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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 4. srpna 2011 
 
Přítomni: Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Kamil Janáček, Lubomír 
Lízal, Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová. 
 
 
I.     Diskuze navazující na prezentaci 5. situační zprávy 
 
M. Hampl: Aktuální situace není jednoduchá a myslí si, že dotazy příliš nepomohou s řešením 
dilemat, před kterými stojí měnová politika. Připomíná, že dříve vyjadřoval spolu s některými 
členy bankovní rady obavu, že reakce trhu na komentáře prezidenta ECB Tricheta v období před 
zahájením cyklu zvyšování sazeb ECB byly přehnané. Byly tyto obavy oprávněné s ohledem na 
aktuální vývoj na euriborovém trhu? 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Tržní výhledy sazeb Euribor potvrzují 
naplňování alternativního scénáře z únorové situační zprávy o eskalaci dluhové krize v eurozóně. 
Vývoj na euriborovém trhu je také neočekávaně vyhrocen aktuální dluhovou situací Itálie.  
 
V. Tomšík: SMS hodnotí rizika prognózy jako vyrovnaná. Upozorňuje, že v prognóze je 
zapracován tržní výhled zahraničních sazeb k jinému dni, než je obvyklé. Na přípravné schůzce s 
bankovní radou k prognóze SMS zdůvodňovala odečet tržního výhledu zahraničních tržních 
sazeb k dřívějšímu datu než obvykle vyhrocenou dluhovou situací Itálie, která vedla k výraznému 
snížení výhledu zahraničních sazeb. Předpoklad SMS, že krize v Itálii odezní, se ale nenaplnil a 
výhled zahraničních tržních sazeb je ke dni 29.7. ještě nižší oproti dni, kdy byla schůzka s 
bankovní radou. Situaci neuklidnil ani záchranný balíček, který vzešel ze summitu ministrů 
financí eurozóny. Neznamená aktuální výhled zahraničních sazeb protiinflační riziko? 
Odpověď SMS: Pokud se výhled zahraničních tržních sazeb 3M Euribor nevrátí na hodnoty z 
období před vyhrocením dluhové krize Itálie, znamená to parciální riziko prognózy domácích 
tržních sazeb směrem dolů. V průběhu posledního měsíce se výhled zahraničních tržních sazeb 
měnil v širokém rozpětí a aktuálně je výhled zahraničních sazeb oproti prognóze stále nižší. Na 
druhou stranu SMS v měnověpolitickém doporučení uvedla, že analytici očekávají oproti 
prognóze slabší kurz, což představuje proinflační riziko. Celkově tak SMS hodnotí rizika 
prognózy jako vyrovnaná. 
 
L. Lízal: Na str. 4 je komentář, že prognóza očekává posilování kurzu dolaru k euru. Na jiném 
místě je zmínka o pouze mírném posilování kurzu koruny k dolaru. Podle grafu na str. 8 to ale 
vypadá, že kurz koruny k dolaru bude stagnovat. Který scénář se používá pro očekávaný vývoj 
kurzu do cen komodit? 
Odpověď SMS: Kurz dolaru k euru SMS přebírá z Consensus Forecasts. Posilování kurzu koruny 
k dolaru je na horizontu prognózy pozvolnější než vůči euru. Aktuálně kurz osciluje kolem 
17 CZK/USD a SMS očekává relativně malý posun k hodnotám 16,3 až 16,5 CZK/USD v roce 
2012. Meziroční růst cen ropy a jiných komodit odezní v dolarovém vyjádření, takže jakékoli 
posilování kurzu koruny k dolaru bude znamenat pokles ceny ropy v korunách. 
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M. Singer: Není výhled kurzu dolaru k euru v Consensus Forecasts ve vleku posledních událostí 
kolem fiskální krize USA? Upozorňuje, že nedávné události začínají přitahovat pozornost k 
otázce fiskální udržitelnosti ve vyspělých zemích. Dohoda o navýšení dluhového stropu v USA 
uklidní trhy pouze na krátkou dobu. 
Odpověď SMS: Výhled posilujícího kurzu dolaru k euru není ve vleku posledního vývoje, protože 
poslední Consensus Forecasts byl odečten v době, kdy hrozilo, že dluhová krize v USA nebude 
vyřešena. Consensus Forecasts vždy v delším období očekává posilování dolaru blíže k paritě 
vůči euru a podle aktuálního vývoje kurzu se tyto výhledy posunují. To je obecná vlastnost tohoto 
zdroje. 
 
K. Janáček: V prezentaci bylo uvedeno, že není jisté, zda již kulminoval růst cen zemědělských 
výrobců. Myslí si, že ano. Předpoklad SMS o rychlém odeznění růstu světových cen komodit v 
cenách českých zemědělských výrobců a v cenách potravin je ale příliš optimistický a nemá 
empirickou podporu. Upozorňuje, že vliv cen potravin na inflační očekávání je podstatně větší, 
než je jejich podíl na výdajích domácností. Největší vliv na inflační očekávání mají ceny potravin 
a pohonných hmot. Pokud budou ceny potravin i nadále vysoké, může to mít v horizontu 
prognózy dopad na inflační očekávání.  
Odpověď SMS: V období od vstupu České republiky do EU SMS pozoruje, že domácí ceny 
zemědělských výrobců jsou více ovlivňovány světovými cenami než domácí úrodou. Úroda je v 
letošním roce vyšší než v minulém roce s výjimkou některých specifických komodit, kterým 
neprospělo chladné počasí. Dominantní je ale vliv zahraničních komodit a jejich promítání do 
domácích cen je relativně rychlé. Dalším vlivem je kurz, který posiluje a tlačí ceny zemědělských 
výrobců ještě níže. Výrazný pokles nastane z hlediska meziroční dynamiky, v absolutním 
vyjádření se ceny snížily, respektive snižují se již jen mírně. 
 
K. Janáček: Měl na mysli dopad do maloobchodních cen, kde odeznění vysokých světových cen 
je oproti předpokladu SMS pomalejší. 
Odpověď SMS: Meziroční růst cen zemědělských výrobců bude záporný, zatímco ceny potravin 
porostou meziročně o 2 %. Není tedy předpokládán plný průsak do maloobchodních cen. 
 
L. Lízal: Jakým způsobem jsou analytici v rámci šetření Inflační očekávání finančního trhu 
(IOFT) dotazováni na očekávanou inflaci? Pokud jsou dotazováni na celkovou inflaci, jejich 
očekávání pak zřejmě zahrnují očekávanou změnu DPH. Z údajů na str. 19 je vidět, že analytici v 
horizontu jednoho roku očekávají nižší (měnověpolitickou) inflaci než prognóza. Na str. 61 je 
uvedeno srovnání reálného efektivního kurzu podle prognózy s údaji ze šetření Eastern European 
Consensus Forecasts (EECF). K silnějšímu reálnému efektivnímu kurzu v prognóze oproti EECF 
přispívá vyšší prognóza inflace oproti inflaci v EECF. 
Odpověď SMS: Analytici jsou v šetření IOFT dotazováni na celkovou inflaci, takže jejich 
očekávaná inflace by měla s určitou pravděpodobností zohledňovat chystané změny DPH. 
Očekávání analytiků v horizontu jednoho roku a tří let se v posledních měsících výrazněji nemění, 
zatímco SMS zapracovala změny DPH až v základním scénáři této prognózy. SMS neumí vysvětlit 
to, že analytici při této nižší inflaci oproti prognóze zároveň předpokládají slabší kurz. 
SMS potvrzuje, že reálný efektivní kurz je oproti šetření EECF silnější vlivem silnějšího 
nominálního kurzu v prognóze, ale také vlivem vyšší inflace v prognóze oproti EECF. Prognóza 
inflace v horizontu jednoho roku je totiž vyšší oproti výsledkům šetření IOFT i EECF. 
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L. Lízal: V roce 2013 prognóza zřejmě očekává fiskálně neutrální dopad změn DPH, zatímco 
dopad do inflace plynoucí ze změn DPH bude záporný. To ale bude mít pozitivní vliv na reálný 
disponibilní příjem domácností. Je tento faktor zapracován v prognóze? 
Odpověď SMS: Prognóza předpokládá vyšší příjem DPH v roce 2012 ve výši kolem 25 miliard 
korun. V roce 2013 bude fiskální dopad změny DPH zanedbatelný. Primární dopad do celkové 
inflace bude v roce 2013 zhruba -0,2 procentního bodu. SMS očekává protisměrný sekundární 
dopad, takže celkové snížení inflace bude relativně zanedbatelné. Nepatrné zvýšení reálného 
disponibilního příjmu domácností tak bude mít na spotřebu domácností velmi malý vliv. Oproti 
roku 2012 růst reálných příjmů domácností v roce 2013 zrychlí spíše vlivem odeznění zvýšení 
sazby DPH z 10 % na 14 % v roce 2012. 
 
E. Zamrazilová: Snížení DPH se má promítnout do cen alkoholu a tabáku. Domnívala se, že 
větší vliv mají spotřební daně. 
Odpověď SMS: Vliv DPH je ve srovnání se spotřebními daněmi relativně malý. Týká se to i 
pohonných hmot. 
 
L. Lízal: Ve druhé polovině letošního roku prognóza očekává přechodné zvýšení sezónně 
očištěné míry nezaměstnanosti. Jde o jiný vliv absolventů, kteří vstupují na trh práce? 
Odpověď SMS: Jde o dopad přechodného mírného otevření záporné mezery produktu. Evidence 
nicméně potvrzuje, že uplatňování absolventů na trhu práce je momentálně obtížné. Dochází k 
přirozenému úbytku počtu zaměstnanců vlivem zvýšených odchodů do důchodu z důvodu 
demografických změn, ale podniky zároveň nenabírají absolventy. 
 
M. Singer: Zaujala ho analytická část ve stanovisku poradce. Posuny ve strukturální 
nezaměstnanosti na něho dělají dojem, že jde spíše o reziduum po odečtení cyklické složky, které 
v dobách konjunktury klesá a stoupá v dobách problémů. Není si jist, zda použitá metoda 
dostatečně zohledňuje cyklus. Prosí o zaslání odpovědi e-mailem. 
 
E. Zamrazilová: Oceňuje, že prognóza již podruhé přehodnocuje růst HDP směrem nahoru. 
Zároveň SMS zvyšuje prognózu celkové inflace na rok 2012 vlivem změn nepřímých daní. 
Upozorňuje, že oproti minulé prognóze je vyšší růst nominálních mezd v podnikatelské sféře. 
Nejistý je budoucí vývoj kurzu koruny a výhled dovozních cen komodit a potravin. Za této 
situace nehodnotí inflační rizika jako vyrovnaná, ale na rozdíl od SMS jako proinflační. 
Z jakého důvodu SMS očekává robustnější zrychlení růstu HDP v roce 2013? Výhled růstu 
hlavních obchodních partnerů je vlivem problémů v eurozóně nejasný. Očekává SMS, že 
tahounem růstu bude domácí poptávka?  
Odpověď SMS: Zrychlení růstu v roce 2013 je částečně technické, protože fiskální prognóza je 
založena na předpokladu „no policy change.“ Zatímco v letech 2010–2012 růst ekonomiky 
zpomaluje fiskální restrikce, v roce 2013 nebude fiskální politika růst dle tohoto předpokladu 
prognózy nijak brzdit. 
V případě zahraniční poptávky se očekává zpomalení a v průběhu roku 2012 a 2013 návrat k 
relativně plynulému růstu. Tomu odpovídá profil mezičtvrtletních změn, zatímco optikou 
meziročních růstů to nevypadá, že by zahraniční poptávka v delším horizontu oživovala. 
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V prognóze začíná zrychlovat růst mezd a oživení se tak přesunuje více směrem k domácí 
poptávce. To je standardní cyklický příběh. Standardní cyklický příběh SMS předpokládá i v 
případě růstu zahraniční poptávky v roce 2013, protože aktuální situace v eurozóně zatím 
neovlivnila výhled jejího růstu v roce 2013. 
Robustnost prognózy na rok 2013 je zatím relativně malá, protože jde zatím o poměrně vzdálený 
horizont. SMS si umí představit, že kdyby světová ekonomika po delší dobu rostla více utlumeně, 
mohla by upravit předpoklad o 4% rovnovážném růstu produktivity směrem dolů. Zatím pro 
takovou změnu není důvod. 
 
E. Zamrazilová: Proč SMS očekává zpomalení růstu fixních investic z 3,8 % v prvním čtvrtletí 
na zhruba nulový meziroční růst ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku? Růst fixních investic 
má v prognóze zrychlovat až od počátku roku 2012. 
Odpověď SMS: Jde o vliv srovnávací základny. Mezičtvrtletně došlo v prvním čtvrtletí 2011 k 
poklesu. Žádné výrazné oživení fixních investic tedy SMS nepozoruje. SMS ale předpokládá, že v 
roce 2012 by již podniky měly zvýšit investice. Tomu odpovídají výsledky konjunkturního šetření 
ČNB a Svazu průmyslu a dopravy. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy tyto výsledky včera na své 
tiskové konferenci komentovali poměrně pesimisticky, ale z pohledu SMS je v těchto výsledcích 
náznak akcelerace fixních investic v roce 2012. 
 
E. Zamrazilová: Očekává SMS i nadále, že odezní efekt doplňování zásob? Ve třetím čtvrtletí 
2011 se podle prognózy celkové investice sníží výrazněji než fixní investice.  
Odpověď SMS: V meziročním vyjádření ano. 
 
E. Zamrazilová: Růst potenciálního produktu je v období posledních tří let velmi volatilní a 
aktuálně roste kolem 2 %. Znamená to, že s ohledem na tuto nejistotu spojenou s vysokou 
volatilitou může být ekonomika již nad potenciálem? 
Odpověď SMS: V odhadu růstu potenciálního produktu SMS vnímá velkou nejistotu. Odhad 
tempa růstu potenciálního produktu získaného pomocí Kalmanova filtru je vyšší než podle 
přístupu produkční funkce. U odhadu pomocí Kalmanova filtru zůstává mezera produktu 
otevřená a nijak zřetelně se neuzavírá. Z hlediska inflačních tlaků SMS věří více odhadu pomocí 
Kalmanova filtru, protože odhad růstu potenciálu ve výši zhruba 3 % je realističtější odhad 
neinflačního růstu HDP než 1,5 % z pohledu produkční funkce. 
 
E. Zamrazilová (v diskuzi o odlivu vkladů podniků do zahraničí): Na str. 39 je uvedeno, že 
zpomalování tempa růstu peněžního agregátu M2 v období od počátku letošního roku je 
způsobeno zejména odlivem části finančních zdrojů do zahraničí. Proč tomu tak je a jakou 
podobu mají tyto finanční zdroje? 
Na str. 48 je v analýze finanční pozice podnikového sektoru dále vysvětleno, že pohotová 
likvidita podniků je vlivem odlivu vkladů do zahraničí snížená. Jsou ve finančním účtu platební 
bilance informace o tom, které podniky a kam přesunují finanční zdroje? Jde pouze o krátkodobý 
výkyv nebo může tento jev přetrvávat a znamenat případné ohrožení finanční stability? Je to 
námět pro další analýzu. 
K propadu vkladů nefinančních podniků dodává, že na minulém měnověpolitickém jednání v 
červnu se dotazovala, zda může být ovlivněn nižšími sazbami na delším konci výnosové křivky v 
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ČR oproti eurozóně a zda tento jev může představovat riziko pro finanční stabilitu. Byla 
odkázána na makrofinační panel v srpnu, ale na jeho programu tato otázka nebyla. 
Odpověď SMS: Odliv podnikových vkladů do zahraničí SMS komentovala již v předchozí situační 
zprávě. Tento jev se odráží i v odlivu portfoliových a ostatních investic ve finančním účtu platební 
bilance. 
Jde stále o relativně nový jev, který se v datech začal objevovat v březnu a dubnu. V květnu se 
zdálo, že odliv vkladů odezní, ale v červnu data opět ukázala prohloubení meziročního poklesu 
vkladů podniků o 3,5 %. Odliv vkladů je způsoben jednak dividendovou sezónou, ale může také 
odrážet pokles růstu úvěrů ze zahraničí v rámci skupin, které téměř vyschly. Z rozkladu 
meziročního růstu vkladů nefinančních podniků je vidět, že během oživení se likvidita podniků 
zvyšovala a vklady začaly vykazovat meziroční růst tažený jednodenními vklady. Aktuálně se 
příspěvek jednodenních vkladů začíná snižovat zřejmě v souvislosti se zpomalováním růstu 
ekonomiky. Záporný příspěvek k růstu vkladů začaly vykazovat vklady termínové se splatností do 
dvou let a s výpovědní lhůtou do tří měsíců. Spíše než na vyplácení dividend to svědčí o přesunu 
portfolií do zahraničí patrně v souvislosti s výnosovou křivkou a úrokovým diferenciálem. SMS 
k tomu připraví další analýzu. 
SMS dodává, že se jedná o hrubé vklady. 
 
E. Zamrazilová (v diskuzi o odlivu vkladů podniků do zahraničí): Údaje o odlivu vkladů 
podniků do zahraničí nesouvisí s úvěry od mateřských podniků. Domnívá se, že podniky ukládají 
své prostředky v zahraničí kvůli vyššímu výnosu. Podniky tedy mají prostředky a nenechávají je 
doma. 
Odpověď SMS: Podniky byly dlouhou dobu čistými příjemci úvěrů ze zahraničí poskytnutých 
bankami i mateřskými podniky. Tento jev ale vymizel. 
  
V. Tomšík: Navazuje na dotaz E. Zamrazilové ke snížení pohotové likvidity podniků. Může být 
toto snížení způsobeno tím, že podniky likviditu nemají, protože nemají zdroje? Jak se vyvíjí 
vývoj příjmů státního rozpočtu z pohledu přímých daní? Zdá se mu, že tyto příjmy výrazně 
zaostávají za očekáváním, protože ekonomika v letošním roce patrně roste pomaleji.  
Odpověď SMS: Údaje z daňových přiznání daně z příjmu právnických a částečně i fyzických osob 
jsou zpěthledící. V prvním pololetí letošního roku platily podniky zálohy ještě z roku 2009, 
zatímco ve druhém pololetí začnou platit zálohy podle daňové povinnosti roku 2010. Podniky 
samozřejmě odepisují ztráty, takže velké meziroční poklesy u daně z příjmu právnických i 
fyzických osob budou započítány podle metodologie ESA 95 do roku 2010. 
Příjmové kategorie, které bezprostředně reagují na aktuální ekonomickou situaci, jsou výběr 
sociálního a zdravotního pojištění a zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti a také srážkové 
daně. Výběr daně z příjmu fyzických osob roste kolem 5 % a výběr příspěvku na sociální 
zabezpečení roste tempem 1,4 %. To SMS interpretuje tak, že exportně orientovaná část 
ekonomiky se vyvíjí příznivě. Strategické úvahy Ministerstva financí, že je potřeba zvýšit výdajové 
škrty, protože se rozpočet vyvíjí oproti očekávání méně příznivě, SMS nesdílí. Ministerstvo 
financí bylo vždy oproti skutečnosti na pesimističtější straně. Celkově tyto údaje výrazněji 
nevychylují bilanci rizik fiskální prognózy. 
 
E. Zamrazilová: Upozorňuje, že solventnost domácností zůstává v porovnání s předkrizovým 
obdobím snížená (str. 49). To se podle jejího názoru promítá do nízkých poptávkových tlaků ze 
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strany spotřebitelů. Domácnosti ale oproti minulosti investují na zahraničních trzích. To je také 
nový jev a námět pro hlubší analýzu.  
Odpověď SMS: SMS připraví analýzu na téma investic domácností v zahraničí. 
 
K. Janáček: Navrhuje zpracování boxu do některé příští situační zprávy na téma rychlosti obratu 
peněz v domácí ekonomice a v zahraničí. 
 
K. Janáček: Proč SMS sleduje vývoj rozpětí mezi tržními sazbami 3M PRIBOR a repo sazbou? 
Má toto rozpětí vliv na tržní úrokové sazby v domácí ekonomice? 
Odpověď SMS: SMS prognózuje tržní úrokové sazby, které se promítají do ekonomiky například 
prostřednictvím úrokových sazeb z úvěrů. Výše rozpětí na horizontu prognózy určuje, jaké je 
adekvátní nastavení repo sazby vůči těmto tržním sazbám. S politikou nastavení úrokových sazeb 
jednotlivými komerčními bankami to nemá nic společného. 
 
E. Zamrazilová (v diskuzi o trhu nemovitostí): Oceňuje popis vývoje na trhu nemovitostí. Tento 
vývoj interpretuje jako malé krátkodobé „bublinky“ tažené očekávanou změnou DPH. 
Doporučuje zamyslet se nad tím, zda oživení na trhu nemovitostí nebude mít stejně jako v 
minulosti dopad do spotřebitelské poptávky v segmentu vybavení domácností jako elektronika a 
podobně. 
Odpověď poradce Hlaváčka: Na trhu rezidenčních nemovitostí žádná cenová bublina není a 
dopad do spotřeby prostřednictvím důchodového efektu je velmi nepravděpodobný. Vývoj na trhu 
rezidenčních nemovitostí překvapoval spíše směrem dolů, když se prohloubil meziroční pokles 
nabídkových cen nemovitostí a klesal i počet transakcí. Vliv očekávané změny DPH byl spíše 
malý a projevoval se spíše ve zrychlení prodejů již dokončených developerských projektů, které 
však byly předtím velmi nízké. Nízkou stavební aktivitu potvrzují také údaje ze stavebnictví. 
Zatím jsou tak všechny signály spíše na negativní straně. Jedinou výjimkou, která byla podrobněji 
diskutována na včerejším makrofinančním panelu a která může v budoucnu působit směrem 
k vyšším cenám nemovitostí, mohou být hypoteční úvěry, u kterých se obnovuje jejich dynamika v 
celkovém objemu i v počtu úvěrů. Toto zrychlování růstu hypotečních úvěrů je však ovlivněno 
nízkou srovnávací základnou, může jít také o substituci úvěrů ze stavebního spoření hypotečními 
úvěry či o vliv refinancování starších hypoték. 
 
E. Zamrazilová (v diskuzi o trhu nemovitostí): Upřesňuje, že neměla na mysli cenovou bublinu 
na trhu nemovitostí, ale možný vliv očekávané změny DPH. Nebýt očekávané změny DPH, k 
výraznějšímu růstu hypotečních úvěrů by pravděpodobně nedošlo. 
V sektoru komerčních nemovitostí ji překvapil silný meziroční nárůst poptávky zhruba o tři 
čtvrtiny (str. 51). Doporučuje analyzovat, co je zdrojem této zvýšené poptávky a zda se v jejím 
důsledku v tržních službách zvyšují tržby a také ceny s potenciálním dopadem do celkové inflace. 
Odpověď poradce Hlaváčka: Vývoj v sektoru komerčních nemovitostí lze interpretovat jako 
opatrné oživení z velmi nízké základny, protože vývoj v roce 2009 a v prvním pololetí 2010 byl 
extrémně špatný. Také je vidět, že na výraznější oživení poptávky nabídka téměř nereaguje a 
dochází k mírnému snížení míry neobsazenosti. Nárůst hrubé poptávky v sektoru komerčních 
nemovitostí o 77 % se týká kancelářských nemovitostí. To nemá velký dopad do růstu tržeb. Do 
určité míry tento nárůst odráží také obnovování starých smluv a nejedná se o nové nájemní 
smlouvy.  
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M. Singer (v diskuzi o trhu nemovitostí): Obnovování starých smluv zřejmě tlačí na ceny nájmů 
směrem dolů. Je to tak? 
Odpověď poradce Hlaváčka: Ano. Čistá poptávka byla v roce 2009 záporná, takže převažovalo 
obnovování starých smluv. Čistá poptávka je nyní mírně kladná, ale oživení je velmi opatrné, 
když pomalu odeznívá velmi nepříznivý vývoj z let 2009 a 2010. 
 
K. Janáček: SMS staví své měnověpolitické doporučení na několika faktorech, z nichž 
nejdůležitějším je očekávaná apreciace kurzu. Prognóza očekává, že apreciace bude nejen trvalá, 
ale i výrazná, a to zejména v roce 2012 oproti roku 2011. SMS vysvětluje očekávanou apreciaci 
kurzu vývojem čistého vývozu, poklesem rizikové prémie a předpokladem o obnovení reálné 
konvergence. 
Rozhodně nesouhlasí, že dojde k obnovení reálné konvergence a žádá, aby tento faktor apreciace 
kurzu byl z veřejné verze situační zprávy odstraněn. V roce 2011 česká ekonomika poroste o 
2,1 %, zatímco eurozóna o 2,8 %. V roce 2012 budou tempa růstu shodně 2,2 %. Na horizontu 
nejúčinnější transmise měnové politiky ve čtvrtém čtvrtletí 2012 až v prvním čtvrtletí 2013 k 
obnovení reálné konvergence nedojde. 
K předpokladu o poklesu rizikové prémie země upozorňuje, že dluhová krize v eurozóně trvá již 
16. měsíc a žádná empirická evidence nepotvrzuje, že by česká koruna byla bezpečným 
přístavem. Údaje Bank of International Settlements (BIS) ukazují, že mezinárodní investoři 
zvýšili investice do jiných měn než česká koruna. 
Odpověď SMS: Obnovení reálné konvergence v prognóze nastává zhruba od druhé poloviny roku 
2012 a v roce 2013. Měnový kurz je v modelu vpředhledící veličina, na kterou může mít dopad 
také očekávání obnovení reálné konvergence v budoucím období. Trhy počítají s tím, že zastavení 
reálné konvergence je pouze cyklická záležitost. 
Pokud jde o předpoklad o poklesu rizikové prémie země, SMS upozorňuje, že koruna je aktuálně 
relativně rychle posilující měna v meziročním srovnání a také v globálním kontextu, když v 
období krize byla čtvrtou nejvíce posilující směnitelnou měnou ve světě. SMS dále poznamenává, 
že podobná situace je ve Švýcarsku. 
 
M. Hampl: Upozorňuje na evidenci, že pokud dojde k nějakému otřesu s dopadem na „emerging 
markets,“ má to dopad především do kurzu zlotého a forintu. Koruna se ve stejném směru 
pohybuje také, ale s menší intenzitou. 
Odpověď SMS: Žádný otřes zatím není zachycen ve výhledech v Consensus Forecasts, které 
přebírá prognóza. V těchto výhledech je nadále rostoucí jádro eurozóny. 
 
K. Janáček (v diskuzi o šedé ekonomice a spotřebě domácností): Upozorňuje na studii OECD o 
šedé ekonomice v zemích OECD. Odhad podílu šedé ekonomiky na HDP je v České republice 
19 %. Podle autorů je jedním z pozitivních vlivů šedé ekonomiky to, že podstatná část příjmů z 
šedé ekonomiky se vydává na spotřebu. Proto si myslí, že současný nulový růst spotřeby 
domácností bude revidován, protože dřívější odhady podílu šedé ekonomiky byly nižší. Také to 
znamená, že vliv mezd na růst spotřeby domácností je slabší. 
Odpověď SMS: SMS neumí posoudit, jak šedá ekonomika ovlivňuje spotřebu domácností. Ke 
spotřebě domácností SMS poznamenává, že dnešní údaje o tržbách v maloobchodě za červen jsou 
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překvapivě slabé. Meziročně se tržby včetně motoristického segmentu snížily o 3,5 %, takže první 
signály o oživení spotřeby tímto nejsou potvrzeny. 
 
K. Janáček (v diskuzi o šedé ekonomice a spotřebě domácností): Upozorňuje na vliv vysoké 
základny z minulého roku.  
Odpověď SMS: Tržby v motoristickém segmentu byly ovlivněny vysokou základnou z minulého 
roku, ale mírný meziroční pokles je zaznamenán i v maloobchodě bez motoristického segmentu. 
 
E. Zamrazilová (v diskuzi o šedé ekonomice a spotřebě domácností): Vývoj tržeb je velmi 
diferencovaný. Tržby za prodej pohonných hmot klesly meziročně o 5,6 %, za potraviny se 
snížily o 1,3 % a za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,7 %. V tiskové zprávě je dále uvedeno, že 
řada skupin nepotravinářského zboží zaznamenala růst tržeb, například výrobky pro kulturu a 
rekreaci o 5 %, počítačové a komunikační zařízení o 4 %, textil a obuv o 2,6 %. 
Odpověď SMS: SMS doplňuje, že v rámci meziročního snížení tržeb o 3,5 % byl příspěvek 
motoristického segmentu -2,9 procentního bodu, zatímco příspěvek tržeb v maloobchodě  byl -0,6 
procentního bodu. To znamená, že tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu se celkově 
meziročně snížily. Vývoj je ale skutečně značně diferencovaný. 
 
M. Singer (v diskuzi o šedé ekonomice a spotřebě domácností): Považuje za chybu komentovat 
vývoj spotřeby domácností pomocí detailního rozboru posledního zveřejněného údaje o tržbách v 
maloobchodě. Poslední zveřejněný údaj má málokdy určující vliv na měnověpolitické 
rozhodování. 
 
M. Singer: Čistý vývoz v prognóze zpomalí kvůli nižšímu růstu zahraniční poptávky. Zahraniční 
obchod ale může oproti prognóze oživit více ve vazbě na slabší kurz. To považuje za proinflační 
riziko. 
Odpověď SMS: Očekávané zpomalení růstu v zahraničí se v Consensus Forecasts postupně 
odsouvá a aktuálně se odehraje na přelomu let 2011 a 2012. Poslední předstihové indikátory již 
naznačují zpomalení růstu v zahraničí.  
 
P. Řežábek (v diskuzi o kurzu a prognóze čistého vývozu): V prezentaci bylo zmíněno 
očekávané zpomalení růstu zahraniční poptávky. To není konzistentní s argumentem uvedeným v 
situační zprávě o apreciaci kurzu v důsledku vývoje čistého vývozu. 
 
M. Singer (v diskuzi o kurzu a prognóze čistého vývozu): Prognóza očekává, že na silnější 
hodnoty kurzu bude tlačit zejména příznivější výhled čistého vývozu. V roce 2012 ale prognóza 
očekává nižší růst vývozu než dovozu. 
V situační zprávě je dále uvedeno, že v roce 2013 plynule poroste zahraniční poptávka, ale růst 
efektivního HDP eurozóny bude v roce 2013 stejný jako v roce 2012. Žádá o vysvětlení. 
Odpověď SMS: Výhled růstu zahraniční poptávky je klesající pouze ke konci letošního roku a na 
počátku roku 2012. V případě zahraniční poptávky SMS tedy očekává zpomalení a v průběhu 
roku 2012 a 2013 návrat k relativně plynulému růstu. Tomu odpovídá profil mezičtvrtletních 
změn, zatímco optikou meziročních růstů to nevypadá, že by zahraniční poptávka v delším 
horizontu oživovala. 
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V. Tomšík (v diskuzi o kurzu a očekávané struktuře HDP): Předpoklad prognózy o apreciaci 
kurzu vychází z očekávané struktury růstu HDP, který bude tažen především čistým vývozem. V 
situační zprávě je ale uvedeno, že hodnocení výdajů na HDP a zdrojů HDP vychází ze sezónně 
očištěných údajů národních účtů ČSÚ a že na podzim 2011 se připravuje významná revize těchto 
dat. Neznamená tato očekávaná revize riziko pro strukturu růstu HDP? 
Odpověď SMS: SMS neumí posoudit, jaký dopad bude mít tato revize. SMS předpokládá, že 
nominální čistý vývoz bude revidován směrem dolů, aby odpovídal údajům z platební bilance. 
ČSÚ může změnit ceny dovozu, ale možností je celá řada. ČSÚ se také chystá promítnout v 
národních účtech údaje o podílu šedé ekonomiky, což může zvýšit úroveň nominální HDP až o pět 
procentních bodů. ČSÚ zveřejní revizi ročních národních účtů v listopadu a revizi čtvrtletních 
národních účtů v prosinci. SMS bude schopna zohlednit tyto revize až v první prognóze roku 
2012.  
 
V. Tomšík (v diskuzi o kurzu a očekávané struktuře HDP): Takže tato nejistota jde oběma 
směry? 
Odpověď SMS: Ano, očekávaná revize představuje nejistotu oběma směry. 
 
E. Zamrazilová: Má dotaz k tabulce „Forecast summary“ v příloze situační zprávy. Nominální 
apreciace kurzu koruny k euru bude nejvýraznější ve druhém a třetím čtvrtletí 2012. To 
neodpovídá sezónnímu vývoji kurzu spojeném s odlivem dividend do zahraničí. Trvá SMS na tak 
výrazném meziročním posílení kurzu? 
Odpověď SMS: V letošním roce došlo k posílení kurzu v dubnu a v dalších dvou měsících druhého 
čtvrtletí kurz již neposiloval. V tabulce jsou ale uvedeny čtvrtletní průměry, které jsou ovlivněny i 
vývojem v dubnu. 
 
M. Singer: Co si v tuto chvíli myslí trh o kurzu koruny? Obchodníci obvykle o kurzu vědí více 
než analytici.  
Odpověď sekce bankovních obchodů: Kurz koruny se delší dobu pohybuje v pevně definovaném 
rozpětí 24,500 až 24,100 CZK/EUR a nevypadá to, že by se chtěl  z tohoto rozpětí vymanit. 
Odhad analytiků v horizontu jednoho roku odpovídá ročním forwardovým sazbám. Zdá se tedy, 
že jejich odhady pouze „opisují“ trh. 
 
M. Singer: Jak SMS interpretuje aktuální vývoj ve Švýcarsku? Nezdá se mu, že by za posílením 
franku stál úrokový diferenciál, protože měnověpolitické sazby jsou téměř nulové. 
Odpověď SMS: Měnověpolitické sazby byly ve Švýcarsku v rozpětí 0–0,75 % a nyní byly sníženy 
na rozpětí 0–0,25 % ve snaze zmírnit posilování franku. Mimořádně silný kurz ale zatím neměl 
negativní dopad na ekonomiku. Švýcarská ekonomika je v dobré kondici a vývoz nadále roste 
velmi rychle. Německá lokomotiva táhne nejen domácí ekonomiku, ale i Švýcarsko. 
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II.     Uzavřené jednání bankovní rady 
 
M. Hampl: Po dlouhé době je dnešní situace obtížná a měnověpolitické rozhodování 
komplikovanější. Srdce mu říká, že by bylo třeba normalizovat sazby, ale rozum nevidí důvody. 
Situace ve světě je bohužel taková, že aktuálně nahrává spíše rozumu než srdci. 
 
L. Lízal: Jeho pohled je také rozpolcený, protože domácí ekonomika a zejména zahraniční se 
oproti prognóze vyvíjí jinak. Považuje za vhodné držet se principu předběžné opatrnosti, protože 
stále nejsou viditelné inflační tlaky. Na poslední zvýšení sazeb ECB kurz koruny téměř 
nereagoval a nezvýšila se ani volatilita kurzu. Prognóza je na delším konci do určité míry 
optimistická, protože očekává návrat ke standardnímu zahraničnímu růstu a očekává se také 
ukončení fiskální restrikce v domácí ekonomice. Přesto je s prognózou konzistentní stabilita 
měnověpolitických sazeb. Nedávný vývoj dokonce představuje posun protiinflačním směrem. 
Proto nevidí důvod pro změnu sazeb. 
  
E. Zamrazilová: Dosud se domnívala, že mezi členy bankovní rady existuje základní shoda, že 
takto nízké měnověpolitické sazby jsou pouze dočasným opatřením, a že takto uvolněná měnová 
politika by měla být vyhrazena pouze pro krátkodobou asistenci v případě krize. Nyní vidí, že 
tomu tak zřejmě není, protože měnověpolitické doporučení možná ještě několik příštích čtvrtletí 
nebo i let nebude vyznívat ve prospěch zvýšení sazeb. Evropa před sebou nic dobrého nemá a 
není možné čekat na návrat starých dobrých časů z doby před krizí. Základní filozofická otázka 
tedy zní, zda je domácí měnová autorita ochotna vrátit se někdy k normálnímu 
neakomodativnímu nastavení měnové politiky. Upozorňuje, že i v době, kdy ekonomika rostla 
tempem 4-6 %, nebyly patrné poptávkové tlaky. Měnověpolitická inflace byla v letech 2004–
2007 mezi 1,8 až 2,2 %, což bylo pod tehdejším inflačním cílem. 
Položila si otázku, k čemu vedla dlouhodobě uvolněná měnová politika. Z globálního hlediska 
jsou vysoké ceny komodit, které trvale oslabují domácí poptávku napříč celým světem. V domácí 
ekonomice bylo zažehnáno riziko deflace, ale uvolněná měnová politika má řadu vedlejších 
efektů. Spotřebitelská poptávka může jen obtížně posílit růst při současných vysokých cenách 
komodit, pohonných hmot a energií, když výdaje na tyto položky ukusují stále vyšší část příjmů 
domácností. Uvolněná měnová politika má také za poslední tři roky za následek nízké úrokové 
sazby z vkladů. Vklady domácností představují zhruba 1,7-1,8 bilionů korun. Při průměrné 
úrokové sazbě 2 % to znamená příjem ve výši 35 miliard, což je téměř 1 % HDP a 2 % spotřeby 
domácností. Nízké úrokové sazby obecně podněcují k riziku a zadlužování. Tyto dnešní globální 
jevy, jejichž dosah není možné plně vyhodnotit, pramení z minulých měnověpolitických 
rozhodnutí. Jak na minulém měnověpolitickém jednání uvedl M. Hampl, začíná i v české 
ekonomice „problikávat“ řada rizik, například zmiňovaný odliv vkladů podniků do zahraničí. 
Úrokové sazby z hypotečních úvěrů udržované na uměle nízké úrovni umožňují, aby na ně 
dosáhly i domácnosti s velmi nízkými příjmy. Pokud dojde v budoucnu k normalizaci sazeb, lze 
tak pravděpodobně očekávat negativní dopady do finanční stability. 
Nevidí žádný důvod, proč nezahájit zvyšování základní sazby směrem k neutrální hladině. 
Jakákoli sazba pod 2,5 % je pro ekonomiku stále ještě akomodativní. Dosavadní měnověpolitická 
strategie, kterou by nazvala jako „obezřetné vyčkávání“, se může této ekonomice v budoucnu 
velice vymstít a založit řadu negativních tendencí. Nikdy nevěřila tomu, že by mohla domácí 

 10 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 4. srpna 2011 

ekonomika spadnout do pasti nízkých úrokových sazeb podobně jako v Japonsku. Myslí si, že k 
tomu již došlo. 
 
K. Janáček: Bude konzistentní se svými postoji na předchozích měnověpolitických jednáních. 
Myslí si, že i přes vyznění situační zprávy převažují proinflační rizika. Svůj postoj sumarizuje ve 
třech bodech. 
Zaprvé, růst v Německu bude oproti prognóze vyšší a vyšší bude také růst domácí ekonomiky. V 
letošním roce růst spotřeby domácností nebude nulový, ale kladný. 
Zadruhé, jak uvedl na otevřeném jednání, apreciace kurzu bude ve srovnání s prognózou 
pomalejší, což bude mít dopad také na dovozní ceny. Dopad vyšších maloobchodních cen 
potravin bude trvalejší a neodezní tak rychle, jak očekává prognóza. Dále si myslí, že jsou 
podceňovány trvalé druhotné efekty růstu DPH. Má na mysli zejména ceny energií, které se 
mohou promítnout do cen potravin i do cen v jiných okruzích. 
Zatřetí, opakuje, že dopink v podobě nízkých úrokových sazeb je pro tuto ekonomiku škodlivý. 
Myslí si, že oživení české ekonomiky je sice ve světle poloviny minulého desetiletí malé, ale 
trvalé, jak také ukazuje situační zpráva. Dlouhodobé užívání léku v podobě nízkých úrokových 
sazeb povede k návyku ekonomických subjektů a vyvolá negativní vedlejší efekty. Dojde k 
oslabení motivace ekonomických subjektů provádět opatření k obnově růstu a prosperity 
podnikání a také k akumulaci prostředků pro podnikání. 
Současný stav nepovažuje za normální. Pokud bude přetrvávat i nadále, měnověpolitická 
rozhodování v budoucnu nebo možná již v blízké budoucnosti budou obtížnější. 
 
P. Řežábek: Evropu lze rozdělovat na prosperující část a na část, která neprosperuje. V domácí 
ekonomice situace vypadá podobně. Prosperuje exportně orientovaná část ekonomiky, která je 
relativně menší, zatímco část ekonomiky orientovaná na tuzemský trh má výrazné problémy. To 
je vidět ve splácení úvěrů a také ve vývoji vkladů podniků, které jsou odrazem špatné situace 
podniků. Začíná se také projevovat druhotná platební neschopnost. Úvěry domácnostem nadále 
rostou, ale jejich tempo růstu se snižuje, přestože jsou úvěry poskytovány za výhodných 
podmínek (nižší sazby). Na včerejším makrofinančním panelu bylo uvedeno, že velké množství 
úvěrů se využívá k refinancování předchozích úvěrů za výhodnějších podmínek. Nedochází k 
růstu tržeb. 
E. Zamrazilová uvedla, že vyspělý svět se možná dostává do situace Japonska, která je spojena s 
nízkým růstem, nízkými sazbami a relativně vysokým zadlužením. Domácí ekonomika se liší v 
tom, že její růst bude zřejmě nadále o něco vyšší než v zemích s největšími problémy. Rozdíl je 
oproti některým jiným zemím také v tom, že domácí ekonomika má prostor pro řešení v rámci 
své měnové politiky. 
Bankovní rada mnohokrát diskutovala, zda je dobré udržovat reálné úrokové sazby záporné po 
delší dobu nebo ne. Souhlasí s M. Hamplem, že srdce by chtělo politiku nízkých sazeb opustit, 
ale rozum tomu stále brání, protože nevidí proinflační tlaky. 
Na otevřeném jednání se dotazoval na apreciaci koruny. Myslí si, že jiná trajektorie kurzu koruny 
by neznamenala významné přehodnocení trajektorie tržních úrokových sazeb. Švýcarsko snížilo 
měnověpolitické sazby ve snaze zabránit apreciaci měny. Zkušenost domácí měnové politiky je 
ale jiná. Při rychlejším posilování koruny oproti hranici, která byla považována pro ekonomiku 
jako přiměřená, reagovala v minulosti měnová politika komunikací. Upozorňuje, že posilování 

 11 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 4. srpna 2011 

kurzu koruny je v letošním roce oproti této přiměřené hranici výraznější. Případné zvýšení 
měnověpolitických sazeb by mohlo posilování koruny ještě dále urychlit. 
 
V. Tomšík: Domníval se, že pokud se potvrdí předpoklad minulé prognózy o ekonomickém 
oživení, bude možné uvažovat o normalizaci sazeb, protože konvergující ekonomika by měla mít 
jinou hladinu reálných úrokových sazeb. Je stále otevřen diskuzi o normalizaci 
měnověpolitických sazeb. Po přečtení této situační zprávy a při pohledu na prognózu 
měnověpolitické inflace se ale obává, že by dnes bylo velmi obtížné případnou normalizaci sazeb 
zdůvodnit. 
Argumenty pro normalizaci sazeb nenachází ani z pohledu finanční stability, jak bylo 
diskutováno na včerejším makrofinančním panelu. Z pohledu zahraničí se nedostavuje globální 
oživení a výkon americké ekonomiky je za očekáváním. Rizikem je také výhled zahraničních 
tržních sazeb. SMS se domnívala, že dluhová situace v Itálii bude představovat pouze dočasné 
vychýlení. Tento předpoklad se ale nenaplnil a aktuálně je tržní výhled zahraničních sazeb ještě 
nižší než citlivostní scénář prezentovaný v situační zprávě. 
Jak bylo uvedeno na včerejším makrofinančním panelu, v globálním měřítku přichází nové 
požadavky na bankovní sektor, na snižování finanční páky a zvyšování požadavku na regulatorní 
kapitál. Ani z tohoto pohledu se nedá očekávat globální oživení, které by umožnilo zahájit 
normalizaci sazeb. 
Rizika prognózy a argumenty pro normalizaci sazeb nevidí ani z pohledu domácí poptávky nebo 
připravované důchodové reformy a jejího dopadu na disponibilní důchod. Riziko není ani v 
očekávaném vývoji rozpětí mezi tržními a měnověpolitickými sazbami, které se má ze současné 
hodnoty 0,45 procentního bodu snížit na 0,3 procentního bodu, což je úroveň blížící se období 
před krizí. 
Dále uvažuje, jaké úrokové sazby byly v období před vypuknutím krize, kdy česká ekonomika 
rostla tempem 5–6 %. Myslí si, že klíčové byly úvěry nefinančním podnikům a jejich úrokové 
sazby. V období nejvyšší konjunktury byly úrokové sazby úvěrů nefinančním podnikům v 
průměru zhruba 4–5 %. V dnešní době, kdy jsme možná již blíže konci krize a bylo by třeba 
zahájit zvyšování sazeb, je průměrná úroková sazba úvěrů nefinančním podnikům 3,9 %. To je 
jen zhruba o jeden procentní bod níže než v době konjunktury. Stavy úvěrů přitom stále ještě 
nedosahují úrovně z doby před krizí. 
Také je zajímavé podívat se na průměrnou úrokovou sazbu spotřebitelských úvěrů, které by 
mohly táhnout domácí poptávku a soukromou spotřebu. V době před krizí byla průměrná úroková 
sazba spotřebitelských úvěrů 10 %. Dnes dosahuje 14 %, protože je vyšší riziková prémie. V 
době ukončení krize jsou tak úrokové sazby spotřebitelských úvěrů vyšší než před krizí. Ani z 
tohoto pohledu nevidí prostor pro zvyšování měnověpolitických sazeb. 
P. Řežábek zmiňoval v souvislosti s včerejším makrofinančním panelem vývoj v oblasti hypoték, 
kde dochází k refinancování za výhodnějších podmínek. K tomu dodává, že představa o oživení 
plynoucí z růstu hypoték také nekoresponduje s údaji ve stavebnictví, když stavební výroba se 
meziročně snížila v dubnu o 6 % a v květnu o 4,9 %. Tomu odpovídají, jak také zaznělo, údaje o 
převodech v katastru nemovitostí, které se za druhé čtvrtletí meziročně snížily o 4 %. 
Nemovitosti nejdou na odbyt a také počty dokončených bytů se meziročně snížily v Praze o 80 % 
a celostátně o 30 %. To potvrzuje, že stavebnictví je v útlumu a ještě nějakou dobu bude. 
Dále komentuje vývoj mezd, produktivity a nominálních jednotkových nákladů. V prvním 
čtvrtletí se reálná průměrná mzda meziročně zvýšila o 0,4 %, zatímco produktivita vzrostla o 
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2,4 %. Předstih růstu produktivity oproti růstu reálných mezd také znamená, že nominální 
jednotkové náklady se snížily o 0,7 %. To potvrzuje hypotézu o duální ekonomice, která zde již 
zazněla. Také začíná věřit tomu, že exportně orientovaným podnikům se daří a mohou si dovolit 
zvyšovat mzdy. Tyto podniky zřejmě mají likviditu, kterou ukládají v zahraničí. Stále je tady ale 
velká část ekonomiky, která na tom není dobře. 
Na závěr svého vystoupení se vrací k  tomu, že v diskuzi opakovaně zazněly argumenty o kurzu a 
o současné nízké úrovni sazeb. Myslí si, že kurz a sazby je třeba posuzovat společně v rámci 
indexu měnových podmínek. Ve druhém čtvrtletí kurz koruny k euru v průměru meziročně posílil 
o 5 % a reálně po započtení negativního inflačního diferenciálu o 6 %. Vůči dolaru koruna 
nominálně posílila o 16 %. Připojuje se k názoru, že srdce by chtělo normalizovat sazby, ale z 
pohledu této situační zprávy a z pohledu rizik pro finanční stabilitu, která zmiňoval, by případné 
zvýšení sazeb bylo obtížně obhajitelné. 
 
M. Singer: Umí si představit proinflační riziko v tom, že případně slabší kurz oproti prognóze 
povede k vyššímu vývozu. Po delší době tak vidí proinflační riziko prognózy. Případně silnější 
kurz naopak riziko nepředstavuje, protože příliš silnou korunu by bylo možné korigovat 
komunikací. Jeho zkušenost s posilováním kurzu je bohatá a rozhodně bohatší než s 
oslabováním.  
Druhé zamyšlení je o tom, co se stalo v období od minulé prognózy. Při projednání minulé 
prognózy podobně jako někteří jiní členové bankovní rady zmiňoval možná proinflační rizika z 
růstu produkčních cen. Produkční ceny rostly, ale pod úrovní, kterou očekávala minulá prognóza. 
To je pro něho jeden z „leading“ indikátoru toho, co se aktuálně děje. 
Má tendenci věřit prognóze více než dříve, také možná i proto, že prognóza kurzu se naplňuje 
lépe než dříve. Mohl by pokračovat výčtem argumentů podobně jako V. Tomšík. Na racionální 
straně nevidí žádný důvod pro změnu sazeb. 
Vrací se k debatě na téma srdce a rozum. Nemyslí si, že srdce by mohlo dát argumenty pro 
měnověpolitické rozhodování. Debata o měnové politice by se měla vést „bez srdce.“ 
Na adresu E. Zamrazilové si dovolí několik poznámek. Pokud ztratila víru v konsenzus na téma 
normalizace sazeb, tak on sám již dávno ztratil víru v konsenzus mezi členy bankovní rady o tom, 
že inflační cílování je minimálně „second best“ alternativa v měnové politice. Dnešní vystoupení 
E. Zamrazilové polemizuje s tím, že zvyšování úrokových sazeb působí protiinflačně mimo jiné 
prostřednictvím nižší spotřeby a silnějšího kurzu. Její vystoupení interpretuje tak, že při úrovni 
měnověpolitických sazeb 3 % by domácnosti spotřebovávaly „jako vzteklé,“ protože by se zřejmě 
snížily světové ceny komodit a ceny potravin a domácnosti by tak měly vyšší reálné příjmy. K 
tématu možných rizik z nízké úrovně sazeb připomíná, že působí v bankovní radě přes šest let a 
po celou tuto dobu je úroveň sazeb nižší než přirozená. Sám přitom věří spíše v přirozenou 
úroveň měnových podmínek, jak uvedl V. Tomšík. Nemá pocit, že by měnová politika vedla k 
tomu, že by bylo možné stav české ekonomiky charakterizovat větami typu, že „podniky si 
bezuzdně půjčují“, „staví se tisíce luxusních projektů pochybné hodnoty“, „obyvatelstvo 
spotřebovává jako vzteklé a dramaticky se zadlužuje“, „raketově rostou objemy úvěrů“, „ministr 
financí oportunisticky využívá nízkých úroků k tomu, aby zadlužoval stát“ a „inflační tlaky jsou 
viditelné na každém kroku.“ Pokud někdo takto chápe dnešní situaci, nemá oporu v datech. Rád 
by měnovou politiku vrátil z obecných tezí, která nejsou podložena daty, k tomu, co je jejím 
jádrem. 
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P. Řežábek: Srdce se obtížně smiřuje s tím, že došlo ke snížení sazeb na současnou nízkou 
úroveň. Technicky se to dá zdůvodnit, ale je potřeba se s tím vnitřně vyrovnat. 
Komentuje aktuální situaci v podnikové sféře citací z tiskové zprávy Svazu průmyslu a dopravy k 
výsledkům konjunkturního šetření: „Svaz průmyslu a dopravy spolu s ČNB si nechal připravit 
průzkum mezi dvěma stovkami tuzemských podniků. Výsledky ukazují, že opět klesá počet 
objednávek. To se velmi brzy projeví ve výsledcích podniků a později také na výplatních páskách 
zaměstnanců. O dlouhodobější investice podniky momentálně nemají zájem. Podnikatelská sféra 
na tuto situaci reaguje tím, že je připravena v příštím roce zvýšit mzdy v průměru o pouhých 
2,3 %. To představuje pokles reálných mezd, protože inflace podle prognózy Ministerstva financí 
bude 3,5 %.“ Svaz průmyslu a dopravy tedy sám neočekává příznivý vývoj v podnikové sféře. 
Podniky nechtějí zvyšovat mzdy, najímat zaměstnance a investovat. Úvěry nefinančním 
podnikům před relativně krátkou dobou překmitly z poklesu na velmi slabý růst, který se 
pohybuje v řádu několika málo procent. Obdobně jsou na tom spotřebitelé, jak dokumentoval na 
vývoji hypoték. 
 
M. Hampl: V dnešní diskuzi zaznívají protichůdné názory. Má pocit, že v základní filozofii ale 
panuje shoda. Základní filozofie je v tom, že nástroje centrální banky mají být nastaveny tak, aby 
zajistily plnění inflačního cíle. 
Shoda ale možná není v tom, zda již nastaly normální časy nebo se zda se normalizují. Na 
včerejším makrofinančním panelu byla pro něho užitečná prezentace K. Šmídkové, která ukázala, 
že pro identifikaci budoucí nestability je i v případě takové ekonomiky jako je Česká republika 
velmi důležité sledovat zahraniční faktory. Váha faktorů z vnějšího prostředí je ještě 
významnější, než si myslel. 
To mu jen potvrzuje, že normální časy zatím nenastaly. Ve vnějším prostředí vidí natolik 
nenormální časy, jaké nebyly posledních 60 let. Mnoho zemí se dostalo do stavu excesivního 
zadlužení, ze kterého neumí uniknout. Mnoho vyspělých zemí je závislých na pomoci od 
mezinárodních institucí a nejsou schopny normálně růst, protože jejich potenciál pro růst je 
značně omezený. To je něco jiného než normalita z období posledních několika let nebo 
posledních několika desítek let. Domácí ekonomika je bohužel součástí tohoto prostředí. Patří 
sice mezi tu zdravější část, ale není šance se z toho vymanit. 
Souhlasí s argumenty K. Janáčka ohledně negativních dopadů nízkých sazeb na ekonomiku. 
Otázka dopinku v podobě nízkých sazeb by se ale měla formulovat spíše jako otázka, zda je 
potřeba nízkými sazbami dále posilovat imunitu ekonomiky v situaci, kdy ve vnějším prostředí 
jsou zkažené části, které domácí ekonomiku okamžitě a bezprostředně ovlivňují. Myslí si, že 
imunitu je třeba posilovat i nadále a že je to v souladu s dosažením základního filozofického cíle, 
kterým je udržení nízké inflace. 
Všechny argumenty v situační zprávě a zejména pak ty, které popisují vnější prostředí, jsou na 
straně rozumu a srdce dnes nevidí žádnou oporu pro případné zvýšení sazeb. Poznamenává, že by 
srdce, intuici a nekvantifikovatelné faktory nevyřazoval z analýzy ani z měnověpolitického 
rozhodování, protože i tvrdá data mohou být někdy zavádějící. V roce 2007 například tvrdá data 
ukazovala nejvyšší ratingy, nejvyšší ziskovost bank a také největší udržitelnost realitních projektů 
v dějinách. To vše bylo potvrzováno tvrdými daty, která se následně ukázala jako měkká.  
 
E. Zamrazilová: Oproti většině kolegů má odlišný pohled na dlouhodobý vývoj na 
nemovitostním trhu. Současnou situaci hodnotí jako přímý důsledek minulých měnověpolitických 
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rozhodnutí z předkrizových let. Na nemovitostním trhu vzniklo silné předzásobení, přičemž se 
zásadně vyhýbá názvu bublina, který označuje cenový faktor. Toto předzásobení je nepochybně 
zčásti důsledkem toho, že měnová politika byla i v předkrizovém období akomodativní. 
Ke svému předchozímu vystoupení upřesňuje, že neměla na mysli, že pokud by domácnosti 
získaly 35 miliard, že by utrácely „jako vzteklé.“ Měla na mysli pouze to, že obyvatelstvo má 
podle jejího názoru nárok na úrok z vkladu, který pokryje inflaci. Kladná reálná úroková míra se 
nevylučuje s konceptem cílování inflace. Myslí si, že koncept cílování inflace, který má určité 
výhody i nevýhody, by neměl být v rozporu s ověřenými dlouhodobými principy typu Taylorova 
pravidla. Taylorovo pravidlo pro měnověpolitickou sazbu na hladině 0,75 % implikuje 
potenciální produkt kolem 8 %, protože měnověpolitická inflace je téměř na cíli nebo nepatrně 
pod cílem. Byla překvapena, jak rychle se měnověpolitická inflace dostala v posledních měsících 
na úroveň inflačního cíle. 
Souhlasí s K. Janáčkem, že není možné podcenit sekundární dopady zvýšení DPH. Zvýšení DPH 
může rozvolnit inflační očekávání, což se může stát v dnešních nenormálních časech poměrně 
rychle. To by na dlouhou dobu ohrozilo reputaci měnové autority. Na druhou stranu si myslí, že 
případné zvýšení měnověpolitických sazeb by reputaci měnové autority rozhodně neohrozilo.  
Nakonec má poznámku k tématu srdce a rozumu. Intuice pro ni není nic jiného než 
koncentrovaná a akumulovaná zkušenost. Intuice není nic, co jde proti racionálním úvahám, 
zvlášť pokud je součástí intuice i zdravý rozum. 
 
K. Janáček: Jeho argumenty se týkaly přelomu roku 2012 a 2013, což je horizont nejúčinnější 
transmise měnové politiky. Opakuje, že na konci roku 2012 vidí podstatně vyšší proinflační rizika 
než situační zpráva. To se netýká srpna 2011. Dále chce poznamenat k výsledkům společného 
konjunkturního šetření ČNB a Svazu průmyslu a dopravy, že šetření se účastnilo pouze 200 
podniků z několika tisíc členů Svazu, takže vzorek zřejmě není reprezentativní a odpovědi mohou 
být vychýleny. 
Druhá poznámka se týká vnějšího prostředí. Upozorňuje, že diferencovaná není jen domácí 
ekonomika, ale i vnější prostředí. Perspektivy efektivní eurozóny jsou podstatně jiné než celé 
Evropy. Má na mysli země jako Německo, Rakousko, Slovensko a Nizozemí. Tyto země vykazují 
slušný růst a zároveň jsou podstatně méně postiženy rakovinou vysokých dluhů. 
K vnějšímu prostředí má ještě jednu poznámku. Do Evropy směřuje 80 % vývozu, takže 
očekávaný vývoj v Evropě je pro domácí ekonomiku podstatný, zatímco pětina vývozu směřuje 
mimo Evropu. Upozorňuje, že 2% růst USA je sice oproti očekávání podstatně menší, ale v 70. 
letech by byl tento růst považován za zázrak. Doba se tedy mění. Ve zbytku světa nikde nevidí 
krizový vývoj, například v Jižní Americe, Indii, Číně nebo jihovýchodní Asii. Výjimkou je 
Japonsko. Tam to ale není otázka ekonomického růstu, ale dlouhodobé potácení se v pasti 
nízkých sazeb. Vnější prostředí je tak potřeba diferencovat. 
Souhlasí s tím, že domácí ekonomiku v letech 2012 a 2013 potáhne zahraniční poptávka a s tím 
také prognóza počítá. K tomu přistupují faktory vnitřní poptávky. Jelikož měnověpolitické 
rozhodnutí ovlivní inflaci na přelomu roku 2012 a 2013, domnívá se, že čas k postupné 
normalizaci sazeb již nastal.  
 
V. Tomšík: Má dvě poznámky k tomu, co zaznělo. Souhlasí s tím, jak domácí ekonomiku 
ovlivňuje vnější prostředí, a je rád, že na včerejším makrofinančním panelu to bylo doloženo 
fakty. Když porovná rozdíl v hodnocení vnějšího prostředí v této a v minulé prognóze, tak si 
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myslí, že dnes jsou mnohem méně normální časy než před třemi měsíci. To představuje rizika 
této prognózy. Oproti situaci před třemi měsíci jsou tato rizika větší. 
Druhá poznámka se týká doznívajícího předzásobení nebo bubliny trhu nemovitostí. Údaje 
potvrzují, že bublina na tomto trhu zřejmě byla. Klade si ale otázku, zda na odeznění této bubliny 
v podobě doznívajícího předzásobení je vhodná politika zvyšování měnověpolitických sazeb. 
Myslí si, že není. 
 
M. Singer: Na rozdíl od M. Hampla nevidí v dnešní diskuzi shodu v mnoha věcech. Upozorňuje, 
že po delší době vidí výraznější proinflační riziko prognózy na rozdíl od jiných kolegů, kteří jsou 
možná v tuto chvíli oproti předchozí prognóze více „dovish“. 
Nemyslí si, že měnová politika by měla řešit bubliny na parciálních trzích. Také si nemyslí, že by 
někdy u nás nějaká bublina zvýšila inflaci nad inflační cíl a že by hrozilo setrvání inflace nad 
cílem. Aktuálně je inflace na cíli. Také po celou dobu jeho historické zkušenosti šesti let s 
výjimkou jedné epizody byla inflace víceméně pod cílem a často velmi významně. Nevěří, že 
měnová politika umí řešit problémy jednotlivých parciálních trhů v ekonomice. To je úkolem 
prudenční politiky.  
Měnová politika by měla zasahovat také v případě hrozby pro finanční stabilitu. Zdá se mu ale, že 
v Evropě zřejmě není země, která by v tuto chvíli vykazovala takovou finanční stabilitu jako 
domácí ekonomika. Z tohoto pohledu si nemyslí, že by byl čas pro změnu sazeb. 
Banky v některých projektech zaznamenaly ztráty, ale jejich kapitalizace stále posiluje. To je 
přece součástí tržní ekonomiky, že subjekty dělají chyby a že se z nich musí učit. Proto si 
nemyslí, že byl důvod k reakci v té míře, v jaké tam nějaká „bublinka“ asi byla.  
Polemizuje s tvrzením o nároku na úrok pokrývající inflaci. V režimu cílování inflace je úrok 
pokrývající inflaci součástí indexu měnových podmínek. Žádný nárok ale nemusí vzniknout, 
pokud posiluje kurz. Jestliže se to části obyvatelstva nelíbí, může investovat do jiných měn.  
K argumentům týkajícím se historické zkušenosti si dovolí poznamenat, že s konceptem 
inflačního cílování se začalo experimentovat v polovině 80. let. Zkušenost s tímto konceptem je 
tedy poměrně krátká a historické srovnání se týká jiných rámců měnové politiky. K největším 
chybám v měnové politice historicky došlo v okamžiku, kdy bylo ignorováno, že měnová politika 
se pohybuje v jiném rámci než v minulosti. 
Souhlasí, že intuice je zčásti koncentrovaná zkušenost, ale zčásti jsou to také koncentrované 
předsudky a emoce. Argumenty založené na intuici jsou ale ze své podstaty subjektivní a tudíž 
velmi obtížně použitelné v diskuzi.  
 
L. Lízal: E. Zamrazilová použila pěkný příměr o „obezřetném vyčkávání.“ S tímto označením 
souhlasí, protože vnější prostředí znamená velké riziko a nejistotu, jak uvedl M. Hampl. 
Domácí ekonomika je na vnějším prostředí velmi závislá. V Evropě a ve zbytku vyspělého světa 
výše veřejných dluhů připomíná situaci spíše po světové válce. Dluhy jsou mnohem vyšší než 
kdykoli předtím. Jsou snahy zadlužení řešit, ale reálné projekce jdou spíše opačným směrem. 
Taktiku vyčkávání bere jako nutnost spojenou s tím, že může dojít k určité systémové změně a s 
takovou situací neexistuje historická zkušenost. Neumí posoudit, zda celková úroveň zadlužení 
ve vyspělejším světě již nepřekročila mez udržitelnosti. Než udělá nějaký krok, rád by věděl, kam 
může šlápnout. Pak je také otázka, jakým způsobem bude eurozóna řešit úroveň svého zadlužení. 
Dokonce i Německo nemá dluhy tak nízké jako dříve. V okamžiku, kdy možná dojde k 
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politickému rozhodnutí o záchraně Itálie nebo jiné země, bude úroveň dluhů výrazně jiná a 
dopady velmi negativní. 
Jak uvedl V. Tomšík, vývoj v době od minulé prognózy přinesl nepříjemné překvapení. 
 
M. Hampl: Jestliže nevěří některému z argumentů, které zazněly v diskuzi, tak je to riziko 
dramatického zvýšení inflačních očekávání v důsledku zvýšení DPH. S ohledem na historickou 
zkušenost si myslí, že půjde pouze o jednorázový výkyv v inflaci, který odezní a že inflační 
očekávání zůstanou ukotvena. Myslí si ale, že případné zavedení jednotné sazby DPH, která by 
byla druhou nejvyšší jednotnou sazbou DPH v EU, by mělo výrazný negativní dopad na růst, 
poptávku a na poptávkové inflační tlaky. V případě sjednocení DPH dokonce až na 19 % téměř 
bez výjimek již od ledna 2012 SMS odhaduje dopad do růstu HDP ve výši -0,4 procentního bodu. 
Myslí si, že to může být i více. 
Souhlasí, že ve vnějším prostředí je potřeba diferencovat. Když vezme v úvahu, že poptávka po 
vývozu domácí ekonomiky bude v lepší části vnějšího prostředí a připočte k tomu fiskální 
restrikci a utlumenou domácí poptávku, bude to znamenat výraznější posílení kurzu. V takovém 
prostředí obtížně hledá poptávkové impulzy. 
K debatě o intuici přiznává, že intuice může být špatný rádce, nicméně ne všechna data, která jsou 
považována za dobrá a tvrdá, taková skutečně jsou. A v některých oblastech data ani neexistují. 
Často je potřeba k datům přistupovat kriticky a uvažovat deduktivně například tam, kde pro 
induktivní uvažování nejsou žádné nástroje. 
 
K. Janáček: K úvaze M. Hampla o dopadech zvýšení DPH dodává, že je nutné vzít v úvahu také 
scénář, že případné zvýšení DPH na 19 % bude kompenzováno v sociálních příjmech. Takový 
scénář by byl v souladu s kroky všech minulých vlád od 90. let. Navíc je třeba uvažovat i se 
scénářem, že podstatná část zaměstnaných, nejen v sektoru exportní ekonomiky a fungujících 
tržních služeb, si může vynutit kompenzaci v podobě zvýšených mezd. 
 
E. Zamrazilová: Uvádí na pravou míru své tvrzení o nároku na úrok pokrývající inflaci. Nemyslí 
si, že úrok je sociální dávka. Chtěla pouze vyjádřit to, že dlouhodobě záporná reálná úroková 
sazba může v delším časovém horizontu vést v ekonomice k vážným problémům. Obdobnou 
větou zakončil své vystoupení v OECD ředitel samostatného odboru finanční stability J. Frait.  
Diskuzi s M. Singerem by chtěla uzavřít tím, že jde víceméně o filozoficko-ekonomickou debatu, 
kterou vede na jedné straně Fed a na druhé straně BIS. Podobně jako BIS se přiklání k tomu, že 
centrální bankéři by měli při nastavení měnověpolitických sazeb přihlížet k určitým dalším 
zprostředkovaným dopadům do ekonomiky, které mohou jejich rozhodnutí vyvolat v delším 
horizontu.  
 
M. Singer: Nemyslí si, že vede s E. Zamrazilovou debatu podobnou jako Fed a BIS. Tvrdá data a 
dosavadní odolnost finančního systému prokazují, že v domácí ekonomice žádné zprostředkované 
dopady nevznikly. Jestliže například banky odepisují čtvrtinu svého zisku a současně nadále 
posilují kapitalizaci, tak to není jev, který by měla jakákoli centrálně řízená aktivita z ekonomiky 
eliminovat. Souhlasí, že by měnová politika neměla ohrozit finanční stabilitu. Konstatuje ale, že k 
ničemu takovému zatím nedošlo, což je doloženo tvrdými daty a jednoznačnou zkušeností. 
Mimochodem, jestliže někde vzniká určitá hrozba, tak to není na trhu nemovitostí, ale pouze v 
jednom úvěrovém sektoru, kde změna měnověpolitických sazeb nijak nepomůže. 
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Také používá ve svých úvahách intuici. Ta ho aktuálně vede k obavě, že vývoz může být v 
důsledku slabšího kurzu vyšší a že tím v příštím roce mohou vzniknout inflační tlaky. Netrápí ho 
ale, že se někdo spálil na realitním trhu v době naprosté solidnosti finanční stability. Takové 
argumenty diskuzi spíše zamlžují. Myslí si, že diskuzi je třeba vést tak, aby bylo možné nalézat 
nikoli nutně konsenzus, ale jako celek správná rozhodnutí. 
 
E. Zamrazilová: V úvodu se vyjádřila jasně, co stojí za jejím rozhodnutím. Uvedla pouze, že se 
na počátku krize domnívala, že akomodativní měnová politika s takto historicky nízkými sazbami 
je pouze krátkodobým opatřením pro krizovou situaci, a že měnovou politiku je třeba začít 
normalizovat v okamžiku prvních známek hospodářského růstu. Podle tohoto přesvědčení také od 
září 2010 konzistentně hlasovala. Myslí si, že s každým dalším měsícem trvání této akomodativní 
měnové politiky narůstají rizika pro vznik nerovnovážných tendencí v ekonomice. 
 
 
 
III.     Úkoly 
 
Bankovní rada ukládá řediteli sekce měnové a statistiky p. Holubovi zpracovat do některé z 
příštích situačních zpráv box na téma rychlosti obratu peněz v domácí ekonomice a v zahraničí. 
 
 
 
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 pět členů bankovní rady: Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír 
Tomšík, Lubomír Lízal a Pavel Řežábek. Dva členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 
0,25 procentního bodu: Kamil Janáček a Eva Zamrazilová. 
 
 
Zapsal: Kamil Galuščák, poradce bankovní rady 
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