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Přítomni: Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Kamil Janáček, Lubomír 
Lízal, Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová. 
 
 
I.     Diskuze navazující na prezentaci 7. situační zprávy 

M. Singer: Na úvod konstatuje, že je zjevné, že se vyplatilo věnovat pozornost alternativnímu 
scénáři, který nám nyní velmi usnadní komunikaci. 

M. Hampl: Ve výhledu na rok 2013 mu vzhledem k vývoji v posledních týdnech a vzhledem 
k diskusi na včerejším makrofinančním panelu připadá těžké najít odůvodnění pro to, že by po 
"této zimě mělo zase rychle přijít jaro". Obecný trend odpákování finančního sektoru a řešení 
naakumulovaných neudržitelných dluhů bude zřejmě minimálně v Evropě pokračovat i za 
horizontem roku 2012. Optimismus, dle kterého bude rok 2012 pouze přechodnou fází, podle 
jeho názoru není opodstatněný. Jsou zimy, po kterých nemusí jaro přijít hodně dlouho. 

Na straně 4 je v rámci diskuse vnějších předpokladů prognózy uvedena poznámka pod čarou 
číslo 1, dle které "výhled zahraničních veličin vychází z říjnového průzkumu analytiků Consensus 
Forecasts a z cen tržních kontraktů". Vzhledem k tomu, jak moc zdůrazňujeme alternativní 
scénář, který je postaven na možném zaostávání Concensu Forecast za realitou, by stálo za to 
upozornit již zde, že jsme si tohoto fenoménu zaostávání vědomi a provázat vysvětlení s odkazem 
na zmíněný alternativní scénář. 

V. Tomšík (v diskusi o zahraničním výhledu):  Z porovnání implikovaných úrokových sazeb z 
dnešní a z minulé prognózy vyplývá, že jsme zde učinili obrovský posun. Dle SMS by základní 
scénář vedl k mírnému poklesu sazeb o 0,25 p.b., podle podkladových grafů je však pokles 
mnohem větší. Otázkou je, jak toto komunikovat směrem k veřejnosti. Sám podporoval sestavení 
alternativního scénáře, který podle jeho názoru umožní lépe řídit komunikaci pro případ, že 
bankovní rada dnes sazby nezmění. Ponecháním sazeb ale na druhou stranu přiznáme, že věříme 
více alternativnímu než základnímu scénáři. Jaký je v tomto ohledu názor SMS?  

P. Řežábek (v diskusi o zahraničním výhledu): V prezentaci SMS byla zmínka o zvýšení čistých 
vývozů. Nebylo definováno, na čem je tento předpoklad postaven. Zároveň zde bylo zmíněno, že 
růst mezd bude zrychlovat a v roce 2012 dojde pouze k jeho zakolísání. Trajektorie růstu mezd je 
přitom optimističtější, než je předpoklad o vývoji HDP, který na celém horizontu prognózy 
snižujeme. Zajímalo by ho, zda byl tento slovní optimismus SMS míněn vážně, protože oproti 
5. situační zprávě jde prognóza kompletně dolů. Tento optimismus, dle kterého by zmiňovaný 
„double dip“ v HDP neměl být příliš hluboký, rovněž nejde příliš dohromady s dostupnými 
číselnými údaji.  

Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Zmíněné „jaro“, tedy poměrně rychlé 
obnovení růstu v zahraničí, souvisí spíše s výhledem Concensus Forecast v základním scénáři, o 
kterém má SMS pochybnosti a proto vytvořila alternativní scénář. 
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M. Singer (v diskusi o zahraničním výhledu): Pak má ale P. Řežábek pravdu a SMS by se pak 
mohla od tohoto slovně distancovat.  

M. Hampl (v diskusi o zahraničním výhledu): SMS by měla uvést, že je vše postavené na 
určitých předpokladech a promítnout alternativní scénář nejen do poznámky pod čarou, ale i více 
do textu. 

Odpověď SMS: SMS podrobnější odkaz na alternativní scénář doplní jak do poznámky pod 
čarou, tak do textuZprávy o inflaci. Je možné doplnit i špatnou zkušenost s Concensem Forecast z 
minulé krize, kdy byl tento vzadhledící. U eurozóny navíc hrozí poměrně výrazně heterogenní 
vývoj, jak je ilustrováno v nové kapitole analýz sladěnosti. Slabší euro bude hrát do not Německu 
a jiným exportním ekonomikám.  

Základní scénář skutečně vypadá jako pouhé zakolísání růstu, podobně vypadaly výhledy 
eurozóny před tři čtvrtě rokem, než Německo a Francie překvapily v prvním čtvrtletí silnými 
růsty. V rámci základního scénáře se předpokládá „double dip“, vývoj HDP podle asymetrického 
„W“, ale jedná se stále o růst efektivní eurozóny na úrovni kolem 1,4 %. Nejedná se tak o krizi, 
ale o pouze relativně malé zpomalení růstu jen na jeden rok. Přitom výhled zahraničních sazeb 
znamená fakticky návrat ECB zpět do krizového módu a implicitní přiznání ECB, že zvyšování 
sazeb bylo předčasné. V tomto SMS vidí určitou nekonzistenci, kterou se snaží vyřešit pomocí 
alternativního scénáře, kterému nyní SMS věří z hlediska jeho konzistence více než scénáři 
základnímu. Základní scénář ale existenci alternativního scénáře nevidí, nelze tak čekat, že se 
v něm budou projevovat efekty, které SMS cítí ze všech ostatních informací. Tato situace je dosti 
specifická a vznikla tím, že byl základní scénář zpracován standardním způsobem, kdy SMS 
použila zahraniční výhledy z běžných zdrojů. Alternativní scénář využívá denní data o Euriboru. 
SMS se domnívá, že výhled zahraničního růstu dle Concensu Forecast se bude v dalších měsících 
posouvat směrem k alternativnímu scénáři a obnoví se konzistence příběhu. SMS doporučuje v 
komunikaci opřít se o alternativu nebo přiznat, že sehrává poměrně velkou váhu v rozhodování.  

M. Hampl (v diskusi o zahraničním výhledu): Poznamenává, že hlavním číslem, které vypustíme 
na tiskové konferenci do světa, bude předpokládaný růst HDP v roce 2013 ve výši 2,7 %. 

Odpověď SMS: Na druhou stranu jsou ale krize hodně o sebenaplňujících se očekáváních. SMS si 
není jistá, zda by v této situaci bylo optimální komunikovat pokles HDP v roce 2012 podle 
alternativního scénáře o -0,4 %. Možná by tak bylo z hlediska komunikace vhodnější zmínit růst 
pro 2012 ve výši 1,2 %, ale s velkými riziky směrem dolů. 

M. Singer (v diskusi o zahraničním výhledu): Způsob komunikace si bude muset bankovní rada 
rozhodnout sama. 

L. Lízal: V základním scénáři se předpokládá, že současné oslabení kurzu je pouze dočasné, a že 
se obnoví jeho rychlá konvergence. Do jaké míry je tento předpoklad postaven na předpokladu, že 
eurozóna své současné problémy relativně rychle vyřeší?  

P. Řežábek (v diskusi o kurzu): Táže se, zda by v základním scénáři předpokládané snížení 
úrokových sazeb mělo implikace do vývoje na devizovém trhu, který by na toto snížení mohl 
reagovat přehnaným způsobem. Jak by se toto případné snížení mělo komunikovat?  

E. Zamrazilová (v diskusi o kurzu): Táže se na vývoj měnového kurzu v souvislosti s vývojem 
na běžném a na finančním účtu platební bilance. V situační zprávě je vcelku jasně ukázáno, že 
vývoj bilance výnosů nepodceňujeme. Zde jsou samozřejmě při úvahách o dopadu na kurzový 
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vývoj klíčové předpoklady o vývoji reinvestic a dividend. Zajímalo by ji, zda SMS spolupracuje v 
této oblasti se sekcí dohledu, která má informace o dividendové politice bankovního sektoru. 
Překvapuje ji, že kurzový scénář obecně postrádá úvahy o úrokovém diferenciálu a jeho 
významu. Podle jejího názoru existují signály toho, že kurz oslabuje s růstem úrokového 
diferenciálu po dvou zvýšeních základních sazeb ECB. Zajímavá je také úvaha o rozdílu 
transmise v Čechách a v eurozóně, například v souvislosti s růstem úroků z vkladů v eurozóně, 
jak bylo včera diskutováno na makrofinančním panelu. Větší propojení analýzy finančního účtu s 
analýzou finančního a měnového vývoje by podle jejího názoru mohlo situační zprávy obohatit. 

Odpověď SMS: V základním scénáři dominuje úrokový kanál. Fundamentální faktory jsou 
ovlivněné hlavně vývojem zahraniční poptávky, u které se objevuje pouze krátkodobé zakolísání, 
které vzhledem k vpředhledícnosti modelu nesehraje žádnou dramatickou roli. SMS má o tomto 
vývoji pochybnost, na kterou reagují tři numerické scénáře. Alternativní scénář přináší podstatně 
slabší kurz z fundamentálního důvodu, když zahraniční poptávka oproti Concensus Forecast 
propadne výrazněji. Simulace Euriboru naopak předpokládá, že by nedošlo k poklesu 
zahraničních úrokových sazeb podle tržních výhledů, tedy že by ECB nesnižovala sazby a 
neprováděla svá nekonvenční opatření tak agresivně. Pak by samozřejmě úrokový diferenciál 
nehrál tolik ve prospěch koruny. Třetí scénář pak předpokládá dodatečný šok do kurzu jako další 
krátkodobé zhoršení sentimentu. Všechny tyto tři různé příběhy vedou ke slabšímu kurzu a liší se 
pouze v tom, zda bude oslabení kurzu krátkodobé nebo bude mít dlouhodobější fundamentální 
důvody.  

Razantní posilování kurzu podle základního scénáře není příliš v souladu ani s predikcí platební 
bilance, jak ve svém stanovisku upozornil i poradce. Na druhou stranu jsou ale prognózy platební 
bilance zatížené poměrně velkou nejistotou, kdy se například v případě jedné větší nezahegeované 
emise eurobondu Ministerstvem financí může rázem z předpokládaného deficitu platební bilance 
v příštím roce stát mírný přebytek. Na další nejistotu opět upozorňuje poradce ve svém 
stanovisku. Schodek bilance výnosů by mohl být oproti prognóze nižší, pokud by se propadly zisky 
zahraničních investorů. SMS v základním scénáři prognózy platební bilance pouze zpomalila 
tempo zhoršování schodku bilance výnosů s ohledem na to, že základní scénář není krizový. 
V případě naplnění alternativního scénáře, kdy by došlo k mírné recesi ekonomiky, však lze 
očekávat snížení schodku bilance výnosů. SMS rovněž průběžně sleduje vazbu na domácí finanční 
a měnový vývoj, přičemž v prvním pololetí došlo ke snížení dynamiky vkladů podniků a 
domácností z důvodu jejich investic do majetkových cenných papírů v zahraničí. Tento efekt 
kulminoval v srpnu, změnila se ale jeho struktura, kdy podniky a domácnosti pozbyly na významu 
a velkou roli zahrály vztahy mezi pojišťovnami a vnějším sektorem, kde došlo k výplatě dividend a 
poskytnutí úvěrů matkám do zahraničí.  

E. Zamrazilová (v diskusi o kurzu): Její poznámka směřovala k tomu, že by se zde SMS měla 
snažit o maximální propojení informací z různých zdrojů, a měla by uvažovat o finančních 
tocích- kdo, co, kam, jak a proč. ČNB má obrovskou výhodu, že má pod jednou střechou 
analytiky, kteří shromažďují informace z nejrůznějších oblastí, které je škoda nepropojit. 

Odpověď SMS: Je zajímavé také se podívat na historický vývoj, kdy byla při minulé krizi 
souběžně s poklesem dynamiky HDP ze 7 % na -4,5 % zaznamenána jen velmi malá změna trendu 
dividend. Reinvestovaný zisk pak od roku 2008 mírně rostl. Za námět SMS děkuje. 

K. Janáček (v diskusi o kurzu): Táže se, jaký je předpoklad SMS o podílu reinvestic a zisků? 
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Odpověď SMS: SMS předpokládá asi třetinový podíl reinvestic, což je snížení oproti dřívějším 
50 %. 

L. Lízal: Upozorňuje na to, že v alternativním scénáři je růst mezd pomalejší oproti základnímu 
scénáři. 

V. Tomšík (v diskusi o vývoji mezd): SMS argumentuje, že mzdy budou jedním z mála 
inflačních tlaků. Klade si otázku, zda toto není projevem určitého zacyklení v modelu, kdy mzdy 
implikují inflační tlaky hlavně díky tomu, že jsou firmy schopny propustit zaměstnance jen velmi 
pozvolna. Očekávaný hospodářský vývoj ve tvaru "W" (tzv. „double dip“) a v rámci něho rychlý 
propad HDP pak při stálém počtu zaměstnanců implikuje v modelu tlak na mzdové náklady 
(pokles produktivity, růst nominálních jednotkových mzdových nákladů). K tomu však dochází 
pouze v modelu, v realitě je jen otázka času, kdy se počet zaměstnanců přizpůsobí a kdy růst 
mezd nebude působit proinflačně. 

Odpověď SMS: Vysoký růst mezd se objevuje v intencích základního scénáře, kterému ale SMS 
příliš nevěří (viz výše). 

L. Lízal: V rámci celkového zahraničního výhledu existuje podle něj jistá nekonzistence s 
minulou situační zprávou, kde scénář stagnace v Německu vedl k opačným efektům než 
uvažujeme nyní. Je toto z důvodu předpokladu o nezmenšujícím se rozdílu mezi sazbami 3M 
Pribor a repo sazbou, nebo je to taženo nějakým jiným předpokladem? 

Táže se, zda jsou v grafu 4.2 na straně 39 podkladová data o nezaměstnanosti sezónně očištěná. 

U analýzy vnějšího prostředí na straně 58 je v situační zprávě uvedeno, že zde bude slabší 
soukromá spotřeba a dojde k fiskální restrikci. Bude se v EU skutečně jednat o fiskální restrikci, 
nebo o omezení expanze? 

Odpověď SMS: Alternativní scénář je v porovnání s alternativami v minulosti poměrně unikátní a 
SMS ho v této podobě sestavila poprvé. Běžně jsou alternativní simulace zahraničního vývoje 
sestavovány tak, že jsou výhledy jednotlivých veličin na prognóze brány jako konzistentní a 
možný odlišný vývoj je simulován pomocí šoků s dopady do všech zahraničních veličin současně, 
včetně úrokových sazeb. Nyní je filosofie alternativy odlišná a je motivována obavami SMS o 
vnitřní konzistenci základního scénáře zahraničního vývoje. Alternativní scénář je sestaven tak, 
že je výhled jedné ze zahraničních veličin považován za „pevný bod ve vesmíru“ (nyní se jedná o 
zahraniční úrokové sazby), a k tomuto výhledu jsou pak v modelu NIGEM nasimulovány 
trajektorie všech ostatních veličin tak, aby byla konzistence výhledů všech veličin obnovena. 
Takto sestavený alternativní scénář má samozřejmě jiné dopady než kdybychom nechávali měnit i 
zahraniční sazby. Vede k daleko výraznějším depreciačním efektům na kurz, které z pohledu 
inflace přetlačují propad HDP a způsobují mírně vyšší úrokové sazby. Nedá se říci, že by 
stávající alternativní scénář byl nekonzistentní s některou z předchozích simulací, protože ho v 
této podobě SMS ještě nikdy nedělala. 

U grafu 4.2 se jedná sice o sezónně neočištěná čísla, ale jde o meziroční údaje. 

Stávající situaci fiskální politiky v EU zatím SMS vnímá jako omezení dřívější expanze, pro 
budoucnost se ale diskutuje fiskální restrikce. 

L. Lízal: Táže se v souvislosti s financováním nákupu nemovitostí, jak velká část růstu úvěrů na 
bydlení je refinancována. Na stranách 53 a 54 jsou uvedena tempa růstu nových úvěrů, uvítal by 
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ale, kdyby zde bylo rovněž uvedeno, jaký je stav hypoték. Z toho by bylo možná odvodit rozsah 
tohoto refinancování. Na straně 54 je uvedeno, že v roce 2007 nebyly nemovitosti nadhodnocené. 
Formulačně by zde byl méně striktní vzhledem k tomu, že časová řada v grafech začíná až v roce 
2007 a není možné vyhodnotit předchozí vývoj. 

M. Singer (v diskusi o cenách nemovitostí): Jsou nemovitosti fundamentálně nadhodnoceny vůči 
úroku, který se proměnil v porovnání s výnosy alternativních finančních aktiv? Pak by měly být 
vůči alternativě dražší. Platí to, co říkal L. Lízal, tedy že se ceny mohou ještě propadnout, nebo 
jsou naopak vůči benchmarkům již v rovnováze? 

Odpověď poradce Hlaváčka: Vývoj hypotečních úvěrů není v kapitole o nemovitostech příliš 
komentován, protože je podrobně rozebírán v dalších kapitolách situační zprávy (kapitola II.5.2). 
V části věnované nemovitostem se diskutuje pouze počet hypoték na nákup nemovitostí v 
porovnání s počtem transakcí na nemovitostním trhu. U údajů o refixaci hypoték odkazuje na 
včerejší prezentaci J. Fraita na makrofinančním panelu, kde byl dopočítán odliv hypoték nepřímo 
z porovnání toků nových úvěrů a změny stavů úvěrů. Lze zde vysledovat určitý nárůst refixací, 
spíše než o tvrdá data se ale jedná o anekdotickou evidenci. Pro ceny nemovitostí jsou uvedeny 
údaje pouze od roku 2007 v souladu s posunem horizontů v celé situační zprávě, hodnocení cen 
nemovitostí samozřejmě existuje i pro dřívější období. Nejpravděpodobnější variantou je 
v současné době stabilita cen nemovitostí, i když rizika jsou spíše na nižší straně. Je tomu ale z 
trochu jiných titulů, než je vztah výnosu z nájemného a úrokových sazeb. 

E. Zamrazilová: Na straně 10 ji podobně jako poradce ve stanovisku překvapilo konstatování, že 
vývoj technologií je "na minulosti identifikován na základě pozorovaných ekonomických 
proměnných". Prosí o bližší vysvětlení, rovněž se domnívala, že růst technologií není 
pozorovatelnou veličinou. 

V souvislosti s diskusí situace německé ekonomiky (strana 59) jí zaujala informace, že za 
zvýšením cenové hladiny stojí i ceny textilu a obuvi. Toto si vykládá tak, že se v SRN rozvíjí 
vedle nákladové i poptávková inflace. Její obecnější dotaz zní, zda se v této souvislosti 
neobáváme přenosu inflačních tlaků z vyspělých ekonomik, zvláště pro případ, že by se naplnil 
alternativní scénář oslabování kurzu. 

Odpověď SMS: SMS v odhadu práci zhodnocující technologie používá produkční funkci, do které 
vstupuje práce a kapitál. Pozorovanými veličinami jsou HDP, mzdy a investice, na které je 
aplikován Kalmánův filtr s použitím modelové struktury. Odhadnutý vývoj technologie je tedy 
nepozorovanou veličinou, zpětně je pak porovnávána jeho konzistence s pozorovatelnými 
veličinami jako národohospodářská produktivita práce. 

Prognóza má v sobě obsažen předpoklad relativně pozvolného odeznívání inflačních tlaků 
v zahraničí, přenos zahraniční inflace je tak do ní již zapracován. 

E. Zamrazilová: Zaujal jí odhadovaný vývoj potenciálního produktu (strana 38; grafy 3.15 a 
3.16), dle kterého byla ekonomika před krizí velmi přehřátá, když mezera výstupu v roce 2007 
činila téměř 6 %. Před krizí tak byla ekonomika přehřátá více než jsme si tehdy mysleli. Jaké by 
bylo adekvátní vyvážené tempo hospodářského růstu, aby tomu tak nebylo? 

M. Singer (v diskusi o mezeře výstupu): Upozorňuje, že i když lze teoreticky debatovat cokoli, 
přesto z hlediska měnové transmise rozhodnutí z roku 2007 současné rozhodování příliš 
neovlivní. 
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E. Zamrazilová (v diskusi o mezeře výstupu): Jde zde ale o to, že situace byla jiná, než jak bylo 
uvedeno v minulých situačních zprávách. 

Odpověď SMS: Ekonomika byla skutečně v roce 2007 přehřátá. To, že se v tomto období 
výrazněji neprojevovaly inflační tlaky, bylo způsobeno apreciací koruny. SMS chápe dotaz 
E. Zamrazilové v tom smyslu, že rozsah nadhodnocení v roce 2007 implikuje rozsah otevření 
záporné produkční mezery v současnosti. Zde je patrný rozdíl mezi odhadem podle Kalmánova 
filtru, který implikuje relativně mírné 3% přehřátí v roce 2007 a velkou 4% zápornou produkční 
mezeru pro současnost, a odhadem podle produkční funkce, dle kterého byla mezera výstupu před 
krizí obrovská na úrovni zhruba 6 %, přičemž v současnosti je odhadována mezi -1 a -1,5 %. 
SMS spíše věří výsledku Kalmánova filtru. 

V. Tomšík: V rámci hodnocení nových průmyslových zakázek (strana 37) ho zaujalo, že ačkoli 
by při zpomalení ekonomického růstu v eurozóně měly nejprve začít vypadávat zejména exportní 
průmyslové zakázky, přesto se dlouhodobě a mnohem více propadají průmyslové zakázky 
domácí. Špatná situace tak nesouvisí pouze s exporty a s vývojem eurozóně, ale je i u domácí 
poptávky.  

Odpověď SMS: V dynamice dochází k propadu jak domácích, tak exportních zakázek. V Německu, 
které je naším největším exportním partnerem, již celkové průmyslové zakázky míří k nule. Je jen 
otázkou času, kdy se propadne německá průmyslová produkce a v návaznosti na to i produkce 
domácí. 

M. Singer (v diskusi o průmyslových zakázkách): Otázka ale byla na návaznost domácích a 
exportních průmyslových zakázek. Pokud se již domácí zakázky propadají, pak to buď znamená, 
že jsou domácí podniky geniálnější než ty německé, nebo zde působí jiné vlivy. Z minulého 
období si nepamatuje žádný rozmach českých vnitřních zakázek nad úroveň Německa. 

V. Tomšík (v diskusi o průmyslových zakázkách): V grafu na str. 37 nové zakázky z tuzemska 
klesají o 15 %, přitom nové zahraniční průmyslové zakázky klesají pouze o 5 %. Podle jeho 
názoru je toto projevem toho, že u nás stále funguje duální ekonomika. Situace tak bude špatná i 
doma a to nejen v návaznosti na zahraniční vývoj. 

Odpověď SMS: Duální historka o zaostávání domácí poptávky za poptávkou zahraniční byla 
v prognóze zahrnuta po celý rok, nyní k ní přidává dodatečné snížení růstu zahraniční poptávky.  

K. Janáček: Dotazuje se, zda SMS zohledňuje u vyhodnocení vývoje nezaměstnanosti (strana 
12) také to, že počínaje touto dekádou přichází na trh práce čím dál méně lidí a odchází jich více. 
Vznáší rovněž komentář, který opakuje ke každé situační zprávě. V rámci zahraničního výhledu 
SMS správně uvažuje s oslabením eura vůči USD ve střednědobém horizontu zhruba o 3 % 
(strana 5). Toto ovšem podle jeho názoru není adekvátně zohledněno v kurzu CZK/USD. 
Především v základním scénáři koruna sleduje euro, když se zde počítá s obnovením poměrně 
razantní apreciace koruny vůči euru. Domnívá se, že tyto úvahy jsou dosti optimistické a že 
neplatí pro kurz koruny vůči dolaru. Pak by ale některé závěry týkající se protiinflačního působení 
dovážených cen a cen komodit byly podmíněné. 

Odpověď SMS: SMS standardně prognózuje kurz CZK/EUR, k němu pak dopočítává konzistentní 
kurz CZK/USD podle výhledu kurzu USD/EUR z Concensu Forecast. Poněkud nestandardní je 
fakt, že se v alternativním scénáři předpokládá depreciovanější výhled kurzu eura vůči dolaru. 
V alternativním scénáři je tak kurz CZK/USD oproti základním scénáři slabší ze dvou důvodů. 

 6 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 3. listopadu 2011 

Jednak je slabší kurz CZK/EUR a zároveň i kurz EUR/USD. Protiinflační vliv kurzu CZK/USD je 
tak v alternativním scénáři podstatně slabší, než ve scénáři základním. 

M. Singer: Táže se Sekce bankovních obchodů, jak pravděpodobná je možnost, že ECB 
navzdory očekáváním své úrokové sazby nesníží a že bude místo toho pokračovat ve svých 
nekonvečních opatřeních? Co by toto znamenalo pro tržní úrokové sazby v eurozóně? Ovlivňuje 
komunikace ECB o její základní sazbě sazby na mezibankovním trhu eurozóny, nebo do nich čím 
dál více prosakují zmíněná nekonvenční a dle ECB neměnová opatření?  

Odpověď sekce bankovních obchodů (dále jen SBO): Dle tržních očekávání dnes ECB své sazby 
nesníží, na prosincovém jednání se předpokládá snížení o 25 bazických bodů. Jednodenní tržní 
úrokové sazby se již tři roky od sazby ECB výrazně odlišují právě z důvodu zmíněných 
nekonvenčních opatření ECB, když se obchodují kolem 80 bazických bodů, zatímco repo sazba 
ECB je 1,5 %. Spread tříměsíčního Eonia Swapu a tříměsíčního Euriboru se rozšířil už v srpnu, 
poslední měsíc je zhruba stabilní na vysokých úrovních cca 90 bazických bodů. Jde ale spíše o 
odraz vyšší rizikové prémie, která reflektuje to, že rizika plynoucí z dluhové krize jsou v poslední 
době zřejmě podstatnější než vliv likvidity. 

M. Singer: Na straně 28 se v situační zprávě píše, že "u pekárenských výrobků a obilovin došlo k 
dalšímu zrychlení meziročního cenového růstu vlivem vyšších cen chleba a běžného pečiva". Je v 
tomto růstu již zahrnut efekt "Babiš konkurence se zbavíš"? 

V rámci diskuse bariér růstu produkce v průmyslu (strana 37) ho zaujalo, že vedle nedostatečné 
poptávky, která souvisí s negativním výhledem ekonomiky, podniky vnímají ve zvýšené míře 
jako bariéru růstu své produkce rovněž nedostatek materiálu a zařízení. Jak SMS čte tento 
protipólný vývoj vnímání ekonomiky ze strany podniků?  

Ve vztahu k ECB vnímá, že inflace v eurozóně zrychlila na 3 % a v Německu na 2,6 %, takže se 
domnívá, že nebudou tak slabí. 

Táže se SMS na důvody růstu marží, které se při celkovém slabém růstu nákladů nabízejí poblíž 
své dlouhodobé úrovně (strany 1 a 6). Došlo k jejich obnovení cestou stlačení nákladů a 
ponechání ceny, nebo cestou vyšší inflace, jak v minulosti SMS předpokládala? Zamyslela se zde 
SMS nad určitou nekonzistencí svých předpokladů a uvažuje zde o úpravě predikčního aparátu?  

Odchylka prognózy korigované inflace od skutečnosti byla poměrně výrazná (předpokládaných 
1,7 % oproti skutečnosti -0,7 %). V této souvislosti mu připadne trochu jako "chlubení se cizím 
peřím" konstatování SMS, že s dnešní znalostí se zdá minulé nastavení měnové politiky jako 
adekvátní, neboť se téměř přesně naplnila prognóza celkové inflace. K tomu však došlo jen díky 
tomu, že rostly regulované ceny. Tato formulace by tak měla být v rámci Zprávy o inflaci 
upravena, někdo by si tohoto mohl všimnout. 

Ke stanovisku poradce poznamenává, že se ztotožňuje s jeho druhou i třetí poznámkou. Zajímala 
by ho odpověď na dotaz poradce ohledně výhledu USA, kde jsou poměrně velké odchylky mezi 
výhledem různých institucí. 

Odpověď SMS: Efekt“Babiš“ je již v cenách zahrnut, neboť Agrofert kontroluje asi 70 % trhu s 
obilím. Tato monopolizace v oblasti obchodu se zemědělskými komoditami se projevuje ve 
zpožděné reakci domácích cen zemědělských výrobců na vývoj světových cen.  
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Zmíněné vnímání nedostatku materiálu a zařízení vyplývá jednak z toho, že jsou firmy obezřetné z 
hlediska tvorby zásob, jednak se zde pravděpodobně projevil propad dodávek z Japonska vlivem 
havárie Fukušimy a krach některých firem, kdy mají ostatní firmy problémy sehnat nové 
dodavatele. 

K nárůstu marží na jejich dlouhodobou úroveň došlo díky tomu, že sice ceny rostly relativně 
pomalu, ale náklady rostly ještě pomaleji. Zejména poslední uzavření marží oproti minulé 
prognóze z -0,2 % na 0 % souviselo s poklesem nákladů a nikoli s růstem cen. 

M. Singer: V alternativním scénáři se propad zahraniční poptávky proti základnímu scénáři 
negativně projeví ve všech složkách HDP a tedy i ve sníženém daňovém výběru. Co by 
znamenalo, kdyby se Ministerstvo financí v tomto alternativním scénáři pokusilo zachovat deficit 
ve výši 105 mld. Kč dodatečnými škrty?  

Odpověď SMS: Dodatečné škrty ze strany Ministerstva financí zatím součástí alternativy nejsou. 
Pokud by se Ministerstvo financí pod tíhou růstu deficitu rozhodlo sjednotit sazbu DPH nikoli na 
17,5 %, ale na 19 %, pak je možné použít simulaci z minulé prognózy. Z hlediska celkové inflace 
by toto samozřejmě mělo primární proinflační dopad, měnověpolitická inflaci by však byla nižší a 
prognóza HDP by byla nižší o zhruba 0,5 p.b.. 

M. Singer (v diskusi o fiskálních škrtech): Jaký je ale kvantitativní efekt sjednocení obou sazeb 
DPH? Podle alternativního scénáře by pro zachování deficitu ve výši 105 mld. Kč byly nutné 
výdajové škrty ve výši zhruba 2 % deficitu rozpočtu. Uvažované zvýšení sazeb DPH tuto potřebu 
podle jeho názoru nepokryje. Domnívá se, že SMS o tomto tímto způsobem zatím neuvažovala. 

Odpověď SMS: Pro rok 2013 by sjednocení obou sazeb DPH na 19 % znamenalo dodatečný 
příjem zhruba 29 mld. Kč. Příjmy by mohl zvýšit také odklad penzijní reformy, který by znamenal 
dalších asi 15 mld. Kč bez dodatečných ekonomických nákladů, neboť se jedná spíše o "účetní 
hru". Dopady do prognózy tak závisí na konkrétních opatřeních vlády. 

 
 
 
II.     Uzavřené jednání bankovní rady 

M. Hampl: Zatímco ještě před pár dny mohlo být doporučení nesnižovat úrokové sazby 
zpochybnitelné, ve světle nové prognózy a alternativy se domnívá, že návrh SMS je na místě a 
podporuje ho. A to navzdory tomu, že mu formulace "s prognózou je konzistentní mírný pokles 
sazeb" nepřipadá jako zcela korektní. Rizika vnímá spíše jako protiinflační, a to jak na straně 
zahraničí, tak na straně fiskální politiky, tak i na straně domácí poptávky, která může být s 
vývojem fiskálu spojena. Souhlasí s tím, že alternativa, zejména co se týče vývoje v zahraničí, 
může nahradit základní scénář. V situaci, v jaké se nachází Evropa a okolní země, nevidí žádné 
prorůstové a proinflační impulsy ani v horizontu po konci roku 2012.  

L. Lízal: Rovněž se domnívá, že alternativní scénář je realitě blíže než scénář základní. 
Vzhledem k tomu, že rozhodujícím faktorem je nejistota na trzích a nervozita v celé západní 
Evropě, souhlasí s měnověpolitickým doporučením SMS. Pokud bychom v této situaci vysílali 
signál snížením sazeb, mohli bychom se snadno dostat do situace, kdy by byl úrokový diferenciál 
natolik vysoký, že by došlo k dalšímu oslabení koruny. To podle jeho názoru není žádoucí, 
protože jediný zřejmý inflační tlak v ekonomice je právě slábnoucí měnový kurz. Z různých 
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indikátorů důvěry v České republice vyplývá její snižování, nejsou patrné mzdové tlaky. V této 
situaci by podle něj změna nastavení měnové politiky vedla spíše k větší nervozitě trhů než k 
tomu, že bychom byli schopni odhadnout, který z obou scénářů je realistický. I v případě 
materializace velmi negativního scénáře vývoje ekonomiky podle jeho názoru nebude problém 
reagovat na tyto negativní zprávy později, než kdybychom teď dělali nějaký preventivní tah. 

E. Zamrazilová: Situační zpráva je pro ni hodně cenná v tom, že si v ní každý může vytvořit svůj 
vlastní scénář a vlastní úrokovou trajektorii, přičemž není potřeba se zásadně vymezovat vůči 
stavebním prvkům prognózy. Jde jenom o to, jaké pravděpodobnosti připíšeme jednotlivým 
částem základního a alternativního scénáře. Osobně vidí pravděpodobnost posílení koruny v 
základním scénáři jako poměrně nízkou, nedojde-li ke zvýšení naší úrokové sazby nebo k snížení 
sazeb eurozóny. Snížení sazeb eurozóny by v této situaci muselo být krokem politickým a nikoli 
krokem reflektujícím inflační realitu. Otázkou nicméně zůstává, zda na obou stranách Atlantiku 
nedochází k tiché dohodě ohledně vyřešení dluhové krize inflací. Inflaci tak považuje v budoucím 
období stále za silnou hrozbu. Rizikovost dlouhodobě uvolněné politiky vnímá čím dál tím 
silněji. Je přesvědčena, že tato politika přispěla ke vzniku krize v USA i ke vzniku duhové krize v 
řadě evropských zemí. Stejně tak podle jejího názoru byla před krizí příliš uvolněná měnová 
politika i v české ekonomice. Toto je její pevný výchozí bod, nicméně dnes vnímá tak výraznou 
nejistotu jak u výhledu sazeb eurozóny, tak u výhledu ekonomické aktivity v eurozóně i u 
výhledu cen veškerých komodit, že se kloní k ponechání sazeb na stávající úrovni. 

V. Tomšík: Není pochyb o tom, že hospodářský růst v České republice významně zpomaluje, 
zůstává jen otázka, zda bude zpomalovat dlouhodobě i do roku 2013, pro který jsme doposud 
předpokládali robustnější růst. V rámci možných budoucích zdrojů růstu cen si vytipoval tři. 
Prvním byly donedávna světové ceny komodit, u kterých se ale dá očekávat spíše pohyb směrem 
dolů při poměrně velké nejistotě. Tento předpoklad je zahrnut i v prognóze. Druhým zdrojem 
jsou ceny potravin, u kterých je již dnes zřejmý trend jejich poklesu a to navzdory vývoji 
některých jejich složek. Jediným zdrojem růstu cen, u kterého vnímá možný inflační tlak, jsou 
regulované ceny, které ale mají ve spotřebním koši velmi malou váhu. Celkově se tedy domnívá, 
že inflační tlaky z domácí ekonomiky jsou velmi slabé, prognóza měnověpolitické inflace je na 
celém horizontu pod středem inflačního cíle. U vývoje veřejné spotřeby se dá předpokládat, že 
vzhledem k diskusi o udržení deficitu ve výši 105 mld. Kč bude muset být tempo jejího snižování 
ještě vyšší než se doposud očekávalo, což povede k dalšímu snížení tempa růstu HDP. Domnívá 
se, že panuje shoda na tom, že předpoklady modelu ohledně růstu mezd v podnikatelské i 
nepodnikatelské sféře jsou ve světle budoucího růstu HDP příliš optimistické. Ani tam tedy 
neočekává inflační tlaky.  

Vnímá obrovskou nejistotu ohledně světového vývoje a vítá zpracování alternativního scénáře. 
Tento scénář indikuje výrazný propad zahraniční poptávky, přičemž dle standardní ekonomické 
teorie by se toto mělo odrazit i v domácí poptávce a v dalším poklesu úrokových sazeb. Na 
druhou stranu zde působí kurzový kanál. U tohoto kanálu je otázkou, zda by se předpoklad o 
zpomalení zahraniční poptávky promítnul do takto rychlého oslabení kurzu (resp. výrazného 
snížení dosavadní apreciace). Vnímá zde obrovskou nejistotu, což souvisí i s tím, jaký signál 
vyslat na trh pomocí úrokových sazeb. V této souvislosti reaguje na vystoupení E. Zamrazilové. 
Pro vývoj kurzu je úrokový diferenciál významný, ale je potřeba říci, že se jedná o úrokový 
diferenciál tržních sazeb. Přitom tržní sazby v eurozóně jsou oproti základním sazbám ECB úplně 
jinde. Domnívá se také, že by možná bylo vhodné snížit tržní sazby v České republice, což ale 

 9 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 3. listopadu 2011 

nutně neznamená, že je potřeba snížit naši základní sazbu. ČNB by zde mohla vyslat signál o 
budoucí nejistotě pomocí poměru hlasování, pokud by dnešní hlasování dopadlo v poměru 6:1 
nebo 5:2 ve prospěch nesnížení úrokových sazeb. Domnívá se totiž, že diskuse o snižování 
základních sazeb bude poměrně brzy opět na stole. 

P. Řežábek: Po zhodnocení zahraničního a tuzemského vývoje a podmínek souhlasí s 
doporučením SMS. Dřívějším nezvýšením sazeb v letoším roce jsme si de facto připravili 
podmínky pro dnešní nesnížení. Pokud bychom nyní rychle zareagovali, pak bychom mohli vyslat 
trhům signál, že oproti nim vidíme něco více. Odhadnout dopad takovéhoto signálu je přitom 
obtížné. V rámci výhledu zahraniční ekonomiky je podle něj důležitý výhled kurzu USD/EUR. 
Zatím jsme v situační zprávě komunikovali především naši exportní oblast, kurz USD/EUR ale 
ovlivní také naši importní komoditní oblast, neboť v dolarech dovážíme a v eurech spíše 
exportujeme. Toto může mít výrazný vliv do nákladových cen. V rámci výhledu cen potravin se 
domnívá, že sice na komoditních trzích klesají ceny obilí, směrem vzhůru nicméně směřují po 
přepočtu do korun pohonné hmoty. Hlavními náklady potravinářského průmyslu jsou ale náklady 
na energie a náklady na dopravu. Na závěr dává SMS na zvážení zpracování krátkého boxu na 
teritoriální změny vývozu a dovozu. Podle anekdotické evidence pocházející z reálné ekonomiky 
dochází k získávání nových trhů, které nejsou tak závislé na vývoji v Evropě. Kdyby toto byla 
pravda a náš export by se začal pohybovat směrem do méně problémového teritoria (tj. mimo 
vyspělou Evropu), pak by dopad zpomalení v eurozóně nemusel být tak velký, což by mohlo mít 
implikace pro další rozhodování.  

K. Janáček: Rizikem vývoje je pochopitelně nejistý vývoj v eurozóně, který povede ke snížení 
růstu HDP. Upozorňuje ale, že vývoj v pro nás zajímavých zemích, tedy v Německu, Rakousku, 
Slovensku a Nizozemí, se oproti zbytku eurozóny nejeví tak dramaticky. Očekávané oslabování 
kurzu eura vůči dolaru bude mít určitě přímý dopad na kurz koruny, domnívá se, že tento dopad 
bude větší prostřednictvím cen komodit. Nicméně lze souhlasit s hlavním závěrem situační 
zprávy, že převážná část rizik bude přicházet ze zahraničí. K vývoji v České republice 
poznamenává, že pomalý růst poptávky domácností a investiční váhání podniků zatím nevytváří 
viditelnější tlaky na akceleraci inflace. Situační zpráva v základním scénáři nicméně obsahuje 
vysoce diskusní závěr o obnovení rychlé nominální apreciace kurzu koruny od začátku roku 2012. 
Proti tomuto závěru, který pak implikuje závěry o inflaci, svědčí několik faktorů. Za prvé, dopady 
dluhové krize a s ní spojené nejistoty se nevyčerpají do konce roku 2011. Jakkoliv je hodnocení 
koruny v rámci regionu příznivé, v případě pokračování či prohloubení krizových jevů je třeba 
očekávat nárůst rizikové averze, útěk do kvalitních investic jiných než jsou měny. To postihne i 
korunu a bude konec diskusí o koruně jako bezpečném přístavu střední Evropy. Za druhé, 
tendence k prohloubení deficitu běžného účtu a trvalý růst záporného salda bilance výnosů 
povede k nárůstu náročnosti jejich financování. Předpoklad pokračujícího reinvestování zisků 
bude ve světle situace četných vlastníků českých podniků stále více pod otazníkem. Za třetí je 
nutno předpokládat pomalejší tempo reálné konvergence než tomu bylo po většinu minulé 
dekády, což ukazuje i konvergenční zpráva. Za čtvrté, alternativní scénář, na rozdíl od 
základního, neotevírá prostor pro snižování sazeb, pracuje s konstelací slabšího kurzu, vyšších 
úrokových sazeb a výraznějšího zpomalení ekonomického růstu. Jak již konstatovalo několik 
členů bankovní rady, při nepříznivém vývoji v eurozóně se tento alternativní scénář jeví jako 
realističtější. Celkový závěr je, že vývoj vytváří celou řadu nejistot, přičemž je obtížné porovnat 
váhu jednotlivých faktorů. Celkově ale tyto faktory nepřevažují jasně na tu či onu stranu. Proto je 
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pro něj za této situace nejvhodnější přístup "wait and see", což znamená ponechat sazby beze 
změny. 

M. Singer: Za prvé konstatuje, že drtivá většina toho důležitého se odehrává mimo území, které 
ovlivňujeme naší měnovou politikou. Alternativní scénář považuje za lepší, byť ne zcela jistou 
ilustraci budoucnosti, než je scénář základní. Na straně rizik vidí podobně jako například 
K. Janáček, že strukturální nesourodost Eurozóny je natolik velká, že trhy vidí vysokou 
pravděpodobnost toho, že několik zemí Evropskou unii dříve nebo později opustí. Toto riziko 
bude přetrvávat delší dobu, což znamená, že nedojde ke zlepšování investičního klimatu v Evropě 
nejenom do konce tohoto roku, ale s největší pravděpodobností po celý příští rok. Scénáře o 
obnovení růstu v roce 2013 tak považuje za poměrně nerealistické. Za druhé, zkušenost z roku 
2008/09 ho vede k tomu, že alternativní scénář nemusí být jenom tím nejhorším scénářem, ale 
může se nakonec jevit jako docela růžový. Concensus Forecast se může začít propadat způsobem, 
který jsme již zažili. Za třetí, domácí fiskální politika bude podle jeho názoru s největší 
pravděpodobností působit ještě více procyklicky než doteď. Ministerstvo financí bude chtít držet 
nízkou cenu financování, jeho ochota pustit fiskál do výraznějších deficitů - možná správně, 
možná nesprávně- může být poměrně výrazná.  

Na straně pozitiv stále věří, že by se český finanční sektor neměl dostat do vážných problémů. 
Věří také tomu, že řada našich privátních subjektů je zdravá, odolná a konkurenceschopná. Jako 
velké pozitivum vidí to, že pravděpodobnost koruny jako bezpečného přístavu je relativně nízká. 
Stávající krize se od krize roku 2008/09 liší tím, že není nečekaná. Na druhou stranu je ale 
stabilizační potenciál v některých zemích prakticky vyčerpán, v ostatních je mnohem nižší než 
dříve. Zatímco po pádu Lehman Brothers byl v problémech finanční sektor a následně reálná 
ekonomika, dnes je v problémech finanční sektor, reálná ekonomiku, veřejné finance i suverénní 
dluh řady zemí. Tím se možnosti negativních interakcí násobí o řád. V roce 2012 bude inflace v 
České republice zvyšována v důsledku politických rozhodnutí. To v roce 2008/09 nebylo, 
znamená to další komplikaci situace. Podobně jako E. Zamrazilová si umí představit scénář 
proinflačního oddlužování států, domnívá se ale, že k němu dojde pouze v USA. To by mohlo 
vést k tomu, že trajektorie USD/EUR může být za určitým zlomovým bodem ještě méně 
předvídatelná než doteď. Domnívá se také, že si díky předchozím krizím firmy natrénovaly 
způsob reakce, stejně jako tehdy na nás krize dopadne především kanálem zahraničního obchodu. 
Pokud stejně jako v roce 2007 zaznamenáváme nyní pouze minimální poptávkové tlaky, budeme 
zřejmě překvapeni tím, jak bude nízká poptávka tlačit inflaci dolů. Upozorňuje na to, že zatímco 
do roku 2008 jsme vstupovali s ekonomikou, která byla přehřátá (možná hodně, možná méně), 
v současnosti vstupujeme do další krize s ekonomikou, pro niž je předpoklad o jejím přehřátí 
mimořádně nerealistický. Kurz koruny oslabí a stane se jediným významným proinflačním 
rizikem.  

Pokud si všechny tyto argumenty sečte, připadne mu, že na snižování úrokových sazeb je dost 
času. Aniž by chtěl jakkoli kritizovat rozhodnutí ostatních členů bankovní rady, připomíná, že 
ČNB učinila hodně pro posílení transparence měnové politiky a pro to, aby každý člen bankovní 
rady mohl jasně komunikovat svá rizika a motivace. Proto by nepřeceňoval váhu poměru 
hlasování. Nicméně individuální rozhodnutí je na každém jednotlivém členovi bankovní rady.  

M. Hampl: Souhlasí s tím, že poněkud paradoxně je alternativní scénář realističtějším 
hodnocením reality, než je scénář základní. Ve svém úvodním vystoupení argumentoval, že je 
poměrně skeptický ohledně obnovení růstu a možných poptávkových tlaků, bylo to přitom 
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míněno i ve srovnání s alternativním scénářem. Ačkoli je rozdíl oproti roku 2008 významný, 
například v již zmíněném očekávání krize, SMS by měla přesto vyndat z šuplíku materiál o 
mimořádných měnověpolitických opatřeních a podívat se, jestli je tento materiál pořád nadále 
aktuální a použitelný pro dnešní situaci nebo zda se něco od té doby nezměnilo v pořadí, 
prioritách, možnostech či nástrojích.  

P. Řežábek: Mnohokrát padlo slovo krize, domnívá se ale, že by bylo vhodnější se bavit 
o poklesu ekonomické aktivity. Tento pokles skutečně nevzniká u nás, chaotismus řešení a 
rychlých summitů na evropské scéně žádnou důvěru nevnáší. Bez obnovení důvěry se přitom 
nikam nepohneme. 

L. Lízal: Jeden z dopadů rychlých změn vnější reality je ten, že nejsme schopni mít rozumné 
předpovědi toho, který ze scénářů je skutečně realistický. Vznáší podnět, zda by SMS nemohla 
v takovýchto případech s více rozdílnými scénáři prezentovat estimaci toho, jaké váhy pro 
jednotlivé scénáře přinášejí tržní výsledek. Takovéto pravděpodobnosti by mohly poskytnout 
určitou zpětnou vazbu realističnosti scénářů. Dodává také, že dokud se nevyřeší situace v Evropě 
kredibilním způsobem, pak bude reálná konvergence české ekonomiky nulová. Oslabení kurzu 
koruny pak může být dlouhodobějším jevem. 

V. Tomšík: Domnívá se, že vývoj kurzu je ten hlavní důvod, proč u alternativního scénáře, který 
vede ještě k mnohem většímu propadu HDP v eurozóně i v České republice, nesnižujme úrokové 
sazby. V této souvislosti zmiňuje 4 kanály působící na kurz. Prvním je standardní kanál platební 
bilance resp. čistého exportu, druhý kanál, který zmínil L. Lízal, souvisí s reálnou konvergencí, o 
které je možné přijmout hypotézu, že se dočasně zastaví. Zůstávají ale ještě dva velké kanály, a to 
úrokový kanál a podstatný kanál rizikové prémie. Domnívá se, že vývoj v eurozóně vede k tomu, 
že je riziková prémie v České republice čím dál tím nižší. Nedomnívá se sice, že máme na to být 
zmíněným bezpečným přístavem, ale nemyslí si, že snížení apreciace musí postupovat tak rychle 
jako v alternativním scénáři.  

E. Zamrazilová: Uvažovala stejným směrem jako L. Lízal, také by přivítala, kdyby jednotlivým 
scénářům mohly být připsány určité expertní pravděpodobnosti. 

M. Singer: Metodicky se mu zdá, že L. Lízal říkal něco trochu jiného, že tím myslel srovnání 
s vývojem na finančním trhu reálně obchodovaných produktů, nikoliv na výhledech z Concensu 
Forecast. 

T. Holub (ředitel SMS): Alternativní scénář je již nyní v souladu s tržním výhledem 
zahraničních sazeb a kurz CZK/EUR v něm odpovídá výhledu českých analytiků. E. Zamrazilová 
se ptala spíše na naše subjektivní váhy. I když toto běžně nedělá, tak při schvalování základního 
scénáře v rámci SMS nechal v sekci hlasovat, kdo více věří alternativě a kdo více základnímu 
scénáři. Pro základní scénář přitom nehlasoval nikdo z asi 25 přítomných, takže byl nakonec 
základní scénář ‚schválen počtem hlasů nula‘.  

M. Singer: Na tiskové konferenci bude prezentovat názor bankovní rady, přičemž plánuje zmínit, 
že se bankovní rada kloní k alternativě mnohem více než k základnímu scénáři. Není tolik 
přesvědčený o zastavení konvergence. Ke konvergenci může dojít nejen tím, že naše ekonomika 
rychle poroste, ale také tím, že některé zahraniční ekonomiky, které žily dlouhou dobu nad své 
poměry, budou klesat, k čemuž podle jeho názoru již začíná docházet. Pokud tato krize něco 
způsobí, tak to, že tento vývoj bude akcelerovat. Souhlasí s V. Tomšíkem ohledně 
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nevyzpytatelnosti vývoje rizikových prémií. Připomíná ale, že v poslední krizi náš zahraniční 
obchod ve svém čistém výsledku zcela evidentně získal, přičemž nevylučuje tento scénář ani 
tentokrát. Může k tomu dojít z toho důvodu, že se v krizi se hodně výrobků nahrazuje levnějšími 
výrobky stejné nebo jen o málo nižší užitné hodnoty, které jsou často vyráběny u nás. Nejistoty 
jsou ale příliš vysoké, aby postuloval nějaké silné závěry ohledně budoucího kurzu, což ostatně 
nedělá ani za mnohem klidnějších časů. Z hlediska dosahování inflačního cíle, který je pro nás 
základním vodítkem, se domnívá, že v dobách nejistoty by neměla ČNB komunikovat. I když by 
bylo z hlediska provádění měnové politiky příjemnější, kdyby kurz zůstával slabší a ČNB by 
pracovala se sazbami, než abychom museli začít zvažovat další možné akce měnové politiky. 
K nim ale může dojít, když bude kurz silnější. 
 

III.     Úkoly 

Nebyly zadány. 
 

IV.     Rozhodnutí 

Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace nezměněnou na stávající úrovni 0,75 %. Pro toto 
rozhodnutí hlasovalo šest členů bankovní rady: Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Kamil Janáček, 
Lubomír Lízal, Pavel Řežábek a Eva Zamrazilová. Jeden člen hlasoval pro snížení sazeb o 
0,25 procentního bodu: Vladimír Tomšík. 

 

 

Zapsal: Michal Hlaváček, poradce bankovní rady 
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