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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 22. prosince 2010 
 

Přítomni: guvernér M. Singer (přítomen pouze na uzavřeném jednání bankovní rady), 
viceguvernér M. Hampl, viceguvernér V. Tomšík, vrchní ředitel R. Holman, vrchní ředitel 
K. Janáček, vrchní ředitel P. Řežábek, vrchní ředitelka E. Zamrazilová. 
 
 
I.     Diskuze navazující na prezentaci 8. situační zprávy 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o volných pracovních místech): Má dotaz k Beveridgeově 
křivce na str. 14. V jaké situaci by se mohl počet volných pracovních míst snížit pod 30-40 tisíc? 
Ekonomika se zřejmě dostává do situace, v jaké již byla, a níže přes aktuálně vysokou 
nezaměstnanost již pravděpodobně jít nelze. 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): SMS se domnívá, že ekonomika dosáhla dolní 
meze počtu volných míst. Prognóza očekává mírný růst zaměstnanosti meziroční i mezičtvrtletní. 
Poptávka po práci se bude zvyšovat zejména ze strany exportně orientovaného zpracovatelského 
průmyslu, na druhou stranu o práci budou přicházet zejména úředníci. Proto se nedá očekávat 
spárování nabídky a poptávky po práci. Poptávka po práci může být uspokojována zahraničími 
pracovníky. 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o volných pracovních místech): Jde o stále stejná volná 
pracovní místa nebo dochází k jejich strukturální a regionální obměně? 
Odpověď SMS: SMS pracuje s agregátními údaji. V jejich rámci se volná místa neustále 
obměňují. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o volných pracovních místech): Prognóza očekává výraznější 
snížení nezaměstnanosti ve srovnání s prognózou z 5.SZ. SMS nyní očekává uspokojování 
poptávky po práci zaměstnáváním zahraničních pracovníků. V tom je rozpor. 
Odpověď SMS: Argument o přílivu zahraničních pracovníků je riziko nad rámec prognózy ze 
7.SZ. V prognóze nezaměstnanosti SMS poprvé zapracovala údaje o demografickém vývoji a 
zpřesnila tak prognózu pracovní síly. Prognóza pracovní síly se nyní naplnila. 
V souvislosti s demografickými faktory je možné očekávat, že řada pracovních míst se bude 
uvolňovat odchody do starobního důchodu. Tato místa se budou jen zčásti zaplňovat absolventy, 
kterých bude výrazně menší počet. Není zároveň jisté, kolik nezaměstnaných se podaří spárovat s 
uvolněnými pracovními místy. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová: Vrací se k trhu práce na str. 13. Jak SMS vysvětluje rozdíl mezi 
očekávaným růstem počtu podnikatelů o 0,8 % a skutečným růstem o 5,2 %? Je zde souvislost se 
stagnací počtu volných pracovních míst? 
Odpověď SMS: SMS nemá pro tento rozdíl fundamentální vysvětlení, zatím jde o údaje pouze za 
jedno čtvrtletí. Podnikatelé jsou zde osoby samostatně výdělečně činné. Nárůst počtu podnikatelů 
v období krize SMS vysvětlovala tím, že lidé přicházející o práci mají živnostenský list nebo 
přecházejí do „švarc“ systému. Pokles počtu zaměstnanců nyní odeznívá a SMS očekávala 
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protisměrný pohyb počtu podnikatelů. Je možné, že nedochází ke spárování volných míst a 
nezaměstnaných, protože zaměstnanost se zvyšuje v jiných odvětvích. Z toho důvodu se může 
zvyšovat počet podnikatelů. 
SMS upozorňuje, že přesun jednoho procenta zaměstnanců mezi podnikatele také znamená vyšší 
procentní růst počtu podnikatelů, protože počet zaměstnanců je zhruba čtyřikrát vyšší než počet 
podnikatelů. 
  
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o zaměstnanosti a mzdách v nepodnikatelské sféře): Na str. 15 
ho překvapilo, že v nepodnikatelské sféře stále ještě roste počet zaměstnanců přepočtený na plné 
zaměstnané. Jde o statistický problém nebo je to realita?  
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o zaměstnanosti a mzdách v nepodnikatelské sféře): Proč v 
nepodnikatelské sféře klesají mzdy a zároveň roste počet zaměstnanců? 
Odpověď SMS: Prognóza očekává v letošním roce nulový růst přepočteného počtu zaměstnanců v 
nepodnikatelské sféře. Růst o 0,8 % ve třetím čtvrtletí SMS hodnotí jako oscilaci kolem nuly. 
Na počátku roku SMS očekávala v nepodnikatelské sféře stagnaci mezd nebo jejich mírný pokles. 
V prvním a druhém čtvrtletí průměrná mzda vykázala poměrně vysoký růst. To nebylo 
konzistentní s očekáváním SMS, ani s pokladním plněním státního rozpočtu. Snížení mezd ve 
třetím čtvrtletí SMS interpretuje jako návrat k očekávanému růstu mezd za celý letošní rok. Také 
údaje o pokladním plnění státního rozpočtu za říjen a listopad naznačují prudký pokles 
meziročního objemu mezd a platů. Průměrná mzda se za rok 2010 zvýší zhruba o 1,5 až 2,0 %. 
Nepodnikatelská sféra kromě státních úředníků placených ze státního rozpočtu zahrnuje též 
zaměstnance místních samospráv, neziskových organizací apod. Informaci o tom, jak se vyvíjí 
zaměstnanost a mzdy v těchto jednotlivých segmentech nepodnikatelské sféry, může SMS 
v případě zájmu zaslat. 
 
Viceguvernér Tomšík (v diskuzi o zaměstnanosti a mzdách v nepodnikatelské sféře): Žádá SMS 
o zaslání vysvětlení e-mailem. 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o dluhové krizi v Evropě): Má spekulativní otázku. Jaká je 
pravděpodobnost, že dluhová krize v Evropě zasáhne další země, u kterých by bylo potřeba 
vytvářet zvláštní záchranné mechanismy? Je možné označit případné spouštěče? Myslí si, že je 
již nyní nutné počítat s rozšířením záchranného balíku na Portugalsko. 
Odpověď sekce bankovních obchodů (dále jen SBO): Dohodnutý záchranný mechanismus bude 
mít při své realizaci řadu rizik, protože také předpokládá úpravu Lisabonské smlouvy. Krize se 
může v dalším kole dotknout Španělska, Itálie a Belgie. O těchto zemích se mluví.  
Pravděpodobnost, že se rozpětí dluhopisových výnosů v příštím roce rozšíří z důvodu další fáze 
krize je docela vysoká, možná vyšší než 50 %. Spouštěče mohou přijít velmi brzy. SBO má 
informaci, že European Financial Stability Facility chystá již druhý týden v lednu emisi prvního 
dluhopisu. Morgan Stanley provedl mezi tisíci investory průzkum o očekávání ocenění tohoto 
tříletého dluhopisu. Swapy mají rozpětí od mínus 70 bazických bodů po plus 350 bodů. To je 
alarmující, protože se jedná o základní kámen záchranného mechanismu. 
Odpověď SMS: SMS odhaduje pravděpodobnost dalšího kola dluhové krize zhruba na 50 %. V 
Itálii bude v roce 2011 maturovat velká část dluhopisů. S ohledem na velikost Itálie by jakékoli 
potíže s refinancováním znamenaly problém.  
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Viceguvernér Tomšík (v diskuzi o dluhové krizi v Evropě): Toto téma bylo diskutováno minulý 
týden na jednání Generální rady Evropské centrální banky. Zašle pro informaci tabulku s údaji o 
riziku nákazy. 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o dluhové krizi v Evropě): Riziko další fáze dluhové krize v 
Evropě SMS zmiňuje v situační zprávě a v měnověpolitickém doporučení. Bude zohledněno při 
tvorbě budoucích prognóz? Doufá, že SMS souhlasí s tím, že toto bude v příštích měsících 
největší rozhodovací dilema. 
Odpověď SMS: V základním scénáři bude toto riziko zohledněno, pokud ovlivní v Consesus 
Forecasts výhled ukazatelů za eurozónu. Lze ale uvažovat o zpracování alternativního scénáře 
zahraničního vývoje. Diskuze zatím směřuje k obousměrné alternativě. Jeden scénář může 
předpokládat vyšší růst domácí ekonomiky tažený vývozem. Druhý scénář se může podobat 
nedávno zveřejněnému zátěžovému scénáři „dluhová krize“, ale v méně extrémním pojetí. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o růstu cen potravin): Byla překvapena růstem cen 
potravin v listopadu o 5,2 % meziročně a o 1,6 % meziměsíčně. SMS na její dotaz potvrdila, že je 
možné vysvětlit zhruba polovinu tohoto růstu změnou DPH z 9 % na 10 % v lednu 2010. Ocenila 
by podrobnější informaci o tom, jak SMS provádí toto očišťování. Intuitivně cítí, že meziměsíční 
růsty v lednu, únoru a možná i v březnu mohou být způsobeny zvýšením DPH. V dalších 
měsících ale považuje meziměsíční růsty již za autonomní. Tomu odpovídají údaje v tabulce na 
str. 24, kde v čisté inflaci byla predikce meziročního růstu cen potravin, nápojů a tabáku 3,5 %, 
zatímco skutečnost byla 2,9 %. V kontrastu s tím je rozdíl mezi predikcí a skutečností 
meziměsíčního růstu opačný. 
Odpověď SMS: V meziměsíčním růstu cen potravin se již žádné daňové vlivy neprojevují. 
Meziročně byl vliv daní v souladu s prognózou. V období od zpracování prognózy byly 
publikovány dva měsíční údaje za říjen a listopad. Tabulka na str. 24 uvádí pouze údaje za 
listopad. V říjnu se meziměsíčně ceny potravin zvýšily oproti prognóze méně a v listopadu více. 
Za oba měsíce je odchylka od prognózy stále směrem dolů. SMS připomíná, že růst cen potravin v 
prognóze odráží předpokládaný růst cen zemědělských výrobců téměř o 30 %. Růst cen potravin 
zhruba o 5 % také není historicky výjimečný. Ceny potravin jsou volatilní a často rostou nebo 
klesají meziročně i o 10 %. 
Jak uvedla vrchní ředitelka Zamrazilová, jedná se o sloučenou skupinu cen potravin, nápojů a 
tabáku. U tabáku byla zvýšena nejen sazba DPH, ale i spotřební daň. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o růstu cen potravin): Informaci o meziročním růstu 
cen potravin a nealkoholických nápojů o 5,2 % považuje za alarmující, protože se jedná o 17 % 
spotřebního koše. Vysvětlovat tento růst změnou DPH a spotřební daně považuje za nedostatečný 
argument. 
 
Viceguvernér Tomšík (v diskuzi o růstu cen potravin): Žádá o písemnou informaci, jakým 
způsobem SMS provádí rozklad a jaký je dopad zvýšení DPH do jednotlivých částí sloučené 
skupiny potraviny, nápoje a tabák. 
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Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o cenách zemědělských výrobců): Táže se ke grafu na 
str. 27, jaký má SMS důvod pro tak výrazný propad růstu cen zemědělských výrobců v prognóze 
z úrovně mezi 20-30 %? 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o cenách zemědělských výrobců): K cenám zemědělských 
výrobců a potravin poznamenává, že SMS očekává velice rychlý návrat meziročního růstu k 
nulové hladině v horizontu tří čtvrtletí, který ale neodpovídá historické evidenci. Z vývoje v 
minulých 15-20 letech je zřejmé, že návrat trvá delší dobu, stejně jako setrvávání v negativních 
tempech. Vždy se jedná nejméně o 4-6 čtvrtletí. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o cenách zemědělských výrobců): Připojuje se k dotazu 
vrchní ředitelky Zamrazilové a vrchního ředitele Janáčka na ceny zemědělských výrobců. Nevěří 
tak prudkému poklesu cen zemědělských výrobců, protože by ho musela způsobit příliš vysoká 
úroda.  
Odpověď SMS: V období od sedmé situační zprávy se ceny zemědělských komodit podobně jako 
ceny ropy zvýšily, ale jejich výhled se příliš nezměnil. V horizontu tří nebo čtyř měsíců se očekává 
pokles cen, protože faktory působící na ceny potravin jsou spíše krátkodobé, jako například 
neúroda v letošním roce. Světové zásoby potravin se sice snižují, ale zůstanou na relativně vysoké 
úrovni. 
SMS při tvorbě prognózy cen zemědělských výrobců vychází z tržních výhledů na komoditních 
burzách. Z dnešních údajů je zřejmé, že termínované kontrakty jsou v horizontu tří až čtyř 
čtvrtletí oproti aktuálním spotovým cenám zhruba o 5-10 % nižší. U hlavních komodit, které jsou 
relevantní pro domácí ekonomiku, se tak očekává mírný pokles cen. SMS také upozorňuje, že 
prognóza očekává mírnou kurzovou apreciaci. Tyto dva faktory budou působit na pokles růstu 
cen k nule nebo mírně pod nulu do konce roku 2011. 
Očekávaná délka období současného růstu cen odpovídá historické evidenci. Aktuální růst cen 
trvá zhruba od poloviny roku 2010 a bude trvat asi do konce roku 2011, takže jde o jeden rok a 
půl. V předchozích letech byly délky cyklu obdobně delší než jeden rok, například vysoký růst od 
poloviny roku 2007 do druhé poloviny roku 2008 a další cyklus v opačném směru s počátkem ve 
druhé polovině roku 2008 dosáhl největší intenzity na přelomu let 2009 a 2010 a odezněl v 
polovině roku 2010. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Tržby zemědělců v letošním roce již stouply meziročně o 25 %. Táže 
se na příčiny a důsledky pro prognózu. 
Odpověď SMS: Růst tržeb zemědělců není překvapivý. Tržby se zvýšily nejvíce za rostlinné 
produkty v souvislosti s růstem světových cen, v tomto případě se to týká obilovin a olejnin. U 
živočišných produktů je oživení cen jen mírné. 
SMS také poukazuje na rozdílný růst hrubé přidané hodnoty v zemědělství v běžných a stálých 
cenách. Ve stálých cenách je zaznamenán pokles v důsledku nižší úrody. Zvýšení cen ale bylo 
výraznější, takže neúroda je pro zemědělce paradoxně příznivá zpráva. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (o cenách zemního plynu a ropy): Na str. 24 ji zaujalo, že SMS 
očekává nižší růst cen zemního plynu oproti prognóze. To je v rozporu s očekávaným růstem cen 
ropy. Nebude naopak cena ropy táhnout nahoru ceny zemního plynu, které se obvykle s určitým 
zpožděním promítnou do cen zemního plynu pro domácnosti? 
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Odpověď SMS: Oznámení Energetického regulačního úřadu znamená oproti prognóze nižší 
výhled ceny zemního plynu od ledna 2011. Na základě minulého vývoje tržních cen zemního plynu 
by bylo možné očekávat ještě výraznější pokles cen, než k jakému došlo, takže existuje prostor 
„vstřebat“ aktuální růst světových cen bez zvýšení cen pro domácnosti. Energetický regulační 
úřad nepromítá plně tržní ceny do regulovaných cen.  
 
Viceguvernér Tomšík (o cenách zemního plynu a ropy): Je aktuální vývoj v souladu s 
prognózou nebo představuje riziko prognózy?  
Odpověď SMS: Nižší výhled cen plynu vůči prognóze může být kompenzován vyšším výhledem 
cen ropy. V prognóze je tak určitá rezerva. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: V prezentaci bylo uvedeno, že rostoucí ceny komodit představují mírné 
proinflační riziko. Poznamenává, že minulý týden došlo k dalšímu výraznému růstu cen komodit, 
který v situační zprávě není zohledněn. Možná to bude vyžadovat přehodnocení výhledu cen 
komodit v příští prognóze. 
 
Vrchní ředitel Holman: SMS v prognóze očekávala ve třetím čtvrtletí růst hrubé tvorby kapitálu 
o necelých 9 %, zatímco skutečnost byla 14,4 %. Je tento rozdíl způsoben pouze revizí 
historických dat, jak uvádí SMS? Pokud jsou důvodem i jiné faktory, jaký je jejich podíl? 
Odpověď SMS: Revize představuje pouze malou část této odchylky. Velkou část rozdílu vysvětlují 
vyšší investice do fotovoltaických elektráren, které se také projevily negativně v čistém vývozu. 
Vyšší byly oproti prognóze i zásoby. 
 
Vrchní ředitel Holman: V grafu na str. 28 chybí popis vertikálních os a není tedy jasné, která 
časová řada se vztahuje ke které ose. 
Odpověď SMS: Za chybu se SMS omlouvá. Poslední černá čára zobrazující vklady finančních 
neměnových institucí má hodnoty zobrazené na pravé ose. 
 
Vrchní ředitel Janáček: Velmi ocenil přílohu o rovnovážném měnovém kurzu. K tomuto tématu 
navrhuje diskuzi s experty. 
Odpověď SMS: Námět na poradu s experty SMS vítá. 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o prognóze růstu HDP): Podivuje se nad tím, že SMS 
tvrdošíjně trvá na nízkém růstu HDP a inflace v roce 2011. Rostoucí počet institucí a 
renomovaných nezávislých zahraničních analytiků očekává podstatně vyšší tempo růstu HDP a 
vyšší inflaci již na konci letošního roku a rozhodně v příštím roce. Častým argumentem těchto 
institucí a analytiků je, že domácí ekonomika je otevřená a bude tažena vývozem. Tempo růstu v 
Německu, na Slovensku, ve Francii a v Holandsku bude vyšší než se očekávalo, a proto i růst 
české ekonomiky bude vyšší než 2 %. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o prognóze růstu HDP): Připojuje se k poznámce vrchního 
ředitele Janáčka o růstu HDP v roce 2011. 
Odpověď SMS: SMS si uvědomuje a při minulém měnověpolitickém jednání nijak nezastírala, že 
odhad růstu v prognóze SMS je na pesimistické straně konsenzu. Analytici očekávají v průměru 
vyšší růst, ale například domácí analytici svoje odhady růstu postupně spíše snižují. Průměrný 
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odhad je aktuálně 2 %. Některá analytická pracoviště se blíží prognóze SMS. Například 
Komerční banka je rovněž poměrně pesimistická a uvádí stejný výčet argumentů pro zpomalení 
růstu jako SMS. Oproti SMS jsou výrazně pesimističtější odbory, zatímco představitelé 
zaměstnavatelů jsou jen mírně pesimističtější než SMS. Také někteří zahraniční analytici sdílejí 
pesimismus SMS ohledně růstu v roce 2011. Vyšší jsou prognózy mezinárodních institucí v 
rozsahu 2,2-2,8 %, ale ty jsou také postupně revidovány směrem dolů. 
Rizika prognózy růstu HDP v roce 2011 jsou oběma směry. Rozlišit tato rizika bude možné, až 
budou publikována tvrdá data o vývoji v ekonomice ze začátku příštího roku. Momentálně SMS 
nemá žádnou evidenci pro změnu názoru. 
Vývoz v příštím roce poroste a bude tažen růstem v zahraničí. SMS ale na základě výhledu 
Consensus Forecasts v prognóze předpokládá zpomalení růstu v zahraničí oproti letošnímu roku. 
Obnova zásob je vyšší oproti prognóze a momentálně je dominantním faktorem růstu HDP. 
Zásoby se mohou měnit velmi pružně, proto SMS očekává, že tento faktor růstu počátkem příštího 
roku vypadne.  
Na růst bude mít vliv také snížení podpory fotovoltaických elektráren. Predikce instalovaného 
výkonu solárních elektráren se naplňují na horní hranici odhadu SMS. Jediná nejistota je v tom, 
že v důsledku nepříznivého počasí budou některé nové kapacity možná připojeny až v příštím 
roce. To by znamenalo, že část těchto investic bude zaznamenána ještě počátkem příštího roku, 
ačkoli to bude od ledna pro investory méně výhodné. Propad investic tak nemusí být počátkem 
příštího roku natolik výrazný, jak SMS očekává v prognóze.  
Negativně růst ovlivní fiskální restrikce, kde SMS nemá žádnou novou evidenci a nadále 
předpokládá negativní příspěvek do růstu HDP ve výši 0,8 procentního bodu. 
Analytici jsou ochotni připustit, že podstatný vliv na růst v příštím roce bude mít výše uvedené 
zpomalení zahraničního růstu a z domácích faktorů výpadek fotovoltaiky a fiskální restrikce, ale 
zřejmě neuvažují souhrnný dopad těchto faktorů do růstu HDP. 
V měnověpolitickém doporučení SMS upozorňuje, že jednotlivé odhady mezery výstupu se 
pohybují v intervalu zhruba od -2 % do -6 %, což znamená nejistotu v řádu několika procentních 
bodů. Nejistota v růstu HDP je přitom pouze v rozsahu do jednoho procentního bodu. Mezera 
produktu je v celém intervalu odhadů záporná a inflační tlaky jsou tak výrazně utlumené. 
 
Vrchní ředitel Janáček (v diskuzi o prognóze růstu HDP): Omezení podpory fotovoltaických 
elektráren bude mít vliv na hrubé fixní investice, ale na druhou stranu to bude mít také pozitivní 
vliv na čistý vývoz, protože vypadnou dovozy v řádu několika desítek miliard korun. Příspěvek 
čistého vývozu k růstu HDP byl ve třetím čtvrtletí záporný, ale v dalším období bude 
pravděpodobně mírně kladný. 
Odpověď SMS: SMS počítá i s dopadem do dovozu a čistého vývozu. Aktuálně se naplňuje horní 
odhad predikce instalovaného výkonu solárních elektráren. Tomu odpovídá dopad do 
nominálního HDP v roce 2010 ve výši 0,7 %. V prognóze je zapracován pouze zhruba poloviční 
vliv do růstu ekonomiky. 
SMS také připomíná, že fiskální restrikce i vliv fotovoltaiky jsou v prognóze zapracovány jako 
expertní zásahy do modelu. Bez těchto expertních zásahů, které budou brzdit růst, by růst HDP v 
roce 2011 dosáhl nejméně 1,7-1,8 %. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o prognóze růstu HDP): Vliv fotovoltaiky na růst 
považuje za okrajový. SMS se ve výčtu prognóz různých institucí odvolává na šetření očekávání 
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analytiků. V tom se ale skrývá 20 až 30 institucí, které v roce 2011 všechny odhadují vyšší růst 
HDP oproti prognóze. V expertní praxi se s takovými daty obvykle pracuje tak, že se nebere v 
úvahu minimální a maximální odhad. Jaký je druhý nejnižší odhad? 
Odpověď SMS: Druhý nejnižší odhad má Raiffeisenbank ve výši 1,5 %. 
 
Viceguvernér Hampl (v diskuzi o prognóze růstu HDP): Příspěvek hrubé tvorby kapitálu k růstu 
HDP je dominantní. V tom je příspěvek fixních investic a zásob. Cyklus obnovování zásob je v 
letošním roce extrémní, podobně jako v Německu. Ujišťuje se, že SMS očekává v příštím roce 
zpomalení nebo zastavení tohoto cyklu. Růst fixních investic bude v příštím roce zřejmě příliš 
nízký na to, aby došlo k růstu hrubé tvorby kapitálu. 
Odpověď SMS: SMS souhlasí. Cyklus obnovování zásob v příštím roce vypadne. Růst fixních 
investic začne oživovat, ale negativní vliv na investice bude mít snížení podpory fotovoltaických 
elektráren. 
 
Viceguvernér Tomšík (v diskuzi o prognóze růstu HDP a o předstihových ukazatelích): Na 
minulém měnověpolitickém jednání bankovní rada vyjádřila nejistotu ohledně ekonomického 
vývoje v příštím roce. SMS dnes potvrdila, že nadále stojí za prognózou růstu HDP v roce 2011 o 
1,2 %. Nenaznačují předstihové ukazatele jiný vývoj HDP? 
Odpověď SMS: Většina indikátorů, které má SMS k dispozici, jsou spíše koincidenční indikátory. 
Ty potvrzují, že aktuálně průmyslová produkce roste, ale stále se v reálném vyjádření nachází na 
nižší úrovni než v roce 2008. Ve stavebnictví je patrné určité oživení, které SMS interpretuje 
pouze jako krátkodobé. SMS odkazuje na schůzku s podnikateli, kde zazněl spíše větší pesimismus 
ohledně výhledu na příští rok. Indikátory důvěry také ukazují záporné saldo u spotřebitelů a ve 
stavebnictví. Hlavní bariérou růstu je nedostatečná poptávka. Všechny tyto indikátory 
nenaznačují očekávání robustnějšího růstu v roce 2011. 
SMS aktuálně obdržela první výsledky kolektivních vyjednávání. Očekávaný růst mezd na příští 
rok je buď stagnace nebo velice mírný růst na úrovni inflace. Maximální vyjednaný růst je 2,7 %. 
Mzdy tak budou v příštím roce spíše protiinflačním domácím faktorem. 
 
Viceguvernér Tomšík (v diskuzi o prognóze růstu HDP a o předstihových ukazatelích): Vyzývá 
SMS, aby i nadále používala evidenci o předstihových ukazatelích. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o spotřebě domácností): Zásadní problém pro 
prognózu růstu HDP podle jejího názoru představuje spotřeba domácností. SMS předpokládá, že 
spotřeba domácností bude revidována. Účastnila se semináře na ČSÚ, kde na její dotaz ČSÚ 
žádnou revizi nepřipustil s vysvětlením, že domácnosti v období krize spotřebu vyhlazují. Pokud 
by byla spotřeba revidována směrem dolů, nižší základna v roce 2010 by přitom naopak mohla  
způsobit vyšší růst spotřeby v roce 2011. 
Odpověď SMS: SMS se na tomto semináři na ČSÚ dotazovala na nesoulad v příjmech 
domácností, kde nadále roste důchod domácností z přerozdělení, což jsou sociální dávky a 
odvody sociálního a zdravotního pojištění. Tato část příjmů rostla v krizovém roce 2009, kdy se 
zvyšovaly sociální dávky a kdy byly zavedeny úlevy z plateb sociálního pojištění. V roce 2010 ale 
SMS očekávala, že tento zdroj příjmů odezní a že v důsledku zavedení tzv. „Janotova balíčku“ 
bude v této části spíše negativní příspěvek. 
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ČSÚ na tento dotaz odpověděl, že tyto údaje přebírá z administrativního zdroje na Ministerstvu 
financí, který nijak nekontroluje a zpracovává do čtvrtletních národních účtů. Revizi ČSÚ 
připouští pouze v rámci revize ročních národních účtů, která bude zveřejněna v září 2011. Ve 
čtvrtletních národních účtech v období několika následujících čtvrtletí ČSÚ revizi nepřipouští. 
Box o revizích údajů o spotřebě domácností v situační zprávě ukazuje, že revize spotřeby jsou 
historicky velmi velké. SMS také připomíná dřívější diskuzi s ČSÚ, kdy pan Heller poukazoval na 
nízkou kvalitu datových zdrojů pro odhad spotřeby domácností. 
Vrchní ředitelka Zamrazilová se na semináři dotazovala na rozpor mezi údaji o tržbách v 
maloobchodě a spotřebou domácností. Pan Heller odpověděl, že rostou prodeje automobilů 
mimo jiné kvůli podpoře, která byla poskytnuta v minulém roce. Tato podpora ale byla 
adresována pouze do sektoru podniků. To potvrzuje domněnku SMS, že převážná část růstu tržeb 
je za prodeje automobilů podnikům. SMS zároveň připomíná, že do tržeb v maloobchodě se 
dostává i část vývozu. Domácí prodejci v některých případech nebyli schopni naplnit kvóty na 
prodeje automobilů, které musí naplnit, aby získali od výrobců zvýhodněné ceny. Proto 
automobily sami nakoupili a vzápětí je vyvezli do zahraničí. To se odrazilo ve zvýšených tržbách 
v maloobchodě. 
SMS má také evidenci od Svazu dovozců automobilů, že v letošním roce je podíl prodejů 
podnikům kolem 60 %, zatímco před rokem to bylo jen mírně přes 45 %. Nárůstu prodejů 
podnikům napomohla i novela DPH, která od ledna 2010 zrušila povinnost povinných mřížek u 
osobních automobilů. Tato evidence potvrzuje domněnku SMS, že ČSÚ váže spotřebu domácností 
na tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu nesprávně. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová (v diskuzi o spotřebě domácností): Na semináři také 
zaregistrovala informaci, že automobily z velké části nakupovaly domácnosti živnostníků. Proto 
tyto prodeje spadají do spotřeby domácností a nikoli do investic. Pokud by spotřeba domácností 
byla přesto revidována, prognóza spotřeby na rok 2011 by musela být vyšší. 
Odpověď SMS: Případná revize spotřeby domácností za rok 2010 směrem dolů by měla dopad na 
odhad počátečních podmínek prognózy. Počáteční podmínky prognózy zahrnují nikoli HDP jako 
celek, ale jeho složky. Jestliže by byla revidována spotřeba směrem dolů a při stejném celkovém 
HDP by byly revidovány například zásoby směrem nahoru, v počátečních podmínkách to bude 
mít protiinflační dopad, protože spotřeba domácností má větší vazbu na domácí ekonomiku než 
zásoby. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o kurzu): Zdůrazňuje roli kurzu při přenosu cen ze zahraničí. 
SMS uvádí, že dosavadní průměr za čtvrtletí je 24,7 a aktuální hodnota 25,3. SMS tento poslední 
vývoj kurzu interpretuje jako důsledek působení nefundamentálních faktorů spojených zejména 
se sentimentem investorů vůči zemím v okolí eurozóny, která se aktuálně potýká s problémy. Kdy 
se dá očekávat, že problémy eurozóny přestanou? Musely by ustat velmi rychle, aby se kurz 
dostal na trajektorii očekávanou v prognóze. Jakou trajektorii kurzu předpokládá SMS v 
horizontu 2-3 let? 
Odpověď SMS: Oslabení kurzu SMS interpretuje jako krátkodobý výkyv a nemá pro tento vývoj 
vysvětlení. Pokud by koruna oslabovala i nadále, riziko pro prognózu by narůstalo. 
Jak bylo v diskuzi již uvedeno, dluhová krize v Evropě ještě dlouho nebude vyřešena. Není ale 
fundamentální důvod pro to, aby fiskální problémy v eurozóně vedly k oslabení koruny, natož aby 
toto oslabení bylo nejvýraznější ze všech evropských měn včetně měn okolních států. 
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Odpověď SBO: Koruna během letošního roku posílila v maximu asi o 7 %. V období od 
předchozího měnověpolitického jednání pak oslabila o více než 3 %. SBO má evidenci, že jde 
částečně o vybírání zisků. To může mít větší dopad do kurzu než jindy, protože ke konci roku je na 
trhu nižší likvidita. 
 
Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o kurzu): Souhlasí, že posílení koruny bylo příliš velké. 
Jestliže je ale oslabení kurzu interpretováno jako korekce, pak prognóza očekává příliš silný kurz. 
 
Viceguvernér Tomšík (v diskuzi o kurzu): Na minulém měnověpolitickém jednání SMS 
argumentovala, že od roku 2012 dojde k oživení růstu. Oživení bude zřejmě pomalejší, ale růst 
bude stále rychlejší než v eurozóně. To otevře pozitivní konvergenční potenciál s tlakem na 
posílení kurzu. V příštím roce dojde ke zlepšení v platební bilanci kvůli omezení podpory 
fotovoltaických elektráren. Třetím faktorem pro posílení kurzu je snížení rizikové prémie pro 
českou ekonomiku, která je vnímána jako jedna z nejméně rizikových zemí střední a východní 
Evropy. Platí toto vysvětlení i nadále? 
Odpověď SMS: Na tomto vysvětlení se od minulého měnověpolitického jednání nic nezměnilo. 
Pokud koruna oslabila z důvodu vybírání zisků, tyto pozice mohou být počátkem příštího roku 
znovu otevřeny a kurz může posílit. Příloha situační zprávy o reálném rovnovážném kurzu 
naznačuje pozvolnější tlak na posilování kurzu oproti prognóze. To je jediná nová informace. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Proč koruna oslabuje vůči euru více než měny okolních zemí? 
Odpověď SMS: SMS nemá fundamentální vysvětlení. Důvodem pro oslabení kurzu může být 
vybírání zisků. 
Odpověď SBO: SBO zaregistrovala spekulace, že se objevují pozice „carry“ obchodů koruny 
proti jiným měnám v regionu. SBO má ale pochyby, že by se tyto obchody mohly objevovat nyní 
ke konci roku, kdy je na trhu nižší likvidita. 
 
Viceguvernér Tomšík: Dotazuje se na kanál, který byl již dříve několikrát diskutován. Na str. 1 
je uvedeno, že předpoklad vyššího růstu cen zahraničních průmyslových výrobců na přelomu let 
2010 a 2011 bude působit přes tlak na apreciaci kurzu směrem k nižším domácím úrokovým 
sazbám. SMS tímto říká, že vyšší ceny zahraničních průmyslových výrobců způsobené například 
šokem do cen ropy a komodit povedou k nižším domácím měnověpolitickým sazbám. Rozumí 
vysvětlení přes apreciaci kurzu, ale nepovažuje tento argument za intuitivní a nechtěl by ho 
prezentovat veřejnosti. Žádá SMS, aby byl tento kanál v situační zprávě lépe ekonomicky 
vysvětlen a případně oslaben. 
Odpověď SMS: V mechanické simulaci, což je případ grafu rizik inflační prognózy, se tento 
neintuitivní vliv objevuje. V prognóze je ale možné vliv růstu cen zahraničních výrobců na 
domácí ceny zapracovat například přes krátkodobou prognózu inflace. Při symetrickém nárůstu 
zahraničních i domácích cen vlivem vyšších světových cen komodit tlak na posílení kurzu odpadá 
a tento neintuitivní vliv mizí. 
 
 
 
II.     Uzavřené jednání bankovní rady 
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Guvernér Singer: Tak málo nápadů nad čtením situační zprávy již dlouho neměl. Zároveň za 
celou dobu pět a půl roku jeho působení v ČNB nepamatuje tak nepatrná rizika, která se v grafu 
rizik inflační prognózy všechna vešla do měřítka plus mínus 0,25 procentního bodu, přičemž 
dokonce odchylky do inflace leží téměř na ose. V tuto chvíli proto není žádný důvod odchylovat 
se od doporučení SMS a rozhodovací dilema je tentokrát výjimečně jasné. Připomíná, že jde o 
malou situační zprávu, která vyhodnocuje rizika aktuální prognózy. Přesvědčuje se, že mu tento 
formát malých situačních zpráv vyhovuje. 
Nad rámec dnešního měnověpolitického rozhodování má tři připomínky. Zaprvé, pokud by došlo 
ke změně sazeb dříve, než doporučuje SMS, bylo by takové rozhodnutí obtížně komunikovatelné 
ve světle minimálních odchylek vývoje od prognózy. Zadruhé, tento týden byly publikovány 
zajímavé údaje o německém zahraničním obchodě. Tyto údaje interpretuje tak, že další možné 
otřesy v eurozóně nemusí zasáhnout německý vývoz, protože německý vývoz nestojí na vývozu 
do Řecka, Irska nebo Španělska. To je dobrá zpráva i pro domácí ekonomiku. Zatřetí, má 
pochyby o prognóze fiskální politiky v roce 2012, která předpokládá nižší deficit. Celkově se mu 
dnes zdá obtížné napsat smysluplný záznam z jednání bankovní rady nad rámec nezbytného 
minima. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Domácí ekonomika je ovlivněna vývojem v zahraničí a v tuzemsku. V 
zahraničí lze očekávat pokračování řešení evropské dluhové krize. Nervozita na trzích bude 
zřejmě trvat déle oproti původnímu očekávání, když bylo zasaženo pouze Řecko. Kromě toho 
paradoxně rostou ceny komodit ve světě. To je způsobeno tím, že finanční krize není světová, 
protože příliš nezasáhla Brazílii, Indii a Čínu. Řešení dluhové krize v Evropě znamená spíše 
snížení domácích měnověpolitických sazeb, zatímco vyšší ceny komodit zvyšují domácí inflaci a 
vytvářejí tlak na zvýšení sazeb. 
Vývoj v zahraničí se do domácí ekonomiky přenáší měnovým kurzem. Kurz je oproti prognóze i 
aktuálně slabší. Počátkem příštího roku bude zřejmé, jak se bude kurz dále vyvíjet. Pokud bude i 
nadále slabší, může to znamenat přehodnocení jeho budoucí trajektorie. Vyšší inflace z 
dovozních cen by se promítla do domácí inflace a mohlo by to vést ke zvýšení měnověpolitických 
sazeb dříve, než předpokládá prognóza. Poukazuje na základě vlastní analýzy vazby kurzu, cen 
ropy, benzínu a nafty na to, že ceny benzínu a ropy Brent v korunách se vyvíjejí souběžně. Jejich 
meziměsíční změny se v období 2005-2010 pohybují v přibližném pásmu v rozmezí zhruba od -
2 % do 2 %. Překvapilo ho, že s kurzem dolaru více koreluje cena nafty než cena benzínu. Změny 
v kurzu dolaru byly v období od roku 2005 relativně menší než změny v cenách nafty nebo 
benzínu. V roce 2008 byl kurz kolem 15 korun za dolar, nyní je kolem 19 korun za dolar. Cena 
ropy Brent v korunách je aktuálně vyšší než na přelomu let 2008 a 2009. Kurz tedy přenáší 
dopady ze zahraničí a jeho vliv u cen komodit je větší, než si dříve myslel. 
V domácí ekonomice rizika inflace nejsou momentálně vysoká. Na trhu práce v nejbližším 
horizontu nelze očekávat žádné výraznější změny. Ceny komodit zaznamenaly velký růst nejen na 
světových burzách, ale i v tuzemsku. Důležitý bude další vývoj poptávkové inflace. 
Měnověpolitická inflace je zatím výrazně nižší a nepředstavuje riziko. Na druhou stranu vidí 
rozpor mezi příjmy domácností a tržbami v maloobchodě. Myslí si, že tržby v závěru letošního 
roku naznačí, jaký je sentiment obyvatel a jeho výhled na příští rok. 
V zahraničí představují rizika fiskální konsolidace a záchrana předlužených zemí v Evropě, které 
tlačí směrem k nižším měnověpolitickým sazbám. Jestliže budou ale domácí faktory inflace 
silnější než zahraniční a tržby v maloobchodě budou před vánocemi a koncem roku vyšší, může 
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se inflace dostat na vyšší hladinu, která může být důvodem pro změnu měnověpolitických sazeb. 
Proto vyčká na nové údaje. 
 
Vrchní ředitelka Zamrazilová: Nejistota je opravdu vysoká. V období od minulého 
měnověpolitického jednání se z jejího pohledu naakumulovaly spíše proinflační faktory. 
Poukazuje na kombinaci růstu cen komodit, vývoje kurzu a pokračujícího posilování ekonomické 
aktivity. Tato kombinace posunula graf rizik inflační prognózy severovýchodním směrem a podle 
jejího názoru se promítá do růstu cen v jednotlivých cenových okruzích. Připomíná, že produkční 
ceny ve zpracovatelském průmyslu byly ještě v lednu meziročně nižší o 2 %, nyní rostou o 3,3 %. 
To představuje nárůst o více než 5 procentních bodů za 10 měsíců. Ceny kovů byly v lednu 
meziročně nižší o 10 %, nyní rostou o 15 %. Růst cen potravin se také během roku zvýšil asi o 8 
procentních bodů. 
Z výše uvedené kombinace růstu cen komodit, vývoje kurzu a ekonomické aktivity je 
nejdůležitější ekonomická aktivita. Domnívá se, že přetrvávající vyznění situačních zpráv, 
měnověpolitického doporučení SMS i zapisujících poradců ve směru ponechání sazeb na 
současně rekordně nízké hladině je dáno především očekávaným oslabením růstu ekonomiky v 
roce 2011 na 1,2 %. Opakuje, že růst ve výši 1,2 % je nejnižší v celém vějíři všech domácích i 
zahraničních institucí. Z pohledu statistika poznamenává, že krajní hodnoty („outliers“) se 
většinou nezapočítávají. Druhá nejnižší hodnota je 1,5 % a na této hodnotě pro ni začíná úvaha, 
jaký může být růst ekonomiky v příštím roce. 
K ekonomickému růstu má dvě strukturální poznámky. Ekonomika bude tažena vývozem. 
Souhlasí v tom s guvernérem Singerem. Za německou lokomotivu vezoucí zboží do Indie a Číny 
se podařilo zapřáhnout malý vozík, který veze části strojů a jiné produkty domácí ekonomiky. 
Růst německé ekonomiky možná zpomalí zhruba o 1 procentní bod. To by podle citlivostního 
scénáře prezentovaného SMS znamenalo zpomalení růstu domácí ekonomické aktivity o 0,5 
procentního bodu. S tím je konzistentní růst ekonomiky v roce 2011 o 2 %. 
Druhou poznámku má ke spotřebě domácností. Myslí si, že růst spotřeby domácností bude v roce 
2011 vyšší než 0,4 % podle prognózy. Nesdílí názor SMS, že by spotřeba domácností v roce 2010 
měla být revidována. Revize směrem dolů by přitom paradoxně znamenala nižší základnu, a tím 
vyšší meziroční růst v roce 2011. 
Je důležité vyslat jasný signál, že ekonomická krize skončila. Takový signál je možné dát pouze 
zvýšením měnověpolitických sazeb. Myslí si, že růst bude vyšší, a tím budou vyšší i poptávkově 
inflační tlaky. Tyto faktory zvyšují neutrální hladinu měnověpolitické sazby na úroveň mezi 1 % 
a 1,5 %. 
 
Vrchní ředitel Holman: Také byl překvapen, že situační zpráva nadále předpokládá růst HDP v 
roce 2011 o 1,2 %. Myslel si, že SMS tento růst přehodnotí směrem nahoru. Souhlasí, že tento 
odhad je nižší než odhad jiných institucí domácích i mezinárodních. Ministerstvo financí 
odhaduje růst o 1 nebo 1,1 procentní bod vyšší. SMS uváděla, že se prognóza SMS neodlišuje od 
prognózy Ministerstva financí v názoru na dopad fiskální konsolidace, ukončení fotovoltaického 
„boomu“ a vývozu na růst ekonomiky, ale že rozdíl je v názoru na vývoj domácí poptávky, to 
znamená spotřeby a domácích investic. Tento rozdíl v prognóze SMS a Ministerstva financí ho 
překvapuje a neumí ho vysvětlit. 
Nesdílí optimismus, že vývoz a domácí růst budou v roce 2011 taženy růstem v Německu. Myslí 
si, že v Německu dojde ke zpomalení růstu právě v důsledku nepříznivého vývoje ve státech 
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jižního křídla eurozóny, protože tyto země jsou pro vývoz z Německa vedle Asie také důležité. 
Růst německé ekonomiky je pro vývoz a růst domácí ekonomiky důležitý. Část domácího vývozu 
směřuje na Slovensko, ale Slovensko je také svými exporty navázáno na růst v Německu.  
Ze situační zprávy vyplývá, že měnový a úvěrový vývoj je nadále velmi umírněný a nesignalizuje 
inflační tlaky. 
 
Vrchní ředitel Janáček: Mnohé argumenty již zazněly. V současnosti nemá žádné silné 
argumenty pro změnu nastavení měnové politiky, proto doporučuje sazby neměnit. Myslí si ale, 
že postupně rostou proinflační rizika. K intenzivnějšímu prosazování nákladových inflačních 
tlaků, které zde byly uvedeny, může dojít i při relativně nízké dynamice růstu HDP. V této 
souvislosti je nutné respektovat, že účinná transmise rozhodnutí o změně měnové politiky je 
spojena s relativně dlouhým časovým horizontem. Prostor pro diskuzi o případné korekci sazeb 
vidí již na příštím měnověpolitickém jednání, kdy bude představena nová prognóza. 
  
Viceguvernér Hampl: Není nervózní z toho, že prognóza HDP v roce 2011 je vůči prognóze 
ostatních institucí „outlier“. Kdyby měl být člověk nervózní z toho, že je „outlier“, pak by s 
ohledem na jeho životní přístup měl být sám nervózní prakticky neustále. Proto připouští, že v 
prognóze HDP SMS vidí faktory růstu lépe než ostatní instituce. Kromě toho také připomíná, že 
při malých situačních zprávách SMS nemění prognózu, takže nebylo možné očekávat změnu. 
Jak se ukázalo na otevřeném jednání, dilema je v tom, kterému scénáři budoucího vývoje věříme 
více. Pro všechny tyto scénáře přitom existují dobré důvody. Nejpravděpodobnější budoucí vývoj 
může být podle základního scénáře prognózy, to je docela možné. 
Existují také nepopiratelné argumenty pro variantu, že německá lokomotiva jede velmi rychle, 
táhne za sebou českou ekonomiku a nezastaví ji nic z toho, co se děje v Evropě. Tato varianta by 
znamenala jiná růstová a proinflační rizika a aktuální nastavení měnověpolitických sazeb by s 
touto variantou nebylo v souladu. 
K tomu ale přidává ještě jiný scénář, který působí na opačnou stranu a znamená protiinflační nebo 
výrazně protiinflační rizika. Tento scénář nazývá „Evropa, eurozóna a její postupná imploze.“ 
Faktory pro tento scénář přicházejí ze čtyř stran. Jsou to fiskální konsolidace a probíhající 
dluhová krize v Evropě, která stále není vyřešena, a dokonce i na tomto jednání zaznělo, že je 
pravděpodobné její pokračování. Dalšími faktory jsou neopravený a ne zcela funkční bankovní 
sektor na západ od našich hranic a konečně poměrně brutální zásahy do změn pravidel v 
bankovním sektoru. Tyto faktory přicházejí všechny najednou velmi rychle a mohou mít opačné 
dopady než předchozí scénáře. Myslí si, že trh tyto faktory nevidí, stejně jako nevidí řadu dalších 
věcí, jako například že záchranné mechanismy, které budou probíhat přes skryté fiskální 
transfery, ovlivní i dluhový profil Německa a chování finančních institucí v Německu. Nevěří, že 
by tato rizika neměla na Německo vliv. Riziko tohoto jeho scénáře je v tom, že bude působit 
možná až za horizontem prognózy. Krize ale ukázala, že řada věcí včera nepředstavitelných je 
zítra nevyhnutelných. Jestliže se ale tyto věci odkládají, jejich dopady se nakonec projeví velmi 
rychle. Proto si umí velmi dobře představit i tento alternativní scénář implozivního vývoje, který 
může mít vliv na skokovou razantní apreciaci české koruny. Možná je ovlivněn i neustálým 
cestováním do Bruselu, a proto tomuto scénáři dává trochu větší váhu. Způsob přemýšlení v 
Bruselu ho spíše přesvědčuje, že řešení budou spíše horší než lepší. 
Všechny tyto tři scénáře jsou možné. V této chvíli umí žít se základním scénářem prognózy. Je 
ale potřeba se připravit na to, že pokud by se začal naplňovat některý z těch dvou alternativních 
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scénářů, bude potřeba rychlejší a intenzivnější reakce měnové autority, a to v jakémkoli směru. 
Proto by uvítal v záznamu z jednání větu „zazněl názor, že nejistoty jsou tak velké, že všechny 
cesty pro měnovou politiku zůstávají otevřené.“ V danou chvíli ale souhlasí s doporučením SMS. 
 
Viceguvernér Tomšík: Nové informace dostupné od minulého měnověpolitckého jednání 
nepřinesly nic nového, proto souhlasí se základním scénářem aktuální prognózy. Rizika prognózy 
inflace jsou oběma směry, ale také slabá a především vyrovnaná. Jak již bylo řečeno, v grafu rizik 
inflační prognózy jsou dopady nových údajů do inflace a sazeb historicky nejnižší v rozsahu do 
0,25 procentního bodu. 
Pro něho je klíčová poměrně velká nejistota, která zde již byla diskutována, a nikoli riziko, a to o 
výši růstu HDP v roce 2011. Do záznamu z jednání doporučuje uvést „s implikací do prognózy 
inflace.“ Růst ve výši 1,2 %, 1,5 % nebo dokonce 2 % představuje stále průměrnou mezeru 
produktu mínus 4 procentní body. Dopady do prognózy inflace budou minimální, protože tak 
výrazně záporná mezera produktu v této ekonomice dlouho nebyla. Z historického pohledu je 
inflace podruhé nebo potřetí přesně na středu inflačního cíle. Inflace v listopadu byla 2 %, což je 
oproti prognóze o jednu desetinu procentního bodu níže. Prognóza inflace je také v celém 
horizontu prognózy v koridoru inflačního cíle. Z tohoto pohledu nevidí riziko. Výrazně záporná 
mezera produktu ale také znamená, že měnověpolitická inflace je pod 1 %. Toto prosí uvést do 
záznamu z jednání, že měnověpolitická inflace je nízká. 
Dále se věnuje rizikům, která by měla být komunikována. Protiinflačním rizikem je historicky 
nejnižší meziroční růst mezd ve třetím čtvrtletí o 2 %. Proinflační riziko představuje růst cen 
komodit. Jak již bylo uvedeno, toto riziko je tlumeno kurzem eura a především dolaru, protože 
ceny komodit jsou převážně v dolarech. Jak uvedl ředitel Bauer, vývoj kurzu eura není 
fundamentálně podložený. Ke konci roku je na trhu vždy nižší likvidita a současné oslabení může 
znamenat vybírání zisků. Podstatný bude vývoj kurzu v lednu. Proto doporučuje vyčkat. 
Souhlasí s tím, že růst domácí ekonomiky je závislý na růstu v Německu jako hlavního 
obchodního partnera. Nicméně k této německé lokomotivě je potřeba přidat dva vozíky, které 
budou růst ekonomiky brzdit. Jeden vozík má podobu restrikce domácí fiskální politiky. Tento 
scénář se naplňuje a reformy se daří realizovat. Také se naplňují i očekávané scénáře ohledně 
dopadu snížení podpory fotovoltaických elektráren, což je druhý vozík za německou 
lokomotivou.  
Nejistota spojená s vývojem veřejných financí je vysoká, a to nejen v domácí ekonomice, ale i v 
zahraničí v souvislosti s evropskou dluhovou krizí, jak uvedl viceguvernér Hampl. Minulý týden 
se spolu s guvernérem Singerem účastnil jednání Generální rady Evropské centrální banky. Na 
tomto jednání slyšel, že panuje poměrně vysoká nejistota ohledně vývoje celé Evropy z pohledu 
veřejných financí. Toto je naprosto adekvátní komunikovat. I když je tato nejistota možná až za 
horizontem prognózy, otevírá scénáře oběma směry. Z pohledu finanční stability bylo již dříve 
komunikováno riziko dřívějšího zvyšování sazeb. Narůstající riziko z vývoje veřejných financí a 
jeho dopadu na ekonomiku jde opačným směrem. V této chvíli věří základnímu scénáři prognózy, 
ale otevírá se prostor pro tyto alternativní scénáře jdoucími oběma směry. 
 
Guvernér Singer: Druhé kolo otevírá úvahou, zda z hlediska budoucí komunikace bankovní rada 
identifikuje obecně vyšší rizika nebo zda pouze není jasné, jaké dopady bude mít kombinace 
fiskální restrikce, vyšších cen komodit a nestability finančního sektoru v Evropě. Tyto faktory by 
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komunikoval, ale nehovořil by obecně o rizicích, protože nevidí konsenzus mezi členy bankovní 
rady, že by tato rizika byla vyšší než před šesti týdny. 
Vrací se k debatě o spotřebě domácností. O sentimentu spotřebitelů si učiní obrázek až zítra, 
protože nakupuje vánoční dárky vždy až 23.12. Má ale anekdotickou evidenci od majitelů 
vinoték, že oživuje poptávka ze strany domácností, zatímco podniky zatím neutrácejí. Toto 
oživení jde na úkor jejich marží, a proto vyšší poptávka netlačí na ceny. V mikrosegmentu se tedy 
potvrzuje, že rizika jsou v ekonomice vyrovnaná a oživení se neprojevuje růstem cen, protože 
vyšší prodeje jdou na úkor zisků. 
V souvislosti s diskuzí o domácí fiskální politice si uvědomuje, že politická rizika nejsou jen v 
eurozóně, ale poprvé za dobu svého působení v ČNB zažil pocit, že domácí politika by mohla 
ovlivnit měnové rozhodování tím, že by mohla znamenat další šok, který by vedl k oslabení kurzu 
a ke zvýšení inflačních tlaků. Myslí tím riziko pro příští měnověpolitické rozhodování, protože z 
aktuálního vývoje kurzu v předvánočním období by se vliv takového politického šoku nedal 
vyčíst. 
Nakonec má poznámku k vývoji veřejných financí v eurozóně. Jde sice o protiinflační riziko, ale 
nepřeceňuje ho, protože Německo a Rakousko mají tento domácí úkol hotový. Pokud se nemýlí, 
Německo má snad pro příští rok výhled deficitu veřejných financí pod 3 %. Fiskální restrikce tak 
bude probíhat v zemích, které eurozónu jako celek příliš neovlivní. 
Od debaty v prvním kole nezměnil názor, jen si uvědomil více souvislostí. 
 
Viceguvernér Hampl: Má tři krátké poznámky. Souhlasí s tím, že dnešní diskuze je o nejistotách 
a nikoli o rizicích, protože je nelze kvantifikovat. 
Jeho argumenty v prvním kole se týkaly především zahraničí. Jak uvedli viceguvernér Tomšík a 
vrchní ředitelka Zamrazilová, je třeba se zaměřit na rizika v domácí ekonomice. Opakuje, že 
nejpravděpodobnější se mu jeví základní scénář prognózy včetně implikace pro změny 
měnověpolitických sazeb. K tomu ale dodává plán „B“, že bude možná potřeba rozhodovat 
rychleji a kterýmkoli směrem. 
Třetí poznámka se týká fiskálního vývoje v Evropě. Souhlasí s tím, že Německo má fiskální 
domácí úkol hotový. Poukazuje i na pravidlo o fakticky strukturální vyrovnanosti veřejných 
financí v Německu platné od roku 2016 (maximální strukturální deficit 0,35 % HDP). Jestliže ale 
Evropa směřuje k nějaké netransparentní fiskální unii, zásah do německých veřejných rozpočtů se 
bude muset nakonec projevit. Debata o rozpočtu Evropské unie v řádu 142 miliard eur a jeho 
možném navýšení o několik miliard trvala půl roku. Přitom záchranný mechanismus v podobě 
kvazifiskálního transferu v řádu 440 miliard eur vznikl přes víkend a pokud se přemění v trvalý 
mechanismus, bude znamenat trvalé závazky jednotlivých členských zemí s dopady na jejich 
dluhový profil. Hotový domácí úkol Německa tak bude rozmělňován něčím, o čem je na 
měnověpolitických jednáních opakovaně diskutováno, ale co si trh zatím neumí připustit. Jde o 
přenášení břemene od slabších na silnějšího. Jinými slovy země, které mají domácí úkol 
vyřešený, budou platit více. 
Vrchní ředitelka Zamrazilová: Souhlasí s alternativním scénářem viceguvernéra Hampla o 
nepříznivém vývoji v Evropě. V tomto scénáři si ale umí představit i kapitolu pojmenovanou 
„depreciace“, která odpovídá scénáři dluhová krize, který byl prezentován samostatným odborem 
finanční stability v zátěžových testech. Tato kapitola vyvažuje scénář viceguvernéra Hampla 
směrem k neutrálnímu vyznění. 
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Viceguvernér Tomšík předpokládá mezeru produktu kolem 4 %. V tom se od něho liší, protože 
potenciální produkt je nižší než před krizí. V období před krizí označuje potenciální produkt jako 
bublinu taženou přímými zahraničními investicemi, hypotečním „boomem“ a dalšími faktory. 
Potenciální produkt je ale mezi 3,5 % a 4,5 % a i při té horní hranici vychází mezera produktu 
mínus 2 %. I když vezme v úvahu měnověpolitickou inflaci při stanovení jednoduchého 
Taylorova pravidla, neutrální hladina měnověpolitické sazby je v intervalu 1-1,5 %. 
K diskuzi o růstu v Německu upozorňuje, že v Německu se v posledních dvou měsících začala 
rychle zvyšovat inflace zhruba o půl procentního bodu z 1 % na 1,6 %. 
V období posledního roku na měnověpolitických jednáních opakuje, že není pro razantní změny 
měnověpolitických sazeb, například v rozsahu 0,75 procentního bodu v období půl roku, ale že je 
pro pozvolnější změny sazeb v řádu 0,25 procentního bodu rozložené do delšího časového 
horizontu. Proto hlasuje pro zvýšení sazeb. 
 
Viceguvernér Hampl: Souhlasí s vrchní ředitelkou Zamrazilovou, že dopady do kurzu jsou 
neodhadnutelné. Právě proto má více než kdy jindy pocit, že je potřeba z hlediska komunikace 
vytvořit prostor pro jakoukoli budoucí reakci měnové politiky. 
 
Viceguvernér Tomšík: Vrací se k diskuzi o nejistotě, rizicích a základnímu scénáři. Na to, jaká 
je modelová bilance rizik velmi malá a výsledný vektorový součet téměř nula, příliš mnoho času 
je v diskuzi věnováno nejistotě. Souhlasí, že jde o nejistotu a nikoli rizika. Pokud by se tato 
nejistota změnila v rizika, souhlasí s viceguvernérem Hamplem, že bude potřeba rychleji a 
razantněji změnit sazby. S ohledem na dnešní nejistotu připouští tuto reakci měnové politiky 
oběma směry. 
Souhlasí s vrchní ředitelkou Zamrazilovou, že nejistota ohledně mezery produktu je vysoká. 
Připomíná, že model g3 dokonce s žádnou mezerou produktu nepracuje. Na velikosti mezery 
produktu, zda to je mínus 2 procentní body nebo mínus 4 procentní body, nezáleží. Podstatné je, 
že v ekonomice jsou volné kapacity a že mezera produktu je záporná. Tyto volné kapacity 
nevytvářejí inflační tlaky. 
 
Vrchní ředitel Holman: V současné době, kdy jsou veřejné rozpočty vysoce deficitní, měnová 
politika ovlivňuje spíše krátkodobé úrokové sazby, zatímco dlouhodobé sazby jsou určovány 
fiskální politikou. To znamená, že se zvyšuje význam kurzového kanálu transmise. Případná 
změna měnověpolitických sazeb bude mít do ekonomiky dopad přes kurz a vývoz. Kurzová 
nejistota je ale dnes vyšší než jindy. Nejistý vývoj v eurozóně může vést k posílení kurzu koruny, 
protože investoři se mohou od jižních zemí eurozóny přesměrovat ke korunovým aktivům. Kurz 
ale může také oslabit, pokud krize eura bude znamenat souběžný pohyb kurzu koruny a kurzu 
eura. S ohledem na tuto kurzovou nejistotu není jasné, zda sazby zvýšit, snížit nebo ponechat 
nezměněné. V takové situaci je lepší sazby neměnit. 
 
Guvernér Singer: SMS mu na jeho žádost připravila tabulku o nákladech financování vládního 
dluhu v jednotlivých zemích. Oproti domácí ekonomice se pět zemí eurozóny financuje levněji na 
pětiletých dluhopisech a šest na desetiletých. V rámci celé Evropské unie se sedm zemí financuje 
levněji na pětiletých dluhopisech a asi osm na desetiletých. Domácí ekonomika je tak v Evropské 
unii zhruba na konci první třetiny nejlépe se financujících zemí, přičemž mezi novými zeměmi 
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Evropské unie včetně těch v eurozóně je na tom nejlépe. Stabilita v domácí ekonomice má tedy 
jednoznačné ohodnocení v nákladech financování vládního dluhu. 
 
 
 
III.     Úkoly 
 
Bankovní rada ukládá řediteli sekce měnové a statistiky p. Holubovi 

a) připravit pro bankovní radu písemnou informaci o vývoji cen koše potravin, nápojů a 
tabáku a o tom, jak probíhá proces očištění o vliv daňových změn, lhůta: do 14.1.2011, 

b) zaslat bankovní radě e-mailem detailnější informaci o vývoji zaměstnanosti a mezd ve 
veřejném sektoru, 

c) uskutečnit poradu členů bankovní rady s experty k příloze situační zprávy „Rovnovážný 
měnový kurz.“ 

 
 
 
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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