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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 28. června 2012 

Přítomni: Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Kamil Janáček, Lubomír 

Lízal, Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová. 

 

I.     Diskuze navazující na prezentaci 4. situační zprávy 

V. Tomšík: Poznamenává, že růst cen v eurozóně by měl přes ceny obchodovatelných statků vést 

k nárůstu domácích cen. Růst inflace v eurozóně bude ovšem do určité míry odrážet změny 

v nepřímých daních (str. 9). Růst nepřímých daní povede k poklesu koupěschopné poptávky a 

následkem toho bude nižší i měnověpolitická inflace v eurozóně. Dotazuje se, jak je transmisní 

mechanismus změn cen v zahraničí díky nepřímým daním zachycen v modelu. Jak model 

rozlišuje poptávkovou inflaci a inflaci odrážející změny nepřímých daní v zahraničí?  

Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): SMS připomíná, že vstupem modelu je 

zahraniční PPI, ve kterém se změny nepřímých daní neodráží. CPI v eurozóně je v situační zprávě 

uveden pouze pro informaci. 

 

V. Tomšík (v diskuzi o spotřebě domácností): K vývoji spotřeby domácností v prvním čtvrtletí 

2012 (str. 23) poznamenává, že překvapivý meziroční pokles reálné spotřeby o 2,9 % je 

pravděpodobně největším poklesem od krize v letech 1996–1997. Sezónně očištěné reálné tržby 

v maloobchodě v prvním čtvrtletí vzrostly meziročně o 0,1 %. Dotazuje se na vysvětlení tohoto 

rozdílu, který dosahuje téměř 3 procentních bodů. Dále se táže, jak jsou uvedené hodnoty 

v souladu s faktem, že výběr DPH i přes letošní nárůst sazeb DPH zaostává ke konci května 

zhruba o 13 mld. Kč.  

 

L. Lízal (v diskuzi o spotřebě domácností): Dotazuje se na konzistenci růstu disponibilního 

důchodu domácností oproti prognóze z třetí situační zprávy a poklesu spotřeby domácností (str. 

23). Jakým způsobem je růst disponibilního důchodu navázán na překvapivý nárůst mezd? 

Odpověď SMS: SMS připomíná, že při přípravě situační zprávy neobsahující prognózu jsou 

k dispozici data o spotřebě domácností, ale nejsou dostupná aktuální data o disponibilních 

příjmech domácností. SMS může usuzovat na disponibilní příjmy pouze z dat trhu práce, 

například z růstu mezd. Průměrná mzda i zaměstnanost představovaly pro SMS překvapení mírně 

směrem nahoru, tj. objem mezd a platů byl větší. Otázkou zůstává, zda tyto vyšší než očekávané 

hodnoty nejsou z hlediska disponibilních příjmů kompenzovány v některých jiných (typicky 

volatilnějších) složkách disponibilního příjmu. SMS také nezná aktuální údaje o vývoji míry 

úspor. Příslušné údaje budou k dispozici až při zpracování nové prognózy. 

SMS samozřejmě vnímá rozpor mezi stagnací reálných tržeb v maloobchodě a výrazným 

poklesem spotřeby domácností. SMS dodává, že v maloobchodních tržbách jsou například i 

nákupy podnikatelů. Oba tyto koncepty tak nejsou metodologicky plně srovnatelné. SMS tento 

rozdíl vnímá jako jeden z problémů, který bude diskutován v rámci zpracování nové prognózy. 

Vzhledem k nedostatku dat SMS tento problém nemůže v současnosti podrobněji diskutovat. 

K nižšímu výběru DPH SMS poznamenává, že do velké míry koresponduje s nižší než očekávanou 

spotřebou, a to i vůči prognóze spotřeby Ministerstva financí. Ministerstvo pravděpodobně 

podcenilo efekt předzásobení, který se týká zejména potravin, což ovlivňuje inkaso DPH v prvních 
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pěti měsících letošního roku. Dále je zde efekt vratek, který způsobuje v měsíčních údajích o 

inkasu DPH poměrně velké skoky. Loňský rok došlo údajně k legislativní změně, která ovlivnila 

srovnávací základnu pro květen, ale její vliv není velký. Může se jednat spíše o jednorázovou 

vratku DPH určitému podniku, který se pohybuje v oblasti zahraničního obchodu.   

 

K. Janáček (v diskuzi o spotřebě domácností): Táže se, zda lze tedy očekávat s vysokou 

pravděpodobností krátkodobé zvýšení míry úspor. To by odpovídalo teoriím, které spojují 

nejistotu ekonomického výhledu s růstem úspor domácností. 

Odpověď SMS: SMS upozorňuje, že ostatní zdroje disponibilních příjmů (tj. zdroje odlišné od 

mezd) byly značně volatilní a do určité míry i překvapivé. SMS dále dodává, že za loňský rok 

došlo k revizi objemu mezd a platů směrem nahoru téměř o jeden procentní bod, což se ale 

neprojevilo ve spotřebě domácností, u které došlo pouze k mírné změně ve čtvrtém čtvrtletí. 

Obecně SMS vnímá velkou nejistotu u národních účtů domácností a vidí velkou pravděpodobnost 

revize těchto dat. K míře úspor SMS doplňuje, že se jedná o bilanční položku mezi příjmy a 

výdaji, ve které působí i jiné položky jako například placené daně. Začátkem roku 2012 přitom 

došlo k výrazným změnám daní, odchylka od prognózy může být způsobena i touto položkou. 

Výrazný nárůst míry úspor by naznačoval existenci opatrnostního motivu v chování domácností 

v situaci pokračující fiskální konsolidace a aktuálního vývoje v eurozóně. To by bylo v souladu 

s pozorovaným vývojem spotřebitelského sentimentu, který dosahuje nízkých hodnot.  

 

P. Řežábek (v diskuzi o ekonomických dopadech možného neproplacení dotací z EU): Dotazuje 

se na ekonomické dopady možného neuskutečnění transferů z Evropské unie (např. do kurzu). 

Upozorňuje, že rozsah takto neuskutečněných transferů by mohl dosáhnout hodnoty kolem 

100 mld. Kč.  

Odpověď SMS: Hodnota transferů, které se nemusí uskutečnit, je v řádu desítek miliard korun 

resp. přesahuje hodnotu 100 mld. korun. Neuskutečnění transferů by nemělo žádný primární vliv 

na měnový kurz, protože téměř veškeré transakce mezi ČR a EU, které souvisejí s dotacemi a 

odvody, probíhají přes ČNB a neprocházejí devizovým trhem. Pokud se Evropská komise 

rozhodne příslušné dotace neproplatit, pak dojde k navýšení deficitu rozpočtu. Dojde k poklesu 

v minulosti vykázaných příjmů z transferů ze zahraničí. Otázkou zůstává, ke kterému roku to bude 

zaúčtováno, zda k příslušným rokům, jako kdyby příslušné transfery nikdy neproběhly, nebo zda 

to bude zaúčtováno jako vratka transferů ke dni zjištění pochybení. To v současnosti není jasné. 

V každém případě bude ale zaúčtování očišťováno ze strukturálního salda jako jednorázové 

opatření, čili nebude mít vliv na hodnocení fiskálního úsilí vlády při další rozpočtové konsolidaci. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o ekonomických dopadech možného neproplacení dotací z EU): Dotazuje 

se, jakým způsobem by neproplacení dotací bylo přijato trhy, například s ohledem na vliv 

neproplacení dotací na schodek státního rozpočtu.  

Odpověď SMS: Sekundární vliv na hodnocení fiskální politiky ČR ze strany trhu SMS očekává 

negativní. Trhy si uvědomují, že bezprostřední tok deviz na mezibankovním trhu nebude ovlivněn. 

Může ovšem dojít ke zhoršení vnímání kredibility vlády a její kompetentnosti v oblasti 

obhospodařování fondů z EU. Kurzové dopady tohoto sekundárního efektu poklesu důvěry neumí 

nyní SMS přesně kvantifikovat i z důvodu nejistoty částky, které by se případné neproplacení 

týkalo. Částka se pohybuje od 63 mld. korun, u kterých víme, že k proplacení pravděpodobně 

nedojde, až do částky 172 mld. korun, což je celkový rozdíl mezi předfinancovanými prostředky ze 
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státního rozpočtu a příslušnými nároky na Evropskou komisi. U dalších 15 mld. korun stojí 

certifikace z důvodu identifikace nezpůsobilých výdajů na české straně. 17 mld. korun pak 

představuje stojící certifikace u výdajů, kde je vysoké riziko neproplacení. Pohybujeme se tedy 

v částkách srovnatelných s 3 % HDP.   

 

M. Hampl (v diskuzi o ekonomických dopadech možného neproplacení dotací z EU): Táže se, 

zda má neproplacení dotací z EU vliv na potřebu financování vlády, nebo se jedná o prostředky, 

které byly vyplaceny a není potřeba je z hlediska vlády získávat. 

Odpověď SMS: Prostředky, ke kterým se vztahuje proplácení z EU, byly průběžně brány ze 

státního rozpočtu, čili potřeba získat tyto prostředky byla realizována v minulosti. Potřeby 

financování vlády by neměly být bezprostředně ovlivněny. Fakt, že vláda nedostane částku 

potenciálně se pohybující v hodnotách okolo sta miliard, nicméně z dlouhodobého pohledu mít 

vliv bude. 

 

M. Singer (v diskuzi o ekonomických dopadech možného neproplacení dotací z EU): 

Poznamenává, že jedním z dlouhodobějších dopadů možného neproplacení dotací z EU z pohledu 

potřeby financování vlády může být nutnost další fiskální restrikce. 

Odpověď SMS: SMS závěrem shrnuje, že v delším horizontu může být poptávkový dopad 

neproplacení dotací z EU protiinflační, kurzový dopad může být naopak proinflační. 

 

M. Hampl (v diskuzi o ekonomických dopadech možného neproplacení dotací z EU): Ujišťuje 

se, že možné neproplacení dotací z EU by nemělo bezprostřední vliv na výnosovou křivku a že 

v dlouhodobějším horizontu pak tento vliv nelze vyloučit.  

 

K. Janáček (v diskuzi o růstu mezd): Žádá o podrobné vysvětlení, proč v situaci ekonomiky 

v recesi a za zpřísněných fiskálních opatření došlo v prvním čtvrtletí ke zrychlení mzdového 

vývoje v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Dodává, že rozdíly oproti třetí situační zprávě 

jsou v tomto ohledu značné. Výrazné rozdíly se týkají jak nominálních, tak reálných mezd. Třetí 

situační zpráva uvažovala meziroční pokles reálné mzdy v prvním čtvrtletí 2012 o 1,3 %, nyní 

ovšem pozorujeme stagnaci reálných mezd. Dotazuje se, zda bude pozorovaný trend v růstu mezd 

pokračovat, či zda se jedná o náhodný výkyv. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o růstu mezd): Domnívá se, že situaci na trhu práce výstižně 

charakterizuje stanovisko poradce. Kombinace poklesu HDP a růstu mezd je poměrně vzácný jev, 

což představuje nejistotu v interpretaci inflačních rizik vycházejících z počátečních podmínek. 

Souhlasí s názorem poradce, že uvolněné měnové podmínky a údaje o silnější dynamice mezd 

vyžadují pečlivý monitoring. Je překvapena zdůvodněním růstu mezd, kde se jako jeden z důvodů 

objevují mimořádné odměny. Táže se na podrobnosti ohledně vyplácení mimořádných odměn, 

zvláště s ohledem na ekonomickou recesi a avizované šetření v nepodnikatelské sféře.  

Odpověď SMS: SMS se pokusila o podrobnější kvantifikaci pozorovaného meziročního růstu 

průměrné mzdy o velikosti 3,6 %. Došlo k oddělení fundamentálního růstu tarifních mezd od 

nárůstu odměn (1,9 p.b. vs. 1,2 p.b.). Navíc vliv propouštění nízkopříjmových pracovníků je 

odhadnut na 0,2 p.b., příspěvek čerpání dovolené namísto nemocenské je odhadnut na 0,3 p.b. 

Bez těchto dvou vlivů je růst roven 3,1 %, prognóza očekávala růst 2,8 %. SMS dále doplňuje, že 

nové údaje vycházející z šetření ČNB naznačují, že očekávání podniků na růst mezd pro letošní 
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rok se pohybují na hodnotách okolo 1,6 %, pro příští rok pak na hodnotách blízkých 1,4 %. 

Očekávání jsou tedy značně defenzivní. Výrazný nárůst mezd je zapracován v GRIPu. 

SMS vnímá jednorázové odměny (s odhadnutým příspěvkem k růstu mezd o velikosti 1,2 p.b.) jako 

flexibilní část mezd, v rámci které mohou podniky reagovat na změny v poptávce. SMS se 

domnívá, že v prvním čtvrtletí byly vyplaceny odměny za relativně lepší výsledky podniků koncem 

minulého roku. Ve výhledu tedy SMS neočekává výrazný růst mezd. 

K vyplácení odměn došlo především v podnikatelské sféře. Kvantifikace vyplacených odměn se 

nachází na straně 20, poznámka 16. Jedná se především o sektory služeb.  

V nepodnikatelské sféře SMS v rámci minulé prognózy snížila výhledy růstu mezd v porovnání 

s předminulou prognózou kvůli opětovnému snížení rozpočtu ministerstva školství o 4,5 mld. 

korun. Tato částka byla do rezortu školství původně přidělena na počátku roku. SMS se rozhodla 

dvě třetiny těchto prostředků z prognózy odebrat. Vyplacené prostředky za leden až březen, které 

lze pozorovat ve statistikách, ovšem zůstávají. SMS očekává určitou kompenzaci přes vyplacené 

odměny ve školství v průběhu roku, a proto předpokládá, že mzdový vývoj bude celkově odpovídat 

restriktivnímu nastavení fiskální politiky státu. 

  

P. Řežábek (v diskuzi o růstu mezd): Táže se, jak velký byl pokles nemocenské. 

Odpověď SMS: SMS předpokládá, že přibližně 30 % lidí si místo nemocenské vzalo dovolenou. 

Přesnou číselnou informaci pošle SMS mailem. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o růstu mezd): Doplňuje, že by rád v zaslané informaci obdržel i absolutní 

čísla, nikoliv pouze změny. 

 

K. Janáček (v diskuzi o růstu mezd): Táže se, zda můžeme hovořit o tom, že podniky 

zaměstnávají především vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a že krátkodobý nárůst poptávky 

řeší přesčasy, které se pak odráží na výši odměn. 

Odpověď SMS: SMS prezentuje údaje, ze kterých vyplývá, že dokonce docházelo k přijímání 

vysoce kvalifikované pracovní síly při propouštění méně kvalifikované pracovní síly. 

 

L. Lízal (v diskuzi o růstu mezd): Táže se, zda se odměny vyplácené v lednu nezapočítávají do 

předchozího roku jako je tomu u daní z příjmu a zda dochází k podobnému posunu i v rámci 

národohospodářského přístupu. 

Odpověď SMS: Jedná se o mzdy zúčtované k danému měsíci, tj. z velké části by tyto odměny měly 

být účtovány na základě akruálního principu. Daňově lze odměny uplatnit pomocí takzvaných 

vratných položek k předchozímu roku, v diskutované statistice se vyplacené odměny ale objeví 

v následujícím roce. 

 

K. Janáček (v diskuzi o růstu mezd): Připomíná svůj dotaz ohledně toho, zda je možné očekávat 

změnu v pozorovaném nárůstu mezd, či zda se jedná o trvalejší trend. 

Odpověď SMS: Výhledy růstu mezd z hlediska podniků jsou velice nízké, což by indikovalo 

dočasnost pozorovaného nárůstu. 

 

K. Janáček (v diskuzi o růstu mezd): Táže se, zda i výhledy na první čtvrtletí nebyly nízké. To 

by oslabovalo argument vycházející z nízkého očekávání mzdového růstu podniky. 
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Odpověď SMS: SMS s tím do určité míry souhlasí. Připomíná ovšem, že prezentovaný rozklad 

nárůstu mezd nenaznačuje výrazné odchýlení pozorovaného fundamentálního růstu od prognózy. 

SMS se domnívá, že ekonomika nemá v současnosti potenciál pro výraznější růst mezd. 

 

K. Janáček (v diskuzi o kurzu koruny vůči euru a dolaru): Táže se, zda SMS považuje uváděný 

vývoj kurzu koruny vůči euru a dolaru za realistický a konzistentní. Situační zpráva předpokládá 

v ročním horizontu citelné posilování dolaru vůči euru a zároveň jen velmi mírné posilování 

koruny vůči euru. Jestliže platí, že koruna do velké míry sleduje vývoj eura, pak předpoklad o 

stabilitě koruny vůči dolaru v ročním horizontu na hranici 18,9 koruny za dolar je velmi 

nerealistický. Aniž by chtěl klást přehnaný důraz na jednotlivé hodnoty kurzu pro určitý den, 

poznamenává, že kurz z 27. 6. 2012 byl 20,7 koruny za dolar. Dále poznamenává, že ve všech 

situačních zprávách z posledních dvou let lze uváděnou diskrepanci mezi kurzy koruny k dolaru a 

koruny k euru více či méně pozorovat. Táže se, zda se jedná o nedostatek modelu. 

Odpověď SMS: Kurz eura k dolaru je přebírán z publikace Consensus Forecasts, který 

v současnosti naznačuje výhled silnějšího dolaru. Od druhé poloviny letošního roku je ale výhled 

kurzu eura k dolaru stabilní. SMS očekává v nové prognóze posun k slabšímu výhledu kurzu 

koruny k dolaru s tím, že zůstanou-li výhledy cen ropy na současných hodnotách, nebude slabší 

kurz koruny k dolaru dostatečný, aby byl pokles dolarových cen ropy kompenzován. Riziko 

výhledu korunových cen energií je tedy v souhrnu mírně směrem dolů. 

K zmíněné možně deficienci modelu SMS poznamenává, že před nedávnem podrobně zkoumala, 

zda vztah mezi posilováním dolaru vůči euru a oslabováním koruny vůči euru platí systematicky a 

zjistila, že se jedná o regularitu pozorovanou pouze během posledního roku. Nejedná se o 

dlouhodobě platný vztah. Lze pozorovat epizody, kdy dolar i koruna vůči euru posilovaly. 

 

K. Janáček (v diskuzi o kurzu koruny vůči euru a dolaru): Poznamenává, že chyby výhledů 

z Consensus Forecasts se odrazí v chybách prognózy. 

 

L. Lízal: Táže se, zda výhled úrokových sazeb jdoucích v rámci alternativního scénáře až k nule 

je navázán na prognózu z třetí situační zprávy, která předpokládala mírnou apreciaci, nebo zda 

tento pokles vychází z dnes prezentovaných aktuálních čísel. 

Odpověď SMS: Jedná se o předpoklady alternativního scénáře z minulé prognózy, tedy včetně 

mírné apreciace kurzu. Podobně jako v základním scénáři tak vůči alternativě existuje z titulu 

slabšího kurzu riziko směrem k vyšší inflaci. Prognóza pro první polovinu letošního roku byla 

v zásadě stejná pro základní scénář i alternativu, tj. i vůči alternativnímu scénáři byla 

pozorovaná inflace nižší, podobně HDP, mzdy směřovaly v opačném směru atd. GRIP v současně 

situační zprávě lze tedy považovat za informativní i z pohledu alternativního scénáře z minulé 

prognózy. Rizika vůči alternativnímu scénáři SMS považuje celkově za vyrovnaná.  

 

L. Lízal: Poznamenává, že dosud byly domácí exporty považovány za zásadní pro růst 

ekonomiky, což nyní pravděpodobně přestává platit. Táže se, zda to SMS vnímá jako změnu 

situace. 

Odpověď SMS: SMS poznamenává, že vývoz představuje v prvním čtvrtletí mírné překvapení 

směrem nahoru. Vliv vývozu na ekonomiku je tedy podstatně menší, než tomu bylo dříve, ale stále 

se jedná o významný vliv. Rozklad růstu Německa do složek ukazuje, že podíl čistého vývozu na 

růstu není příliš optimistický. Index Ifo Germany Business Expectations také neposkytuje příliš 
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optimistický výhled. Více ale byla SMS překvapena domácí poptávkou, která měla na přechod 

ekonomiky do recese výrazný vliv. Čistý vývoz představuje jediný pozitivní zdroj domácího růstu.  

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o růstu volných pracovních míst): Žádá o vysvětlení pozorovaného 

růstu volných pracovních míst v ekonomice, která je v recesi. Poznamenává, že sice například 

kolem roku 2006 či 2007 byl počet volných pracovních míst řádově jiný, otázku současného růstu 

však pokládá stále za relevantní. 

Odpověď SMS: K pozorovanému růstu volných pracovních míst SMS poznamenává, že se jedná 

pouze o minimální změnu. Dále upozorňuje, že došlo ke změně metodiky. Firmy již nemají 

zákonnou povinnost hlásit úřadům práce volná pracovní místa, což by ovšem mělo spíše vést 

k poklesu hlášených volných pracovních míst. Regionální pracovní úřady ale na změnu metodiky 

reagují i tím, že doplňují oficiálně hlášená místa o místa, která se objevují na internetu na 

portálech zabývajících se zprostředkováním práce. SMS tak vnímá časovou řadu volných 

pracovních míst díky změně metodiky jako nekonzistentní. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o růstu volných pracovních míst): Táže se, zda lze tedy považovat 

statistiku o volných pracovních místech v současné době za irelevantní. 

Odpověď SMS: SMS se domnívá, že drobné změny, jaké lze pozorovat v současnosti, nemají 

výraznou vypovídací hodnotu.  

 

M. Singer (v diskuzi o růstu volných pracovních míst): Poznamenává, že vypovídací hodnota 

statistiky může zůstat zachována alespoň v rámci konkrétní metodiky. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o růstu volných pracovních míst):Táže se, kdy došlo k popisované 

změně metodiky v šetření počtu volných pracovních míst. 

Odpověď SMS: Ke změně metodiky došlo od ledna roku 2012. 

 

E. Zamrazilová: Táže se, zda SMS vnímá aktuální opatření amerického Fedu jako kurzové 

riziko dolaru vůči euru. 

Odpověď SMS: Prostor pro uvolňování měnové politiky sazbami je vyčerpán, dodávání další 

likvidity na trh představuje riziko pro kurz. Operace Twist nepředstavuje dodávání nové likvidity, 

ale změnu struktury dluhopisů držených Fedem. Riziko dopadu této operace na kurz tedy SMS 

nevnímá jako výrazné. Situace by byla jiná, kdyby Fed přistoupil na další kolo kvantitativního 

uvolňování (QE3). 

 

E. Zamrazilová: K tvrzení v situační zprávě o tom, že se předpoklad o vývoji kurzu koruny 

k euru a k dolaru zhruba naplnil (str. 30) se táže, co si má pod tímto tvrzením přesně představit, 

je-li nyní kurz koruny výrazně slabší. 

Odpověď SMS: SMS upřesňuje, že se dané tvrzení týká měsíce dubna, pro který jsou k dispozici 

poslední údaje o dovozních cenách. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o sazbách z úvěrů nefinančním podnikům): Poznamenává, že úroková 

sazba z úvěrů nefinančním podnikům je na úrovni 2,7 %, zatímco v eurozóně se hodnota této 

sazby pohybuje v rozmezí 3–4 % (str. 36). Dotazuje se na zdroj údajů o úrokových sazbách pro 

podniky v eurozóně a zda jsou k dispozici i údaje disagregované podle teritoria. Poznamenává, že 
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by údaje o sazbách z úvěrů nefinančním podnikům pro jednotlivé země eurozóny mohly být pro 

úvahy SMS velice užitečné. 

Odpověď SMS: Statistika o úrokových sazbách z úvěrů nefinančním podnikům je harmonizovaná 

statistika ECB. SMS disagregované údaje pro jednotlivé státy pošle mailem. SMS poznamenává, 

že analýza sazeb z úvěrů pro podniky pro jednotlivé země eurozóny je součástí Analýz sladěnosti. 

Dále připomíná, že se tyto údaje také prezentovaly v minulosti na Makrofinančním panelu. 

 

E. Zamrazilová: Upozorňuje na informaci od sekce bankovních obchodů o tom, jak banky 

vnímají případný pokles úrokových sazeb, a táže se, zda tuto informaci SMS vzala v úvahu.  

Odpověď sekce bankovních obchodů (dále jen SBO): SBO upřesňuje, že tato informace vychází 

z pravidelného setkávání SBO s představiteli pěti či šesti největších bank v ČR. Zajímavé 

informace z těchto diskuzí SBO SMS. V tomto případě SBO tlumočila velkou skepsi těchto velkých 

bank o možném přenesení případného snížení měnověpolitických sazeb do reálné ekonomiky. 

Odpověď SMS: SMS s nadsázkou vyjadřuje skepsi ohledně skepse bank tlumočené v informaci 

SBO. SMS má dojem, že skepsi o průsaku snížení sazeb do reálné ekonomiky vyjadřují velké 

banky vždy. V jistém smyslu lze vliv poklesu sazeb o 0,25 p.b. označit za zanedbatelný, nicméně 

SMS nevnímá transmisi jako nefunkční. SMS připomíná, že uvažovaná informace měla ještě další 

část, v rámci které bylo popsáno, že reálné wholesale transakce mezi bankami jsou prováděny za 

nižší ceny než příslušné sazby PRIBOR, které jsou do určité míry zatížené klientskými rizikovými 

prémiemi spíše než oceněním rizika na mezibankovním trhu. 

Odpověď SBO: SBO poznamenává, že banky vychází ze sazeb, za které chtějí půjčovat klientům a 

dle těchto sazeb určují velikost sazeb PRIBOR. 

Odpověď SMS: SMS poznamenává, že tyto informace od bank je vhodné vnímat z perspektivy 

změny od toho, co tvrdí obvykle. 

Odpověď SBO: Souhlasí se SMS, že je nutné k těmto informacím přistupovat s ohledem na 

motivace bank. SBO se proto získané informace nesnaží nijak interpretovat, pouze je poskytne 

pro uvážení jiným sekcím. Některé informace od bank považuje nicméně za zajímavé. 

 

E. Zamrazilová: Děkuje za box týkající se financializace komodit. Upozorňuje, že text je velice 

povedený.  

Poznamenává, že nepovažuje za vhodné, aby byla očekávání analytiků při prezentaci situační 

zprávy komentována ve smyslu jejich hlasovaní pro či proti. Doporučuje komentovat názor 

analytiků v termínech jejich očekávání. 

 

M. Singer: Táže se, zda je vzhledem k posledním událostem v eurozóně stále relevantní 

informace z CF06, že nejčastější předpověď analytiků předpokládá zachování refinanční sazby 

ECB na současné hodnotě 1,0 % minimálně do března 2013 (str. 9). Žádá SMS o názor, zda ECB 

může snižovat sazby, případně zda dá přednost uvolňování měnové politiky jinými prostředky. 

Odpověď SMS: SMS se domnívá, že předpoklad CF06 o stabilitě sazeb do března 2013 na 

hodnotě 1 % nebude naplněn a dojde ke snížení sazeb. 

 

M. Singer: V návaznosti na otázku poradce ze stanoviska k boxu věnovanému cenám komodit se 

táže, zda se SMS domnívá, že by mohlo dojít k dílčí korekci poklesu cen komodit z důvodu 

uvolnění měnových ukazatelů, či zda například nedochází k odlivu likvidity ze segmentu 

komodit.   
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Odpověď SMS: SMS to bere jako námět na zamyšlení. 

 

M. Singer: Poznamenává, že dochází k pozastavení růstu měnových agregátů. Táže se, zda byl 

tento fakt prognózován příslušnými satelitními modely. 

Odpověď SMS: Zrychlování peněžních agregátů se zastavilo v souladu s prognózou. 

 

 

II.     Uzavřené jednání bankovní rady 

V. Tomšík: Pokud se podívá na vývoj od poslední stále platné prognózy optikou GRIP, pak 

vektorový součet bodů pro jednotlivá rizika směřuje k počátku, ovšem k počátku vzhledem k 

základnímu scénáři. Tento základní scénář je ale konzistentní s minimálně jedním snížením sazeb 

o 25 b.b. Zatímco při projednávání prognózy před 6 týdny měl pochybnosti, jestli bude platit 

základní scénář nebo alternativa s mnohem přísnější fiskální restrikcí, v tuto chvíli se více kloní k 

platnosti alternativy, která počítá s ještě nižšími tržními úrokovými sazbami. K tomu jej vede i 

fakt, že veškerá restriktivní opatření vlády zatím prošla bez zakolísání. Vnímá riziko slabého 

kurzu, nicméně chápe ho jako něco, co spíše kompenzuje negativní překvapení na straně 

soukromé spotřeby a celkového HDP. Znovu připomíná, že pokles soukromé spotřeby je největší 

od doby krize z roku 1997, přičemž koresponduje i s nižším výběrem DPH, který je oproti 

očekávání alikvotně o 13 miliard nižší. Zmiňuje také v minulosti často diskutované proinflační 

riziko vyplývající z cen komodit, kdy ho překvapily dopady oslabující globální poptávky na 

pokles cen ropy o 30 USD za barel, což je skok dolů řádově o pětadvacet procent za několik 

týdnů. Zároveň se naplnil předpoklad o poklesu cen potravin, kde se projevuje omezená poptávka 

domácností vzhledem k nárůstu nepřímých daní a inflace. Dále komentuje vývoj v zahraničí. Je 

přesvědčen o tom, že negativní výhledy platí nejenom pro Evropskou unii a eurozónu, ale i pro 

ostatní části světa. Americký FED musel obnovit operaci Twist, Bank of England uvažuje o 

nákupu aktiv. Tyto negativní výhledy spolu s obnovením stresu na trzích mu pak jednoznačně 

dávají protiinflační signál. Zatímco při minulém projednávání situační zprávy váhal s 

následováním doporučení SMS, dnes si je téměř jistý. 

  

P. Řežábek: I když matematicky i modelově vychází pro dnešní jednání doporučení pro snížení 

úrokových sazeb, on sám při takto nízké úrovni úrokových sazeb ztratil sentiment k jejich 

dalšímu snižování. Připomíná materiál SBO, který byl zmíněn již při otevřené části jednání, který 

ukazuje, že se trh od našich sazeb částečně odpoutal. Dokonce i sazby z depozit jsou nyní běžně 

vyšší, než naše měnověpolitická sazba. Co se týče poklesu cen komodit, domnívá se, že tento 

není ovlivněn pouze poklesem poptávky, ale i opatřeními v dohledové oblasti. Bankovní sektor 

omezil angažovanost ve financování cenných papírů navázaných na ceny komodit, které 

v minulosti napomáhaly jejich růstu. Došlo ke snížení finanční páky ve finančním sektoru, 

opatření směřovala proti krátkým prodejům (short sellingu), bankovní sektor se odpoutává od 

půjček na komodity. Jako významné riziko vnímá kurzový vývoj, kde je již rozdíl oproti 

prognóze výrazný. Vyjadřuje svoji skepsi vůči přímému přenosu našich sazeb do sazeb tržních a 

tedy i o síle transmisního mechanismu. Jeho působení sice nepopírá, ale vnímá jeho zeslabení. 

Dále zmiňuje střet měnové a fiskální politiky, které směřují různým směrem. Jestliže si aktuálně 

fiskální politika postavila svoji zodpovědnost na jiném principu, pak si není jist, že je měnová 

politika schopna působení fiskální politiky výrazněji „nahradit“. Může tomu možná napomoci, 

ale i tam vyjadřuje svoji skepsi vzhledem k stávajícímu výrazně negativnímu růstovému 
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sentimentu, a není si jist, že jsme schopni vybudit poptávku, která by tento negativní sentiment 

přebila.  

 

K. Janáček: Zaprvé: je skutečností, že se při stávající konstelaci jeví snížení sazeb jako 

opodstatněné s ohledem jak na předpokládaný vývoj inflace, tak i na výkon ekonomiky, která je v 

recesi respektive ve stagnaci. Podle základního scénáře prognózy má celková inflace v roce 2013 

klesnout na hladinu 1,4-1,6 %, přičemž měnověpolitická inflace by měla být mírně vyšší, 

především v důsledku nárůstu korigované inflace ze stávajících záporných hodnot postupně k 

hladině kolem 2 %. Pravděpodobný však není vývoj inflace v logice základního, ale v logice 

alternativního scénáře, který implikuje výrazné zvýšení celkové inflace především v důsledku 

zvýšení obou sazeb DPH jakož i změn spotřební daně. Tento dodatečný nárůst inflace dle třetí 

situační zprávy činí 0,7 procentního bodu. (Uvedené výrazné rozevření nůžek mezi celkovou a 

měnověpolitickou inflací pro něj otevírá otázku, kterou inflaci budeme fakticky cílovat). Situační 

zpráva předpokládá významnou změnu ve struktuře a váhách jednotlivých inflačních faktorů, kdy 

má být dopad nákladových tlaků ze zahraničí v narůstající míře vystřídán cenovými tlaky z 

domácí ekonomiky. V těchto podmínkách narůstají rizika sekundárních dopadů rychlejšího 

cenového pohybu zejména v důsledku opakovaného zvýšení DPH a znejistění domácností a 

podnikové sféry, nárůstu nákladových tlaků domácí ekonomiky, růstu mezd i nominálních 

jednotkových mzdových nákladů. K vyšší inflaci bude přispívat také nepříznivý vývoj souhrnné 

produktivity, kterému podle jeho názoru nevěnujeme dostatečnou pozornost, a také možné 

podcenění průsaku nakumulovaného potenciálu nákladových tlaků ze zahraničí, jež se budou 

intenzivněji prosazovat v podmínkách oživení, které předpokládáme pro příští rok. Souběžně a 

vzájemně se kumulující působení zmíněných potenciálních proinflačních vlivů z domácí 

ekonomiky zakládá podle něj podněty k nárůstu inflačních očekávání, která mohou ovlivnit jak 

mzdová vyjednávání, tak prosazování sekundárních dopadů daňových a dalších změn. Zadruhé: 

prognóza a zejména její alternativní scénář předpokládá nižší úrokové sazby, ale také výrazně 

silnější kurz oproti skutečnosti. Složky měnových podmínek tak působí protisměrné, jejich 

pohyb, změny a dopady je proto nutné hodnotit ve vzájemné interakci. Naše prognózy po řadu 

období setrvačně přikládaly kurzu protiinflační roli, přičemž ale očekávanou apreciaci zpravidla 

nadhodnocovaly. Pro srovnání základní scénář prognózy sedmé situační zprávy z roku 2011 

předpokládal pro rok 2012 hodnotu kurzu 23,1 CZK/EUR, nynější prognóza ze třetí situační 

zprávy předpokládala pro druhé čtvrtletí hladinu 24,7 CZK/EUR, přitom skutečnost je výrazně 

slabší, dosavadní průměr kurzu je 25,3 CZK/EUR. I když zmíněná prognóza pro další období 

očekává jen mírnou apreciaci (v ročním horizontu na hodnoty 24,3-24,5 CZK/EUR), i tento vývoj 

je pod otazníkem zejména proto, že se obnovení reálné konvergence evidentně odkládá za rok 

2013. Kurz v současných podmínkách tedy reflektuje spíše vnější vlivy, změny v sentimentu 

kolem eurozóny a averzi k riziku. V případě setrvalejšího zhoršování vnímaných rizik může 

vyvolaný pokles kurzu svými proinflačními dopady převážit roli nižších úrokových sazeb. A 

zatřetí: táže se, co může přinést ve stávající situaci snížení reposazby o 25 b.b. Apriorním 

argumentem pro toto snížení je reakce na propad výkonu ekonomiky, nicméně dílčí změna 

reposazby může mít evidentně jen velmi marginální vliv na úvěrovou aktivitu a zprostředkovaně 

na výkon ekonomiky. Ve stávajícím prostředí české ekonomiky při vysoké likviditě, nízké 

poptávce po úvěrech a při trvajících vysokých spreadech mezi měnověpolitickou sazbou a 

sazbami z úvěrů cena peněz ze strany centrální banky jednoznačně není bariérou růstu. Nelze tedy 

očekávat, že by nižší měnověpolitické sazby korigovaly roli těch faktorů, jež vedou k nízké 
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domácí poptávce. Tedy že by převážily sentiment útlumu, vliv fiskální restrikce, vliv růstových 

limitů ze zahraničí a vliv nejistot, které plynou z eurozóny. Snížení reposazby však může výrazně 

přispět k oslabení kurzu, zejména pokud by se souběžně utvářel negativní sentiment vůči české 

koruně respektive vůči všem měnám regionu. Nepopírá, že by tímto kanálem mohlo dojít k 

posílení cenové konkurenceschopnosti vývozu a tudíž i k posílení celkového výkonu ekonomiky. 

Jedná se zde ale o základní trade-off mezi zlepšením konkurenceschopnosti oproti riziku 

akcelerace inflace. Zejména v konstelaci negativního sentimentu vůči měnám v regionu může 

snížení měnověpolitické sazby, která je v relaci k okolí abnormálně nízká, přispět k masovějším 

odlivu kapitálu a k nežádoucímu rozměru znehodnocení kurzu s významnými proinflačními 

dopady. Jakkoliv v rámci regionu koruna do jisté míry fungovala jako “bezpečný přístav” (safe 

heaven), v širší evropské dimenzi tomu tak zcela určitě není.  

 

M. Hampl: Na jednu stranu je vývoj od poslední situační zprávy na první pohled jednoznačný. 

Blížíme se směrem k alternativním scénáři, až na výjimky neexistuje skoro žádný argument, který 

by naznačoval, že půjdeme brzo opačným směrem. Na druhou stranu vnímá stávající vývoj v 

české ekonomice jako “racionální opatrnost” ekonomických agentů. Ekonomické subjekty mají 

definičně konzervativní chování, jsou pesimističtější než by umožňoval stav reálné ekonomiky a 

finančního sektoru. Tato situace je přitom zcela opačná oproti některým našim klíčovým 

partnerům. Vzhledem k tomu, že žijeme ve světě sebenaplňujících se proroctví, může ale 

opakování některých kroků tuto racionální opatrnost změnit na opatrnost iracionální. Takovýmto 

krokem může být přitom i komunikace a rozhodnutí centrální banky. Jakkoliv by bylo snížení 

sazeb zcela odůvodněné modelově i z hlediska nových dat, je otázkou, zda na neměřitelné úrovni 

sentimentu jednotlivých agentů nepotvrzuje současný vývoj předpoklad, že finanční sektor a 

reálná ekonomika jsou závislé výhradně na tomto sentimentu a na vývoji v zahraničí, a že nemají 

žádnou vlastní dynamiku. Na třetí stranu nicméně vyjadřuje svůj nesouhlas s přístupem, kdy se v 

diskuzi měnověpolitických opatření hledá důvod pro akci či neaktivitu ve zpochybňování 

transmise. Domnívá se, že dosavadní stabilita rozpětí mezi tržní a základní sazbou ukazuje, že se 

základní sazba do tržních sazeb promítá. Argumentace, dle které nemá význam provést změnu 

základní sazby o pouhých 25 b.b., ale dle které zároveň tato změna znamená hrozbu odlivu 

kapitálu a výrazné změny kurzu jinými slovy říká, že transmise funguje. Vnímá zde tzv. „fallacy 

of too little“, tedy nesprávnou představu, že příliš malá změna nemá vůbec žádný vliv. Změna 

základní sazby o jednu třetinu její výše není ale malá změna. Navíc zde uvádí paralelu se 

změnami DPH: pokud budeme měnit DPH každý měsíc o půl procenta, tak to v každém měsíci 

bude znamenat malé změny, za 24 měsíců ale bude ekonomika úplně jiná. Podobnou paralelu lze 

formulovat i při postupném malém zestátňování ekonomiky. 

 

L. Lízal: Jako hlavní změnu od toho minulého zasedání vnímá posun kurzu opačným směrem, 

než jsme předpokládali. Vnímá toto jednak jako změkčení měnových podmínek a inflační 

působení, ale spíše je to pro něj signál o nerealističnosti předpokladu o rovnovážné apreciaci a 

reálné konvergenci. To potvrzují i čísla o hrubém domácím produktu. Dále zmiňuje, že 

alternativní scénář se zdá být více pravděpodobný, tedy že můžeme očekávat další opatrné 

chování všech agentů. Nedokáže si docela dobře přeložit vývoj mezd a nominálních jednotkových 

nákladů, který vnímá jako určitý signál možných mzdových tlaků. Uvažuje rovněž o signálním 

efektu změny sazeb, který bude podle něj významnější než případný reálný efekt. Zde se podle 

jeho názoru musí zvážit psychologické aspekty, tedy jaká je očekávaná reakce centrální banky při 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 28. června 2012 

 11 

špatném ekonomickém vývoji, jakým způsobem interpretovat vnější situaci a jak chápat 

pesimismus domácích ekonomických agentů, zejména domácností. 

 

E. Zamrazilová: Její pochybnosti ohledně dlouhodobě ukotvených inflačních očekávání trvají, 

vidí rovněž signál růstu jednotkových mzdových nákladů. Dnes se nicméně omezí spíše na 

diskuzi k návrhu SMS, tedy na diskuzi toho, k čemu by snížení úrokových sazeb o 25 bazických 

bodů mohlo napomoci a naopak jaké by toto snížení mohlo mít rizika. Je otázkou zda může 

pokles sazeb povzbudit ekonomiku prostřednictvím bankovního sektoru. Nevidí důvod snižovat 

úrokové sazby když, jak stále tvrdíme, banky mají dostatek vlastních prostředků pro poskytování 

úvěrů. To je nepopiratelný fakt. Pokud banky úvěry neposkytují a naopak peníze ukládají v ČNB, 

pak je tomu nikoli proto, že by potřebovaly na trhu získat levněji peníze, ale proto, že v 

ekonomice není dostatek poptávky po úvěrech s přiměřeným rizikem. Sazba ve výši 2,7 % je pro 

podniky velice přátelská, chceme tedy snížením přimět banky k tomu, aby snižovaly úvěrové 

standardy? To by se jistě do budoucna nevyplatilo. Nebo snad chceme tlačit podniky do aktivit, 

které jsou nereálné, a které se dlouhodobě nevyplatí? Informace SBO o očekávání bank svědčí o 

tom, že další pokles sazeb k povzbuzení reálné ekonomiky nepovede, význam snížení sazeb je tak 

spíše signální. Tento signál by přitom mohl být aktéry na trhu nesprávně interpretován tak, že má 

bankovní rada k dispozici nějaké dodatečné negativní informace, které zatím nejsou veřejně 

dostupné. Za zásadní riziko snížení sazeb považuje zejména to, že může vést k trvalejšímu 

oslabení koruny a tedy k prohloubení proinflačních rizik. Zde připomíná, že zahraniční dluh 

České republiky je již dávno nad bezpečnou hranicí 40 %, blíží se k 50 % (48 % HDP ke konci 

roku 2011). Pokud by zahraniční investoři začali zdražovat obsluhu našeho dluhu, což by 

oslabující koruna ještě zhoršila, mohl by to být faktor, který by ČR postavil do řady zemí, které 

dnes mají s výpůjčkami na zahraničních trzích problém. 

 

M. Singer: Začíná své vystoupení historickou vzpomínkou na své první měnové jednání 

bankovní rady v ČNB, když mu řada dnes vznesených argumentů připomněla tehdejší 

argumentaci bývalého kolegy viceguvernéra Niedermayera. Tedy jakousi mýtickou představu o 

tom, že transmisní mechanismus neexistuje, sazby by se tedy měnit neměly, protože úvěrů je 

dost, kurz není kanálem, na který bychom měli dbát a pokud se něco s kurzem stane, může to mít 

jenom negativní důsledky. Tuto představu však považuje ve světle podkladů od SMS za zcela 

nesprávnou. Chápe, že ostatní členové bankovní rady mohou mít na sazby jiný názor, rozumí 

rovněž obavě o dopadu do inflačních očekávání. Domnívá se ale, že tato argumentace poskytuje 

těm, kteří nechtějí uvěřit číslům a realitě, dostatečný prostor pro takováto mýtická zdůvodnění. 

Co se podle něj ve skutečnosti děje? V rámci vnějších tlaků, které byly doposud jediným 

faktorem, který inflaci táhl vzhůru, jich polovina vymizela z titulu vývoje cen komodit. Troufá si 

tvrdit, že k poklesu cen komodit došlo v důsledku poměrně logického a předvídatelného vývoje, 

který byl do určité míry předvídán i některými členy bankovní rady. Předpokládá zde navíc efekty 

druhého řádu, kde se nižší ceny komodit projeví v poptávce po našich exportech ze zemí, které 

komodity vyváží, a které doposud do značné míry držely české i německé vývozy. Kurz zůstal 

v současnosti jediným faktorem, který působí proinflačně. Toto působení je však v mezích 

očekávání našeho modelu. Žili jsme v dobách, kdy jsme rovnovážnou apreciaci systematicky 

podceňovali, nyní jí systematičtěji přeceňujeme. Musí zde ale konstatovat, že kdyby se kurz 

vyvíjel v souladu s prognózou, pak by dnes zřejmě navrhoval snížení o 0,5 p.b.,  případně snížení 

o 0,25 p.b., a zahájení debaty o možnostech dostupných alternativních nástrojů měnové politiky. 
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Domnívá se, že poptávková situace není dobrá a dobrá ani nebude. Nesouhlasí s argumentem, že 

úvěry neznamenají bariéru růstu ekonomiky. Chce snad někdo tvrdit, že úrok není podkladem k 

výpočtu výnosu investic a k investičnímu chování? Domnívá se, že náš úvěrový trh funguje a že 

se na něm přenáší změny úrokových sazeb do mezního rozhodování ekonomických subjektů. 

Pokud tomuto někdo nevěří, měl by vysvětlit, proč si myslí, že ekonomika funguje zcela jinak. 

Otázka K. Janáčka o tom, kterou inflaci budeme cílovat, by podle něj neměla být otevíraná v 

nejistých dobách, kdy by mohla agenty v ekonomice dále znejistět. Dále diskutuje obavu 

vyjádřenou ostatními členy bankovní rady z příliš pesimistických očekávání agentů, kterou sdílí. 

Očekávání agentů jsou však v tuto chvíli již nastavena, přičemž se agenti chovají poměrně 

racionálně. Dokáže si představit katastrofy, kterých se mohou obávat, do jisté míry se jich obává 

také. Nedomnívá se ale, že tato očekávání zlepšíme tím, že do zmíněných katastrof vstoupíme 

se zbytečně přísnějšími měnovými podmínkami. Navíc jsme v tuto chvíli bohužel taženi 

především vnějším vývojem. Agenti se tak neobávají vývoje domácí ekonomiky, ale spíše šoků 

ze zahraničí. Tyto šoky se přitom v našem měnověpolitickém rámci pokoušíme vyvažovat mimo 

jiné slabším kursem nebo nižší cenou úvěrů. Dále uvádí, že případné dnešní snížení úrokových 

sazeb je očekáváno většinou finančního trhu, takže se nedomnívá, že by mohlo dodatečný 

negativní signál. Pokud se týče zahraničního dluhu, umí si představit změnu vnímání České 

republiky jako z hlediska dluhu vůči HDP nejspolehlivějšího dlužníka v rámci srovnatelných 

zemí Evropské unie, domnívá se ale, že by bankovní rada měla dost času na tuto změnu reagovat 

během dalších měnových zasedání. Celkově je pro něj situace poměrně jasná, stejně jako byla při 

projednávání minulé situační zprávy. 

 

V. Tomšík: Děkuje M. Hamplovi, že otevřel otázku transmisního mechanismu změn sazeb. 

Pokud někdo zastává názor, že změna sazeb z úrovně 0,75 p.b. na 0,50 p.b. nedává smysl, a 

pokud zároveň nepřichází s nějakým jiným transmisním mechanismem, pak by měl přijít 

s návrhem silnějšího kroku, tj. snížením o 50 b.b. V opačném případě je nutné transparentně 

komunikovat vůči veřejnosti, jaký jiný transmisní mechanismus chceme provádět (kurzový, 

nákupy aktiv). Jinak bychom rezignovali na naší měnovou politiku. Souhlasí s M. Hamplem, že 

snížení sazeb o 25 b.b. v současnosti znamená vyšší dopad než v situaci s vysokými sazbami, 

neboť to znamená snížení ceny peněz o 33 %, což musí mít dopad na trh. Rád by také vrátil 

diskuzi k číslům. V diskuzi zazněl otazník nad produktivitou práce a nad nominálními 

jednotkovými mzdovými náklady. Je sice pravda, že nominální jednotkové mzdové náklady nás v 

prvním čtvrtletí letošního roku překvapily, když vzrostly o 3,8 % za celou ekonomiku a o 1,2 % v 

průmyslu. Ve stejné době nás i ČSÚ ale velmi negativně překvapil vývoj HDP. Pokud bychom 

růst nominálních jednotkových nákladů o toto překvapení upravili, pak by rostly jen o 1,5 %, 

v průmyslu o 0,3 %. Ve vystoupeních několika členů bankovní rady zazněly jejich obavy z toho, 

že se případné snížení sazeb může projevit v oslabení kurzu. Není tomu ale naopak, tedy pokud 

dnes sazby nesnížíme, pak kurz posílí? Může tomu tak být proto, že dnešní snížení je již v kurzu 

oceněno, když souhrnná očekávání analytiků připomínají spíše basketbalový výsledek ve 

prospěch snížení sazeb. Rovněž zde zaznělo, že ČNB má nižší sazby než okolní země. K tomu 

ale uvádí, že dlouhodobě vykazujeme rovněž nižší inflaci. To, že banky mají dostatek vlastních 

prostředků je zřejmé, důležitá je pro ně ale i jejich cena. Zde se připojuje k tomu, že funguje 

standardní ekonomický mechanismus, kdy podnikatelé porovnávají cenu kapitálu s mezní 

efektivností investic. Jakákoli změna ceny kapitálu pak musí mít na investice dopad. Co se týče 
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signální role sazeb a související dodatečné negativní informace, domnívá se, že zmíněná 

jednoznačná očekávání analytiků pro ni nezavdávají možnost.  

 

K. Janáček: Reaguje na M. Hampla s tím, že pochopitelně neneguje existenci transmisního 

mechanismu. Klade si ale otázku, zda při snížení sazby o třetinu například z 1,5 % na 1,0 % 

působí transmisní mechanismus se stejnou intenzitou jako při stejném procentním snížení 

z 0,75 % na 0,5 %. Ze své zkušenosti usuzuje, že pravděpodobně bude tato reakce odlišná i vůči 

dalším faktorům, které nebereme v úvahu. Vliv na tržní sazby by pak nebyl tak intenzivní, jak 

očekáváme. 

 

E. Zamrazilová: Souhlasí s V. Tomšíkem, že bychom se měli bavit o číslech, ta by ale neměla 

být manipulativně vytrhávána z kontextu. Například hrubá přidaná hodnota v průmyslu vzrostla i 

při poklesu HDP, což naopak táhlo jednotkové mzdové náklady dolů. K diskuzi o vztahu ceny 

peněz k ceně kapitálu uvádí, že je, vždycky byla a vždycky bude zastáncem rakouské školy. 

Domnívá se, že jsme na hypotečním trhu vyprovokovali k rizikovému chování mnoho 

domácností a nepovažuje za vhodné, abychom k němu vyprovokovali ještě podniky. 

 

M. Hampl: Debata je skutečně zajímavá, je asi dobré se vždy jednou za čas pobavit i o obecných 

teoretických základech měnové politiky. Zlomové momenty přitom k takové debatě vybízí více. 

Se znalostí mnoha teoretických konceptů, včetně toho neorakouského, nicméně konstatuje, že 

stále platí koncepce autonomní měnové politiky, dle které centrální banka zvolí a vygeneruje 

takovou inflaci, jakou zhruba chce. Pokud transmisi nevěříme, pokud nevěříme, že akce měnové 

politiky jsou motivovány dosažením stanoveného cíle, pak nevěříme ve smysl našeho vlastního 

počínání a negujeme smysl toho, proč tady vůbec sedíme. To je pro něj hodně silné a má problém 

se s tím ztotožnit. Souhlasí s tezí V. Tomšíka, dle které je pro případ nefunkční úrokové 

transmise například v pasti likvidity potřeba pro ovlivnění poptávky činit mnohem razantnější 

opatření. Úvaha o snížení 25 b.b. tak pro něj implicitně předpokládá funkční transmisi, čímž 

odpovídá na otázku K. Janáčka. Model a jeho předpoklady o transmisi pak dávají návod pro akce 

měnové politiky nutné pro dosažení cíle. Dnešní rozhodování je spíše o tom, zda chceme 

aplikovat antiinflační výchylku, abychom měli perfektní jistotu, že inflace zůstane ukotvena 

nízko. V minulosti přitom ČNB takováto rozhodnutí několikrát učinila. Vedlejším efektem zde 

může být vliv na očekávání a sentiment ekonomických hráčů, který je ale nejistý a v rovině 

spekulací. Dovede si představit, že ČNB bude komunikovat svoji zvýšenou míru konzervatizmu. 

I pro toto rozhodnutí ale potřebujeme funkční transmisi. Zároveň zmiňuje, že systém sterilizace 

likvidity není to samé jako půjčování bank mezi sebou na mezibankovním trhu. Sterilizace 

likvidity je systém, který umožňuje funkčnost transmise, není tak moc dobrovolný. 

 

L. Lízal: Domnívá se, že signální role sazeb je v současnosti velmi důležitá. To, že se ekonomika 

překvapivě vyvíjí méně příznivě za nízkých sazeb, může vést k pochybnostem o efektivitě 

transmisního mechanismu. Souhlasí ale s tím, že pokud máme takovéto pochybnosti, pak bychom 

měli trhu nabídnout alternativní vysvětlení a řešení. Jak již zmínil, v podstatě věří alternativě 

s více restriktivní rolí vlády. Připomíná nedávné debaty bankovní rady, při kterých existovaly 

úvahy o tom, zda se ekonomika již nezotavila natolik, že by to ospravedlňovalo zvýšení sazeb. 

Tehdy zastával stanovisko, že při funkčnosti transmisního mechanismu je měnová politika 

schopna lépe šlapat na brzdu než přidávat plyn, a byl tak vůči zvyšování sazeb zdrženlivý. 
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Podobně vnímá i situaci nyní. Pokud by se měla materializovat rostoucí inflační očekávání, pak 

budeme schopni mnohem lépe reagovat, než jsme schopni reagovat nyní na nepříznivý vývoj 

ekonomiky. Z tohoto pohledu se domnívá, že návrh SMS byl založen na předpokládaném vývoji 

ekonomiky v alternativním scénáři a celkově s ním souhlasí. Měl by však o něm větší 

pochybnosti, pokud by byl založen na předpokladu platnosti základního scénáře. 

 

M. Singer: Uvádí, že si dovede představit, že se v budoucnu bude bortit transmisní 

mechanismus, v současné době ale náznaky takovéhoto zborcení transmise zatím nevidí. 

Klientské úrokové sazby klesly poměrně hluboko a transmise se naopak zdá být solidnější než v 

krizových dobách po krachu Lehman Brothers. Tehdy transmise skutečně připomínala trochu 

„kvrdlání řadící pákou francouzského vozu“, v současnosti je však pro extrapolaci borcení 

transmise hodně málo empirických údajů. Dále zmiňuje, že nepochybuje o tom, že ČNB tisícům 

domácností způsobila tragédii svojí politikou nízkých úrokových sazeb, konstatuje ale, že jsme ji 

nezpůsobili ani finanční stabilitě ani kvalitě úvěrového portfolia bank. Přitom měnová politika 

reaguje na vývoj agregátů a nikoli na situaci jednotlivců. Ač není zastáncem velkých 

komunikačních teorií, není si jistý, zda je v tuto chvíli vhodné dávat trhům novou komunikační 

historku o reakci měnové politiky. Domnívá se, že na trzích existuje již tak extrémní míra 

nejistoty a necítí velkou potřebu ji dále zvyšovat diskuzemi o tom, zda centrální banka mění svůj 

přístup k měnové politice, o tom, co implikuje zvýšená míra jejího konzervatizmu, či o její 

změněné roli v mixu fiskální a měnové politiky. Pokud se rozhodneme dnes sazby nesnížit, 

budeme muset komunikovat „aspik“, který nám brání jít dolů. Domnívá se ale, že by toto vedlo 

ke zbytečnému znejišťování agentů a že by to vneslo do ekonomiky další míru nejistoty v bodě, 

ve kterém to agenti neočekávají a ve kterém bude tento nárůst nejistoty čistě naší zodpovědností. 

 

 

III.     Úkoly 

Nebyly zadány. 

 

 

IV.     Rozhodnutí 

Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů snížit limitní 

úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 0,50 % s 

účinností od 29. června 2012. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu snížit lombardní sazbu na 

1,50 %. Diskontní sazba byla ponechána na 0,25 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali čtyři členové 

bankovní rady: Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík a Lubomír Lízal. Tři členové 

hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny: Kamil Janáček, Pavel Řežábek a Eva 

Zamrazilová. 

 

Zapsal: Michal Hlaváček, poradce bankovní rady 

 


