídá Taylorovu pravidlu. Dává přitom přednost pozvolnějšímu 
zvyšování sazeb. 
Finanční a makroekonomická stabilita je pro domácí ekonomiku, která je malá a otevřená, 
důležitá komparativní výhoda. Nízké měnověpolitické sazby vidí jako podhoubí pro budoucí 
nerovnováhy, které mohou přijít z jakékoli strany. Nemyslí si, že je to příprava na minulou válku, 
která propukla před třemi roky. Je přitom přesvědčená, že americký Fed v letech 2001–2005 svou 
politikou nízkých sazeb výrazně přispěl k negativním dopadům, které vyústily v globální finanční 
a ekonomickou krizi. Nemůže zůstat lhostejná k tomu, jak jsou domácí měnověpolitické sazby 
aktuálně nastavené. 
 
Guvernér Singer: Zdá se mu, že dnešní situaci již jednou zažil. Zhruba před dvěma roky také 
došlo k neočekávaně vyššímu růstu spotřeby domácností a nebylo možné tento růst vysvětlit 
publikovanými údaji. Možná to byl právě poradce Galuščák, kdo tehdy doporučoval nevyvozovat 
z toho proinflační riziko, a ukázalo se, že měl pravdu. Analýza ve stanovisku k této situační 
zprávě od téhož poradce je pro něho zajímavá a trochu ho uklidnila, že nehrozí budoucí inflační 
tlaky. Také ho uklidňuje, že dovoz pro konečnou spotřebu se zvýšil jen asi o 2,8 %, takže téměř 
celý růst dovozu je určen pro mezispotřebu. Dále připomíná, že prognóza, která se tak dramaticky 
mýlila ve spotřebě domácností, což je nepochybně proinflační riziko, podstřelila jádrovou inflaci. 
Je zde určitý stupeň robustnosti a nezdá se mu, že model nutně musí vést k podcenění inflačních 
tlaků. 
Nezpochybňuje nákladové inflační tlaky, které uváděla vrchní ředitelka Zamrazilová. Poslední 
údaj o celkových cenách průmyslových výrobců, který je předstihovým ukazatelem, ale 
překvapivě zaznamenal nižší meziroční růst. Upozorňuje, že kdykoli členové bankovní rady 
začali komunikovat objevující se známky inflačních tlaků, došlo k posílení kurzu a původní 
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předpoklad o zvyšování sazeb byl nakonec korigován. Lze také spekulovat o změně transmisního 
mechanismu a jeho kanálů. Je ale jisté, že spotřeba nízkopříjmových domácností bude negativně 
zasažena fiskální restrikcí, protože vládnoucí koalice má výraznou většinu ke schválení státního 
rozpočtu. 
Rizika nejsou vysoká, ani situační zpráva nevyhodnocuje velká rizika na jednu nebo druhou 
stranu. Statistické údaje jsou nejasné. Některé záměry fiskální politiky a také politických 
regulátorů, jak správně upozornil viceguvernér Hampl, také budou restriktivní. Mohla by se 
naplnit rizika pro ekonomický růst a také fiskální restrikce by mohla být větší. Je také možné, že 
podniky nezačnou více utrácet. Je proto rozumné sazby neměnit a počkat na novou prognózu. 
 
Vrchní ředitel Janáček: Podstatu toho, co chtěl říct, již řekl vrchní ředitel Holman. Bilance rizik 
pro něho není vyrovnaná, jak uvádí situační zpráva, ale mírně převažují proinflační faktory. Pro 
případné rozhodnutí o zvýšení sazeb o 0,25 procentního ale potřebuje více informací. Dnes by pro 
zvýšení sazeb nehlasoval. Souhlasí s viceguvernérem Hamplem, že dnešní úroveň sazeb je 
dlouhodobě neudržitelná a že by takto nízké sazby mohly v budoucnu ohrozit nejen finanční, ale i 
makroekonomickou stabilitu. 
 
Viceguvernér Tomšík: Jelikož se neúčastnil prezentace a diskuze na otevřeném jednání, bude 
jeho komentář vycházet ze situační zprávy. 
Připomíná, že na předchozím měnověpolitickém jednání bankovní rada diskutovala, že rizika 
jsou protiinflační. Nakonec bylo celkové vyznění rizik označeno jako mírně protiinflační. S 
odstupem šesti týdnů nyní považuje rizika jako vyrovnaná vůči prognóze, která předpokládá růst 
sazeb až ve druhé polovině příštího roku. Neslyšel v dnešní debatě silné argumenty, které by 
vyrovnanou bilanci rizik vůči prognóze vyvracely. 
Věnuje se rizikům, které posunuly jeho vnímání od mírně protiinflační k vyrovnané bilanci. Jak 
již zde zaznělo, protiinflačními riziky jsou kurz a fiskální politika. Dopady fiskální konsolidace 
jsou opravdu razantní a v příštím roce lze očekávat negativní dopad do spotřeby domácností. Na 
proinflační straně vnímá jako riziko růst cen komodit. To se projeví nejen v nákladových tlacích 
na inflaci, ale možná i v poptávkové inflaci. Očekává, že nová prognóza toto vyhodnotí. Dalším 
proinflačním rizikem, jak zde zaznělo, je spotřeba domácností. Připomíná, že za poslední rok 
byla několikrát na měnověpolitickém jednání diskutována spotřeba domácností a byly vyjádřeny 
pochyby o datech národních účtů. Nyní je sice spotřeba domácností podpořena i vyšším růstem 
mezd a nižší nezaměstnaností oproti prognóze, ale jak již zde zaznělo, v aktuální inflaci se tento 
vyšší růst spotřeby neprojevuje. Vysvětlení nemá, ale nevnímá to jako velké proinflační riziko. 
Připomíná také, že v prognóze je očekávána průměrná hodnota sazeb 3M PRIBOR ve třetím i 
čtvrtém čtvrtletí na úrovni 1,1 %. Dosavadní průměr za třetí čtvrtletí je ale 1,2 %. Není proto 
dobré vysílat signály o rychlém zvyšování měnověpolitických sazeb. 
V dnešní diskuzi zaznělo, že v roce 2011 lze očekávat robustní ekonomický růst. Růst ve výši 
1,8 % považuje sice za trvalejší, ale ne robustní, který by při současné úrovni kapacit znamenal 
proinflační riziko. Vývoj v zahraničí je zatížen velkou nejistotou, jak zmínil vrchní ředitel 
Řežábek. Oproti prognóze ale považuje rizika z vývoje v zahraničí jako neutrální. Není jisté, zda 
se udrží vyšší růst v Německu, když ani němečtí zástupci na jednání Generální rady ECB si 
nebyli jistí. Pokud se vyšší růst v Německu přesto udrží, budou domácí proinflační tlaky tlumeny 
silnějším kurzem. 
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Souhlasí s viceguvernérem Hamplem, že nízká úroveň sazeb může znamenat riziko pro finanční 
stabilitu. Má ale pochyby, jak přesně definovat finanční stabilitu a pomocí jakých indikátorů ji 
měřit. Dynamika nově poskytnutých úvěrů není velká, aby představovala riziko. Souhlasí také s 
viceguvernérem Hamplem, že záporné reálné úrokové sazby ex ante v dlouhém období 
představují riziko. Reálné sazby nově poskytnutých úvěrů ale nejsou záporné. V modelovém 
aparátu se předpokládají dlouhodobě pozitivní reálné úrokové sazby. Pokud tomu tak aktuálně 
není, je to tím, že krize stále doznívá. Rizika pro finanční stabilitu je nicméně potřeba 
vyhodnocovat, připomíná makrofinanční panely před každým měnověpolitickým jednáním o 
nové prognóze. Nyní ale rizika pro finanční stabilitu nedokáže směrem k veřejnosti jasně 
komunikovat. 
Nakonec připojuje poznámku ke kurzu, jehož dopad je vždy významný. Před 14 dny Ministerstvo 
financí vydalo rekordně vysoký eurobond v hodnotě 2 miliardy eur. Tato částka byla uložena v 
ČNB a 15. 9. došlo ke zvýšení devizových rezerv o tuto částku. Ministerstvo financí oznámilo 
ČNB, že celou částku vybere 4.10. Pokud bude Ministerstvo financí tuto sumu (či nějakou její 
část) postupně konvertovat na trhu, lze očekávat apreciační tlaky. 
 
Viceguvernér Hampl: Souhlasí s viceguvernérem Tomšíkem, že nemáme v tuto chvíli žádný 
operacionalizovaný ani operacionalizovatelný rámec pro finanční stabilitu a nemá ho ani nikdo ve 
světě. Také si klade otázku, jakým způsobem měřit finanční stabilitu a jaké nástroje vedou k 
dosažení tohoto cíle. Znovu opakuje, že součástí ekonomického „common sense“ se stává 
jednoduchá vazba, že nižší sazby znamenají vyšší finanční páku (leverage) a také vyšší riziko 
finanční nestability. Není ale jednoduché převést tuto vazbu do konkrétního kvantifikovatelného 
rozhodování. 
Shoduje se s vrchním ředitelem Janáčkem, že úvahy o tom, co je dlouhodobě udržitelné a 
neudržitelné, jsou vratké. Jsou podmíněny tím, že dlouhodobě nebudeme depresivní ekonomika 
jako Japonsko a že dlouhé období nebude součtem velmi špatných krátkých období. Úvaha o 
dlouhodobé neudržitelnosti nízkých sazeb mu nepomáhá při tomto ani příštím měnověpolitickém 
jednání, ale je to volání, že je potřeba se dívat i za horizont měnověpolitické transmise. 
Dále opakuje, že úvahy o spotřebě domácností jsou zajímavé, ale rozhodování v tuto chvíli nijak 
neovlivní. Zřejmě klademe dobré otázky, když na ně nejsou odpovědi. Kdyby byly dnes úvahy o 
spotřebě relevantní, zřejmě bychom odpovědi znali. Možná SMS z toho něco vyvodí v příští 
prognóze. Celkově se všemi výhradami je dnes pro stabilitu sazeb. 
 
Vrchní ředitel Janáček: Souhlasí s viceguvernérem Hamplem, že všichni o finanční stabilitě 
mluví a nikdo pořádně neví, co to je. Souhlasí také, že je potřeba mít více informací, takže 
diskuze o spotřebě domácností bude pokračovat, zejména na prosincovém měnověpolitickém 
jednání, kdy budou známy údaje za tři čtvrtletí letošního roku. Znovu opakuje, že na rozdíl od 
viceguvernéra Tomšíka identifikuje mírně proinflační rizika. K argumentům guvernéra Singera o 
cenách průmyslových výrobců dodává, že v srpnu rostly meziročně o 1,8 %. 
Toto je pro něho druhé měnověpolitické jednání, kterého se účastní. Je přesvědčen, že 
měnověpolitická rozhodování se dělají na základě tvrdých faktů, znalostí a za třetí je to také 
umění. To je sice obtížně definovatelné, ale možná je to na konkrétním rozhodování 
nejdůležitější. 
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Vrchní ředitelka Zamrazilová: Finanční stabilita je zatím operativně neuchopitelná a možná 
ještě dlouho bude. Varuje ale, že pokud se nestabilita objeví, bude mít znatelné projevy v řadě 
oblastí. 
Konsensus na odborné scéně o „foukání proti větru“ (leaning against the wind) se zřejmě 
posunuje. Dokonce i odpůrci tohoto konceptu považují dlouhodobě uvolněnou měnovou politiku 
za extrémně nebezpečnou a přiznávají, že výrazně přispěla ke vzniku krize. Myslí si, že jsou zde 
zkušenosti i z jiných krizí. 
Sazby nastavené na dlouhodobě nízké úrovni představují riziko pro finanční stabilitu tím, že 
zvyšují rizikové chování, zvyšují procyklické chování a také je to podhoubí pro morální hazard. 
Opakuje, že aktuální nastavení sazeb by bylo vhodné v krizové situaci nebo pokud by hrozily 
deflační tlaky. Ty ale po pečlivém prostudování dostupných ukazatelů nevnímá. Kdyby je našla, 
byl by to argument pro oddálení zvyšování sazeb. Kromě toho se domnívá, že režim cílování 
inflace má velmi silný psychologický náboj. Zvýšení úrokových sazeb by bylo signálem, že 
centrální banka považuje krizi za ukončenou. 
 
Guvernér Singer: Neumí posoudit, zda dojde ke zoperacionalizování finanční stability. Definice 
finanční stability je stejně obtížná jako definice dobré výchovy nebo dobré péče o dítě. Nikdo 
pořádně neví, co to je dobrá výchova, ale velmi dobře se poznají produkty prostředí, kde dobrá 
výchova absentovala. Může se ukázat, že je tento problém větší, než si myslíme. Připomíná ale 
také, že koncept inflačního cílování také neměl v počátku mnoho zastánců, ale zdá se, že funguje. 
Informuje o průběhu Generální rady ECB. Paul Tucker z Bank of England při zahájení 
makroekonomického panelu řekl, že v Británii rostou spotřebitelské ceny a současně ekonomický 
růst je slabý. Potřebovali by zvýšit sazby, ale mají obavu, že tím oslabí hospodářský růst. 
Viceguvernér Tomšík v připomínkách k záznamu z tohoto jednání reagoval slovy, že si myslel, že 
toto dilema mají centrální banky dávno vyřešené. 
Zdá se tedy, že v zahraničí se budou některé problémy řešit jinak, než bychom očekávali. Do 
doby, než se podaří v zahraničí vytvořit očekávání, že český finanční systém je stabilní, bude 
možná potřeba zvažovat dilemata pro finanční stabilitu, která mohou být v rozporu s inflačním 
cílováním. V eurozóně zřejmě budou měnověpolitické sazby delší dobu nízké a inflace bude 
vyšší. Případné zvýšení domácích měnověpolitických sazeb bude potřeba velmi pečlivě zvažovat, 
protože by to vedlo k zápornému inflačnímu diferenciálu vůči eurozóně. Zvýšení sazeb by také 
mělo negativní dopad na podnikový sektor. Tento scénář si ve středním období umí představit a 
nemá z něho radost. 
Tato úvaha je ale mimo rámec dnešního rozhodování. O zvýšení sazeb by dnes uvažoval, kdyby 
hrozilo, že za několik měsíců nebo na jaře 2011 bude nutné sazby zvyšovat výrazněji o 0,75 
procentního bodu. Situace za několik měsíců ale nebude výrazně jiná než dnes. Jakmile začneme 
zvyšovat sazby nebo komunikovat zvýšení sazeb, kurz bude posilovat a potřeba zvyšování sazeb 
pak bude nižší. 
Informace viceguvernéra Tomšíka o nedávné emisi eurobondu je odrazem toho, že investoři mají 
zájem o střední Evropu, která je právem vnímána jako mnohem nadějnější region v rámci 
nejpomaleji se rozvíjející ekonomické zóny světa. Tento investiční zájem se bude vracet a 
posilující kurz bude tlumit inflační tlaky. Nemá žádný velký důvod pro změnu sazeb na dnešním 
měnověpolitickém jednání, i když souhlasí, že současná úroveň sazeb je nízká. 
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Viceguvernér Tomšík: Cílování inflace je podle jeho názoru možné propojit s finanční stabilitou 
přes inflační očekávání. Považuje za podstatné, že v domácí ekonomice jsou inflační očekávání 
velmi dobře ukotvena a stabilní. Pokud by byly signály o finanční nestabilitě, odrazily by se v 
inflačních očekáváních. Zmiňoval v dnešní diskuzi nově poskytnuté úvěry, kde takové signály 
patrné nejsou. Má obavu, že kdyby byl dnes vyslán signál o zvyšování sazeb, mohlo by dojít k 
posunu inflačních očekávání, což by nebylo žádoucí. 
 
Viceguvernér Hampl: Souhlasí s viceguvernérem Tomšíkem, že reálné sazby z nově 
poskytnutých úvěrů jsou kladné a na vyšší úrovni než před krizí. Zatímco před krizí se reálné 
sazby nacházely kolem 2-3 %, nyní se z hodnoty nad 5 % vracejí na úroveň okolo 4-5 %. To 
snižuje potřebu zvýšit sazby na dnešním jednání. 
K poznámce vrchního ředitele Janáčka o tom, že měnová politika je umění, dodává, že je potřeba 
být umělci a ne ochotníci. To se bohužel pozná až se zpožděním v řádu let. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Souhlasí s viceguvernérem Tomšíkem, že inflační očekávání jsou 
relativně dobře ukotvena. I když vnímá určité nákladové tlaky, které se mohou projevit v inflaci, 
nemyslí si, že by roztočily inflační spirálu. Inflace se může zvýšit na 2 %, to není nebezpečné. 
Souhlasí s viceguvernérem Hamplem, že takto nízké sazby jsou dlouhodobě neudržitelné. Již na 
minulém měnověpolitickém jednání uvedl, že nepovažuje za dobré sazby udržovat na takto nízké 
úrovni. Očekával, že se potvrdí stabilita výhledu růstu v zahraničí. Poslední zprávy ale nejsou 
příznivé, například index Ifo v Německu se snížil, snížily se také zakázky v Německu. V oblasti 
finanční stability v Evropě Rumunsko žádá o další balík pomoci a v Mezinárodním měnovém 
fondu se diskutuje o balíku pomoci pro Irsko a Portugalsko. V této situaci není dobré si hrát na 
blanické rytíře. Pro zvýšení měnověpolitických sazeb by mohl hlasovat v případě, kdyby se 
situace ve světě alespoň trochu uklidnila. Ekonomický růst v zahraničí se sice zotavuje, ale riziko 
opětovného zpomalení stále existuje. 
Polemizuje s guvernérem Singerem o vnímání stability českého finančního systému v zahraničí. 
Domnívá se, že domácí finanční systém i průmyslová základna jsou v zahraničí vnímány jako 
stabilní. Domácí ekonomika zažila velkou krizi již koncem devadesátých let a podniky tuto 
zkušenost dosud pamatují. Na druhou stranu souhlasí s guvernérem Singerem, že nové dohledové 
orgány v Evropě mohou zvýšit riziko nákazy ze zahraničního finančního sektoru, protože úvěrová 
politika domácích bank je ovlivněna jejich zahraničními matkami. Nebýt těchto negativních 
signálů, byl by dnes pro zvýšení sazeb, které jsou z dlouhodobého pohledu neudržitelné. 
 
Vrchní ředitel Holman: Úroveň měnověpolitických sazeb je potřeba zvažovat vzhledem k 
očekávanému růstu. Prognóza očekává v příštím roce růst ekonomiky o 1,8 %. Měnověpolitické 
sazby jsou ale vzhledem k tomu velmi nízké. Uvažuje, na jaké úrovni se v minulosti nacházela 
dvoutýdenní repo sazba, když byl očekáván růst kolem 2 %. Zřejmě to bylo vyšší než dnes. 
Neumí posoudit, zda jsou inflační očekávání dobře ukotvena. Poukazuje na to, že finanční 
analytici očekávají inflaci vyšší, než odpovídá inflačnímu cíli. 
Reálná ekonomika a inflace nejsou ovlivňovány pouze repo sazbou a sazbami PRIBOR, ale také 
sazbami z klientských úvěrů. Je proto nutné uvažovat o výši rizikové prémie. Ta již zřejmě začíná 
klesat, a pokud bude fiskální konsolidace úspěšná, bude klesat i nadále. Tržní sazby, které mají 
vliv na inflaci, budou nakonec nízké. 
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Vrchní ředitelka Zamrazilová: K argumentům viceguvernéra Tomšíka dodává, že pokud se 
objeví signály o finanční nestabilitě, je již pozdě na reakci měnové autority. To by již bylo 
„foukání proti větru“. Myslí si, že úloha dobré centrální banky je v tom, aby udržovala bezvětří 
nebo slabý vítr. 
Souhlasí s guvernérem Singerem, že na podniky může mít fiskální konsolidace negativní dopad. 
Pak ale hrozí, že měnová politika bude mít v blízkosti nulové hranice sazeb omezené možnosti. 
Toto je její dnešní pohled. Obvykle je zastáncem stability sazeb, ale na dlouhodobě udržitelné 
úrovni. 
 
 
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 0,75 %. Pro toto 
rozhodnutí hlasovalo šest členů bankovní rady: guvernér Singer, viceguvernér Hampl, 
viceguvernér Tomšík, vrchní ředitel Holman, vrchní ředitel Janáček a vrchní ředitel Řežábek. 
Vrchní ředitelka Zamrazilová hlasovala pro zvýšení sazeb o 0,25 procentního bodu. 
 

Zapsal: Kamil Galuščák, poradce bankovní rady 
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