
Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 1. listopadu 2012 

1  

         

           

Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 1. listopadu 2012 

 

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

Lízal, Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová. 

 

I. Diskuze navazující na prezentaci 7. situační zprávy 

V. Tomšík (v diskuzi o alternativních scénářích): Zdá se, že připlouváme do nových a 

neznámých vod. Proto se bude první dotaz týkat tzv. měnověpolitického experimentu (str. 21-22). 

Ten je sice v situační zprávě dobře popsán, ale je patrné, že výsledky velmi záleží na tom, jak je 

model postaven. Cílování inflace bylo vždy založeno na naší víře (i snaze), že subjekty mají 

v horizontu transmise (1,5 roku) inflační očekávání ukotvená na 2% inflačním cíli, neboť 

nepodmíněná prognóza inflace musí mířit do inflačního cíle. Výsledek měnověpolitického 

experimentu je silně podmíněn předpokladem, že pro 75 % subjektů by bylo překvapením, 

kdybychom nečinili kroky vedoucí k  naplnění našeho cíle. V současnosti se nacházíme 

v nízkoinflačním prostředí a recesi, domácí poptávka je velmi slabá a tempo růstu spotřeby 

domácností se nachází na historickém minimu, v zahraničí panuje významná nejistota. Klade si 

otázku, zda je měnová politika v tomto prostředí schopna udržet inflační očekávání, aby se 

vracela do cíle, tak jako obvykle.  

 

M. Hampl (v diskuzi o alternativních scénářích): Je velmi vhodné, že alternativní scénáře jsou 

určeny pouze pro interní účely. Pro příští prognózu bude třeba vyjasnit, který scénář bude tím 

hlavním. Táže se, jak lze přesně interpretovat předpoklad modelu, že určitá část agentů bude stále 

očekávat, že ČNB v budoucnu zasáhne, bude-li to třeba. V praxi toto není možné a tato část 

agentů bude patrně pouze očekávat, že zásah přijde o jeden kvartál později. Zdá se, že toto není 

adekvátní popis mechanismu, jak subjekty v modelu tvoří očekávání.  

 

L. Lízal (v diskuzi o alternativních scénářích): Žádá o vysvětlení, proč má trajektorie 3M 

PRIBORu výrazně jiný vývoj (výrazný růst vs. výrazný pokles) pro různé varianty očekávání 

agentů v měnověpolitickém experimentu (str. 22). Není příliš smysluplné, že zcela očekávaná 

fixace implikuje na konci horizontu zcela jiný směr sazeb než dvě další alternativy. Má toto 

nějakou implikaci pro exit?  

 

M. Singer (v diskuzi o alternativních scénářích): Poznamenává, že tyto klíčové grafy by měly být 

doplněny intuitivní legendou, aby bylo zcela patrné, co představují. 

 Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Nejistota ohledně tvorby očekávání agentů 

byla důvodem, proč SMS přistoupila k tvorbě variant. Ty potvrzují, že očekávání subjektů jsou 

velmi důležitá. Pokud by subjekty začaly očekávat, že náš cíl přestává platit, protože nemáme 

k dispozici další nástroje, resp. je nejsme připraveni použít, tak může dojít k výrazné divergenci 

inflace od cíle. Experiment rovněž ilustruje, že komunikace má pro udržení inflačního cíle 

rozhodující význam. Experiment je skutečně konstruován tak, že 75 % subjektů stále věří, že 

přestože měnová politika v příslušném kvartále nic nečiní, tak se od příštího kvartálu začne 
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chovat standardně a tlačit inflaci zpět do cíle. Tato logika pak pokračuje i v následujících 

čtvrtletích. 

 

M. Hampl (v diskuzi o alternativních scénářích): V tomto případě je na místě výrazná 

obezřetnost v komunikaci. Dodává, že pokud budou sazby na nulové hranici, agenti budou 

očekávat, že by měly být -0,25 %, a měnová politika dosáhne tohoto změkčení měnových 

podmínek jiným opatřením, tak toto jiné opatření již nemá charakter neočekávaného šoku.  

Odpověď SMS: Z tohoto důvodu byl intervenční scénář konstruován tak, že intervence jsou 

očekávané. 

 

M. Singer (v diskuzi o alternativních scénářích): Tyto nejasnosti odrážejí, že popis alternativních 

scénářů je nedostatečný a chybí zde nějaký příběh. 

 

M. Hampl (v diskuzi o alternativních scénářích): Při přípravě další prognózy bude třeba vážně 

diskutovat, co přesně představuje základní scénář, co znamená podmíněná a nepodmíněná 

prognóza, a co jsou očekávané a neočekávané šoky.  

 

L. Lízal (v diskuzi o alternativních scénářích): Ve skutečnosti budou subjekty nepochybně 

postupně updatovat svoje očekávání. Tedy i v modelu bude třeba pracovat s tzv. updating beliefs, 

tj. zda byla či nebyla naplněna předchozí očekávání agentů. 

 Odpověď SMS: Mix očekávaných a neočekávaných šoků byl snahou o implicitní modelování 

learningu. Vývoj na konci horizontu prognózy je zajímavý především v případě scénáře, kdy 

100 % subjektů očekává, že ČNB nebude činit nic, tj. pouze ponechá sazby na nulové hodnotě. 

V tomto případě je patrné, že na konci horizontu by byl třeba výrazně silnější zásah, tj. bylo by 

nutné dosáhnout sazeb ještě více záporných. Tato varianta ale není příliš realistická, protože 

ČNB by již dříve při dosažení deflace byla nucena jednat. Z tohoto pohledu se kombinace 

očekávaných a neočekávaných šoků jeví jako nejvhodnější varianta.   

 

M. Hampl (v diskuzi o alternativních scénářích): Je tedy třeba rovněž přesně odlišit, co znamená 

neočekávaný šok v logice tohoto modelu. To, co je zde obvykle nazýváno neočekávaným šokem, 

je spíše tím, co agenti v modelu očekávají. 

 

M. Singer (v diskuzi o alternativních scénářích): Je patrné i z nárůstu CPI na konci horizontu, že 

agenti očekávají, že zde by ČNB po dvou letech nečinnosti byla donucena něco dělat. 

 

V. Tomšík (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Oceňuje Box 1 o vývoji soukromé spotřeby 

(str. 36-38). Z Boxu je patrné, že tempo růstu soukromé spotřeby je na historicky nejnižší 

hodnotě. Na druhou stranu, z grafu porovnávajícího vývoj úspor domácností v mezinárodním 

kontextu vyplývá, že úspory domácností jsou v ČR jedny z nejnižších (mimo Polska). Měnová 

politika dosud pracovala s předpokladem, že česká ekonomika se nachází v recesi zejména kvůli 

nízké domácí poptávce, ale že by se spotřeba měla již brzo odrazit od dna. Je tento předpoklad o 

očekávaném růstu spotřeby konzistentní s tak nízkou mírou úspor ČR? 

Odpověď SMS: Míru úspor je třeba vnímat jako strukturální charakteristiku ekonomiky. 

Skutečnost, že je míra úspor v některých zemích dlouhodobě vyšší než v ČR, má strukturální 
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důvody. Rizika pro domácí ekonomiku je třeba hledat v časové trajektorii domácí míry úspor. 

Rizikové je především krátkodobé zvýšení míry úspor, které má na ekonomiku procyklický dopad. 

 

K. Janáček (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Například v případě Německa je to dáno tím, 

že podstatně vyšší část důchodového zabezpečení je spořena soukromně s využitím nejrůznějších 

finančních produktů. V ČR sice třetí pilíř existuje, ale dosud neměl výraznější vliv na zvýšení 

míry úspor. Naopak v Německu již od 50. let vedle existujícího průběžného důchodového 

systému domácnosti spoří podstatně více na důchod soukromně. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Oceňuje Boxy, zejména Box 2 týkající se 

vývoje spotřeby a peněžních úspor podle příjmových skupin domácností (str. 57-59). Žádá o 

vysvětlení vývoje indikátorů pro první (tj. příjmově nejnižší) decil domácností. Je patrné, že zde 

dochází k poklesu spotřebních výdajů i čistých peněžních příjmů, zatímco peněžní úspory rostou 

a v posledních letech se dostávají až na de-facto vyrovnanou hladinu.  

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Ke grafu znázorňujícího Lorenzovu 

křivku (str. 59) poznamenává, že po roce 2008 se výrazně změnilo chování spodní příjmové 

poloviny domácností, která začala tvořit úspory a zdá se, že finanční gramotnost začala působit 

kontraproduktivně s naším hlavním cílem cenové stability.  

Odpověď SMS: Z grafů v obou boxech vyplývá, že úspory nejnižší příjmové skupiny se dostávají 

ze záporných do kladných čísel, což je lze vnímat jako přirozený a z hlediska finanční gramotnosti 

pozitivní vývoj. Více překvapivá je spíše skutečnost, že míra úspor se nesnižuje, resp. spíše 

zvyšuje u vyšších příjmových skupin. Intuitivně lze očekávat, že tyto skupiny použijí své relativně 

vysoké úspory pro vyhlazení spotřeby v čase. Tedy motiv vyhlazování spotřeby by měl dominovat 

nad motivem opatrnostním, což  se příliš neděje.  

 

P. Řežábek (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): V Grafu 3 (Box) je přece patrné, že peněžní 

úspory u devátého a desátého decilu evidentně klesají. Předchozí komentář SMS tedy neplatí. 

Odpověď SMS: Trend u nejnižších příjmových skupin je mírně rostoucí, ale stále v záporném 

teritoriu. Tyto domácnosti tedy stále tvoří záporné či nulové úspory a fiskální restrikce na ně 

může mít silný dopad, právě protože tato skupina je nejvíce postižena nárůstem cen základních 

potravin a škrty v oblasti sociálních výdajů. Protože obvyklá schopnost těchto domácností tvořit 

úspory je nulová, tak nemohou čerpat z polštářů vytvořených v minulosti. Posun Lorenzovy křivky 

v čase (Graf 4 – Box, str. 59) nic neříká o výrazném pohybu na nejnižším příjmovém konci a  

změny v čase jsou naopak patrné ve vyšších příjmových decilech. Výrazně zde vyčnívá rok 2008, 

kdy byly zavedeny limity na vyměřovací základy u zdravotního a sociálního pojištění, superhrubá 

mzda a jednotná sazba z příjmů fyzických osob. V té době SMS prezentovala box, který 

naznačoval, že tato opatření budou mít vliv na rozložení úspor v populaci, protože dojde 

k posunu v příjmovém spektru. Teď se potvrzuje, že vysokopříjmové domácnosti v tu chvíli své 

dodatečné čisté příjmy uspořily a teprve po nějaké době se vrátily k obvyklé míře úspor. Podobná 

dynamika v čase není patrná u nejnižších příjmových decilů, protože ty jsou dlouhodobě omezeny 

ve své schopnosti vyhlazovat spotřebu. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Spíše než na Lorenzovu křivku je vhodnější se 

dívat na vývoj spotřeby domácností po příjmových skupinách v čase (Graf 1 - 3, str .58). Zde je 
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zcela patrné, že spotřeba v nejnižším decilu jde výrazně dolů, stejně jako příjmy, ale naproti tomu 

dochází k nárůstu úspor. Naopak v případě nejvyšších decilů dochází ke poklesu míry peněžních 

úspor v posledních letech.  

Odpověď SMS: Grafy končí v roce 2011, zatímco v naší diskuzi se pokoušíme o vysvětlení situace 

v roce 2012, kde vývoj po jednotlivých příjmových skupinách dosud neznáme. Lze ale očekávat, 

že nižší příjmové decily se chovají jako předtím a nedochází k vyhlazování spotřeby v čase, 

protože potřebné úspory nemají. Naopak je překvapivé, že zřejmě nedochází k vyhlazování 

spotřeby ani u vysokopříjmových decilů.  

 

P. Řežábek (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Příliš rychlý nárůst spotřeby u vyšších 

příjmových decilů nelze očekávat, protože každý spotřebovává úměrně svému příjmu.  

Odpověď SMS: Upřesňuje, že v grafech se jedná o míru úspor (vůči čistému příjmu), nikoliv o 

míru bohatství. 

 

M. Singer (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Vývoj míry úspor a indikátorů spotřebitelné 

důvěry (str. 36) neposkytuje konzistentní obrátek, tj. úspory jsou vysoké, když je vysoká i důvěra. 

Odpověď SMS: Tento vývoj může naznačovat, že v některých obdobích působil vyhlazovací motiv, 

tj. když ekonomika rychle roste a zlepšuje se důvěra, subjekty nezvyšují spotřebu zcela 

proporcionálním tempem. Je ale rovněž možné, že se tento trend změnil a v současnosti převažuje 

opatrnostní motiv. 

 

K. Janáček (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Toto chování, zdá se, potvrzuje Friedmanovu 

teorii permanentního důchodu. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Z grafů je patrné, že domácnosti výrazně 

utrácely v letech 2005-2007. Je tedy pravděpodobné, že před krizí domácnosti nainvestovaly do 

předmětů dlouhodobé spotřeby a teď spoří. Pokud existuje takový cyklus, tak je zřejmě jen 

otázkou času, kdy se odložená spotřeba zrealizuje. 

 

L. Lízal (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Vývoj těchto indikátorů v čase je složité 

interpretovat, pokud neznáme celkovou zásobu (tj. stock) investic. Pokud krize smazala výraznou 

část úspor vysokopříjmových skupin, tak musí dojít k příslušné kompenzaci. Nárůst míry úspor u 

vysokopříjmových osob pak lze též chápat jako vyhlazování spotřeby.  

 

M. Singer (v diskuzi o vývoji spotřeby a úspor): Dodává, že u prognózy míry úspor (str. 13) by 

zřejmě bylo vhodné doplnit příslušný graf, a to i při vědomí výrazné nejistoty.  

  

V. Tomšík (v diskuzi o kurzu, zahraničním obchodě a konvergenci): Vždy panoval konsenzus, že 

v malé otevřené ekonomice je třeba brát v úvahu celkové měnové podmínky, tj. úrokové sazby i 

kurz. Běžný účet platební bilance skončil v první pololetí roku 2012 přebytkem 16 mld. korun 

(str. 61), což je historicky nejlepší hodnota. Vývoj finančního účtu rovněž není špatný. Táže se, 

zda je tento vývoj platební bilance konzistentní s předpokladem stabilního měnového kurzu, tj. 

zda je předpoklad relativně slabého kurzu udržitelný. 

Odpověď SMS: V případě vztahu kurz - běžný účet existuje jisté zpoždění. Nejvyšší přebytek 

platební bilance je očekáván v tomto roce, kdy žádný apreciační tlak pozorován nebyl. Zlepšování 
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čistých vývozů je rovněž spíše způsobeno výrazným zpomalením růstu importů v důsledku 

utlumené domácí poptávky. Platebněbilační tlak na apreciaci kurzu v příštím roce polevuje 

v důsledku lehkého zhoršení čistého vývozu. Přepokládaný vývoj kurzu je konzistentní s těmito 

faktory. Byl rovněž proveden odhad vývoje kurzu v satelitním modelu rovnovážných kurzů a jeho 

trajektorie se výrazně nelišila. 

 

M. Singer (v diskuzi o kurzu, zahraničním obchodě a konvergenci): Příspěvek čistého vývozu na 

HDP se prudce z roku na rok mění. Existuje nějaké vysvětlení tohoto vývoje? 

Odpověď SMS: Dočasné mírné zhoršení čistého vývozu v příštím roce souvisí s prognózou, že 

zahraniční poptávka zůstane v roce 2013 utlumena, zatímco již začne docházet k oživování 

poptávky domácí. V roce 2014 je pak očekáváno i oživení v zahraničí a spolu s tím i 

k opětovnému růstu čistého vývozu. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o kurzu, zahraničním obchodě a konvergenci): Ocenil stanovisko poradce. 

Zdá se, že skutečný vývoj kurzu byl více vyhlazen než vyplývalo z našich prognóz. S nadsázkou 

lze říci, že jsme rozkmitávali kurz sami, pokud by se subjekty naší prognózou řídily. Táže se, 

proč existují takové skokové změny v predikci kurzu v porovnání s realitou. 

Odpověď SMS: Kurz nás překvapil především v posledním čtvrtletí, což patrně souvisí s 

uklidněním situace v eurozóně. 

 

K Janáček (v diskuzi o kurzu, zahraničním obchodě a konvergenci): Připomíná Zprávu o 

sladěnosti, podle níž se proces konvergence přerušil a v roce 2012 nelze vyloučit ani divergenci. 

Táže se, nakolik může přerušení procesu konvergence ovlivnit intenzitu apreciace kurzu, resp. 

zda  nebude spíše docházet k jeho oslabení. 

 

L. Lízal (v diskuzi o kurzu, zahraničním obchodě a konvergenci): Prognóza přepokládá stabilitu 

nominálního kurzu, pomalou reálnou apreciaci a inflaci pod cílem. Jsou tyto elementy 

konzistentní s naší komunikací, že dalším nástrojem bude oslabení kurzu? Reálná cenová 

konvergence zde spíše není patrná. Táže se, zda je to dáno kompozicí podmíněná vs. 

nepodmíněná prognóza.  

Odpověď SMS: SMS upravila předpoklady o produktivitách, které odrážejí zastavení procesu 

konvergence, což je jedním z důvodů stability prognózovaného kurzu. 

V analýzách sladěnosti byla upravena formulace tak, že se obnovila cenová konvergence v letech 

2010/2011. V roce 2012 může dojít na bázi CPI k mírnému reálnému posílení, ale jde o dopad 

změny DPH. A v letech 2013/14 prognóza další cenovou konvergenci neimplikuje. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o fiskálním vývoji): Táže se, čím by bylo kompenzováno případné 

nezvýšení DPH a jaké by byly jeho dopady do ekonomiky. Byl by překvapen, kdyby došlo k plné 

kompenzaci mezi jednotlivými položkami tak, že dopad do celkového reálného HDP by byl zcela 

neutrální.  

 

L. Lízal (v diskuzi o fiskálním vývoji): V minulých situačních zprávách se psalo, že sjednocení 

DPH na 17,5 %, což je v současnosti platný scénář, bude mít na měnověpolitickou inflaci 

pozitivní vliv. Táže se, jak je s tímto konzistentní snížení trajektorie úrokových sazeb. 
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Odpověď SMS: SMS očekává, že při neschválení balíku by došlo ke kompenzaci na straně výdajů 

Sám ministr Kalousek naznačil, že by v tomto případě předložil rozpočet „krve a slz“. Fiskální 

politika by tedy nebyla méně restriktivní, než předpokládá stávající prognóza. 

Sjednocení sazeb DPH mělo rozpočtově neutrální vliv, ale z hlediska inflace vliv neutrální není. 

Primární dopad vůči stávající prognóze činí 1 p.b. a bezprostřední sekundární dopady by byly 

vyšší než doposud. Pokud by stávající návrhy nebyly schváleny a nebyla by plná kompenzace na 

straně výdajů, tak by měnověpolitická inflace oproti stávající prognóze mířila o něco výše. Byl by 

to jednak bezprostřední vliv sekundárních dopadů, ale rovněž vliv o něco méně restriktivního 

působení fiskálu. 

Pokud ke kompenzaci dojde, tak dopad na agregátní úrovni HDP může být stejný ovšem v jiné 

struktuře. V současnosti lze očekávat, že restrikce dopadne na ekonomiku především 

prostřednictvím spotřeby domácností. Pokud DPH nebude zvýšena, tak by pravděpodobně došlo 

ke škrtům na straně investic a vládních výdajů. Tedy reálná spotřeba by mohla jít výše, což by 

bylo kompenzováno na straně investic a vládní spotřeby. Toto se týká reálného HDP. 

V nominálním HDP by se pak projevil rovněž vliv nižší spotřebitelské inflace. 

 

M. Hampl (v diskuzi o fiskálním vývoji): V oblasti veřejných rozpočtů se očekává, že 

strukturální saldo poklesne v příštím roce oproti letošnímu o 1,4 p.b., což je poměrně významný  

zásah. Táže se, zda je pravděpodobné, že k tak výraznému poklesu salda dojde, a žádá o 

informaci, zda někdy v minulosti došlo k tak výraznému poklesu strukturálního salda a jaká 

rozpočtová opatření by měla tohoto snížení docílit. 

Odpověď SMS: SMS prezentuje na záložních slidech tabulku, kde jsou nasčítány dopady opatření 

na příjmové a výdajové straně. Pro rok 2013 jsou dvě třetiny na straně příjmů a jedna třetina na 

straně výdajů. Toto nasčítání po jednotlivých opatřeních skutečně implikuje pokles strukturálního 

salda o 1,3 %, stejně jako dvě metody top-down. Pokud budou plánovaná opatření schválena, 

dojde skutečně k výraznému snížení strukturálního deficitu. Toto snížení je ale podmíněno 

přijetím celé škály navrhovaných opatření. Schválení není dosud příliš jasné u 7% solidární 

přirážky, zrušení základní slevy pro důchody, změny DPH, zrušení stropu u příspěvku na 

zdravotní pojištění a zvýšení daně z převodu nemovitostí. Opatření na příjmové straně jsou 

podmíněna tím, že je vláda schválí na přerušené schůzi v příštím týdnu. Naopak již byla 

schválena dvě nejdůležitější výdajová opatření, a to nižší valorizace důchodů a zmrazení náhrad 

zaměstnancům. Od strukturálního schodku jsou rovněž odečítány jednorázové náklady penzijní 

reformy, proto se strukturální schodek zlepšuje více než celkový. K podobnému poklesu 

strukturálního salda došlo v letech 2010-2012. Například v roce 2011 byl impulz do HDP   -1 %, 

což při multiplikátoru 0,6 odpovídá strukturálnímu zlepšení 1,5 %. 

 

M. Singer (v diskuzi o fiskálním vývoji): V situační zprávě se uvádí, že fiskální konsolidace je 

tažena převážně stranou příjmů (str. 23). Není ale zřejmé, jakého časového úseku se toto 

hodnocení týká. Bylo by možno upřesnit, jaký byl relativní příspěvek strany příjmů a výdajů na 

konsolidaci v posledních letech? Uvažovalo se, v jaké míře může dojít k výpadkům příjmů 

z fondů z EU? Zvažují se pouze neproplacené výdaje do současnosti nebo se předpokládá nějaké 

neproplacení i v budoucnosti? 

Odpověď SMS: V letech 2012-2013 příjmová strana významně dominuje. V roce 2011 byl 

příspěvek příjmové i výdajové strany podobný. V roce 2010 (Janotův balíček) byla naopak 

výrazná převaha restrikce na straně výdajové. V případě příjmů z fondů EU se nepotvrdila 
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původní katastrofická očekávání o výpadku v řádu desítek miliard. Např. Ministrovo dopravy a 

Ministerstvo životního prostředí právě obdrželo proplacené výdaje v částce 22 mld. korun. 

V situační zprávě se nepřepokládá, že by došlo k nějakému dalšímu neproplacení z fondů 

v budoucnu, ale je zohledněno známé neproplacení.  

 

P. Řežábek: Zatímco měnověpolitické podmínky byly uvolněny, z šetření úvěrových podmínek 

vyplývá, že finanční úvěrové instituce své podmínky zpřísňují. Může k tomuto SMS podat svůj 

komentář?  

Odpověď SMS: Sektor finančního zprostředkování vidí vadnoucí ekonomiku a procyklicky 

zpřísňuje standardy a podmínky pro schvalování úvěrů. Měnová politika to standardně přetlačuje 

uvolňováním bezrizikové složky ceny peněz. 

 

P. Řežábek: V případě HDP má dojít k výrazné akceleraci v roce 2013, existuje nějaký důvod 

pro tuto akceleraci? Je možné, že k ní dojde i dříve? 

Odpověď SMS: Důvodem je postupné oživování zahraniční poptávky, jejíž nejnižší hodnota bude 

dosažena na počátku roku 2013. Dalším zdrojem bude patrně spotřeba domácnosti. V případě 

míry úspor je očekáván mírný pokles a spotřeba by měla stagnovat, zatímco letos poklesla. 

Dřívější akcelerace růstu je poměrně nepravděpodobná, spíše existuje riziko v opačném směru, 

pokud domácnosti budou dále spořit a pokud bude fiskální multiplikátor vyšší.  

 

K. Janáček: Situační zpráva předpokládá růst cen pohonných hmot v 4.Q 2012 a jejich pokles 

v roce 2013. Jak silný je tento předpoklad v kontextu nárůstu komplikací na Středním východě a 

očekávaného mírného oživení světové ekonomiky v roce 2013? 

Odpověď SMS: Toto riziko sice existuje, ale lze také očekávat, že dojde k zotavení těžby v Libyi a 

Iráku. Očekávaná rostoucí těžební kapacita a utlumená poptávka po ropě se tedy odrážejí 

v klesajících tržních výhledech. Tomu odpovídá i mírný pokles cen ropy, který je v současnosti na 

trzích patrný. Z detailnějšího rozkladu dynamiky korunových cen (str. 70) je patrné, že za 

meziročním nárůstem cen pohonných hmot stojí především depreciace koruny vůči dolaru. Roční 

změna ceny ropy v dolarech je blízko nuly. Pokud bude vývoj kurzu koruny vůči dolaru stabilní, 

tak růst cen pohonných hmot odezní. 

 

K. Janáček:  V situační zprávě je uvedeno (str. 27), že oproti očekávání byl „mírně vyšší“ růst 

cen potravin a pohonných hmot. Růst cen potravin byl ve skutečnosti vyšší o 70 %, než 

předpokládala prognóza, a růst cen pohonných hmot 2,5krát vyšší. Žádá o vypuštění slova 

„mírně“. 

Odpověď SMS: Slovo „mírně“ bude ve Zprávě o inflaci odstraněno. 

 

K. Janáček (v diskuzi o trhu práce): Situační zpráva předpokládá, že průměrný růst mezd 

v podnikatelské sféře dosáhne 2,6 % v roce 2012 a 3 % v roce 2013, zatímco v nepodnikatelské 

sféře by mzdy v obou letech měly růst o 1 %. 5.SZ předpokládala průměrně nulový růst mezd 

nepodnikatelské sféře pro roky 2012/13, zatímco data za první pololetí ukazují, že mzda 

v průměru rostla 3,4 %. Táže se, zda se stejná odchylka nemůže projevit i na horizontu prognózy. 

Ve stávajícím návrhu státního rozpočtu totiž vychází, že počet zaměstnanců ve veřejné sféře 

v roce 2013 poroste o několik tisíc. 
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Odpověď SMS: Důvod odchylky od prognózy není patrný. Prognóza pro letošní rok je zvýšena 

o 0,6 p.b., a v souvislosti s tím i prognóza pro další roky. Mimo centrální úroveň zřejmě dojde 

k růstu mezd přibližně ve výši 2 %. Souhrnně by nepodnikatelská sféra měla v příštích dvou letech 

růst kolem 1 %, což je více, než jsme předpokládali doposud. Zmíněný nevýrazný nárůst 

zaměstnanců ve veřejné sféře je v tomto zahrnut. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o trhu práce): Předpoklad o růstu mezd je oproti minulé prognóze 

přibližně o 2 p.b. nižší (str. 10). Existují nějaké informace o mzdových vyjednáváních? Je na tom 

trh práce natolik bídně, že si např. ve velkých podnicích zaměstnanci nevynutí růst, který by 

alespoň kompenzoval poměrně vysokou inflaci? Totéž platí i pro nepodnikatelskou sféru, kde je 

předpokládán růst pouze o 1 %, ale jak již bylo naznačeno pokračuje růst zaměstnanců.  

Odpověď SMS: Informace o mzdových vyjednáváních k dispozici nejsou, máme informaci pouze 

ze šetření ČNB mezi podniky, z něhož vyplývají, že očekávání jsou pod 2 %, zatímco predikce 

SMS je nad touto hodnotou (2,6 %). Tedy predikce alespoň nějakou kompenzaci inflace čeká. 

Pokud by ale došlo k rychlejšímu oživení v zahraničí, tak podniky většinou přidávají přes bonusy, 

tedy mohlo by dojít k rychlejšímu růstu. 

 

L. Lízal (v diskuzi o trhu práce): V situační zprávě se píše (str. 43), že vzrostl počet podnikatelů 

o 26 tisíc, ale počet zaměstnanců pouze o 10 tisíc. Táže se, zda za tímto rozdílem jsou pouze 

absolventi. 

Odpověď SMS: Celková zaměstnanost narostla, počet podnikatelů se zvýšil a počet zaměstnanců 

se snížil. Spíše než absolventi hráli roli v celkovém součtu zaměstnanci, kteří by mohli odejít do 

starobního důchodu, ale stále pracují. 

 

M. Hampl: Jak SMS interpretuje fakt, že prognóza je postavena na poklesu práce rozšiřující 

technologie? Znamená to, že pracovníci ztrácejí schopnost produkovat? Pokud ano, tak odpovídá 

tento předpoklad aktuálnímu stavu ekonomiky? Kdyby tato interpretace naopak neplatila, tak by 

vstupní podmínky byly pravděpodobně ještě více protiinflační. Mohlo rovněž dojít ke změně 

preferencí mezi spotřebou dnešní a budoucí? 

Odpověď SMS: Celá úprava směřovala k tomu, že dlouhodobý růst produktivity nepřesáhne 3 %. 

SMS ale diskutuje, zda by některé dlouhodobé předpoklady neměly být ve světle vývoje v Evropě  

přehodnoceny. To by znamenalo, že dlouhodobě by produktivita rostla pomaleji jak v domácí 

ekonomice, tak i v zahraničí, zároveň by mohla být pomalejší rovnovážná apreciace koruny.  

 

M. Hampl (v diskuzi o repo operacích): Pokud by bankovní rada dnes snížila sazby na nulu,  

znamenalo by to, že SBO přestane dělat repo operace? Měly by repo operace v této situaci smysl? 

Banky přece mohou nechat prostředky na volných rezervách a nemusejí je mít uloženy na 14 dnů. 

Aby mělo smysl vyhlašovat tendr, tak by na volných rezervách musely být aplikovány záporné 

sazby. 

 

M. Singer (v diskuzi o repo operacích): Táže se, zda by SBO v případě snížení sazeb preferovala 

sazby nulové či malou kladnou hodnotu. 

Odpověď sekce bankovních obchodů (dále jen SBO): SBO předpokládá, že by dále vyhlašovala 

repo operace, ale při technické úrovni několika b.p., které odpovídají nákladům na držení 

kolaterálu v SKD, by zřejmě žádosti o repa již nedocházely. Je ale možné, že poptávky od bank 
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přijdou z důvodu získání kolaterálu pro řízená mezidenní likvidity. SBO nemá výraznou 

preferenci mezi nulovými sazbami a sazbami s malou hladnou hodnotou. 

 

L. Lízal: Komentář v situační zprávě, že téměř všichni analytici očekávají stabilitu sazeb (str. 

24), není přesný. Toto je týkalo pouze CF a už neplatí, navrhuje tedy modifikovat text. 

Odpověď SMS: Bude upraveno. 

 

L. Lízal: Uvádí, že v Německu bude příspěvek obnovitelných zdrojů energie (ad str. 7, 33) vyšší 

než u silová energie. Cena energie tedy nebude většinově již určována trhem. Táže se, jaké toto 

představuje riziko pro předpověď cen energií. Protože vláda tyto ceny částečně subvencuje, nabízí 

se otázka, zda konsolidace veřejných financí nemůže ovlivnit míru subvencí cen energie 

z obnovitelných zdrojů. Dále se dotazuje, zda nové úvěry do energetiky (str. 48) jdou převážně do 

síťových odvětví či do projektů v regulované oblasti obnovitelných zdrojů. Implikují tyto 

skutečnosti nějaký rozpor mezi celkovou a měnověpolitickou inflací? 

Odpověď SMS: Pro roky 2013/14 se s omezením vládní podpory energie z obnovitelných zdrojů 

(o 2 mld. Kč) počítá. Dnes nelze vyloučit, že tato redukce nebude ještě výraznější. Bez tohoto 

omezení státních dotací stejně jako bez vlivu zvýšení DPH by cena elektřiny pro domácnosti 

v příštím roce mírně klesala. Tyto změny se odráží v měnověpolitické inflaci, očišťuje se pouze 

primární dopad nepřímých daní. Detaily k novým úvěrům do energetiky se SMS pokusí dodat. 

 

L. Lízal (v diskuzi o barierách růstu v průmyslu): Je překvapivé, že vedle nedostatečné poptávky 

je významnou bariérou růstu v průmyslu rovněž nedostatek materiálních vstupů (str. 40). Toto by 

dávalo smysl jen, pokud je výroba natolik utlumena, že v okamžiku, když dojde nová zakázka, 

tak není uspokojena, protože podniku se nevyplatí přijímat nové zaměstnance.  

 

M. Singer (v diskuzi o barierách růstu v průmyslu): Poznamenává, že existuje mnoho podniků, 

které jsou zdánlivě ziskové, ale nemají z čeho zaplatit materiální vstupy pro výrobu, protože jim 

nevychází cash flow. Tuto zkušenost mají jistě rovněž kolegové z ČKA. 

 

E. Zamrazilová: Poznamenává, že prognóza před rokem předpokládala, že celková inflace bude 

v současnosti 2,6 %, a teď minimálně o 0,5 p.b. vyšší. Stejný rozdíl je u měnověpolitické inflace. 

Prognóza předpokládala růst HDP kolem 1,2-1,3 % a situace je minimálně 2 p.b. pod prognózou. 

Inflaci pravděpodobně vytlačil nad prognózu kurz, který byl očekáván kolem 23 CZK/EUR. Žádá 

o krátkou poznámku ohledně nenaplnění této prognózy. 

Odpověď SMS: Celková inflace byla nad prognózou (2,1 vs. 3,3 %), ale měnověpoltická inflace se 

naplnila. Hlavní důvod v odchylce u celkové inflace je neočekávaná změna DPH, její primární 

dopad byl 1,1 p.b.  

 

E. Zamrazilová: Formuluje několik dotazů k okruhu cen potravin, zemědělských výrobců a 

výrobních cen v potravinářském průmyslu (str. 8, 33, 34). Prognóza předpokládá, že poslední 

nárůst cen zemědělských výrobců (na 10 %) je vrcholem cyklu zvyšování, a po několika měsících 

dojde ke zpomalení. Domnívá se, že toto je klíčový předpoklad pro zpomalení růstu čistých cen 

potravin z 2,8 na 1,5 % na horizontu prognózy. Žádá o vysvětlení konzistence mezi růstem 

čistých cen potravin o 2,8 %, zatímco celkově jsou ceny potravin vyšší o 7 %. Je to pouze vliv 

DPH? Příští měsíc již začne být patrné, do jaké míry se naplnil předpoklad průsaku vyššího DPH 
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do cen potravin.  Žádá o ujištění, že současný nárůst cen zemědělských výrobců je pouze 

jednorázovou záležitostí.  

Odpověď SMS: Ceny potravinářských komodit v druhé polovině září a října klesaly. Tento pokles 

je patrný u většiny komodit. SMS se domnívá, že se již nacházíme na vrcholu cyklu zvyšování. U 

potravin bude patrný výrazný efekt základny, protože loni před Vánocemi jejich ceny již rostly 

v anticipaci budoucí změny DPH. U mezičtvrtletních cen máme ještě předpoklad frontloadingu 

z titulu zvýšení daní, ale v delším horizontu se ceny potravin vyvíjejí v souladu s prognózou cen 

zemědělských výrobců. 

 

E. Zamrazilová: K vývoji nominálních mezních nákladů v sektoru spotřebních statků (str. 9) se 

táže, jak při výrazném nárůstu dovozních cen mohou náklady spotřebitelského sektoru ze směru 

dovozních cen působit protiinflačně. Používá SMS nějaký vážený ukazatel dovozních okruhů, 

který není znám?  

Odpověď SMS: Tyto grafy jsou na mezičtvrtletní bázi. Momentálně lze pozorovat, že na 

mezičtvrtletní bázi působí dovozní ceny stále proinflačně, ale se slábnoucí intenzitou. To je stále 

konzistentní s tím, že na meziročníční bázi zůstávají dovozní ceny výše. Teď lze očekávat překmit 

do lehce negativního působení. To je odraz nedávná mírné apreciace kurzu, stejně jako 

očekávaného poklesu růstu cen v zahraničí, což je patrné z CF. 

 

M. Singer: Poznamenává, že od zavedení nového formátu situační zprávy postupně narůstal 

počet jejích stran na dnešních rekordních 72 (z původních 58). Některé části shrnutí se opakují. 

Vyzývá SMS, aby se zamyslela nad formátem situační zprávy. 

 

M. Singer: Táže se, zda agregát M2 neroste poněkud rychleji, než by odpovídalo celkové 

utlumenosti ekonomiky? Je to způsobeno růstem agregátu M1 (nárůst jednodenních vkladů) nebo 

existuje nějaký jiný fundamentální důvod? 

 

M. Singer: V komentáři o finančních investicích domácnosti (str. 57) je uvedeno, že se většinou 

jedná o spořící dluhopisy MF. Jaký je přibližně podíl tohoto instrumentu? Domnívá se, že spořící 

dluhopisy lze spíše považovat za spořící instrument než za finanční investici. 

Odpověď SMS: SMS ověří, o jaký podíl se jedná. 

 

M. Singer: Ke stanovisku poradce poznamenává, že mu s výjimkou komunikačního doporučení 

připadlo spíše jako sbírka knižních rad. 

 

E. Zamrazilová: Ocenila stanovisko poradce. Domnívá se, že stanovisko implikuje, že 

intervence nejsou vhodnou cestou.  

 

Poradce B. Vašíček: Smyslem stanoviska bylo pouze zdůraznit, že při současné volatilitě kurzu 

a nemožnosti jeho predikce v dlouhém období, je intervenční scénář předmětem výrazné nejistoty 

ohledně velikosti i samotného smyslu intervencí, kterou situační zpráva nedoceňuje. 

 

II.   Uzavřené jednání bankovní rady  

V. Tomšík: Údaje za několik posledních čtvrtletí naznačují, že ekonomický vývoj by mohl být 

skutečně horší, než jsme doposud předpokládali. Ekonomika se již nachází v recesi, která bude 
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patrně pokračovat. Prognóza růstu na rok 2013 je nižší než všechny, které jsme doposud na 

příští rok uváděli. Oživení, které bylo původně očekáváno pro rok 2013, nepřichází. Dokonce i 

na rok 2014 prognóza implikuje jen velmi slabé oživení. Inflace je pod kontrolou nejen na 

horizontu transmise, ale i za ním. Měnověpolitická i celková inflace budou na významné části 

horizontu prognózy pod 2% cílem. Výraznější oživení nelze očekávat ani u soukromé spotřeby, 

jejíž růst je nejnižší od roku 1993. Stále předpokládáme, že k růstu HDP přispěje pozitivně čistý 

export, ale i zde existují dvě velké nejistoty. Výhled zahraničí není dobrý, a přestože se našim 

hlavním obchodním partnerům doposud dařilo, toto nemusí trvat i v budoucnu. Jsme malá 

otevřená ekonomika a překvapení může připravit i vývoj kurzu, který nemusí být zdaleka tak 

stabilní, jak implikuje prognóza. Kurz by mohl začít posilovat, což by poškodilo čistý export. 

Z tohoto důvodu žádal o vysvětlení k běžnému účtu, kde vidí možná apreciační rizika. 

Navrhované snížení sazeb o 25 b.b. je na místě učinit dnes, protože prognóza napovídá, že 

kroků bude třeba učinit více. Neméně důležitým rozhodnutím bude další komunikace. Domnívá 

se, že by mělo být dnes oznámeno přerušení dalších prodejů výnosů devizových rezerv. Přestože 

dříve panoval konsenzus, že tento nástroj s měnovou politikou nesouvisí, dnes půjde o 

měnověpolitické opatření, nikoliv opatření související s nedostatkem devizových rezerv. Jako 

druhý krok se nabízí závazek „0-3-3“ (držet sazby na nule po dobu tří let nebo pokud inflace 

nedosáhne 3 %). Poznamenává, že na poradě s experty se spíše klonil k variantě „0-2-2“, ale 

z důvodu kredibility mu „0-3-3“ dnes připadá vhodnější. Nepovažoval by za vhodné 

zdůrazňovat, že se jedná o měnověpolitickou inflaci, které veřejnost příliš nerozumí, ale hovořit 

pouze o inflaci. Konečně je třeba mít na paměti, že devizové rezervy nejsou standardní nástroj. 

Jde o standardní nástroj pro ovlivnění volatility kurzu, zatímco dnes se pokoušíme ovlivnit 

střednědobý trend kurzu. Tento rozdíl ale není třeba veřejně zdůrazňovat a intervence lze 

komunikovat jako standardní nástroj v logice indexu měnových podmínek, který je relevantní 

pro malou otevřenou ekonomiku. 

P. Řežábek: Česká ekonomika se přizpůsobuje vnitřním i vnějším podmínkám. Fiskální 

konsolidace má negativní dopad na reálný růst domácí ekonomiky. V případě exportu je více 

optimistický ve světle předchozích jednání se zástupci exportérů, kteří očekávají v druhé 

polovině příštího roku oživení. Kurz nás může překvapovat jak na apreciační, tak i depreciační 

straně. Může rovněž dojít k nastartování procesu reálné konvergence, což by mělo výrazně 

pozitivní vliv i na inflaci. Současná inflace odpovídá nízkému růstu jak doma, tak v zahraničí, a 

při neexistenci poptávkových tlaků jsou jejím hlavním determinantem nákladové ceny. 

Významnou neznámou je vývoj sentimentu, který nemůže být ovlivněn technokratickým 

přístupem k měnové politice. Pokud nedojde ke změně sentimentu, tak může současná situace 

přetrvávat i po delší dobu. 

K. Janáček: Stávající konstelace s nulovým omezením pro měnověpolitické sazby je 

výsledkem setrvačnosti negativních poptávkových šoků, které ústí v dlouhodobější pokles 

výkonu ekonomiky. Série po sobě jdoucích situačních zpráv opakovaně potvrzovala 

prohloubení tohoto poklesu a odkládala nástup oživení do vzdálenější budoucnosti, stejně jako 

snižovala intenzitu tohoto oživení. Jakkoliv se na negativním vývoji poptávkové dimenze 

významně podílelo zahraničí a jeho interakce s domácím prostředím, skutečností je nejen 

přerušení reálné konvergence, ale pravděpodobně i nastupující divergence. Intenzita domácího 

poklesu tak předháněla relevantní zahraničí (Slovensko, Polsko, Německo). Zjednodušeně 
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řečeno, nadměrně nízká měnověpolitická inflace je produktem nízkého výkonu ekonomiky a 

nízké spotřeby. Na této konstelaci se nutně podílí nastavení fiskální politiky, která se svými 

balíčky jednoznačně orientovala na konsolidaci. Hlavním přínosem konsolidace má být příznivé 

hodnocení České republiky finančními trhy, tzn. potenciálně nižšími náklady na půjčování. 

Existuje ale trade-off mezi vahou tohoto efektu a dopady do útlumu ekonomiky. Dlouhodobější 

útlum výkonu ekonomiky může sám o sobě v budoucnosti přispět k zhoršenému hodnocení 

finančními trhy. Fiskální konsolidace má navíc od roku 2010 jen málo vhodné a výrazně 

procyklické časování. V situaci, kdy vnější prostředí a další faktory brzdí výkon ekonomiky, 

nasazená dimenze fiskální konsolidace tyto brzdy výrazně zesiluje. Měnová politika může jen 

stěží svým opakovaným uvolňováním vykompenzovat protisměrné působení fiskální politiky. 

V širším makroekonomickém pohledu se izolované působení měnové politiky jeví jako málo 

vhodné a opodstatněné pro další uvolnění měnových podmínek. 

M. Hampl: Připomíná teorém skluzavky, který formuloval na minulém zasedání. Stále ještě 

jedeme po skluzavce standardních opatření, ale blížíme se okamžiku pádu do vody, tj. jiného 

světa, než ve kterém jsme doposud žili. Díky zapracování CF jsme získali ještě jedno zasedání, 

a tedy ještě jednu zatáčku před pádem do vody, který se neodvratně blíží. Dnešní zasedání 

představuje ještě relativně komfortní situaci i pro komunikaci, protože se ještě nepohybujeme 

v „terra incognita“. Blízkost této hladiny ale představuje komunikační výzvy, které možná 

nejsme schopni v tuto chvíli docenit.  Opuštění skluzavky a pád do vody znamená nejenom, že 

opouštíme standardní instrumentarium, ale i krásný novokeynesiánský svět našeho modelu, 

který pracuje s agenty očekávající měnověpolitické akce v podobě změny sazeb. Zapracování 

dalších úvah bude znamenat nejen výzvy rozhodovací a komunikační, ale i analytické, technické 

a přípravné. V tomto smysl již formuloval některé dotazy na přípravných schůzkách. Pokud se 

přepneme do režimu jiného měnověpolitického nástroje, tak nebude možno v prognóze jen 

nakreslit jinou čáru a pokračovat jako doposud. Bude nutné zhodnotit, zda agenti zásadně 

nezmění chování, stejně tak jako se může v modelu změnit mnoho jiných veličin a stavů. Pokud 

bude například nutno změnit stálý stav ekonomiky, půjde o daleko netriviálnější problém, než je 

formulace alternativního scénáře. Získali jsme tedy oddechový čas, který by neměl být 

prodlužován o několik dalších kvartálů. Bude nutno se přizpůsobit tomu, že dochází k přepínání 

do jiného stavu a modelu uvažování, než platil doposud. To je pochopitelně velmi intelektuálně 

náročné pro bankovní radu i celou instituci. Těmto výzvám bude třeba čelit při přípravě příští 

prognózy, ne-li dříve a některé související skutečnosti bude komentovat i u materiálu „Proces 

tvorby a komunikace měnové politiky v případě devizových intervencí“. I přes to všechno se 

nedomnívá, že česká ekonomika je schopna na viditelném horizontu za normálních podmínek 

spadnout do deflační pasti. To ovšem neznamená, že by měnová politika neměla činit nic. 

L. Lízal: Na začátek je dobré připomenout, že inflační tlaky skutečně neexistují. Výhledově se 

pohybujeme v dolní části tolerančního pásma inflace. To je důvodem, proč jsme nuceni 

uvažovat o dalším snížení, zejména protože hospodářský výhled je horší než v minulé situační 

zprávě. V delším horizontu dochází k poklesu jak v domácí ekonomice, tak zejména 

v zahraničí. Osobně vnímá velmi silně, že všeobecná nejistota neklesá a podvazuje veškerou 

ekonomickou aktivitu. V Evropě zatím neexistují jednoznačná řešení problémů, a tudíž nejistoty 

zůstávají. Tyto nejistoty působí i na export jakožto hlavní zdroj domácího ekonomického růstu. 

Aktéři v exportních odvětví si tyto nejistoty uvědomují, a chovají se proto velmi konzervativně. 
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Je patrné, že deleveraging ekonomik bude muset pokračovat, protože veřejné finance v mnoha 

zemích narazily na bariéru a nemohou se vykoupit pomocí vyšších veřejných výdajů. 

Optimistickým scénářem je postupná stabilizace této situace. Naváže na M. Hampla v tom 

smyslu, že vývoj, který byl právě naznačen, může implikovat změnu preferencí a chování 

subjektů. Vodítka, která poskytuje model, mohou být zatížena větší chybou. Pokud se subjekty 

přepnou do nového režimu, budou se chovat jinak než v dobách, kdy vše naznačovalo, že u 

veřejných dluhů neexistují limity. V této situaci by měnová politika měla použít standardní 

krok, který má k dispozici, a až dojde k vyčerpání standardního rámce, pak přistupovat 

ke krokům nestandardním. 

E. Zamrazilová: Kombinace nákladových inflačních tlaků, tlaků z dovozních cen i z minulého 

vzestupu DPH, zabraňuje prostřednictvím vytěsňujícího důchodového efektu vzniku 

poptávkových inflačních tlaků. Obdobné faktory budou působit na významné části horizontu 

prognózy. Na druhé straně deflační hrozbu nevnímá jako reálnou z důvodů, které detailně 

vysvětlila na minulém zasedání. Mezi tyto důvody přibyl šestiprocentní růst měnového agregátu 

M2 v období, kdy nominální růst HDP dosahuje cca dvou procent. Počínaje inflací za říjen, 

která bude zveřejněna příští pátek, bude možno vyhodnotit, do jaké míry je rychlý růst cen 

potravin způsoben primárním dopadem DPH a do jaké míry jde o jiné faktory. Definitivní 

odpověď bude k dispozici v únoru 2013. Během dvou týdnů budou k dispozici rovněž 

předběžná data o HDP za třetí čtvrtletí a upřesnění HDP za druhé čtvrtletí. Z tohoto důvodu by 

považovala za vhodné počkat na tato data a „nevystřelit poslední symbolickou nábojnici“. 

Pokud by sama k tomuto kroku někdy přistoupila, tak jen pokud by byly podstatně více 

analyzovány jeho možné implikace. Vyjadřuje názor, že zbrklost by do instrumentária 

centrálních bank patřit neměla. Riziko kredibility by vnímala především, kdyby skutečná inflace 

byla v budoucnu nad prognózou, riziko v opačném směru vidí pouze při zhmotnění deflačních 

tendencí, které za reálné nepovažuje. Inflace se tedy patrně bude v horizontu prognózy 

pohybovat v dolní polovině tolerančního pásma, a to i  při zachování sazeb. V závěru 

zdůrazňuje, že nevidí žádný důvod pro změnu tohoto status quo na dnešním zasedání. 

M. Singer: Navazuje na L. Lízala, který zdůraznil, že některé subjekty teprve čeká poznání, že 

fiskální politika a trhy mají své meze. Uvádí případ, že v médiích bylo hojně reflektováno, že 

jeden typ polského státního dluhopisu se financuje za nižší úrok než dluhopis domácí. Minulý 

týden ale došlo k podstatně závažnějšímu novému jevu a to, že Česká republika a Polsko se 

financují levněji než Francie. To by před několika lety šlo nazvat tektonickou změnou na 

finančních trzích. A přitom proti rozdílu pracuje třeba výhoda likvidity atd. Vlády, které se 

pokusí si s fiskálem zahrávat, mohu být trhy brzy napomenuty, nebo se budou muset uchýlit 

k nedobrovolným opatřením financování veřejného dluhu (fiskální represe). Za druhé, už 

nějakou dobu se nacházíme v situaci, kdy se naprosto mění poměr mezi kredibilitou, 

komunikací a tím, co se stane. Vždy jsme v zásadě říkali to, o čem jsme byli přesvědčeni, že to 

uděláme, což jsme následně činili. Nyní se ale ocitáme v situaci, že nechceme-li intervenovat, 

tak ti, kteří skutečně intervenovat nechtějí, by se měli chovat, jakože intervenovat chtějí. 

Naopak ti, jimž intervence nevadí, když budou říkat, že intervenovat možná nebudeme, tak se 

intervencí mohou dočkat. Toto je naprostá změna situace, která s sebou nese rovněž riziko 

kredibility, tj. čím více nebudeme chtít intervenovat, tím více se budeme chovat, jakože 

intervenovat chceme. Významná ztráta kredibility by hrozila, kdybychom se dostali do situace, 
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kdy trhy budou intervence očekávat, tj. když ceny budou mnohem níže, než bylo očekáváno, a 

nakonec budeme situací donuceni něco činit. Podobnou situaci ČNB již v minulosti zažila a 

nepřineslo jí to velkou reputaci, přestože ceny se neodchylovaly směrem nahoru ale dolů. Tato 

rizika částečně vyplývají i z modelu, přestože jeho schopnost přesně mapovat, co se děje na 

hraně nulových sazeb, je patrně velmi omezena, právě z důvodu měnících se očekávání.  Za 

třetí, je třeba připomenout, že předchozí logika platí i pro deflaci. Čím více chceme zabránit 

deflaci, tím více se musíme chovat tak, že věříme, že je reálnou hrozbou. Nebudeme-li to tvrdit 

a patřičně se chovat, riskujeme, že k deflaci dojde. Nicméně souhlasí s M. Hamplem, že 

deflační scénář je velmi nepravděpodobný. Paradox komunikace zde platí zcela stejně. Za 

čtvrté, rizika prognózy vnímá zcela opačně než E. Zamrazilová. Existuje riziko, že subjekty 

pochopí blízkost limitů fiskální politiky a spirála sebeurychlujících efektů může vést k dalšímu 

odložení spotřeby i celkového oživení. Může se tak nejen zhoršit sentiment na našich trzích 

v Evropě, ale rovněž trhy na východě mohou zjistit, že nemají kam exportovat. Koexistence 

všech těchto jevů implikuje, že k naplnění deflačního scénáře by mohlo dojít jen při výrazné 

domácí skepsi v kombinaci se zahraničním přesvědčením, že situace v domácí ekonomice je 

relativně stabilní. Jinak řečeno, i když nebudeme nikdy považováni investory za Švýcarsko, 

deflační scénář by se mohl naplnit pouze při pevném či slabě apreciujícím kurzu vlivem toho, že 

se nechováme natolik nezodpovědně jako ostatní. Přestože je pravděpodobnost tohoto scénáře 

nízká, vývoj v posledním období ke snížení této pravděpodobnosti určitě nevedl. Jedinou 

možností je tedy udělat vše proto, aby k intervencím nedošlo, což implikuje standardní reakci, 

tj. snížení sazeb. Po dlouhé úvaze preferuje snížit sazby na nulu a z komunikačních důvodů 

snížit rozpětí vůči lombardní sazbě. Souhlasí s V. Tomšíkem, že rozhodnutí by mělo být 

komunikačně doprovozeno. Protože konsenzus o variantě „0-3-3“ zřejmě nepanuje, tak dává ke 

zvážení komunikační návrh ze stanoviska poradce, tj. „držet sazby v delším horizontu než dojde 

k výrazným inflačním tlakům“. 

V. Tomšík: Bude mít dvě poznámky. Za prvé, padlo zde rčení o vykompenzování okolního 

prostředí či fiskální politiky. Osobně nevnímá, že se měnová politika pokouší něco 

vykompenzovat. Nacházíme se v jistém makroekonomickém prostředí a využíváme nástroje, 

které máme k dispozici, pro dosažení cíle inflace 2 %. Mohla by existovat situace, kdy okolní 

prostředí pomáhá tento cíl naplňovat, což se neděje. Za druhé, souhlasí s M. Hamplem, že si 

není jist, zda jsme schopni zcela docenit „nové vody“ v oblasti implementace měnové politiky. 

Stále ale platí, že naším mandátem je naplnění inflačního cíle, a tím ukotvení inflačních 

očekávání, což je stěžejní pro kredibilitu měnové politiky. Získání kredibility v posledních 

letech bylo velmi nákladné a národohospodářské ztráty v 90. letech obrovské. Z tohoto vyplývá, 

že nejhorším řešením jsou dvouleté „prázdniny“. Náklady za dva roky by byly ještě výrazně 

vyšší. I když se blíží „neznámé vody“, neměli bychom se bát do nich vkročit, učinit, co je třeba, 

a řešení neoddalovat. Připomíná, že za poslední rok byla komunikace bankovní rady velmi 

nejednotná. Komunikace by tedy měla být jednoznačná, aby ji trh chápal. 

K. Janáček: V současnosti existuje osm zemí, které mají úrokové sazby 0,5 % a níže: ČR, 

Japonsko, Švýcarsko, Singapur, Bulharsko, Dánsko, USA a Velká Británie a dvě specifická 

teritoria bez centrální banky, ale s měnovou autoritou: Hong Kong a Macao. Žádná z těchto 

zemí nemá stanovené sazby pouze ve výši striktní nuly. Banky mají většinou interval: Japonsko 

0,0 – 0,1, Švýcarsko 0,0 – 0,1 a USA 0,0 – 0,25. Je ale rovněž nutno odlišit systémy 
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s přebytkem likvidity, kterou centrální banka stahuje, a s nedostatkem likvidity, kterou centrální 

banka dodává. Pokud centrální banka dodává likviditu bankovnímu sektoru prostřednictvím 

repo operací za nízké sazby, záporná diskontní sazba znemožňuje, aby se tato likvidita vrátila 

nazpátek do centrální banky. V české realitě, kdy repo operace naopak likviditu stahují, toto 

není nutné a pokud bude diskontní sazba rovna repo sazbě, tak to zřejmě pouze povede ke 

změně preferované depozitní facility. K rizikům nulových sazeb patří: trestání věřitelů za 

neochotu bank poskytovat i rizikové úvěry a nejistota, zda výše sazeb stanovená ČNB může mít 

vliv na výši sazeb z retailových vkladů. Otázka je, do jaké míry se nulová sazba promítne do 

výše sazeb z vkladů, jejichž převážná část je držena na viděnou. Pokud je důvod držení vkladů 

čistě transakční a tyto sazby poklesnou úměrně, pak bychom pouze dosáhli poškození věřitelů. 

Pokud jsou mezi věřiteli institucionální investoři jako fondy peněžního trhu, penzijní fondy či 

pojišťovny, jejich pozice u bank může dosáhnout i ztrát. Z praktického pohledu nelze očekávat 

náhlý a výrazný odliv depozit z důvodu nulové sazby z vkladů a jejich přeměnu ve spotřebu. 

Pokud by toto byl náš vedlejší cíl, tak je třeba si uvědomit, že to může mít negativní dopad do 

bilanční likvidity bank a může dojít k dopadu do disponibilního důchodu domácností, protože 

budou mít nižší příjem z finančních aktiv. Je nutno dodat, že snížení úrokových sazeb na nulu 

bude mít vliv i na dlouhodobé sazby, které jsou do značné míry ovlivňovány svrchovanou 

rizikovou prémií. Výnosy z aktiv bank v delších splatnostech jsou tedy v domácí ekonomice 

standardně vázány na vládní výnosovou křivku jako benchmarkový index. Náhlý růst 

svrchované prémie, kterou ČNB není schopna ovlivnit, daný jakýmkoliv šokem, jako je např. 

pokles sazeb na nulu, patrně povede k růstu delších klientských sazeb. V tomto smyslu můžeme 

držbou repo sazby na nulové úrovni nechtěně docílit růstu delšího konce výnosové křivky. 

Strmější výnosová křivka je pozitivní jev pro bankovní sektor, protože má vyšší net interest 

margin, ale vůbec neovlivňuje hospodářský růst.  

L. Lízal: Souhlasí s V. Tomšíkem, že vazba mezi kompenzací fiskální a měnové politiky je 

jinak převlečená vazba mezi tím, že cílem měnové politiky je hospodářský růst a z hlediska 

komunikace je třeba se vrátit k tomu, že naším cílem je cílování inflace a cenová stabilita. Toto 

jsou tedy pouze vstupní podmínky, nikoliv něco, co bychom chtěli přímo ovlivňovat. Z tohoto 

důvodu se přiklání k formulaci, která bude v sobě zahrnovat náš cíl cenové stability, tedy 

v současné situaci dosažení inflačních tlaků. Tedy nikoliv závazek, který je dán numericky, ale 

závazek, který vyplývá z našeho mandátu.  

E. Zamrazilová: Komentář K. Janáčka zřetelně ukázal, že velmi nízké úrokové sazby mají 

obdobný efekt jako inflace, a to přerozdělení bohatství od věřitelů k dlužníkům. 

M. Hampl: Souhlasí s L. Lízalem, že není vhodné mluvit o tom, co nejsme ochotni udělat, 

protože se můžeme ocitnout v situaci, kdy to bude třeba udělat, a my nebudeme ochotni. Nicméně 

pokud se bavíme o intervencích, tak jsme je vždy formulovali jako nejbližší možný nástroj, který 

by přicházel v úvahu, pokud se vyčerpají standardní nástroje, a když budeme cítit, že je to 

potřeba. Je přesvědčen, že u intervencí je to jako u mnoha jiných věcí, tedy chtít nebo nechtít není 

ani tak otázkou principu jako otázkou míry a času. Každý z nás tuto míru zřejmě vidí někde jinde, 

ale je velmi dobře představitelné, že všichni členové stávající bankovní rady by za určitých 

okolností intervence odsouhlasili. Domnívá se, že by bylo vhodné „poslední zatáčkou“ projet, 

když nás stejně nemine. Žádá o ujištění, že nulové sazby nepůsobí nějaké právní a jiné 

komplikace. Dříve panoval konsenzus, že sazby být nula nemohou, pak došlo ke změně názoru. 
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Dnes se ale nacházíme u vážného rozhodování a toto rozhodování musí být založeno na 

spolehlivém ujištění SMS a SK, že nulové sazby skutečně nejsou technických či právním 

problémem. Domnívá se, že vyhlášení ukončení repo operací při dosažení nulové sazby by mohl 

být měnověpolitický nástroj per-se. K předchozí poznámce E. Zamrazilové uvádí, že excesivně 

nízké sazby jsou pochopitelně významným rizikem pro finanční stabilitu, ale jde o excesivně 

nízké sazby v dobrých časech. Není si vědom, že by existovala literatura, která by tvrdila, že 

nízké sazby či uvolněné měnové podmínky ve špatných časech prohlubují finanční nestabilitu. Je 

ovšem možné, že neexistuje konsenzus o tom, v jakých časech se nacházíme. 

 

M. Singer: Rozumí názorům V. Tomšíka, že není třeba vnímat měnověpolitické rozhodnutí jako 

kompenzaci fiskální politiky. To je samozřejmě čistý pohled centrálního bankéře. Na druhou 

stranu si uvědomuje rizika, které zdůraznil především M. Hampl, tj. např. že není zřejmé, jaký by 

byl vliv ukončení repo operací na dostupný kolaterál. V této situaci, kdy potenciální náklady 

všech dalších rozhodnutí jsou velmi vysoké, dává ke zvážení, zda by nebylo vhodné pozvat na 

jednání o příští situační zprávě ministra financí. Ke komunikaci dodává, že se de-facto nacházíme 

v negativní rekurzi. Na jednu stranu říkáme, že jsme připraveni něco učinit, abychom to učinit 

nemuseli. Je otázka, když to říkáme, zda neformulujeme očekávání tak, že to nastane. 

Komunikace je tedy mnohem složitější než v normálních časech. Teď v každém iterativním 

kroku zhodnocení toho, co říkáme, dochází k oscilaci na druhou stranu. Ve světle těchto rizik se 

mu nejeví diskuze s ministrem financí jako příliš nákladná. Souhlasí s hodnocením M. Hampla, 

že nízké úrokové sazby jsou problémem v dobrých časech nikoliv špatných. Připomíná 

Friedmanovo „fallacy of low interest rates“, tj. úrokové sazby nemohou být samy o sobě pro 

reálnou ekonomiku nízké či vysoké, jsou nízké či vysoké jen vůči budoucí míře inflace. Tedy, i 

když nedojde k deflační periodě, úrokové sazby nemusejí být vůči realizované inflaci za 1,5 roku 

příliš nízké, i když nominálně velmi nízké vypadají. 

 

V. Tomšík: Rozumí komentáři M. Hampla o signalizačním vlivu ukončení repo operací. Na 

druhou stranu nevíme, zda banky v současné nejisté době kolaterál nepotřebují. Pokud dojde ke 

snížení sazeb na nulu, můžeme deklarovat, že jsme indiferentní, zde banky využijí dobrovolných 

rezerv nebo repo operací. Banky se mohou rozhodnout při řízení likvidity, kterou facilitu využijí. 

K poznámce K. Janáčka o výnosové křivce dodává, že pokud skutečně chceme ovlivnit i její 

dlouhý konec, tak je na místě se bavit o závazku „0-3-3“. Dodává, že významné centrální banky 

možná nemají nulové úrokové sazby, ale mají kvantitativní uvolňování (OMT, QE3, nákup aktiv 

ze strany Bank of England), což by dle jeho názoru ČNB v této chvíli v žádném případě činit 

neměla. Například Dánsko má dokonce úrokové sazby záporné. V tomto kontextu nepovažuje 

nulové sazby za žádnou nedotknutelnou hranici. Závěrem dodává, že se cítí být jako reprezentant 

centrální banky jak pro dlužníky, tak pro věřitele. 

 

E. Zamrazilová: Nulové úrokové sazby by akceptovala, kdyby na horizontu prognózy viděla 

jasná deflační rizika, která  ale v současnosti neexistují. Naopak je patrné, že růstu spotřeby 

domácností brání kontraproduktivně vysoká inflace základních životních potřeb a nevidí na 

horizontu nějaké zásadní zmírnění. 

K. Janáček: Ke komentáři V. Tomšíka dodává, že jeho preference nejít na nulu je pouze 

technická, a má velký význam pro reputaci ČNB. ČNB před časem kontaktovala v této věci 

náměstky čtyř ministerstev. V současnosti stále ještě existuje devět zákonů a zákonných norem, 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 1. listopadu 2012 

17  

ve kterých jsou sazby vázány na diskontní sazbu. Všechna ministerstva odpověděla, že pracují na 

tom, aby došlo ke změně. Pokud diskontní sazba nezůstane pozitivní, tak příští den může být tisk 

plný komentářů, že jsme centrální bankéři dlužníků.  

 

M. Hampl: K intervencím dodává, že je nepovažuje za natolik komunikačně složité jako 

samotné rozhodnutí k nim přistoupit. Dočasnou komunikaci bylo třeba chápat ve smyslu, že jsme 

ochotni k intervencím přistoupit, jestli to bude potřeba, což je naším rozhodnutím. Vidí omezení 

predikčního aparátu, protože nepodmíněná prognóza vždy vede inflaci do cíle. Bohužel ale 

v příštím kvartálu je odpovídající úroková sazba záporná. Jiná situace by byla, kdyby existovaly 

nějaké výraznější proinflační tlaky u měnověpolitické inflace, které evidentně neexistují. 

 

M. Singer: Navrhuje, že pokud existuje vůle ke snížení úrokových sazeb, je možné ponechat 

kladnou úrokovou sazbu na symbolické úrovni. Pokud by to mělo být velmi malé pozitivní číslo, 

tak by mělo nacházet v pásmu, kdy komerční banky budou indiferentní, jestli u ČNB deponují 

likviditu v repu nebo v dobrovolných úložkách. Tedy taková hodnota, u které banky budou velmi 

zvažovat, zda s ohledem na výši vypořádacích poplatků repo operace uskutečňovat.  Tato hodnota 

je pravděpodobně níže než na 0,1 %. Nabízí se sazba 0,05 %, která z komunikačního hlediska má 

prakticky stejný efekt jako 0 % za předpokladu, že bude řečeno, že toto je poslední krok.    

 

T. Holub: V zákonech je uvedena diskontní sazba. SBO hovořila na otevřené části zasedání o 

rozpětí mezi diskontní a repo sazbou. Pokud by byla diskontní sazba nulová, tak banky přestanou 

využívat repo operací, když bude repo sazba na úrovni 0,05 %. Nulová sazba je ale 

pravděpodobně nejčistší řešení. Problém by nastal tehdy, kdyby dlužníci začali od věřitelů 

vymáhat peníze, protože sazba by byla negativní. Ve chvíli, když je sazba nulová, tak zde žádná 

sankce není a tím se zvětšuje motivace ministerstev urychlit změnu příslušných zákonů. 

 

L. Lízal: Krok, který uděláme, by měl zjevně implikovat, že se nacházíme na absolutní či 

technické nule a to i z důvodu efektu na kurz. Diskontní sazba se využívá velmi málo a to 

především v oblastech sankčních, kde je navíc stanoven limit např. 60 korun, do kterého se 

sankce vůbec nevymáhá.  

 

M. Singer: Zdá se, že některé zákonné normy skutečně existují. Proto je vhodné snížit na malou 

pozitivní hodnotu a jasně deklarovat, že toto je technická nula. Navrhuje snížit obě sazby na 

0,05 %. 

 

K. Janáček: V některých právních normách diskontní sazba fakticky nemá velký význam, ale má 

velký význam u sociálního pojištění, protože zde jsou sumy velké. 

  

M. Hampl: Ujištění, zda nulová sazba představuje zákonný problém, by měl podat odborný 

aparát. SMS tvrdí, že nějaké normy existují, ve kterých otázka nulové diskontní sazby upravena 

není, ale nelze je považovat za problém. Žádá rovněž o vyjádření Sekci kancelář.  

M. Singer: Vzhledem k povaze diskuse přizval zástupce odboru legislativního a právního sekce 

kancelář.  

(Bankovní rada čekala na příchod právních expertů a tím došlo k prodloužení jednání).  
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T. Rýdl (ředitel Odboru legislativního a právního Sekce kancelář, přizvaný na část 

uzavřeného jednání): Z pohledu obchodů ČNB, pro které bankovní rada stanovuje sazby, je 

rozhodnutí zcela na bankovní radě a obecně právní předpisy nebrání, aby byly sazby nulové. 

Pokud jde o odkazy jiných právních předpisů, podle nichž vypočítávají např. sankce či jiné 

formálně právní výpočty, na sazby centrální banky, tak byla před nedávnem provedena ve 

spolupráci se SMS rešerše předpisů. Těchto norem, ve kterých se pracuje s násobkem sazeb, ještě 

několik existuje a příslušné rezorty byly upozorněny, stejně jako byl již v roce 2009 upozorněn 

předseda Legislativní rady vlády, aby došlo ke změně z násobků na součet, pokud příslušná 

norma má plnit svojí funkci. Hlavním cílem ČNB je ale péče o cenovou stabilitu, a pokud obecně 

umožňuje právní systém jít na nulovou sazbu, tak by ČNB při sledování tohoto cíle neměla 

upřednostňovat dikci jiných zákonných norem, protože za ně nenese odpovědnost. 

 

M. Singer: Děkuje za tuto odpověď. Je dobré si připomenout, že cenová stabilita je hlavním 

cílem ČNB. Na druhou stranu, zda budou sazby na nule či na velmi malé pozitivní hodnotě 

cenovou stabilitu příliš neovlivní. Je otázkou, která z těchto variant je vhodnější z komunikačního 

hlediska.   

 

V. Tomšík: Táže se, zda existuje ochota diskutovat další komunikační návrhy jako je závazek 

držet sazby delší dobu na nule, přerušení odprodejů a dodatečně snížení lombardní sazby na 

0,25 %. 

 

M. Singer: Žádá SMS o názor na snížení lombardní sazby na 0,25 %. 

 

T. Holub (ředitel SMS): Efekt snížení lombardní sazby zřejmě bude jako minule čistě signální, 

tedy snížení lombardní sazby na 0,25 % je možné. 

 

M. Singer: Navrhuje doplnit případné rozhodnutí o snížení sazeb vyjádřením, že sazby budou 

drženy na této hranici v delším horizontu, dokud nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků. 

 

III.  Úkoly 

Nebyly zadány. 

 

IV. Rozhodnutí 

Po projednání situační zprávy bankovní rada rozhodla snížit limitní úrokovou sazbu pro 

dvoutýdenní repo operace o 0,20 procentního bodu na 0,05 %. Zároveň rozhodla snížit lombardní 

sazbu na 0,25 % a diskontní sazbu na 0,05 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní 

rady: Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Kamil Janáček a Lubomír Lízal. Dva 

členové hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny: Pavel Řežábek a Eva 

Zamrazilová.  

 

Zapsal: Bořek Vašíček, poradce bankovní rady 

 


