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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 2. května 2013 

 

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

Lízal, Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová. 

 

I. Diskuze navazující na prezentaci 3. situační zprávy 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o vlivu změn důchodového systému na míru úspor): Poznamenává, že 

situační zpráva (dále jen SZ) obecně odpovídá tomu, jak sama vnímá současnou situaci. Uvažuje 

nad tím, proč se míra úspor v posledním čtvrtletí roku 2012 skokově zvýšila. Nemůže být zvýšení 

způsobeno skutečností, že v té době bylo naposledy možno vstoupit do třetího pilíře penzijního 

systému za původních, výhodnějších podmínek (garance nezáporného výnosu, výše státního 

příspěvku)? Peníze na penzijní připojištění nemusí být čerpány z jiných typů úspor, ale mohou jít 

na úkor spotřeby. 

 

L. Lízal (v diskuzi o vlivu změn důchodového systému na míru úspor): V návaznosti na dotaz 

E. Zamrazilové se táže, jakým způsobem se tento problém odráží v SZ. 

Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS):  Hypotéza SMS je taková, že domácnosti měly 

ke konci roku 2012 motivaci uzavřít smlouvu o penzijním připojištění, ale nikoli nutně naspořit 

více prostředků. Uzavřením smlouvy došlo k uzamknutí výhodnějších podmínek třetího pilíře do 

budoucna. Data Asociace penzijních fondů ukazují, že ačkoli na konci roku 2012 dramaticky 

vzrostl počet účastníků třetího pilíře, množství uložených prostředků se zvýšilo pouze mírně. 

Chování nových účastníků třetího pilíře již ale může být jiné v roce 2013 a později. Záleží na tom, 

zda budou prostředky určené na připojištění přesměrovány z jiných typů úspor, či zda se bude 

jednat o dodatečné čisté úspory. Míra úspor narostla skokově už v prvním kvartále roku 2012; 

nárůst v posledním kvartále byl relativně mírný. V úterý navíc zveřejnil ČSÚ revizi ročních 

národních účtů, kde se sice agregátní HDP mění pouze v řádu 0,1 či 0,2 procentního bodu, ale 

pokles spotřeby domácností v roce 2012 je o 0,9 procentního bodu mírnější, než ukazovala 

původní data. To může znamenat, že nárůst míry úspor byl méně výrazný, než jsme se domnívali. 

K tomu je však ještě třeba zanalyzovat příjmy domácností a zjistit, zda nedošlo ke změně 

disponibilního důchodu.  

 

E. Zamrazilová: Nakolik se mohla změna výrobního programu ve Škodě Auto podílet na 

zhoršených výsledcích exportu v prvních dvou měsících roku 2013? Pokud se jedná o významný 

faktor, oslabení vývozu může být pouze krátkodobým výkyvem. V opačném případě je nutné 

počítat s dlouhodobější negativní tendencí v oblasti strojírenského vývozu. 

Odpověď SMS:  Vliv změn ve Škodě Auto na export je v prognóze pokládán za významný 

krátkodobý faktor. Bez zohlednění tohoto vlivu by byla prognóza vývozu ještě níže. 

 

E. Zamrazilová: Odkazuje se na stanovisko poradce. Na straně 4 poradce uvádí, že nevymezení 

se vůči projektovanému nárůstu úrokových sazeb a posílení kurzu koruny, což prognóza 

implikuje již pro druhou polovinu roku 2014, může mít za následek snížení inflačních očekávání 
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a zvýšení očekávané reálné sazby. Je to ze strany poradce míněno jako kritika komunikační 

strategie, nebo jako kritika modelu? 

Odpověď poradce Vašíčka: Nejedná se o kritiku komunikace, ale spíše upozornění na 

komunikační paradox. Na jednu stranu říkáme, že sazby budeme držet nízko po dlouhou dobu, ale 

přitom je podle prognózy máme zvednout už v období, kdy model ještě inflační tlaky neimplikuje. 

To je pochopitelně dáno zpožděním transmise, ale pro ekonomické agenty může být takový styl 

komunikace obtížně pochopitelný.  

 

Odpověď SMS:  Prognóza je založená na volných úrokových sazbách bez zohlednění dolní 

hranice, tedy model nám umožňuje snížit v blízké době sazbu pod nulu a pak v průběhu roku 2014 

se z této úrovně zvedat. V praxi však říkáme, že pod technickou nulu jít nemůžeme, a o to déle 

budeme posléze držet sazby na nule. Proto v našem komunikačním doporučení akcentujeme, že 

sazby budou na nule po delší dobu, dokud neuvidíme výrazný nárůst inflačních tlaků. K tomu 

dodáváme, že na horizontu prognózy žádné významné inflační tlaky nevidíme. Z toho si čtenář 

vyvodí, že sazby se zřejmě do konce roku 2014 nad technickou nulu nedostanou. 

 

L. Lízal: Děkuje poradci za inspirativní stanovisko. Zmiňuje, že vláda může mít problém 

s kompenzací státního příspěvku na úhradu energie z obnovitelných zdrojů. Táže se, jaký by byl 

efekt na inflaci a reálnou ekonomiku, kdyby tato podpora nebyla nakonec Bruselem skutečně 

povolena z důvodu, že jde o nedovolenou státní pomoc. Mohlo by dojít k okamžitému promítnutí 

do cen? 

Odpověď SMS:  U inflace se může jednat o příspěvek řádově pouze kolem jedné desetiny 

procentního bodu. 

 

L. Lízal: Znamenalo by to ale rozdíl cca 10 miliard ročně pro deficit státního rozpočtu. 

 

L. Lízal (v diskuzi o potenciálním snížení sazeb ECB): Do jaké míry zahraniční analytici 

předpokládají, že v dohledné době může dojít k poklesu sazeb ECB?  

 

M. Hampl (v diskuzi o potenciálním snížení sazeb ECB): Připojuje se k dotazu L. Lízala ohledně 

budoucího vývoje sazeb v eurozóně. Do jaké míry pracuje Consensus Forecast 

s očekávaným uvolněním měnových podmínek?  

Odpověď SMS:  Trajektorie použitá v prognóze vychází z tržních výhledů, které jsou časově 

konzistentní s Consensus Forecast, a tedy informace o snížení sazby ECB neobsahují. Na druhou 

stranu je hlavní refinanční sazba ECB v současné situaci do značné míry symbolická; důležitá je 

diskontní sazba, která již je na nule. 

 

L. Lízal: Nakolik významný je v prognóze předpoklad, že již zcela došlo k odpoutání cen ropy 

od cen plynu? Je možné očekávat méně inflační vývoj cen plynu z důvodu náběhu nových 

kapacit? 

Odpověď SMS:  U cen plynu ukazují aktuální tržní výhledy na poměrně silný pokles. Nůžky mezi 

vývojem cen ropy a plynu se rozšiřují, a možná i proto se objevuje větší ochota dodavatelů 

snižovat ceny plynu. Z anekdotické evidence vyplývá, že například RWE kromě aktuálního snížení 

cen také nabídlo zafixování ceny plynu do budoucna zhruba na současné úrovni – a pro 
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následujících 12 měsíců zafixování ještě o 3 % níže, což naznačuje očekávání dalšího poklesu 

tržních cen. 

 

L. Lízal: V SZ je zmíněno, že růst agregátní technologie je expertně tlumen na 3 %. Jaký je vývoj 

agregátní technologie v efektivní eurozóně? Budeme-li předpokládat, že jsme k eurozóně 

částečně dokonvergovali, je třeba zamyslet se nad rozdílem agregátních technologií v minulosti 

a nyní, případně zvážit rozsah expertního tlumení.  

Odpověď SMS:  Pro eurozónu bohužel nemáme model g3, abychom byli schopni identifikovat 

číslo, které přímo odpovídá tomu, co používáme pro ČR. Pracujeme však na rozsáhlejší změně 

modelu, a to včetně technologií. Analyzujeme citlivost předpokladů ohledně dlouhodobého růstu, 

do čehož patří zahraniční růst, rovnovážná apreciace koruny a domácí růst. Nebudeme ale moci 

přesně identifikovat, jaký bude potenciální růst eurozóny v příštích letech.  Budeme se však snažit 

udělat celkovou změnu tak, aby byla konzistentní z pohledu filtrace. K eurozóně jsme snad ještě 

nedokonvergovali, ale konvergence může probíhat na nižších tempech.  

 

L. Lízal: V SZ (str. 24) se několikrát hovoří o cenách minerálních paliv, ale čísla na začátku a na 

konci odstavce si odporují. Jednou se uvádí, že pokles cen paliv se v únoru prohloubil na – 4 %, 

přitom na konci odstavce je uvedeno 0,6 % Tyto údaje také nesouhlasí s grafem 2.2. 

Odpověď SMS:  Jedno číslo označuje meziroční růst, druhé označuje příspěvek do cen. Záležitost 

bude ve Zprávě o inflaci (ZoI) vyjasněna. 

 

L. Lízal: V SZ (str. 41) je uvedeno, že v důsledku nízkých úrokových sazeb se snížila zátěž 

domácností v podobě placených úroků. Snížila se také celková dluhová zátěž domácností, protože 

řada z nich je v defaultu, což je spojeno se sankčními úroky a poplatky?  

Odpověď SMS:  Ukazatel s dodatečnými dluhovými náklady zřejmě nepracuje, ale je třeba to 

ověřit. Odpověď bude zaslána e-mailem. 

 

L. Lízal: V SZ (str. 46) je patrně rozpor, zřejmě by se mělo hovořit o přepočteném počtu 

zaměstnanců. Žádá o vyjasnění. 

Odpověď SMS:  Jedná se o údaje nefinančních podniků s 50 a více zaměstnanci. Je to jiný datový 

zdroj, který popisuje podsegment ekonomiky. Záležitost bude v ZoI  vyjasněna. 

 

L. Lízal: Odkazuje na poznámku pod čarou číslo 55 v SZ (ukazatele udržitelnosti cen bytů). Táže 

se, zda se poznámka vztahuje ke grafu, který je přepočten hypoteticky na příjem domácností. 

Bylo by zajímavé v příštích SZ uvádět také vývoj cen bytů vzhledem k reálnému důchodu 

domácností.  

 

Odpověď SMS:  Poznámka bude tlumočena autorovi daného textu jako námět, aby v grafu byla 

příště uvedena také křivka zachycující reálný vývoj celkového disponibilního důchodu, nejen 

mezd.  

 

M. Hampl (v diskuzi o možném vývoji zásob): V SZ (str. 12) je uvedeno, že zásoby narostly 

díky výpadkům exportu a jakmile exporty znovu vzrostou, zásoby se opět sníží. K tomuto 

problému existují různé hypotézy, přičemž chování zásob bude záviset na tom, v jaké fázi cyklu 
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se nacházíme. Byly zvažovány jiné možnosti, jak se zásoby mohou vyvíjet, než je trajektorie 

zmíněná v SZ? 

 

K. Janáček (v diskuzi o možném vývoji zásob): Připojuje se k dotazu M. Hampla ohledně 

různých hypotéz o budoucím vývoji zásob za současné situace.  

 

P. Řežábek (v diskuzi o možném vývoji zásob):  Připojuje se k dotazu M. Hampla a K. Janáčka 

ohledně různých hypotéz o budoucím vývoji zásob za současné situace.  

Odpověď SMS:  SMS spíše věří tomu, že v případě zásob se jedná o nepříjemné překvapení firem 

ohledně vývoje zahraničních zakázek, které vedlo k hromadění zásob. Nejedná se tedy o známky 

možného oživení, což by bylo alternativní vysvětlení. Firmy zvýšení zásob dopředu neavizovaly 

a také propad exportních zakázek nenaznačuje oživení, na které by si firmy předem hromadily 

zásoby.  

 

M. Hampl (v diskuzi o vývoji deficitu veřejných financí): Poukazuje na to, že deficity státního 

rozpočtu projektované v SZ (str. 15) se výrazně liší od výdajových rámců schválených vládou, 

zejména pro rok 2014. Táže se, zda může časem dojít k dalšímu přehodnocení vývoje této 

položky. Jsou v SZ zapracované dostupné informace ohledně vývoje plánovaných vládních 

výdajů? 

 

K. Janáček (v diskuzi o vývoji deficitu veřejných financí): Doplňuje otázku M. Hampla. V SZ 

(str. 14-15) je uvedena předpokládaná úroveň deficitu státního rozpočtu 2,4 % pro rok 2013 

a 2,2 % pro rok 2014. Přestože usnesení vlády z 24. dubna nebylo možné do současné SZ 

zapracovat, je třeba mít na paměti, že vláda schválila deficit 2,9 % pro rok 2014 a 2,8 % pro roky 

2015 a 2016. Jaká je hypotéza SMS ohledně vlivu, který takové rozhodnutí bude mít na měnové 

podmínky? 

Odpověď SMS: Informace z vlády v souvislosti s projednáním výdajových rámců nejsou 

zapracovány v prognóze ze dvou důvodů. První důvod je časový, neboť se jedná o nedávno 

oznámená rozhodnutí. Důležitější důvod je ale konceptuální, protože ČNB s fiskální politikou 

pracuje jiným způsobem než vláda – má nezávislou prognózu makroekonomického vývoje 

i fiskálních odezev. Vláda například ve svém konvergenčním programu předpokládá, že některá 

opatření související se spuštěním jednotného inkasního místa, které má ČNB za horizontem 

prognózy, spustí již v roce 2014. Jedná se přitom pouze o opatření, která by vedla ke zhoršení 

schodku. Současně vláda pracuje s některými opatřeními z oblasti efektivity státní správy, která 

ČNB z důvodu jejich nevyjasněné povahy zatím nezapracovává. Všechny nové informace budou 

vyhodnoceny v nejbližší SZ, kde bude zhodnoceno, která konkrétní opatření (k nimž již bude 

k dispozici nějaká kvantifikace) budou mít vliv na naši prognózu fiskálních podmínek. Není 

vyloučeno, že fiskální podmínky budou dále přehodnocovány s ohledem na to, jak se situace bude 

vyvíjet. Aktuálně jsou v prognóze zapracována všechna opatření na roky 2013 a 2014 dle platné 

legislativy. Takže prognóza neobsahuje například nedávno avizovaná prorůstová opatření, která 

ovšem nemají velký rozsah. Zároveň je možné doplnit, že současná vláda dlouhodobě dosahuje 

lepších výsledků schodku rozpočtu, než jak byly dopředu naplánované. 
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K. Janáček (v diskuzi o vývoji deficitu veřejných financí):  Navrhuje zkusit kvantifikovat, co by 

se stalo, kdyby se současné plány vlády podařilo přesně zrealizovat. Jinými slovy, jaký vliv na 

prognózu by mělo, kdyby byly použity vládní odhady ohledně vývoje fiskálu.  

 

M. Hampl (v diskuzi o vývoji deficitu veřejných financí): Poznamenává, že rozdíly mezi 

projekcemi ČNB a vlády mu připadají až příliš velké; jedná se o desítky miliard. Deklaruje-li 

vláda, že ve volebním roce nebude používat dodatečné příjmy ke snížení deficitu, tak je to nutné 

brát s ohledem na politický cyklus vážně. V prognóze se ale počítá se snižováním strukturálního 

salda pro příští roky, což již nemusí být reálné. 

Odpověď SMS: Rozdíl mezi projekcemi ČNB a vlády je v řádu cca 0,7 procentního bodu, takže 

dopad na HDP při standardním multiplikátoru 0,6 je cca 0,4 procentního bodu do dynamiky 

HDP, což implikuje mírný dopad na trajektorii sazeb. Efekt by tak nebyl zcela zanedbatelný, ale 

také ne velmi významný. Vláda nemusí stihnout ve volebním roce utratit dodatečné příjmy, 

protože to musí dopředu naplánovat. Na základě svých prognóz vláda nyní nevidí příliš velký 

prostor pro expanzi. 

 

M. Hampl (v diskuzi o vývoji deficitu veřejných financí): Konstatuje, že s utrácením může vláda 

začít již v letošním roce.  

 

M. Singer (v diskuzi o vývoji deficitu veřejných financí):  Poznamenává, že vláda bude chtít mít 

před volbami možnost utrácet, ale zároveň prezentovat dobrý výsledek schodku za rok 2013, 

takže k utrácení letos dojít nemusí.  

Odpověď SMS: Centrální vláda nemá pod kontrolou všechny veřejné rozpočty. Výpadky 

veřejných investic se odehrávají z větší části mimo centrální vládu, tedy na úrovni rozpočtů krajů, 

vysokých škol a podobně. V souvislosti s problémy kolem eurofondů je možné, že vláda nějaký 

předvolební balíček vygeneruje, ale bude těžké jej realizovat právě kvůli zmíněným problémům. 

Avizovaná expanze v letech 2015 a 2016 je za horizontem prognózy. Některá konsolidační 

opatření pro roky 2012 a 2013 mají pouze dočasnou platnost; například sjednocení DPH může 

mít jistý expanzivní vliv.  

 

M. Hampl: Táže se, zda a případně kde vidí SMS náznaky oživování české ekonomiky.  

Odpověď SMS:  Příliš mnoho náznaků oživení není vidět. V nedávné době SMS tyto náznaky 

viděla ve zlepšujícím se sentimentu domácností, ale nová čísla za duben už opět vykázala pokles. 

Ve vývoji tržeb maloobchodu s výjimkou motoristického segmentu vidíme kolísání kolem nuly 

v prvních dvou měsících roku 2013, což je lepší vývoj než v předcházejícím období. Jinak však 

v tvrdých datech moc pozitivních náznaků nevidíme. Koneckonců prognóza říká, že jsme v prvním 

kvartále 2013 byli na dně ekonomického cyklu, takže za to období, pro které máme tvrdá data, 

zatím ani prognóza oživení nenaznačovala. Budoucí vývoj v ČR hodně ovlivní, zda se zlepší vývoj 

v eurozóně.  

 

K. Janáček: V komentáři k trhu práce (str. 35) je uvedeno, že v posledním čtvrtletí 2012 se 

zrychlil celkový růst zaměstnanosti na 0,6 %, ale přepočtený počet zaměstnanců klesl o 1,1 %, 

což je dáno cyklickým stavem ekonomiky. Táže se, zda je tato čísla možné připočíst také tomu, 

že legislativní změny pomalu, ale přece zpružňují trh práce – tedy že podnikatelé mohou rychleji 

reagovat na vývoj na trhu, což by nabízelo lepší výhled pro reakci zaměstnanosti při oživení.  
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Odpověď SMS:  SMS tato čísla vnímá spíše cyklicky.  

 

K. Janáček: Má poznámku ke stanovisku poradce. Konkrétně na straně 3 stanovisko, stejně jako 

SMS, obecně podporuje přijetí explicitního podmíněného závazku držet sazby na nule. 

V poznámce 7 však poradce sám ukazuje, že empirická evidence ohledně efektivity podmíněného 

závazku je protichůdná (je uveden případ Kanady), což jeho předchozí doporučení relativizuje. 

 

P. Řežábek: V SZ (str. 56) je uvedeno, že výhled cen ropy zůstává klesající a posouvá se ještě 

níže pod úroveň 100 dolarů za barel. Oproti tomu ale SZ počítá s vyšším růstem cen pohonných 

hmot. Tyto dva trendy jsou dohromady nekonzistentní.  

Odpověď SMS:  Na celém horizontu prognózy pozorujeme mírně oslabující kurz vůči dolaru, což 

je ale jen malá část příběhu. Druhá část příběhu je, že pohonné hmoty prognózujeme přímo 

z tržních výhledů cen benzínu, nikoli z cen ropy – tam se projekce rozcházejí. Ceny benzínu na 

burze v Rotterdamu jdou skutečně poněkud nahoru. Současné marže u pohonných hmot jsou 

mírně nadprůměrné, takže v kratším období by ještě mohly ceny benzínu klesnout. Nekonzistence 

mezi dlouhodobou projekcí cen ropy a pohonných hmot tedy existuje už u tržních výhledů, které 

přejímáme. 

 

V. Tomšík: V SZ (str. 11) se očekává pro letošní rok snížení nominálního disponibilního 

důchodu  o 0,5 %. Pokles nominálního disponibilního důchodu může přitom ekonomiku dostat 

do dluhové pasti. V prezentaci SMS bylo také uvedeno, že očištěný průměrný růst nominálních 

mezd by letos mohl být kolem 2 %. Nicméně přepočtená plná zaměstnanost bude klesat o zhruba 

1 %, což se nezdá být konzistentní s poklesem nominálního disponibilního důchodu. Zajímá ho, 

odkud se bude příští rok generovat oživení, když budeme de facto v dluhové pasti. 

Odpověď SMS:  Pokles hrubého nominálního disponibilního příjmu o 0,5 % je částečně zkreslen 

daňovou optimalizací. Se započtením optimalizace je růst mezd v letošním roce velmi nízko, asi 

1 % za celou ekonomiku. Po očištění o tento efekt se dostaneme zhruba ke stagnaci 

disponibilního důchodu. 

 

V. Tomšík: Odkazuje na stranu 2 stanoviska poradce. Je zde zajímavý odstavec, kde poradce 

uvádí, že v SZ cítí nekonzistenci mezi zhoršením takřka všech ukazatelů (jejich posun 

protiinflačním směrem) a na druhé straně malou změnou implikované trajektorie sazeb. 

V prezentaci zaznělo, že potřebu nižších sazeb tlumí slabší kurz. V citlivostním scénáři je ale 

předpokládán kurz ve 3. čtvrtletí 2013 jen o 30 haléřů slabší, než s jakým počítá současná 

prognóza (25,6). Kurz se nezdá být tak slabý, aby vyrovnal celkové protiinflační působení 

ostatních veličin. 

Odpověď SMS:  Skutečnost, že přímo nepozorujeme promítnutí dovozních cen do inflace, je 

způsobena domácími protiinflačními tlaky. Domácí ekonomiku vidíme jako více protiinflační, 

i když toto vnímaní je lehce tlumeno vývojem mezd, a to i po očištění o daňovou optimalizaci. 

Mzdy jsou nyní nepatrně výše při současně horším vývoji produktivity, takže příspěvek mezd 

k nákladům je trochu vyšší a částečně kompenzuje utlumenou ekonomickou aktivitu. Proti tomu 

aktuálně působí dva faktory – kurz a přehodnocení fiskálu směrem k méně restriktivní pozici.  

Promítnutí kurzu do dovozních cen je mnohem výraznější než v minulosti. Citlivostní scénář v SZ 

je standardně +- 3 %. Abychom kompenzovali nemožnost sazeb jít pod nulu, potřebujeme podle 

našich experimentů aktuálně kurz na úrovni cca 26 korun za euro. 
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M. Singer: Táže se, kdy byla míra úspor domácností naposledy delší dobu nad 12 %, tedy 

podobná té současné. 

Odpověď SMS:  V období, pro které máme data, patrně nikdy. 

 

M. Singer: Růsty agregátů M1 a M2 jsou v současné prognóze na poměrně nízké úrovni. Je to 

konzistentní s minulými prognózami?  

Odpověď SMS:  Minule byla prognóza těchto agregátů výše. Důvodem přehodnocení směrem 

dolů je přechod z využití deflátorů na index spotřebitelských cen, takže se jedná o statistický vliv. 

 

M. Singer: V SZ (str. 3) je uvedeno: „Příznivější vývoj efektivního ukazatele je dán vysokým 

a dále rostoucím podílem Německa, Slovenska a dalších obchodních partnerů na zahraničním 

obchodu ČR.“ Podíl Německa na našem zahraničním obchodu ale zhruba od roku 2003 klesá.  

Odpověď SMS:  Z věty bude vyškrtnuto slovo rostoucí. Už jen velká váha Německa mezi našimi 

obchodními partnery stačí k tomu, aby se efektivní ukazatel vyvíjel příznivěji. 

 

M. Singer: V SZ (str. 40) je uvedeno, že banky úvěrové standardy výrazně nezměnily. Dostupné 

údaje ale spíše indikují zpřísňování standardů.  

Odpověď SMS:  V předchozích dvou kvartálech došlo k mírnému zpřísňování standardů, ale teď 

sledujeme uvolnění u hypoték a zpřísnění u malých a středních podniků. Změny byly všude ale 

relativně malé. V textu SZ bude uvedeno, že standardy se dále nezpřísňují. 

 

M. Singer: Oceňuje stanovisko poradce za vysvětlení psychologie spotřeby v krizi. 

 

 

II.   Uzavřené jednání bankovní rady  

E. Zamrazilová: Jak již zmínila na otevřeném jednání, tentokráte souhlasí s obecným 

vyzněním SZ. Za mírně kontroverzní téma považuje analýzu faktorů, které ovlivňují 

spotřebitelskou poptávku. Jeden pohled, který rovněž akcentuje poradce ve svém stanovisku, je, 

že zvýšení inflačních očekávání povede k realizaci dosud odkládané spotřeby domácnosti. Proti 

tomu lze postavit argumentaci, že právě obava z růstu cen podkopává spotřebitelskou důvěru – 

jak vyznívá např. z posledního šetření spotřebitelské důvěry prováděného ČSÚ. Z tohoto 

pohledu mohou vysoká inflační očekávání spotřebu v některých segmentech omezovat. Pokud 

by zvýšená inflační očekávání měla podporovat spotřebu, pak je zvláštní, že k nejhlubšímu 

propadu spotřeby domácností došlo v posledním čtvrtletí roku 2012, kdy domácnosti již 

s jistotou věděly, že dojde ke zvýšení DPH. V hledání psychologických souvislostí inflačních 

očekávání a spotřeby domácnosti zřejmě ještě nebude nějakou dobu jasno. Určité vodítko by ale 

měla přinést analýza vyžádaná od SMS. Je patrné, že stejně tak, jak je strukturálně 

diferencovaný vývoj inflace, je diferencovaný rovněž vývoj spotřeby. Vývojem diferenciace 

spotřeby se ostatně zabývá i stanovisko poradce, které poukazuje na skutečnost, že spotřeba 

předmětů střednědobé spotřeby neklesá. Naopak nejvíce klesá spotřeba u předmětů spotřeby 

krátkodobé, zejména potravin. Inflační očekávání a jejich vliv na spotřebu domácností proto 

v současné situaci zůstávají otevřenou otázkou. Prozatím se spíše kloní k výkladu, že aktuální 

stabilizace cen potravin a energií by mohla domácnostem mírně rozvázat ruce a podpořit 

poptávku. Stejným směrem by měl působit zpožděný efekt snížení úrokových sazeb a masivní 
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refinancování hypoték, které sníží výši splátek. Otázkou do budoucna je samozřejmě dopad 

refixací a refinancování hypoték na finanční stabilitu, což ale v tuto chvíli nemá smysl 

diskutovat. Další otázkou, které by se v budoucnu měl věnovat prostor, je vliv penzijní reformy 

na spotřebitelské chování domácnosti – ovšem pouze pokud by do druhého pilíře vstoupil 

nezanedbatelný počet účastníků. Pokud se tedy neobjeví dramaticky negativní data z trhu práce, 

považuje výhled spotřeby jako velmi mírně optimistický v souladu s vyzněním SZ. Stejně tak 

souhlasí s hodnocením SZ ohledně vývoje investic a čistého exportu. 

L. Lízal: Jak správně konstatuje SZ, nejsou patrné žádné žádoucí inflační tlaky. Souhlasí 

s doporučením ponechat sazby na technické nule. Má poněkud jiný pohled než SZ na celkovou 

situaci. Nedomnívá, že rizika jsou vyrovnaná, vnímá několik možných rizik protiinflačních. 

Jedinou skutečností, kvůli které nemá smysl měnit nastavení měnové politiky je, že fiskální 

restrikce je ukončena a začíná „správná“ fáze volebního cyklu. Proto lze očekávat vhodnější 

nastavení fiskální politiky s ohledem na aktuální cíle politiky měnové. V zahraničí však 

nedochází k žádné pozitivní změně, přičemž fáze oživení se stále odsouvá do budoucna. 

Z tohoto pohledu mohou být současné implikace SZ příliš optimistické. Na SZ ho zaráží, že 

inflační očekávání jsou pod cílem, zatímco předtím byly vždy lehce nad. Pokud mají analytici 

systematickou chybu (směrem nahoru), tak i toto hodnocení naznačuje, že se budeme pohybovat 

na dolní hranici tolerančního pásma inflace. Situace zatím není ještě fatální, protože delším 

setrváním na nulových sazbách lze kompenzovat nemožnost snížení sazeb pod nulovou hranici. 

Nicméně problém je, že chyby se v čase sčítají. Není si jist, že pokud by rozhodování bylo dnes 

čistě o sazbách, zda bychom vážně neuvažovali o jejich snížení. I když panuje shoda, že kurz 

přispěl k uvolnění měnových podmínek, je otázkou, zda je toto v dnešní situaci dostatečné. 

Rozhodování má navíc jeden problematický aspekt, a to kdyby se bankovní rada dnes rozhodla, 

že je třeba uvolnit měnové podmínky, neexistuje žádný poklad, který by šel využít. Stávající 

manuál říká, že pokud SMS uzná, že je na čase uvolnit měnové podmínky a využít kurzový 

kanál, tak to bankovní radě navrhne a ona se rozhodne. Neexistuje ale postup opačný. Pokud 

tedy je rozhodování SMS i bankovní rady zatíženo stejnou náhodnou chybou, tak k uvolnění 

měnových podmínek dojde v méně případech, než by bylo žádoucí (za předpokladu, že všechny 

chyby jsou nevychýlené). Rozhodování je tedy evidentně asymetrické ve směru zachování 

přísnějších měnových podmínek. Dává proto k diskuzi, zda by (i pokud se situace nějak výrazně 

nezmění) neměl být součástí návrhu SMS i alternativní scénář, který by zvažovat uvolnění 

měnových podmínek. Toto by patrně nebylo třeba v situaci, kdy by SMS naopak navrhovala 

zpřísnění měnových podmínek. Nicméně se zdá, že v současnosti se trochu zamykáme 

v asymetrickém rozhodování, které se může ukázat jako problematické. Toto je vhodné 

připomenout právě v současné situaci, kdy se ukazuje, že už dřívější měnová politika měla být 

uvolněnější.  

M. Hampl: Souhlasí s doporučením SMS. Osobně ale žádné náznaky oživení nevidí, což 

implikuje, že rovněž výzvy pro centrální banku pro dosažení inflačního cíle jsou 

nezanedbatelné. Souhlasí s L. Lízalem, že jistá asymetrie v současném rozhodování přítomná je 

a připomíná svoje vystoupení na výjezdním zasedání k pravděpodobné asymetrické reakci 

bankovní rady na zpřísnění měnových podmínek v kurzové složce oproti úrokové složce 

v dnešní situaci. Při pohledu na historii naší měnové politiky lze najít dlouhodobý sklon 

k asymetričnosti. Nedomnívá se ale, že by tato asymetrie v rozhodování ohrozila kredibilitu 
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centrální banky, ba spíše ji mnohokrát posílila. Současnou situaci tedy nevnímá natolik 

dramaticky, protože i základní scénář prognózy je dosti protiinflační. Tento scénář bere v úvahu 

všechny informace, které jsou ale z hlediska horizontu měnové politiky dostatečně 

znepokojující. Dodatečné faktory, které by situaci dále vychylovaly protiinflačním směrem, ale 

nejsou patrné. Za nejvhodnější přístup považuje vyčkat, co přinese budoucnost, a proto pro něj 

není obtížné akceptovat doporučení SMS. 

K. Janáček: Prognóza celkové i měnověpolitické inflace pro rok 2013 je ve srovnání s 1.SZ 

posunuta níže a pro rok 2014 marginálně výše. Je skutečností, že vedle již dříve 

identifikovaných faktorů působících v protiinflačním směru se od zpracování 1.SZ objevují 

faktory další jako je nižší výchozí inflace, nižší dosažený i očekávaný výkon ekonomiky, citelně 

nižší očekávaný růst regulovaných cen (zejména cen plynu, ale i tepla a elektrické energie, 

telefonních poplatků) a další pokles trajektorie 3M Euriboru. Proti tomuto souběhu paralelních 

faktorů v protiinflačním směru dosud působí proinflačně pouze výrazně oslabený měnový kurz. 

Otázkou je tedy relativní váha dopadu kurzového vývoje, stejně jako pravděpodobnost rizik 

prognózy v proinflačním i protiinflačním směru. Ve svém dalším vystoupení se zaměří na 

měnový kurz. Je patrné, že  oproti průměrným hodnotám kurzu v roce 2012 (25,10-25,20 

CZK/EUR) je kurz v dosavadním průběhu roku 2013 výrazně slabší (za 1.Q 25,60 CZK/EUR, 

za další měsíce ještě nižší). Prosazuje se přitom tendence k setrvalosti těchto slabších hodnot či 

spíše ještě k dalšímu oslabení. V relaci k USD začala koruna (na rozdíl od prosince 2012 

a ledna 2013) od února 2013 oslabovat a podle dat v Key Macroeconomic Indicators se 

očekávají slabší hodnoty kurzu přibližně 19,80-19,90 CZK/USD v celém průběhu roku 2013 

i 2014. Z uvedených tendencí lze vyvodit, že (při výrazně oslabených hodnotách) kurz je do 

jisté míry schopen kompenzovat vzniklé silnější protiinflační vlivy. Měnový kurz je ale 

veličinou, jejíž vývoj je spojen s mnoha nejistotami, jak se ostatně několikrát v minulosti 

potvrdilo. To platí zejména v současných podmínkách, kdy ustoupil vliv domácích 

fundamentálních faktorů a kdy vývoj kurzu ve větší míře reflektuje vnější vlivy, změny averze 

k riziku a změny sentimentu kolem eurozóny i české ekonomiky. Na stávající citelně slabší 

hodnotě kurzu se vedle spontánních faktorů podílí rovněž komunikace ČNB. Bezprostřední vliv 

může mít rovněž forma a časování toku transferů dividend. Nicméně existuje několik 

významných argumentů, které podporují očekávání, že slabší hodnoty kurzu budou mít delší 

trvání. Za prvé, nadále přetrvává utlumená zahraniční poptávka a zhoršují se výsledky i výhled 

nominálního čistého vývozu. Za druhé, přetrvává horší makroekonomický výkon české 

ekonomiky ve srovnání s efektivní eurozónou, zejména s Německem, Slovenskem a Polskem, 

neboli došlo k zastavení reálné konvergence s tendencemi spíše ke krátkodobé divergenci. 

Zatímco výhled výkonu efektivní eurozóny pro rok 2013 je 0,5 %, pro českou ekonomiku je -

0,5 %. Za třetí, existuje riziko prohlubování negativního sentimentu ohledně české ekonomiky. 

Za čtvrté, s velkou pravděpodobností se udrží diferenciál nastavení měnověpolitických sazeb ve 

srovnání s okolními zeměmi. Vzhledem k těmto souvislostem je pravděpodobné, že měnový 

kurz bude mít slabší hodnoty i v dalším průběhu roku 2013 a v jisté míře bude kompenzovat 

protiinflační vlivy. Ohledně vývoje kurzu je tedy pesimističtější než SZ. Nicméně i za dané 

situace platí, že je nadále jednoznačně žádoucí komunikovat odhodlání použít v případě potřeby 

devizové intervence k uvolnění měnových podmínek. To může podpořit vyšší inflační 

očekávání a tím i při nulovém limitu pro měnověpolitické krátkodobé sazby působit ke snížení 

dlouhodobých reálných úrokových sazeb ex-ante, které jsou relevantní pro investiční 
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rozhodování.  

P. Řežábek: Vnější podmínky jsou dosti nejisté a ne příliš optimistické. Skutečnost, že jsme 

součástí regionu Evropy, sama formuje očekávání i pro Českou republiku. Při pohledu na data 

vidíme spíše protiinflační impulzy. Je otázkou k diskuzi, do jaké míry tyto protiinflační impulzy 

kompenzuje a bude v budoucnu kompenzovat měnový kurz, který není možno na delší období 

predikovat. Vklady domácností nadále rostou výrazným tempem a patrně není možno 

domácnosti ke spotřebě donutit. Spíše lze očekávat, že spotřeba by ožila v reakci na nějaký 

významnější fundamentální impulz, který zatím není viditelný. Podnikatelský sektor je na tom 

částečně podobně, přičemž je patrná snaha o diverzifikaci zahraničního obchodu do 

vzdálenějších teritorií. Konečně je třeba připomenout, že v předvolebním období vždy v České 

republice docházelo k uvolnění fiskální politiky, a nyní tomu zřejmě bude obdobně. 

V. Tomšík: To, co přináší nová prognóza, není ani tak o číslech, ale spíše o úvahách, jak 

postupovat dále. Když se podíváme na dnešní ekonomickou situaci, ale i na horizont transmise, 

možný nárůst inflačních tlaků, ani dnes ani později, není patrný. Navíc nejsou ani patrná rizika, 

která by inflaci tlačila nad cíl, ba ani do něj. Toto platí jak pro domácí ekonomiku, tak 

i zahraničí, kde se oživení neustále odkládá. V prognóze je zapracovaný poslední Consensus 

forecast Euriboru, který snížil trajektorii našich úrokových sazeb, a není jasné, jaké bude dnešní 

rozhodnutí ECB a jeho dopad. Protože tedy nejsou patrné inflační tlaky ani z domácí 

ekonomiky, ani ze zahraničí, rozumí tomu, že s novou prognózou je konzistentní mírný pokles 

úrokových sazeb. Tato situace ale přináší relevantní úvahy co dále, což by ale mělo být 

předmětem další diskuze. Argumentace aktuální SZ nás vrací k indexu měnových podmínek. 

Citlivostní scénář kurzu přitom potvrzuje, že dosud existuje prostor proto, aby kurz 

kompenzoval potřebu uvolněnějších měnových podmínek. Na druhou stranu je třeba mít na 

paměti, že domácí ekonomika má zažitá a dlouhodobě dobře ukotvená inflační očekávání. 

Existuje tedy nejistota, zda - kdybychom nedoručili závazek uvolnění měnových podmínek - by 

to nevedlo k poklesu inflačních očekávání. Bylo již uvedeno, že dlouhodobá inflační očekávání 

jdou po delší době směrem dolů. Toto je vše třeba mít na paměti pro rozhodování v budoucnu. 

Souhlasí s dnešním vyzněním prognózy ve stylu „wait and see“, ale dodává, že i tato pozice 

může mít různé scénáře. Nabízí se tedy možnost počkat na nová data, protože v současnosti 

máme k dispozici pouze čtvrtletní data za poslední kvartál 2012 a nějaká měsíční data za rok 

2013. Další možností je lépe komunikovat slovní intervence, a to nikoliv intenzivněji a častěji, 

ale spíše vysílat jasnější a jednoznačnější signály v situaci, kdy jsme se odhodlali pracovat 

s indexem měnových podmínek. Dodává, že pokud by byly dnes sazby 3 % nebo 4 %, tak by 

patrně bylo doporučeno je snížit. Takové doporučení zde dnes samozřejmě není. Je ale možno 

využít kursový kanál, resp. vylepšit slovní intervence, lépe komunikovat citlivostní scénář kurzu 

a znovu zdůraznit, že máme inflační cíl 2 %, nikoliv inflační cíl 1 % - 3 %. Jak zmínil poradce 

ve stanovisku, je pravděpodobné, že domácí ekonomika napadne do deflace, ale riziko, že 

budeme po delší dobu podstřelovat 2% inflační cíl, se může naplnit. V současnosti by tedy mělo 

platit „wait and see“, ale ve chvíli, kdy začne být patrné, že je třeba uvolnit měnové podmínky, 

by měla být použita procedura, kterou si bankovní rada schválila již na konci minulého roku.   

M. Singer: Zvažuje, do jaké míry skutečnost, že ráno neslyšel prezentaci SZ, ovlivňuje jeho 

rozhodování, a uznává, že je pro něj osobně komplikovanější. Shoduje se s většinou, že žádné 
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„zelené výhonky přicházejícího jara“ na obzoru nejsou. To je patrné i při pohledu na různé 

alternativní míry sentimentu v eurozóně, např. registrace nových vozidel klesla pod dlouhodobý 

průměr už i v jádrových zemí eurozóny (Francie, Nizozemí) s výjimkou Německa, ale i zde není 

vývoj příliš povzbudivý. Při pohledu na cenový vývoj je patrné, že eurozóna je setrvale 

překvapována nízkým růstem cen. Nízký růst cen by nemusel být natolik překvapující 

v kontextu informací o nových zdrojích energie, jejichž podíl neustále roste v největší 

ekonomice světa. Nově se rozvíjející země zřejmě nebudou mít problém tyto technologie rychle 

adoptovat. Pro domácí ekonomiku vyrůstá konkurence v různých odvětvích, což dodává 

dodatečné protiinflační impulzy. Tato prognóza tedy nemá symetrická rizika, nýbrž jednoznačně 

protiinflační rizika. Je možné, že část našeho obvyklého optimismu již nemusí být zcela na 

místě. V hypotetické situaci, že by kurz dnes dosahoval hodnoty 27 CZK/EUR by bankovní 

rada zvýšení sazeb patrně neodhlasovala a naopak byla ráda za tuto hodnotu kurzu. V takové 

situaci by bylo možno aplikovat přístup „wait and see“ mnohem klidněji. K tématu spotřeby, 

úspor a očekávání cen je vhodné připomenout, že za posledních dvacet let zde byla období, kdy 

obyvatelsko čelilo zcela predikovatelnému růstu cen (1990-93, 1997-98, před vzestupy DPH 

v posledních letech) a k vzestupu míry úspor nedocházelo. Tedy nelze souhlasit s názorem, že 

by očekávaný růst cen musel vést k poklesu spotřeby, což jde mimochodem i proti ekonomické 

logice.  

 

L. Lízal: Rád by navázal na předchozí příspěvek M. Hampla. Souhlasí s tím, že asymetričnost 

v normálních časech nepodrývá kredibilitu centrální banky, ale v současnosti se nenacházíme ve 

zcela normálních časech. O těchto věcech začíná přemýšlet jinak z důvodu silnějšího vnímání 

protiinflačních rizik. Pokud by se potvrdil argument ze stanoviska poradce vycházející z odhadu 

jednoduchého Taylorova pravidla, tak se v současnosti nacházíme již ve zcela jiné situaci. 

V současnosti neexistuje alternativní scénář (uvolnění měnové politiky), aby šlo posoudit jeho 

pro a proti. Dokud jsme se nacházeli pouze v režimu úrokových sazeb, tak pro a proti 

jednotlivých alternativ šlo jednoduše zhodnotit. V současnosti ale známe pro a proti jen jedním 

směrem. Navíc pokud ECB například nyní sníží sazby, tak to může mít psychologický efekt, který 

vymaže zcela vše, co dnes kurz implikuje a budeme ve zcela nové situaci bez podkladů jak 

postupovat.  

 

V. Tomšík: K předchozímu komentáři L. Lízala dodává, že se kroku ECB natolik neobává, 

protože pro úrokový diferenciál jsou relevantní sazby tržní, zatímco sazby ECB jsou pouze 

„orientační“ (tj. výchozí pro tržní sazby). Souhlasí ale s jeho poznámkou, že pokud by se 

bankovní rada dnes chtěla vydat cestou uvolnění měnových podmínek, tak nejsou k dispozici 

adekvátní podklady, protože stávající prognóza pracuje pouze se scénářem udržení sazeb na nule 

bez návrhu započetí intervencí. Uvolnění měnových podmínek by ale znamenalo přepnutí do 

jiného režimu. Pokud se dnes rozhodneme pro postoj „wait and see“ a budeme v dalších týdnech 

či měsících „procházet po dně“, tak bude na příštím issue meetingu k nové prognóze apelovat na 

to, aby se možnost intervencí připravovala jako alternativa. 

 

M. Hampl: Připomíná, že některé indikátory mají silnou path dependency, tj. např. u prodeje 

osobních vozidel se může stále jednat o zpožděný důsledek šrotovného z předchozích let. 

K poznámce L. Lízala dodává, že velmi rozumí správnosti symetrického přístupu. Na druhou 

stranu, i kdyby dnes alternativní scénář uvolnění měnových podmínek k dispozici byl, tak by pro 
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něj většina bankovní rady pravděpodobně nehlasovala. Současná situace, kdy alternativa není 

k dispozici, ho natolik netrápí, protože intuitivně cítí, že by jí bankovní rada přijala později než 

by jí SMS sama navrhnula. Na druhou stranu si není jist, zda nepodceňujeme možný dopad 

změny sazeb ECB. Přestože je její klíčová sazby odtržená od tržní, což je také případ jiných 

ekonomik včetně té domácí, její změna zřejmě ovlivní tržní výhledy sazeb, které již pro naši 

prognózu relevantní jsou. Concensus Forecast doposud počítal s tím, že tržně relevantní sazby 

půjdou dokonce postupně nahoru (z 0,2 % na 0,4 %). Předpokládá, že SMS bude reflektovat tyto 

okolnosti při přípravě dalších SZ.   

 

K. Janáček: K možnému snížení sazeb ECB dodává, že přestože tyto sazby jsou poněkud 

odtrženy od vývoje reálných úrokových sazeb, možný pohyb bude mít výrazný psychologický 

efekt na trh. Souhlasí s V. Tomšíkem, že by bylo vhodné mít nějaké dodatečné podklady pro další 

postup a je rád, že zřejmě SMS takto uvažuje také.  

 

M. Singer: Vyjadřuje názor, že z komunikačního hlediska je irelevantní, zda je alternativa 

změkčení měnových podmínek k dispozici či nikoliv, protože je patrné, že by nebyla schválena. 

K tomu dodává, že kdyby rozhodnutí záleželo na něm samotném, tak by hned dnes nařídil provést 

intervenci na 27 CZK/EUR. Situace k intervencím bohužel spěje a zneklidňující je i vývoj 

dlouhodobějších inflačních očekávání. Dodává, že doufal, že oslabení kurzu pomůže vývozům 

vozidel i jiného zboží, což se příliš neděje. Patrně intenzivněji než ostatní členové bankovní rady 

vnímá, že situace není dobrá a je rád, že SMS slyší tyto připomínky.  

 

L. Lízal: V posledním půl roce se neustále opakuje situace, kdy změny většiny proměnných jdou 

neustále lehce „špatným“ směrem, což je patrně i důvod, že jsme si na to již navykli. Pokud 

bychom se ale do dnešní situace dostali skokovou změnou, zřejmě bychom uvažovali jinak. Proto 

znovu vyjadřuje názor, že chybí alternativa, kterou by bylo možné přijmout či odmítnout. 

Domnívá se, že taková alternativa by již měla být přítomna v další malé SZ, aby bylo možno znát 

reálné náklady pro danou ekonomickou situaci. Takové rozhodování by bylo mnohem více 

informované. Trápí ho, že může nastat situace, kdy bychom chtěli rychle rozhodnout o uvolnění 

měnových podmínek, ale toto nebude technicky možno.  

 

V. Tomšík: Pokud se opravdu blížíme ke skutečným intervencím, táže se, zda by si bankovní 

rada dokázala představit zesílit intervence slovní. To by neznamenalo zintenzivnit komunikaci o 

kurzu, ale spíše více zdůraznit, že jsme připraveni k tomuto kroku včetně většího důrazu na 

citlivostní scénář. Konečně by mohlo být prospěšné posílit komunikaci pouze guvernéra.  

 

M. Hampl: Souhlasí s L. Lízalem, že dochází k drobným posunům ve negativním směru. 

Domnívá se, že tyto informace nás neznepokojují natolik hlavně proto, že jsou v zásadě 

očekávány. V celkovém kontextu ale tato SZ nenabízí dramaticky jiný pohled oproti situaci 

trvající již několik měsíců. Je to stále podobný příběh, lišící se snad jen v některých odstínech. Je 

třeba připomenout, že prognóza na žádné hladině pravděpodobnosti neimplikuje možnost deflace. 

Přestože je zajímavé se zamyslet na tím, v čem je situace dnes jiná, riziko neřiditelné deflace 

osobně nevidí.  
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M. Singer: K předchozí poznámce M. Hampla, že za poklesem prodejů vozidel může být 

zpožděný dopad šrotovného připomíná, že v tom případě by prodeje v Německu musely klesat 

nejvíce nikoliv nejméně, jak je tomu v současnosti. V Německu byl předchozí dopad šrotovného 

na prodeje aut zřejmě největší. K celkovému hodnocení dnešní situace dodává, že je dobré si 

připomenout, jak silně k cíli nás táhnou předpoklady modelu. A to i kdyby dnešní prognóza zcela 

platila, jde o nejhorší výhled za dva kvartály. Když se k tomu přidá vnější prostředí, reálný vývoj 

cen a jejich možný dopad na inflační očekávání, tak jediné co patrně brání kolapsu inflačních 

očekávání je náš optimismus, resp. naše komunikace prognózy, kde se inflace vrací do cíle. Není 

si ale jist, zda se neblížíme do situace, kde začnou platit alternativní modely očekávání. 

Kumulace drobných negativních odchylek, které zmínil L. Lízal, tedy může směřovat k situaci, 

kdy ani bankovní rada nemusí být stabilizačním mechanismem, který by dokázal ekonomiku 

ovlivnit.   

 

E. Zamrazilová: Rizika deflačních tendencí v ekonomice na horizontu prognózy zřetelná nejsou, 

a proto není akutní ani potřeba intervence. Celkový makroekonomický obrázek se příliš neliší od 

minulého zasedání. Souhlasí s kolegy, kteří akcentují negativní vliv vnějšího prostředí, stejně tak 

souhlasí, že celkově absentují pozitivní signály. Nicméně přesto souhlasí s vyzněním prognózy, 

která očekává velmi mírný růst spotřeby domácností v druhé polovině roku 2013. Ale i zde se 

nejedná o příliš optimistickou vizi, protože se jedná o vzestup v řádu desetin procenta. Vláda se 

ale jasně vyjádřila, že fiskální restrikce již skončila. Bylo by proto vhodné vzít v úvahu, že stejně 

jako byl dříve psychologický dopad fiskální konsolidace na spotřebu domácností podceněn, 

mohlo by dnes dojít ke stejnému omylu v opačném směru. 

 

M. Singer: Táže se ředitele SMS, zda lze říci, že dopad fiskální konsolidace na spotřebu byl 

v prognóze podceněn. 

 

T. Holub (ředitel SMS): V prognóze se standardně pracuje s fiskálním multiplikátorem 0,6. 

Když začala konsolidace, zaznívaly názory, že toto je možná příliš pesimistické. Teď se naopak 

objevují úvahy, že dopad byl možná větší než 0,6 právě kvůli psychologickým aspektům 

spotřebního chování. Nelze říci, že by bylo možno jednoznačně připsat pokles spotřeby fiskální 

politice. Spotřeba se nicméně vyvíjela hůře, než bychom očekávali, i po zohlednění fiskální 

konsolidace.   

 

V. Tomšík: Souhlasí s názorem, že prognóza neinklinuje k deflaci. Ale připomíná, že jde 

o model všeobecné rovnováhy, který by v této situaci „explodoval“. Model stojí na určitých 

předpokladech, kterým stále věříme, např. že očekávání subjektů jsou spojitá, tj. nemůže dojít 

k jejich náhlé změně. Ve skutečnosti může být ale chování subjektů nespojité a inflační očekávání 

poměrně rychle poklesnout. K tomu připomíná, že prognóza celkové inflace je na celém 

horizontu měnové politiky pod cílem, a u měnověpolitické inflace výrazně pod cílem. Je vhodné 

připomenout, že necílujeme nulový růst cen, ale 2 %. 

 

E. Zamrazilová: Dodává, že zatím neviděla prognózu od žádné domácí či zahraniční instituce, 

která by identifikovala pro domácí ekonomiku deflační riziko. 
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L. Lízal: Dodává, že neměl na mysli riziko deflace, ale spíše, že se zdá, že jsme implicitně přijali 

nižší cíl, když tolerujeme, že se na horizontu prognózy pohybujeme na dolní hranici tolerančního 

pásma. 

 

M. Hampl: Připomíná své vystoupení na výjezdním zasedání, že vstup na neprobádanou půdu 

intervencí má své náklady. Pro vydání se na tuto cestu je nutno mít rozumnou jistotu, že náklady 

jsou nižší než výnosy, a v tomto ohledu ho SZ nikam jinam neposunula.  

 

M. Singer: Spolu s L. Lízalem se domnívá, že do tohoto hodnocení (deflačních rizik) nás nemůže 

posunout graf budoucí inflace. Tento model zřejmě deflaci nikdy nenapredikuje, napredikuje 

maximálně větší kus vějířového grafu pod nulovou hranicí. 

 

M. Hampl: Záleží na tom, jaká měnové doporučení bude prognóza implikovat a pokud by tato 

nebyla systematicky prováděna, můžeme se do této situace dostat. Avšak tato SZ žádné dodatečné 

měnověpolitické opatření neimplikuje. 

 

T. Holub (ředitel SMS): Kdyby byly v základním scénáři identifikovány silné protiinflační 

faktory, tak by v něm promítaly do stále více negativních sazeb. Pokud by byly odchylky od 

nulových sazeb významnější, pak by bylo možno udělat měnový experiment se sazbami 

zafixovanými na nulové hodnotě a tam by již deflace byla patrná.  

 

III.  Úkoly 

Nebyly zadány. 

 

 

IV. Rozhodnutí 

 

Po projednání situační zprávy bankovní rada ČNB jednomyslně rozhodla ponechat limitní 

úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 0,05 %. Pro toto rozhodnutí 

hlasovali Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Kamil Janáček, Lubomír Lízal, 

Pavel Řežábek a Eva Zamrazilová. 

 

 

Zapsal: Bořek Vašíček, poradce bankovní rady 

 


