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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 5. února 2015 

Přítomni: Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Kamil Janáček, Lubomír Lízal, Jiří Rusnok, 

Pavel Řežábek. 

I.     Diskuze navazující na prezentaci 1. situační zprávy 

M. Hampl: Děkuje za situační zprávu (dále jen SZ) a měnověpolitické doporučení (dále jen 

MPD). Domnívá se, že zejména MPD velice dobře shrnuje dilemata, kterým v současné době 

čelíme. I když je MPD delší a situace, ve které se nacházíme, je netriviální, MPD stále 

představuje velice srozumitelné a hezké čtení. Dále děkuje za box v SZ zabývající se cenami 

ropy. Poznamenává, že i když zde nejsou specialisté na ceny ropy, tak je vidět, že bylo 

z dostupných informací získáno maximum možného. Také děkuje za úvahy o dobíhajícím 

uvolňování měnových podmínek skrze úrokové sazby, což je téma, které zde bylo v minulosti již 

načato. Speciálně by pak chtěl poděkovat P. Královi za energii, kterou vložil do úvodní 

prezentace SZ. Ukázal, že ve speciálních situacích je třeba mít nejen měnověpolitický rozum, ale 

také měnověpolitické srdce. 

 

M. Hampl (v diskuzi o simulaci s fixní cenou ropy): Jeho první dotaz se týká scénáře 

s endogenním kurzem za předpokladu využití institutu výjimkování dopadů ropného šoku do cen. 

(Jedná se o prezentovanou simulaci s endogenním kurzem založenou na předpokladu fixace ceny 

ropy na úrovni 100 USD/barel). Z hlediska jazykového i věcného žádá o vyjasnění situace, kdy 

sekce měnová a statistiky (dále jen SMS) opakovaně tvrdí, že za trajektorii endogenního kurzu, 

která je optimální z pohledu plnění inflačního cíle, je považována trajektorie mířící k hladině 

29 CZK/EUR, což je trajektorie bez aplikace výjimkování. Nicméně pokud by byla výjimka brána 

jako relevantní, a tedy bychom ji měli aplikovat, pak by dle jeho názoru byla optimální z hlediska 

plnění cíle trajektorie kurzu ze simulace s fixací ceny ropy na úrovni 100 USD/barel. Domnívá 

se, že se SMS ve svých úvahách srovnává spíše s trajektorií kurzu bez aplikované výjimky, a 

nikoliv s trajektorií charakterizující aplikaci výjimky.    

Odpověď SMS: SMS souhlasí s tím, že trajektorii kurzu blížící se úrovni 29 CZK/EUR lze 

z pohledu cílování inflace chápat jako trajektorii v situaci neaplikování výjimkování dopadů 

ropného šoku do cen. SMS se ale domnívá, že není úplně přesné nazývat simulaci s fixovanou 

cenou ropy na hodnotě 100 USD/barel za simulaci popisující aplikaci výjimky. Tato simulace 

spíše popisuje situaci, kdy by ropný šok vůbec nenastal. Neobsahuje tedy žádné sekundární efekty 

tohoto šoku, například dopady do HDP. Hlavním sdělením, které chtěla SMS touto simulací 

předat, je to, že i kdyby nedošlo k propadu cen ropy, tak nárůst kurzu nad 28 CZK/EUR 

nepředstavuje z pohledu plnění inflačního cíle problém. 

 

M. Hampl (v diskuzi o simulaci s fixní cenou ropy): Ujišťuje se, že interpretace simulace je 

taková, že jestliže tedy došlo k propadu cen ropy a dojde-li k aplikaci institutu výjimek, pak není 

pro návrat inflace k cíli potřeba tak výrazného změkčení měnových podmínek. 

Odpověď SMS: Je-li chápán kurz jako „atomové tlačítko“, tak není třeba, aby bylo nyní 

stisknuto. Minimálně ale není vhodné bojovat proti tržním mechanismům, pokud pomáhají a 

posouvají kurz nad hladinu 28 CZK/EUR. 
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M. Hampl (v diskuzi o simulaci s fixní cenou ropy): Simulaci s fixní cenou ropy na úrovni 

100 USD/barel chápe tak, jako kdyby k nedávnému propadu cen ropy nedošlo. 

Odpověď SMS: Ale i v situaci, kdy by k nedávnému propadu cen ropy nedošlo, by zde nyní byla 

potřeba měnového uvolnění, která plyne především z dlouhodobého vývoje v eurozóně. 

  

M. Hampl: Další dotaz považuje za provokativní a dodává, že konec konců účelem těchto 

jednání je diskuze o všech alternativách. Táže se, co SMS v tuto chvíli považuje po kurzu za další 

nejbližší možný nástroj uvolnění měnových podmínek v situaci, kdyby použití kurzu nebylo 

vnímáno jako dostatečný nástroj, který jsme schopni efektivně pro uvolňování měnových 

podmínek použít. V minulosti byl nejvhodnějším nástrojem shledán kurz, táže se na pořadí 

dalších diskutovaných nástrojů. 

Odpověď SMS: SMS již byla informována o úkolu připravit poradu bankovní rady s experty, 

takže by nerada téma nějak podrobně diskutovala již nyní. SMS se stále domnívá, že kurz 

představuje efektivní nástroj. Je spojen s komunikačními a jinými bariérami, ale ekonomicky 

funguje, takže na škálu možných nástrojů lze pohlížet tak, že je nejprve kurz a pak dlouho nic.  

Kvantitativní uvolňování je nyní ještě méně použitelné, protože úrokové sazby na desetiletých 

vládních dluhopisech jsou již tak nízko, že by je již kvantitativní uvolňování výrazněji nestlačilo.  

Nová úvaha se může týkat záporných sazeb, a to ne nutně jako nástroje cílování inflace per se. 

V době diskuze o dalších nástrojích měnové politiky nikdo nečekal, že záporné sazby bude 

zavádět celá Evropa. Dánsko tento nástroj používá nikoli pouze na cílování inflace, ale jako 

nástroj zmírňování tlaku na kurz. Pokud by bylo nutné začít masivně bránit hranici pro posílení 

kurzu, pak je otázka, zda tu penalizační sazbu nezavést tak jako okolní země.  

Pokud jde o „helicopter drop of money“, je to stále akademicky atraktivní nástroj, jako tomu 

bylo před rokem a půl, ale stále stejně obtížně realizovatelný. SMS se na toto téma zamyslí 

podrobně a připraví materiál.  

 

L. Lízal (v diskuzi o vlivu propadu cen ropy na výhled růstu HDP): Děkuje za zpracování 

prezentovaných scénářů. K hypotetickému scénáři s cenou ropy zafixovanou na hodnotě 

100 USD/barel poznamenává jistou nekonzistenci v SZ. Z číselného vyjádření simulace dopadu 

nižších cen ropy do vybraných veličin (Tab. II.4.2) je patrné, že dopad tohoto pozitivního 

nabídkového šoku do růstu HDP je zhruba 0,8 p.b. v roce 2015 i 2016. Jestliže se ale podíváme 

na přehodnocení prognózy růstu HDP ze sedmé SZ, jedná se o hodnotu zhruba 0,1 p.b. Táže se, 

nakolik jsou zmíněné údaje konzistentní. Domnívá se, že s ohledem na výsledky simulace 

dochází v prognóze k podhodnocení efektu ropného šoku na růst HDP. 

Dále poznamenává, že scénář vyhodnocující dopady setrvání ceny ropy na nízkých úrovních 

abstrahuje od vlivu ceny ropy na výhledy efektivního HDP v eurozóně (viz poznámka pod čarou 

č. 8 v SZ), protože analytici tento vliv ještě nevzali řádně v úvahu. Evropa je dovozcem 

energetických komodit, takže pozitivní efekt bude patrný. Táže se, zda toto SMS nějakým 

způsobem zohlednila.  

Odpověď SMS: Přehodnocení růstu HDP od minulé SZ je malé. Kdyby ale nedošlo k poklesu cen 

ropy, došlo by k přehodnocení výhledu růstu HDP směrem dolů. V takové situaci by se výhled 

růstu dostal pod 2 %. Růst HDP ke konci minulého roku překvapoval mírně směrem dolů, výhledy 

zahraniční poptávky jsou také přehodnoceny směrem dolů. Ovšem zde platí to, že tyto výhledy 

ještě nemusí zohledňovat ani nedávné kroky ECB, ani pozitivní impuls poklesu cen ropy. Nicméně 

bez poklesu cen ropy by byl výhled růstu přehodnocen směrem dolů.   



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 5. února 2015 

 3/17 

 

L. Lízal (v diskuzi o vlivu propadu cen ropy na výhled růstu HDP): Kdyby nedošlo k propadu 

cen ropy, byl by výhled růstu HDP pod 2% hranicí. 

Odpověď SMS: Na druhou stranu hypotetický scénář použitý při hodnocení dopadu nízkých cen 

ropy opravdu abstrahuje od případných pozitivních vlivů na vnější prostředí. 

 

L. Lízal (v diskuzi o vlivu propadu cen ropy na výhled růstu HDP): Doplňuje, že zmíněné 

abstrahování vede k podhodnocení výhledu růstu HDP. 

Odpověď SMS: Ano. Navíc prognóza je založena na verzi modelu g3 bez explicitního zachycení 

cen ropy, která má pozitivní dopady do růstu o něco menší, než má rozšířená verze g3, ve které je 

zahraniční cenový vývoj rozdělen na ropu a ostatní ceny. Ceny ropy v této verzi neovlivňují 

relativní cenovou konkurenceschopnost. V modelu použitém pro odpočet dopadu setrvání cen 

ropy na nízkých úrovních jsou pozitivní dopady o desetiny větší, než co je zapracované 

v prognóze. Navíc scénář se zafixovanou cenou ropy předpokládá fixaci prakticky navždy. Takže 

rozdíl mezi scénářem z prognózy a simulací se zafixovanou cenou ropy na 100 USD/barel 

zahrnuje i dlouhodobý vliv. Při zkrácení horizontu působení zafixovaných cen ropy by dopad do 

inflace byl nižší. Do prognózy byl vliv poklesu cen ropy zahrnut expertně.  

Model s explicitním zahrnutím ropy prognózuje růst HDP o něco vyšší. To částečně odpovídá 

intuici popsané níže J. Rusnokem, který očekává růst HDP v roce 2015 vyšší, než ukazuje 

prognóza. Verze modelu s ropou není nicméně ještě připravena, aby se stala jádrovým 

predikčním modelem.   

 

L. Lízal (v diskuzi o inflaci na horizontu prognózy): Dotazuje se, zda obrat v hodnotách inflace 

na konci horizontu prognózy je dán více předpoklady modelu nebo spíše hraje roli odeznění 

ropného šoku. Má SMS k dispozici nějakou kvantifikaci? 

 

K. Janáček (v diskuzi o inflaci na horizontu prognózy):  Žádá SMS o komentář k tvrzení ve 

stanovisku poradce o přílišném optimismu prognózy ohledně návratu inflace k inflačnímu cíli na 

horizontu prognózy. Doplňuje, zda tento návrat inflace není inherentní vlastností modelu, kdy se 

model musí automaticky přibližovat svým rovnovážným hodnotám, spíše než reálnou úvahou. 

K tomuto poznamenává, že interpretace vývoje inflace se na různých místech SZ poněkud liší. 

Výrok „Inflace se v závěru roku 2016 zvýší k inflačnímu cíli.“, který indikuje nárůst inflace 

z nižších hodnot, není konzistentní s tabulkou shrnující klíčové makroekonomické indikátory, ve 

které dle číselných údajů inflace ke konci roku 2016 inflační cíl převýší. 

Odpověď SMS: Jedná se o kombinaci obojího. Jednak ceny ropy ve výhledu opět narůstají a 

začínají přispívat k růstu inflace. Růst PPI v eurozóně se sice nedostává na hladinu 2 %, ale 

přibližuje se k ní. Druhá část důvodu pro návrat inflace k cíli v prognóze je víra v inflační cíl, což 

se SMS snažila ohodnotit scénářem zachycujícím nižší kredibilitu cíle. Kdyby byla víra 

ekonomických agentů v inflační cíl nižší, došlo by v letošním roce k propadu do hlubší deflace a 

ani na konci horizontu by se inflace na cíl nedostala. Součástí tohoto scénáře je i utlumení 

mzdového růstu. Touto optikou vnímá SMS stanovisko poradce K. Galuščáka, ve kterém hovoří o 

nižším výhledu růstu mezd. 

K poznámce o různých interpretacích vývoje inflace SMS dodává, že text SZ ještě v tomto smyslu 

zkontroluje. Obecně se SMS vyhýbala formulacím o tom, že inflace na konci roku 2016 překročí 

cíl, protože bankovní rada takové formulace chtěla v minulé velké SZ vyškrtnout. To bylo navíc 
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v situaci, kdy překročení cíle bylo ještě výraznější. Je možné, že tato tvrzení v některých částech 

SZ zůstala.  

 

L. Lízal (v diskuzi o inflaci na horizontu prognózy): Ujišťuje se, zda lze rozdíl v trajektoriích 

inflace mezi základním scénářem prognózy a scénářem zachycujícím nižší kredibilitu cíle brát 

jako ukazatel toho, nakolik je přiblížení inflace k cíli na konci horizontu dáno modelem.  

Odpověď SMS: Ano, rozdíl v trajektoriích inflace mezi zmíněnými scénáři jistý ukazatel 

představuje. Důležité je, že základní scénář je založen na tom, že centrální banka dělá to, co 

naznačuje trajektorie endogenního kurzu, tj. že dojde k oslabení měny. Neoslabení kurzu povede 

k nižší inflaci. Není to dáno modelem, ale tím, že měnová politika hraje svou roli. 

Za normálních okolností je návrat k cíli dán očekáváními agentů, že centrální banka se sazbami 

udělá to, co přivede inflaci na cíl. V naší situaci očekávají, že to samé udělá centrální banka 

s kurzem. Jakákoliv odchylka od takto očekávaného kurzu je brána jako nesystematická, 

nenarušující kredibilitu inflačního cíle. Pokud by agenti začali očekávat, že zvýšení hladiny 

kurzového závazku představuje „atomové tlačítko“, které nebude použito, pak se stává 

relevantnější scénář popisující nižší kredibilitu.  

 

J. Rusnok: I s ohledem na závažnost aktuální situace děkuje za výborné zpracování SZ i MPD. 

Připojuje se k dotazu L. Lízala o vlivu propadu cen ropy na domácí HDP. Intuitivně se domnívá, 

že dopady ropného šoku do růstu HDP v roce 2015 jsou podhodnocené. Jedná se o přímé dopady 

na domácí ekonomiku, ale i o průsak z vnějšího prostředí. Formuluje hypotézu, že v roce 2015 

dojde k překvapení ve směru silného růstu HDP. Stejně tak by nebyl překvapen slabším růstem 

v roce 2016. Domnívá se, že toto model nezachycuje dostatečně přesně. 

Odpověď SMS: Jisté podceňování výhledu růstu HDP pro rok 2015 SMS připouští. Průměr růstu 

HDP za celý rok je dán také tím, že se nyní ekonomika nachází „na dně lavoru“, takže pro první 

a druhé čtvrtletí roku 2015 je očekáván slabší růst HDP, ale v druhé polovině roku 2015 může 

dojít ke skoku směrem k hodnotě 3 %, nebo i vyššímu růstu HDP. Celoroční průměr je ovlivňován 

slabší výchozí hodnotou. 

V diskuzi několikrát zaznělo, že mzdový výhled je v prognóze příliš optimistický. Pokud bude 

skutečný mzdový růst opravdu nižší, může to naopak vést přes spotřebu domácností k nižšímu 

HDP.  

Z hlediska srovnání prognostického výhledu institucí je ČNB spolu s Ministerstvem financí ve 

výhledu nejoptimističtější. 

 

J. Rusnok: SMS předpokládá v prognóze v roce 2015 stagnaci exportu. Tato stagnace je dána do 

souvislosti s vyčerpáním efektů zavedení kurzového závazku. Domnívá se, že dochází k pomíjení 

oživení na exportních resp. reexportních trzích, protože domácí ekonomika je významným 

dodavatelem. Devalvace eura významně pomůže exportérům, jako je Německo, pro které domácí 

ekonomika představuje klíčového dodavatele. Toto považuje za další zdroj podcenění 

prognózovaného růstu HDP v roce 2015. 

Odpověď SMS: SMS připouští, že věta o stagnaci exportu v roce 2015 může být matoucí, protože 

komentuje celoroční průměry, kde růst exportu bude zhruba 7,5 %, podobně jako byl v roce 2014. 

Nicméně z hlediska dynamiky v průběhu roku je očekávána poměrně výrazná reakcelerace růstu 

z hodnot pod 5 % zpět k hodnotám okolo 10 % právě vlivem oživení zahraniční poptávky. Touto 

optikou se vývoj exportů jeví pozitivně.  
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J. Rusnok (v diskuzi o fiskálním impulsu): Fiskální politiku hodnotí SZ jako expanzivnější 

v roce 2015 a méně expanzivní v roce 2016. Toto hodnocení se významně odvíjí od faktu, že 

v roce 2015 bude vrcholit dočerpávání EU fondů z předchozího programovacího období a že 

čerpání bude poté méně výrazné. Připomíná, že vyjednávání s Evropskou komisí o spuštění 

nového programovacího období s ČR vypadá katastrofálně, například i z důvodu okolností kolem 

zákona o státní službě. Evropská komise zakázala jakékoliv čerpání z nového programovacího 

období v roce 2015. Lze předpokládat, že v roce 2015 budou probíhat intenzivní politická jednání 

a v roce 2016 dojde k povolení čerpání fondů. Pak bude samozřejmě vláda pod tlakem 

z případného zpoždění a objeví se snaha o urychlené čerpání dohromady za roky 2015 a 2016. To 

vede k možnému přehodnocení fiskálního impulzu. Dodává, že obecně se fiskál vždy tváří tak, že 

bude v budoucnu přísnější, ale obvykle k tomu pak nedojde. 

 

M. Singer (v diskuzi o fiskálním impulsu): Připojuje se k otázce týkající se vlivu fiskální politiky 

na HDP v roce 2016. Prezentovaný pokles síly fiskálního impulsu v roce 2016 považuje za 

překvapivý. Dále se táže, zda příčina změny ve vlivu fiskální politiky mezi lety 2015 a 2016 

opravdu souvisí s přechodem mezi programovacími obdobími. Politická událost tohoto typu 

může snadno proběhnout jinak. 

Odpověď SMS: SMS vidí situaci opačně, než je popsáno v dotazu J. Rusnoka. Více pesimismu 

vztahuje k roku 2016. Vyjednávání s Evropskou komisí se skutečně vyvíjejí velice špatně. 

Ministerstvo pro místní rozvoj má dokonce pocit, že na ČR jsou aplikována mnohem přísnější 

kritéria než na ostatní země, což je subjektivní postoj ministerstva. Objektivně se věc má tak, že 

žádný z operačních programů programovacího období 2014–2020 ještě není připraven k přijetí. 

Ze strany Evropské komise zřejmě k přijetí nedojde dříve než v červnu 2015. Teprve poté se 

rozběhne vypisování výzev apod., takže úvaha o tom, že v roce 2016 bude docházet k urychlenému 

dočerpávání z prvních dvou let programovacího období, by ceteris paribus byla správná, kdyby 

neplatily dvě nové skutečnosti. Jednak nové programovací období nemá pravidlo n+2, ale n+3, 

takže bude možné čerpání přenášet v čase dále. Dále pak v souvislosti s pomalým rozběhem česká 

strana rozjela aktivitu „Žádost o přesun alokace do pozdějších let“. Takto bude možné některé 

alokace po schválení evropskými autoritami přesunout do roku 2015 a dále. Na tyto alokace by 

se pak uplatňovalo pravidlo n+3. SMS očekává, že v roce 2015 k žádnému čerpání z nového 

programovacího období nedojde a že v roce 2016 dojde pouze k symbolickému čerpání, což 

vzhledem k tomu, jak vypadá rok 2015 z pohledu minulého programovacího období, bude 

znamenat výrazný propad. Proto je SMS ohledně roku 2016 pesimističtější možná ještě více, než 

naznačuje prognóza. Hlavní čerpání z nového programovacího období se odehraje až po roce 

2016.  

 

K. Janáček (v diskuzi o mzdách): Souhlasí se stanoviskem poradce, který označuje prognózu 

mezd za nadhodnocenou. Zaměstnanost vykazuje růst, ale růst mezd se vždy dostavuje se 

zpožděním. Sama SMS popisuje situaci nabírání pracovníků s nižšími platy. Proinflační působení 

mezd na inflaci bude zejména v roce 2015 nižší. V této souvislosti konstatuje, že při pohledu na 

minulé prognózy lze sledovat, že očekávání o vývoji mezd byla v několika posledních situačních 

zprávách nadměrně optimistická. V páté i sedmé SZ byly předchozí výhledy mezd revidovány 

směrem dolů. Totéž se děje i v rámci aktuální prognózy. Prognózy mezd jsou příliš optimistické a 

doporučuje tedy SMS se nad tímto problémem zamyslet. 
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Odpověď SMS: Jedno z fundamentálních dilemat je, jak mzdový růst zareaguje na nižší ceny 

ropy. Jeden možný pohled říká, že nižší ceny ropy znamenají nižší inflaci, což otevírá možnost, že 

si podniky vyjednají pomalejší růst nominálních mezd. Opačný pohled pak říká, že propad cen 

ropy zlepšuje provozní hospodaření podniků. Odbory by pak mohly argumentovat růstem zisků a 

vyjednávat ve směru vyšších mezd. Část takového růstu mezd je pravděpodobně i automatická, 

protože v některých podnicích jsou odměny navázané na hospodářské výsledky. 

 

J. Rusnok (v diskuzi o mzdách): Upozorňuje, že v diskuzi o výhledu mezd je nutné rozlišovat 

průměrnou mzdu a objem mezd. Lze nabírat pracovníky s nižšími příjmy, ale je-li jich dost, což 

se projeví na objemu mezd, dojde k realizaci poptávkového efektu. 

Odpověď SMS: SMS souhlasí. Souvisí to s tím, že model prognózuje fundamentální růst mezd a 

abstrahuje od statisticko-účetních efektů, kdy se při nabírání nízkopříjmových pracovníků 

vykazovaná průměrná mzda snižuje. Model spíše prognózuje nákladový tlak z mezd do cen. Zde je 

lepší tyto efekty zanedbávat a pak si do určité míry „diskontovat“ data z Českého statistického 

úřadu. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o dopadech opatření ECB): Připojuje se k pozitivnímu hodnocení SZ, ale 

domnívá se, že v ní chybí to nejpodstatnější – zachycení dopadů opatření ECB. Na druhou stranu 

dodává, že zachycení dopadů zavedených opatření ECB není v současné době ani možné. 

Domnívá se, že hodnocení těchto dopadů bude možné až v delším časovém horizontu, na který 

jsou opatření cílována. Dále poznamenává, že křížový kurz USD/EUR se vyvíjí nezávisle na ČR. 

Doplňuje, že v rámci světového obchodu může díky dopadům zavedených opatření ECB dojít 

k výraznější změně. Vyjadřuje nejistotu nad možností nyní zachytit tyto změny, přesto by byl rád, 

kdyby úvahy na toto téma byly součástí SZ. 

Vyznění měnověpolitického doporučení považuje za optimistické. Nedomnívá se, že by byl 

výrazný optimismus ohledně výhledu růstu HDP podložený, zvláště není-li v tomto výhledu plně 

zachycen dopad změn kurzu USD/EUR na světový obchod. 

Odpověď SMS: SMS souhlasí s tím, že dopady opatření ECB nejsou ve výhledech ještě 

zapracovány. Existuje nekonzistence v tom, že tržní výhledy sazeb a kurzu do velké míry dopady 

opatření ECB již anticipovaly.  

 

P. Řežábek (v diskuzi o dopadech opatření ECB): Poznamenává, že výhledy použité pro aktuální 

prognózu byly publikovány před zavedením opatření ECB. 

Odpověď SMS: Tržní výhledy použité v prognóze byly odečítány 12. ledna, tj. v období, kdy 

opatření nebyla ještě oznámena, ale trh je s velkou pravděpodobností očekával, takže tržní 

veličiny byly opatřeními ECB již ovlivněny. SMS se ale domnívá, že ve výhledech HDP a cen 

v eurozóně to ještě konzistentně promítnuto není. Výhledy vnímá proto jako vnitřně 

nekonzistentní. 

Aktuální kurz USD/EUR je níže než tržní výhledy, což je možné vnímat jako riziko, že analytici 

ještě plně nezohlednili opatření ECB. V takovém případě nelze tedy ani očekávat, že jsou opatření 

ECB plně odražena ve výhledech zahraniční poptávky, které by reflektovaly zvýšení cenové 

konkurenceschopnosti podniků v eurozóně.  

Tržní výhledy cen ropy jsou oproti výhledům z Consensus Forecasts o 8 USD/barel níže. Pokud 

analytici z Consensus Forecasts zohlední tyto nižší tržní výhledy a konzistentně upraví výhledy 

HDP, měli by je v logice pozitivního nákladového šoku upravit směrem nahoru. 
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P. Řežábek (v diskuzi o reálných mzdách): Připojuje se k dotazu K. Janáčka o mzdách a zmiňuje 

opakovanou korekci výhledu mezd směrem dolů. K prezentaci SZ poznamenává, že zaznělo, že 

mzdy porostou i po zohlednění růstu cen. Táže se, zda nedošlo k nedorozumění, protože dle 

prognózy reálná mzda vykazuje nejvyšší růst v prognóze v létě roku 2015 a poté dochází k jeho 

zmírnění, a to i za horizont měnové politiky. To nepovažuje za konzistentní s obrázkem oživující 

ekonomiky.  

Odpověď SMS: V roce 2015 se u výhledu růstu reálných mezd jedná o efekt nízké inflace dané 

propadem cen ropy a plynu. Pokud bude inflace lehce záporná, pak při 2–2,5% nominálním růstu 

mezd bude růst reálných mezd výraznější. V delším horizontu budou mzdy nominálně akcelerovat, 

ale inflace díky odeznění meziročních efektů ropy poroste ještě rychleji. 

Růst reálného disponibilního důchodu je na letošní rok očekáván ve výši 2,8 % (při zrychlení z 

hodnoty 2,1 % v roce 2014) a v roce 2016 se očekává zpomalení na hodnotu 2,0 % právě  kvůli 

efektu rostoucí inflace. V prezentaci SMS sledovala logiku mezd v nominálním vyjádření, kde je 

zejména po očištění o vliv mzdové optimalizace vidět plynulý nárůst. Pohyb deflátoru pak vede 

k příslušným změnám v reálných mzdách.    

Reálný důchod i mzdy porostou na celém horizontu, v letošním roce bude tento růst navíc 

podpořen mimořádně nízkou inflací. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o výhledu cen ropy): K výhledu cen ropy poznamenává, že je skeptický 

vůči možnosti dlouhodobého udržení aktuálně pozorovaných velice nízkých cen ropy. Pokles cen 

nemusí trvat dlouho. To dokládá i v poslední době pozorovaný nárůst o 12 %, což představuje 

velký cenový skok. Nárůst cen ropy by pak samozřejmě měl příslušný dopad na domácí 

ekonomiku. 

Odpověď SMS: Aktuálně se ceny ropy nachází na vyšších hodnotách, než jsou hodnoty uvažované 

v prognóze. Dnešní údaj je 55 USD/barel. Zvýšení je poměrně výrazné. Nicméně prognóza 

předpokládá průměrnou cenu ropy na první čtvrtletí roku 2015 50 USD/barel, což se může 

poměrně slušně naplnit, protože v lednu byly ceny ropy okolo 45 USD/barel. Pokud by nyní byly 

ceny okolo 55 USD/barel, pak by byla průměrná hodnota za první čtvrtletí blízko předpokladu. Je 

možné, že inflace bude z počátku roku představovat překvapení směrem dolů, protože propady 

cen pohonných hmot mohou odrážet fakt, že ceny ropy šly ještě níže, než předpokládala 

prognóza. V těchto úvahách hrají roli i časová zpoždění. SMS v tomto ohledu brala v úvahu 

příslušná týdenní šetření. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o výhledu cen ropy): Upozorňuje, že ceny pohonných hmot vycházejí 

z klouzavých průměrů. Cena pohonných hmot za leden nekoresponduje s cenou ropy 

pozorovanou v lednu, ale je ovlivňována průběhem cen ropy v předcházejícím čtvrtletí. 

Odpověď SMS: SMS sledovala podrobně změny cen pohonných hmot na trhu a domnívá se, že 

ceny za leden již do značné míry zahrnuly propad cen ropy. Čerpací stanice v průběhu ledna 

v několika vlnách přecenily výrazně směrem dolů. Většina poklesu cen ropy je v cenách 

pohonných hmot již zahrnuta.   

 

P. Řežábek (v diskuzi o výhledu cen ropy): Dodává, že smlouvy jsou postavené tak, že se 

zohledňují ceny ropy za minulá období a neodrážejí se aktuální ceny.  
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Odpověď SMS: SMS souhlasí a dodává, že pokud měla v minulosti informace o mechanismu 

těchto smluv, tak se jednalo o období kratší než jedno čtvrtletí. Jednalo se o zdržení v řádu 3–5 

týdnů.  

 

P. Řežábek (v diskuzi o výhledu cen ropy): Doplňuje, že nehovořil o celém čtvrtletí, ale o konci 

roku, kdy se ceny ropy z konce roku promítly do cen pohonných hmot v lednu. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o cenách elektrické energie): Táže se na dopad cen elektrické energie do 

cen průmyslových výrobců, který se jeví výraznější v porovnání s dopadem do spotřebitelských 

cen. To považuje za překvapivé. Žádá o vyjasnění, co vše je v rámci úvah o dopadu poklesu cen 

energií do cenových okruhů započítáváno. Poznamenává, že poplatky se v podnikatelském 

sektoru dramaticky změnily, takže cenový dopad na podniky není pravděpodobně tak výrazný, 

což se může promítat do nákladů těchto podniků.   

Odpověď SMS: Dopad poklesu cen elektrické energie v PPI je uvažován bez DPH a včetně 

poplatků. SMS předpokládá pokles PPI ve skupině elektřina, plyn a pára v roce 2015 o 1,7 %. Ve 

spotřebitelských cenách se jedná o výhled poklesu o 2,1 %. Zde změny poplatků nejsou 

uvažovány. Proti loňským propadům jsou zmíněné poklesy za rok 2015 marginální. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o cenách elektrické energie): Poznamenává, že výhled poklesu cen 

elektrické energie pro podniky se mu i s ohledem na započítávání poplatků nezdá adekvátní. 

Doporučuje vývoj poplatků sledovat, protože jejich dynamika může být výrazná. 

Odpověď SMS: Výhled poklesu cen elektrické energie u podniků je menší než u domácností. SMS 

se na vývoj poplatků ještě podívá a informaci zašle mailem. 

 

P. Řežábek: Táže se na dopad rušení zdravotnických poplatků na inflaci. Připomíná, že při jejich 

zavádění byl dopad na inflaci poměrně výrazný. Doplňuje, že by proto rušení poplatků mohlo 

představovat výraznější protiinflační riziko. 

Odpověď SMS: Příspěvek změn regulovaných cen ve zdravotnictví do celkové inflace pro rok 

2015 představuje -0,2 p.b. V loňském roce rušení části zdravotnických poplatků představovalo 

dopad o velikosti -0,1 p.b., což v součtu dává celkový dopad -0,3 p.b. 

Jedním z tahounů prohloubení poklesu regulovaných cen bude právě zrušení zdravotnických 

poplatků s výjimkou poplatku za využití pohotovosti. 

 

M. Singer: Táže se, zda vývoj technologií v prognóze odráží pozitivní vliv nízkých cen ropy. 

Odpověď SMS: Nízké ceny ropy nemají na vývoj technologií žádný přímý vliv.  

 

M. Singer (v diskuzi o boxu o vývoji mezd): Žádá o diskuzi mezi poradcem a SMS o boxu o 

vývoji mezd v podnikatelské sféře. Poradce se k boxu vyjadřuje poměrně kriticky. Vyjadřuje 

nejistotu, jaké je hlavní sdělení tohoto boxu. 

Odpověď poradce K. Galuščáka: Box o vývoji mezd vnímá jako ilustrativní. Dívá se především na 

to, co se odehrává za agregátními čísly. Ve svém stanovisku chtěl především upozornit na některé 

formulace, například na formulaci týkající se průměrné mzdy nově nastupujících zaměstnanců, 

která je o 30 % nižší ve srovnání se stávajícími zaměstnanci. Není si jistý, co zmíněná formulace 

chce vlastně říci. 
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U poslední části týkající se regionálního pohledu se zamýšlel, zda lze přijít s nějakými 

hypotézami vysvětlujícími pozorovaná fakta. Tuto část je dle jeho názoru třeba chápat ve vztahu 

k té předchozí části, která popisuje mzdový efekt najímání nízkopříjmových pracovníků. 

Odpověď SMS: SMS rozpracovala data, která získala od firmy Trexima. 30% rozdíl průměrné 

mzdy nově nastupujících a stávajících zaměstnanců je v těchto datech opravdu vidět. SMS se 

domnívá, že tento fakt je konzistentní s ostatními pozorováními. Neplyne z toho žádné 

doporučení, jaké mají mít nastupující pracovníci mzdové nároky.  

Odpověď poradce K. Galuščáka: Doplňuje, že hodnota 30 % vychází z dat za období prvního 

pololetí roku 2014, což neznamená, že se nutně jedná o nějaký obecný jev. 

Odpověď SMS: Ano, jedná se pouze o toto období. Nicméně nějaký rozdíl ve mzdách 

nastupujících a stávajících zaměstnanců je platný nepochybně vždy. Ve fázi oživení trhu práce a 

při nabírání nových pracovníků jsou vykazované průměrné mzdy snižovány distribučním efektem 

zachycujícím nižší mzdy nově nastupujících. 

V části boxu zabývajícím se regionálním pohledem se SMS snažila vyjít vstříc přímo požadavku 

L. Lízala. Distribuční efekt lze pravděpodobně pozorovat v Praze, Moravskoslezsko představuje 

pravděpodobně spíše idiosynkratický jev spojený s hornictvím, které se nachází v ekonomických 

problémech. Jedná se ovšem o „účetní“ záležitosti.  

 

L. Lízal (v diskuzi o boxu o vývoji mezd): Uvádí technickou poznámku, že nově zaměstnaní 

prochází zkušební dobou, což může souviset s nižší mzdou. 

Odpověď SMS: SMS vnímá celkově box tak, že distribuční efekty mohou vykazovaný mzdový růst 

mírně snižovat, ale celkově jsou tyto efekty slabé. To je možná důvod rozpačitého vyznění boxu, 

protože žádné silné závěry nelze na základě prezentovaných dat udělat.  

 

M. Singer: K textu ze strany 20 SZ, který není určen ke zveřejnění, se táže, zda je představa o 

vztahu mezi přímými zahraničními investicemi a polohou domácí ekonomiky v hospodářském 

cyklu neměnná, nebo dochází k nějakým korekcím. Je možné, že se v podobném smyslu tázal již 

minule, ale není si jistý, zda uvažujeme stále stejnou korelaci, nebo došlo ke změně. Anekdotická 

evidence naznačuje, že by v tomto ohledu mohlo dojít ke změně. 

Odpověď SMS: Cyklický příběh u přímých zahraničních investic stále funguje minimálně přes 

reinvestované zisky, což lze dobře pozorovat. Otázkou je, zda lze stejně uvažovat z pohledu 

„green fields“. SMS se na tento problém podrobněji podívá a informaci pošle mailem.  

 

M. Singer: Děkuje za box o ropě. Poznamenává, že vzhledem k tomu, že se bude SZ 

zveřejňovat, by bylo vhodné zmínit v části diskutující vnější prostředí Švýcarsko. V opačném 

případě by SZ mohla budit dojem, že si ČNB situace ve Švýcarsku nevšimla. Možná by také bylo 

vhodné přidat několik poznámek o Rusku a Ukrajině, například něco ve smyslu, že i přes 

vyhrocený vývoj je dopad na domácí ekonomiku nevýrazný. 

Dále přidává několik stylistických poznámek k SZ. Formulaci „prudký propad“ považuje za 

redundantní a dodává, že propad je vždycky prudký. Dále pak poznamenává, že mluvíme-li o 

roku 2014, bylo by vhodné zdůraznit, že se jedná o konec roku 2014, tj. že se jedná o prognózu, 

jinak může být čtenář zmaten. Navrhuje, aby se autor zamyslel nad větou „V tom se vedle 

očekávaných výpůjčních potřeb vládního sektoru v důsledku přetrvávajících schodků veřejných 

financí projeví pokračující zapojování státních finančních aktiv do řízení dluhu, zrychlující růst 
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nominálního HDP a předpokládaná nižší efektivní úroková sazba z vládního dluhu v souvislosti 

s vývojem na finančních trzích a s pozitivním vnímáním ČR.”   

Odpověď SMS: Situace v Rusku a na Ukrajině je zmiňovaná v bilanci rizik v části II. 4 v SZ 

v perexu. Popis situace ohledně švýcarského franku bude doplněn na závěr části popisující dění 

na světových devizových trzích. Rusko a Ukrajina je zmíněná také na straně 8 v SZ mezi riziky 

zahraniční poptávky. Stylisticky nevhodné formulace budou do Zprávy o inflaci upraveny.  

 

 

II.     Uzavřené jednání bankovní rady 

M. Hampl: Otázka zní, co bychom v dnešní složité situaci měli dělat, abychom naplňovali 

zákonný mandát. Měli bychom výjimkovat pozitivní nabídkový šok a přesvědčovat svět v naší 

měnové zóně, že se jedná o šok dočasný. V tomto přesvědčování by měl být využit analytický 

aparát SMS, který ukazuje, jak velký vliv má tento nabídkový šok na spotřebitelské ceny. 

Vyjadřuje své překvapení nad poměrně velkým dopadem ropného šoku.  

Dále bychom měli přesvědčovat naši měnovou zónu, že se inflace vrátí zpět do koridoru blízko 

cíle, a stabilizovat tak inflační očekávání. Také bychom měli věřit, že zmíněný šok bude opravdu 

dočasný a nebude tímto tempem pokračovat. Domnívá se, že by neměl být problém přesvědčovat 

o dočasnosti šoku ostatní, jestliže je bankovní rada o dočasnosti opravdu přesvědčena. Nemyslí 

si, že by toto nyní viděl někdo dramaticky jinak.  

Také se domnívá, že by bylo vhodné se připravovat na to, co možná bude nutné udělat 

v budoucnu za předpokladu, že všechny faktory budou dále v protiinflačním, nebo dokonce 

v silně protiinflačním směru. Poznamenává, že není dobré zaujímat pozici „wait and see“, ale 

spíše pozici „wait and be prepared“. S tím souvisí také úkol, který byl zadán SMS na výjezdním 

zasedání a o kterém již se SMS mluvil. Výčet doporučení zmíněných výše se týká především 

dlouhodobého pohledu na věc. 

Z krátkodobého hlediska, tj. z hlediska, které se týká věcí, o kterých by mělo být rozhodnuto 

dnes, doplňuje, že nemá problém posunout termín exitu tak, jak je navrhováno v doporučení, tj. 

posunout ho na horizont měnové politiky. Naopak se domnívá, že jistou potíž by mohl vytvořit 

případný odklad exitu daleko za tento horizont, protože by tak byl odsunut do období, které 

měnová politika vidí příliš rozmlženě. To by pravděpodobně nepůsobilo na okolí příliš uvěřitelně. 

Ke strategii navržené SMS, která by mohla být zkráceně vyjádřena jako „ukecávat kurz, aby příliš 

neposiloval, resp. aby ještě mírně oslabil“, dodává, že má jistou pochybnost o navrhovaných 

slovních vyjádřeních. Vyjadřuje pochybnost nad tím, zda slibovat něco, co možná nebude 

bankovní rada ochotna v budoucnu v případě potřeby doručit. Pokud by mělo být komunikováno, 

že je bankovní rada připravena posunout kurz i na výrazně slabší úroveň, tak to nejprve vyžaduje 

debatu a shodu na tom, že to je skutečně připravena udělat. Vzbudit falešná očekávání, která poté 

nebudou naplněna, by se podobalo strategii záchrany Řecka a eurozóny, která tady na několika 

předchozích jednáních vzbuzovala úsměv. Pokud by bankovní rada nebyla připravena přistoupit 

k výraznému posunu hladiny kurzového závazku, pak by bylo lepší nic neslibovat a ponechat 

větší prostor v  konstruktivní neurčitosti. K tomuto závěru ho vede i Market sentiment report, za 

který děkuje a který považuje za velice užitečný. Tato zpráva naznačuje, že trh je přecitlivělý a že 

je mělký. Také z ní vyplývá, že je složitější mu rozumět a že je složitější porozumět pohybům, 

které se na něm nyní odehrávají. Domnívá se, že volit slova je nyní ještě důležitější, než tomu 

bylo v minulosti. Volba slov je vždy důležitá, nyní je to ještě o trochu důležitější z hlediska 

vzbuzování očekávání a toho, jak naplnění, nebo nenaplnění očekávání může ten mělký a 
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přecitlivělý trh ovlivnit. Dnešní debata bude možná více o slovech než o činech. Slova mohou být 

potenciálně velmi důležitá.   

 

L. Lízal: Situační zpráva i měnověpolitické doporučení dobře shrnuje dilema, kterému nyní 

čelíme. V podstatě jsme svědky pozitivního nákladového šoku, který na jednu stranu nepochybně 

zlepšuje vyhlídky z hlediska ekonomického růstu, na druhou stranu ale jde proti mandátu cenové 

stability. Z tohoto pohledu souhlasí s M. Hamplem, že je vhodné explicitně zmiňovat to, že 

nákladový šok v komoditě, která je čistě dovozová, tj. v ropě, nevede k přímé reakci měnové 

politiky. K úvaze o vhodnosti výjimkování dopadu ropného šoku do cen ho vede i klasický 

pohled z literatury, která vnímá platby za ropu jako jistou formu daně. Ceny ropy představují daň, 

kterou si domácí ekonomika nemůže nijak určit, tj. je dána exogenně. Domácí ekonomika může 

pouze určit množství komodity, které bude konzumovat. Otázkou tedy je, jakým způsobem bude 

v ekonomice rozdělena dividenda vycházející z toho, že tu tato daň nebude. Do jaké míry se tato 

nižší daň projeví v růstu zisku a jakým způsobem se přetransformuje ve vyšší investice, případně 

v mzdové požadavky. To vnímá jako riziko do budoucna. Není si jistý, zda je možné k těmto 

otázkám nyní zaujmout nějaké určitější stanovisko než takové, které nastiňuje SMS. 

Opodstatnění strategie navržené v doporučení SMS vidí také ve faktu, že jádrová inflace, tj. 

inflace týkající se české ekonomiky, resp. inflace která je generovaná interně, zůstává stále 

v pozitivních hodnotách. To považuje za velmi důležité. Interní analýzy zatím nenaznačují, že by 

se vnější nabídkový šok přelil i do této komponenty inflace. Jádrovou inflaci považuje za důležitý 

indikátor možné realizace sekundárních efektů nabídkového šoku.  

Souhlasí tedy s vyzněním doporučení, komentáře k prohlášení si nechá na později. Nicméně 

nesouhlasí s tvrzením, že rizika prognózy inflace jsou vyvážená. Rozumí tomu, co tímto tvrzením 

chce SMS sdělit. Domnívá se ale, že rizika jsou spíše v protiinflačním směru. Scénář zachycující 

výjimkování dopadu ropného šoku do cen s exitem na konci horizontu měnové politiky implikuje 

návrat inflace na cíl. Tento scénář je postaven na několika podmínkách, u kterých si ale není jistý, 

zda mohou být splněny. To ho vede k  vnímání rizik v negativním směru. Jedno riziko, které 

scénář neuvažuje, souvisí s faktem, že menší dovoz ropy povede k nárůstu čistého vývozu, což 

ale může představovat tlak na posílení koruny. To bude přesně ta situace, které bychom se chtěli 

vyhnout a která by pravděpodobně vedla k počátku přetlačování ČNB s trhem. To vnímá jako 

velké riziko strategie založené na vyčkávání, jak se situace vyvine.  

 

J. Rusnok: Doporučení SMS vnímá jako vyvážené a adekvátní složité situaci, ve které se 

nacházíme. Vyjadřuje souhlas nad návrhem výjimkování dopadu nabídkového šoku do cen. 

Ekonomika roste a poptávka bude spíše posilovat, k čemuž přispěje i zmíněný pozitivní 

nabídkový šok. Vezme-li v úvahu hypotetické měnově-fiskální podmínky, tak lze říci, že dochází 

k určitému uvolnění – souhlasí s L. Lízalem v tom, že ceny ropy představují jakousi kvazi-daň. 

Dramatický pokles této daně uvolňuje fiskální podmínky. Výše řečené je konzistentní s tím, co 

bylo doposud komunikováno. Rizika prognózy inflace jsou značná, vnímá je spíše na 

protiinflační straně. Vychází z toho, že výhledu inflace dominuje výjimka. Zůstává dilema, co 

dál. Řešení je možná více o komunikaci, což bude jistě podrobně probíráno později. V zásadě se 

ztotožňuje s měnověpolitickým doporučením SMS a rozumí důvodům, proč jsou v materiálech 

SMS zdůrazněny rozpory, kterým aktuálně čelíme. Souhlasí s názorem SMS, že je důležité 

komunikovat připravenost k dalšímu využití kurzového nástroje. 
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K. Janáček: Reakcí situační zprávy na podstatný posun trajektorie očekávané (resp. 

prognózované) inflace směrem dolů, k němuž došlo mezi sedmou situační zprávou a aktuální 

situační zprávou, je opětovné prodloužení kurzového závazku. V nové prognóze je přepokládána 

platnost režimu s kurzovým závazkem až do konce příštího roku. Zmíněný výrazný pokles 

trajektorie prognózované inflace v části roku 2015 do nulových a mírně záporných hodnot 

nastoluje otázku o možnostech splnění inflačního cíle, resp. zda pokračovat v prodlužování 

stávajícího závazku, nebo přikročit k úpravě jeho hladiny. Vyjadřuje souhlas s M. Hamplem, že 

případná komunikace ve směru možné úpravy hladiny závazku by musela být v bankovní radě 

prodiskutována. Ve stanovisku poradce k osmé situační zprávě byla podaná argumentace ve 

prospěch varianty prodloužení závazku, s níž se v zásadě ztotožňuje a považuje ji za relevantní 

pro současné náročnější podmínky. Nadále platí, že jsme svědky realizace výrazného 

nabídkového šoku, na který měnová politika nemusí přímo reagovat, pokud současně nedochází 

k setrvalejšímu útlumu celkové nominální poptávky, k poptávkou vyvolaným deflačním tlakům a 

výraznému poklesu inflačních očekávání. Takové posuny, které by vyžadovaly zásadní korekci, 

ale zatím nenastaly. Prodlužování závazku sice samo o sobě inflační tlaky negeneruje, ale vytváří 

podmínky, zejména časový prostor, pro projevení narůstajících inflačních tlaků z domácí 

ekonomiky, a tím i k potřebnému dalšímu uvolnění měnových podmínek. Při zhodnocení 

relevantních indikátorů a jejich tendencí považuje za málo pravděpodobné, že i při prodloužení 

závazku bude v druhé polovině roku 2016 nebo na jeho konci dosaženo 2% inflačního cíle, nebo 

že se budeme pohybovat dokonce mírně nad ním. 

Riziko spatřuje v tom, že pokud bude jednoznačně spojován zmíněný horizont s dosažením 

inflačního cíle či jeho mírným přestřelením a v realitě k tomu nedojde, mohou pak být 

v diskuzích pod otazníkem nejen uplatňované postupy, ale i schopnost ČNB a její měnové 

politiky dosáhnout cíle. Takové pochybnosti by měly nemalé důsledky pro komunikaci, 

kredibilitu, tržní sentiment a inflační očekávání. V této souvislosti považuje za relevantní cíleně 

ex-ante využít flexibility, která je režimu pružného cílování inflace vlastní. Flexibilita se může 

týkat konkretizace cíle, horizontu návratu inflace k cíli či postupů jeho dosahování. Tato 

flexibilita díky relativně stabilnímu a bezproblémovému vývoji v minulém období nebyla či 

nemusela být pro veřejnost v poslední době výrazně akcentována. Dodává, že uplatňujeme 

pružnou variantu cílování inflace, což znamená, že současně s cílem v inflaci se jistá váha při 

realizaci měnové politiky přiděluje i veličinám reálné ekonomiky. Jakkoliv v současnosti jistou 

uzancí je, že se zpravidla cílí celková inflace, nemusí tomu tak apriorně být. Různé země 

v různých etapách využívaly a využívají různé modifikace cíle. Doplňuje, že zde již zaznělo, že 

jiné indikátory inflace se pohybují již delší období v kladných číslech. 

Variantním řešením k zmíněným modifikacím je explicitní stanovení výjimek z plnění inflačního 

cíle. V praxi toto bylo u nás deklarováno, pokud se jednalo o vliv nepřímých daní. Nyní se jedná 

o dopady pozitivního nabídkového šoku. Výjimek lze vyjmenovat více. 

Horizont měnové politiky, kdy by standardně mělo docházet k návratu na hodnotu inflačního cíle, 

je odvozen od období tzv. nejúčinnější transmise. V našich podmínkách je uvažováno období 12–

18 měsíců. Poznamenává, že se vzdálenost tohoto období vztahuje k režimu transmise 

krátkodobých úrokových sazeb jako základního nástroje měnové politiky. Transmise kurzového 

nástroje má období nejúčinnější transmise jiné. Opět platí, že v různých zemích a různých 

obdobích se zmíněné horizonty měnové politiky výrazně lišily a liší. Podobně tak platí, že 

v situacích vyvolaných externími šoky řada centrálních bank volila cíleně nenaplnění inflačního 

cíle v daném horizontu. Z poslední doby se jedná například o Bank of England, jež patří 
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k bankám s nejdelší tradicí inflačního cílování. Shrnuje a poznamenává, že prvky flexibility jsou 

režimu cílování inflace vlastní a je žádoucí je využít. Za důležité považuje apriorně nespojovat 

stávající horizont měnové politiky, tj. druhou polovinu roku 2016, nutně s návratem inflace na 

2% cíl, jakkoliv nás k tomu námi používaný model přivádí. 

 

P. Řežábek: Ekonomické nejistoty jsou dle jeho názoru zřejmé. Potvrzuje se, že domácí 

ekonomika se nachází na růstové trajektorii. Lze pozorovat výrazné nákladové šoky s dopady do 

výhledu regulovaných cen. Dodává, že nemá problém s výjimkováním dopadu ropného šoku do 

cen. K diskuzi o cenách ropy doplňuje, že není jisté, zda nedojde k intenzivnější diskuzi o 

možném snížení spotřební daně. Dále připomíná, že kromě ekonomických rizik narůstají i 

politická rizika především v rámci Evropy. Jejich materializace může vést k dalším posunům ve 

výhledu makroekonomických veličin. V diskuzi o prodloužení doby trvání kurzového závazku ho 

zaujalo, že i prezentující zmínil možnost negativního dopadu odkladu na kurz. S tímto názorem 

se částečně ztotožňuje. Posílení kurzu z důvodu prodloužení závazku by pak nakonec mělo spíše 

negativní dopad na výhled inflace. Proto není příznivcem prodlužování doby trvání závazku. 

Dále považuje za důležité vyčkat a podívat se, jakým způsobem dopadnou opatření ECB do 

ekonomiky.  

Také připomíná některé údaje o vývoji kurzu za posledních několik čtvrtletí. Jestliže hodnotu 

kurzu CZK/EUR a CZK/USD k 31. 10. 2013 označíme číslem 100, pak aktuální hodnota kurzu 

CZK/EUR je o 7,5 % slabší. U kurzu CZK/USD je rozdíl dokonce výraznější, kurz je aktuálně 

slabší o 17 %. Důležité je, že oslabení CZK/USD je záležitostí především posledního období, 

protože k 30. 11. 2014 byla hodnota kurzu ve srovnání s údajem z 31. 10. 2013 na hodnotě 91,5. 

Pak následoval propad na nynějších 82,9. Domnívá se, že posun kurzu CZK/USD v posledních 2 

měsících je výrazný. Není si jistý, do jaké míry se tento pokles projeví. Poslední dva měsíce 

znamenají velmi výrazný posun. Kdybychom byli svědky podobného vývoje u kurzu CZK/EUR, 

asi by dnešní diskuze probíhala úplně jinak.   

 

M. Singer: Poznamenává, že jak se občas stává řečníkům končícím první kolo diskuze, bude již 

trochu reagovat na předchozí výpovědi. Připomíná, že kdyby bankovní rada v listopadu 2013 

nepřistoupila k uvolnění měnových podmínek pomocí kurzu, tak by aktuální pozorovaná inflace 

začínala číslicí -2. Byli bychom svědky míry nezaměstnanosti blížící se rekordním hodnotám. 

Negativní cenový vývoj by v domácí ekonomice trval s největší pravděpodobností již rok a půl 

s perspektivou jeho přetrvávání. Tento scénář sám o sobě není realistický, protože by 

pravděpodobně bankovní rada loni něco učinila. Přesto upozorňuje na to, že měnová politika, a 

tak čte i vyznění doporučení SMS, má své efekty. Nejedná se o prázdnou hru. 

Děkuje za Market sentiment report, jeho distribuci považuje za dobrý nápad. 

Při pohledu na situační zprávu by rozdělil rizika prognózy inflace na nákladová a poptávková. 

Zatímco nákladová rizika považuje za vyrovnaná, u poptávkových si není zcela jist, zda nejsou 

stále ještě převažující na dolní straně. Doplňuje, že poptávka je hlavní starostí měnové politiky. 

Přihlédne-li k předcházející komunikaci a ke všemu, co zde bylo dnes řečeno, připadá mu, že se 

ocitáme v jistém smyslu v situaci, která předcházela rozhodnutí z konce roku 2013. Diskuze se, i 

potom co výjimkujeme dopady ropného šoku, vede o počtu snížení sazeb, které musíme vidět, 

abychom něco učinili. To je spojeno s mírou vyhlazování sazeb, která je při vědomí nejistot a při 

vědomí možných změn v budoucnosti třeba. Z toho čerpá, v porovnání s M. Hamplem, určitý 

optimismus. Domnívá se, že bude-li to třeba, vůle k dalšímu uvolnění měnových podmínek se 
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v bankovní radě najde. Jak víme, bude to poněkud opožděná vůle a, dojde-li k tomu, bude to 

nepochybně nezábavné. Jako ten, na kterém by byla většina komunikace, říká, že jakmile se 

jednou člověk osprchuje ve studené vodě, podruhé ho to již tolik netrápí. 

Řečnicky se táže, co může v současné situaci pomoci. V diskuzi již zaznělo, že bychom byli 

docela rádi, kdyby nám „pomohl“ plovoucí kurz. Domnívá se ale, že si to bankovní rada není 

ochotna připustit. Připomíná některé paradoxy, která vypichoval v polovině roku 2013. Podobně 

jako v tu dobu není v současnosti úplně vhodná doba na upřímnost nebo na pocity. Připustíme-li 

například, že se cíl na horizontu prognózy nepodaří naplnit, připouštíme tím a zvyšujeme tím 

pravděpodobnost scénáře, že se kurz posune k hladině 27 CZK/EUR a velmi záhy dojde 

k rozhodnutí o posunutí kurzového závazku. Je přesvědčen, že jinak by se bankovní rada v takové 

situaci nemohla chovat. Doporučuje být velmi opatrný v nějakém hraní si se sentimentem a 

s komunikací. Je přesvědčený, že bankovní rada musí najít nějaké formulace, které ji nedonutí je 

bezprostředně poté odvolávat, současně ale nebudou rušit víru účastníků trhu, že je bankovní rada 

připravena naplňovat inflační cíl minimálně po odeznění jednoročních efektů v poklesu cen 

energií. 

Poznamenává, že kurz má sice jiný horizont nejvýraznějšího dopadu do inflace, ale nikdo asi 

nemůže tvrdit, že je tento horizont delší než u sazeb. 

Dále poznamenává, že v prohlášení bankovní rady nechal připsat větu o čisté inflaci. Upozorňuje 

ale, že jestli se komunikačně na čistou inflaci nějak výrazně navážeme, může nás velice dobře 

„nafackovat“ jako cokoliv jiného. Proto by ji nijak explicitně a výrazně nezmiňoval. Jednu větu 

na toto téma považuje za adekvátní. 

Závěrem dodává, že jako veterán v bankovní radě zažil situace, ve kterých se jí do něčeho 

nechtělo. Konec konců bankovní rada není od toho, aby překvapovala pouze trh, ale i sebe sama. 

Nedomnívá se ale, že by případné změny hladiny kurzového závazku představovaly výrazný 

problém. Může se stát, že bankovní radu doba a okolnosti k tomuto rozhodnutí dotlačí. A 

v takové situaci to prostě bankovní rada udělá. 

 

M. Hampl: Dnešní jednání se koncentruje do jednoho jediného bodu. Táže se, zda bude 

bankovní rada schopna a ochotna kredibilně komunikovat a hájit do nějakého okamžiku to, že je 

připravena posunout hladinu kurzového závazku na výrazně slabší úroveň. Debata by dnes dle 

jeho názoru měla být o slově „výrazně“. Dodává, že kurzový závazek vždy vnímal jako nástroj 

hrubý, tvrdý a svým způsobem i tupý. Optikou kategorizace SMS je použití kurzového závazku 

z jeho pohledu nástrojem, který brání katastrofě, spíše než nástrojem pro nějaké jemnější ladění. 

Je jasné, že kurz nikdy nemohl být vnímán jako nástroj stejného ladění jako sazby, ale na úsečce 

dané zmíněnými krajními body je mnohem blíž bodu, kdy je to nástroj bránící extrémním 

událostem. Z toho plyne, že kurzový nástroj nemůže být používán nekonečně mnohokrát. Počet 

opakování použití tohoto nástroje je relativně hodně omezený. Nakonec vyjadřuje tezi, u které 

očekává, že bude pro mnoho členů bankovní rady provokativní. Platí, že při každém dalším 

použití kurzu musí být potřeba jeho použití zjevnější a kvantitativně oprávněnější než při 

předchozím použití. Obrazně řečeno musíme být při dalším použití tohoto nástroje ještě více 

„těhotní“. Dodává, že aby mělo další použití kurzového závazku jako nástroje smysl, pak musí 

být výrazné. Proto se zcela upřímně táže, zda je na toto bankovní rada připravena. Pokud má dojít 

ke zvýšení hladiny závazku, pak se v kontextu logiky použití tohoto nástroje nebude jednat o 

oslabení o 4,7 %, ale například o 10 % oproti stávající tržní hladině. Otázka zní, zda si bankovní 

rada umí v historicky myslitelné době představit, že předmětem diskuze bude hladina kurzového 
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závazku 30 nebo 31 CZK/EUR. Protože si tím není příliš jistý, připadá mu použití slova 

„výrazně“ zmíněného v prezentaci SMS v komunikaci nebezpečné. 

Dodává, že použití kurzu považuje za totální reset nebo reinstalaci počítače. Provedu reinstalaci 

jednou nebo dvakrát, potřetí už začnu přemýšlet o jiném počítači, resp. jiném nástroji, který chci 

použít. Takto subjektivně vnímal použití kurzového závazku. Proto by raději strávil další dvě 

hodiny debatou o slově „výrazně“, než ho jednou použil a pak byl překvapen tím, že trh reaguje 

na fakt, že bankovní rada k takovému kroku není připravena. 

 

M. Singer: Přidává několik krátkých komentářů. Souhlasí s tím, že se diskuze vede o hladinách 

závazku kolem 30 CZK/EUR. Dále v reakci na M. Hampla poznamenává, že nekonečno není 

dvakrát. S použitím kurzu vidí trošku jiný problém, který zároveň představuje pomocný motiv 

pro to říci, že počet potřebných snížení sazeb musí být minimálně stejně jako v listopadu 2013, 

ale možná i více. V listopadu 2013 si uvědomoval, že ČNB svým rozhodnutím nedělá žádnou 

politiku typu „beggar-thy-neighbour“. Šlo o oživení domácí poptávky, která byla zjevně na 

sestupném trendu projevujícím se ve vkladech, v poklesu importů, investic atd. Tentokrát by 

v zásadě šlo o export problému za hranice. Můžeme si myslet, že to projde, můžeme si myslet, že 

to není při velikosti domácí ekonomiky problém, ale je to typ politiky, u kterého není v současné 

situaci tak, jak čte ekonomické údaje, jasné, zda tím někoho nepoškozujeme. Nyní víme, že 

v důsledku rozhodnutí z listopadu 2013 byl sice na čistém exportu nějaký malý přírůstek získán, 

ale mnohem více bylo získáno na domácí ekonomice. Za nynějších okolností to vnímá jako 

problém. V tomto ohledu proto souhlasí s tím, že kurz nelze využít nekonečně mnohokrát. 

Situace je nyní trochu jiná, použití kurzu je trochu jinak obhajitelné. V tomto smyslu by se měla 

také dříve nebo později vést diskuze s našimi partnery. Tyto diskuze by nepochybně vypadaly 

jinak než ke konci roku 2013.  

K diskuzi o slově „výrazně“ dodává, že později navrhne řešení, která možná naplní vše, co je 

potřeba. 

Závěrem by rád zopakoval to, co považuje za důležité a co si zažil v roce 2013. Může se stát, že 

někdo nebude ochotný na případnou změnu hladiny přistoupit. Důležité ale je, že také dochází ke 

komunikaci s forexem. Jestliže si forex začne chování ČNB interpretovat tak, že není ochotna 

něco učinit, tak k tomu ČNB stejně dotlačí a bude to bolestnější. To považuje za zásadní věc, na 

kterou se v diskuzi trochu zapomíná. Dodává, že „soul-searching“ považuje za škodlivé. Buď je 

bankovní rada připravena plnit inflační cíl, nebo tady nemá co dělat. 

   

L. Lízal: Navazuje na diskuzi o rozdílnosti situace ke konci roku 2013 a nyní. V roce 2013 HDP 

klesal, resp. stagnoval, a inflace jednoznačně klesala. Nyní je situace podobná u inflace, nicméně 

růst HDP je poměrně výrazný. Navíc šok tlačící inflaci dolů má pozitivní efekt na HDP. I 

z tohoto hlediska je komunikační pozice složitější. Domnívá se, že celková připravenost vychází 

z mentální připravenosti reagovat, jestliže trh začne působit ve směru zhoršování situace. To se 

může stát například kvůli materializaci výše zmíněného rizika posílení kurzu z důvodu růstu 

čistého vývozu v důsledku propadu cen ropy. Druhé riziko, které ještě nezmínil, ale které již bylo 

částečně diskutováno na otevřené části jednání, je, že efekty propadu cen ropy na růst HDP jsou 

patrně podhodnocené. Prezentovaná simulace zanedbávala některé aspekty, které mohou mít na 

růst HDP pozitivní efekt. Možná se nacházíme v nepříjemné situaci, ale důležité je mít nějaký 

vztah k tomu, jakým způsobem se případné podhodnocování HDP projevuje v domácích 
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inflačních tlacích a celkovém vývoji v domácí ekonomice. Souhlasí s M. Singerem, že za určitých 

okolností by mohla být bankovní rada donucena něco dělat velice rychle. 

 

J. Rusnok: Zdůrazňuje, že dlouhodobě vnímá naprosto odlišný kontext celkové 

makroekonomické situace ve srovnání s listopadem roku 2013. To považuje za klíčové. Vnímá, 

že hlavním cílem je dosažení inflačního cíle na horizontu měnové politiky. Ale vnímá i zkušenost 

jiných centrálních bank z krizového období, která ukazuje, že ať je to více nebo méně formálně 

deklarováno, tak centrální banky jsou v rozsahu svého působení na ekonomiku rozkročeny 

mnohem šířeji. Tento širší záběr považuje za logický. 

Připouští, že hrajeme o věrohodnost s forexem. Na druhou stranu souhlasí s M. Hamplem, že 

kurz představuje jiný nástroj, než jsou krátkodobé úrokové sazby. V souvislosti s použitím kurzu 

jako nástroje měnové politiky připomíná termín „bazuka“ resp. „ozařování“ a dodává, že tento 

nástroj nelze použít vždy při zdánlivě podobném problému. Pokaždé má použití tohoto nástroje 

jinou kvalitu, situace použití není nikdy stejná. 

Souhlasí s komunikací navrženou SMS. Nemá silný názor na použití výrazu „výrazně“. Opakuje, 

že klíčový je pro něj celkový makroekonomický kontext, který je nyní výrazně odlišný. Navíc se 

nacházíme v situaci, kdy za dva tři měsíce bude o celé řadě věcí mnohem jasněji. 

 

M. Hampl: Domnívá se, že na faktu, že ekonomická situace nyní je výrazně odlišná od situace 

z listopadu 2013, panuje výrazná shoda. Jeden z důvodů samozřejmě je právě akce měnové 

politiky z listopadu 2013. Shoda na odlišnosti situace je také důvodem široké shody na 

výjimkování dopadu ropného šoku do cen. Nicméně nyní se s měnovou politikou díváme již za 

horizont působení tohoto nákladového šoku, kde se snažíme vidět ideální situaci. Otevírá se tedy 

určitý čas na přemýšlení, tj. již zmíněné „wait and be prepared“. Důležité ale je, že co bude 

komunikováno nyní, bude nějakým způsobem predeterminovat to, co bude činěno později, a to 

třeba i po odeznění toho pozitivního nákladového šoku. Proto se nejedná pouze o akademickou 

diskuzi, i když se může ukázat, že pod tlakem nějakého aktuálního vývoje dojde k něčemu úplně 

jinému. Rozumí burcujícímu vyjádření M. Singera o tom, že kdo nechce plnit inflační cíl, tak ať 

jde pryč. Umí si ale spíše představit, že v určitém okamžiku bude použit k dosažení úplně 

identického cíle jiný nástroj, než je kurz. To je to, co se snažil naznačit. Možná dojde k diskuzi o 

dalším nástroji uvolňování měnových podmínek. 

Situaci vždy bral tak, že panuje shoda na maximální snaze vedené ve směru naplnění zákonného 

mandátu. V souvislosti s aktuálně pozorovaným nabídkovým šokem si připomenul, že to je ČNB, 

kdo má v ruce definici cenové stability. Jestliže ČNB oznámí výjimkování dopadu ropného šoku 

do cen, tak je to ČNB, kdo říká, že je takto mandát cenové stability naplňován. O to je ovšem 

odpovědnost bankovní rady větší. Je rád, že se povede diskuze i o tom, co by mohlo přijít po 

odeznění ropného šoku, protože ČNB má konec konců být také vpředhledící. 

 

M. Singer: Poznamenává, že v podstatě souhlasí téměř se vším, co zde zaznělo. Rád by ale 

zdůraznil to, co řekl M. Hampl. Je to bankovní rada, kdo rozhoduje. Domnívá se, že z událostí 

posledního roku a čtvrt je jasné, že měnová politika účinně ovlivňuje ekonomiku i výstup. Je to 

bankovní rada, kdo rozhodne o tom, zda je společnost bohatší, nebo ne. Je to bankovní rada, kdo 

rozhoduje v situaci, kdy si je dobře vědoma toho, že uvolnění je žádoucí a že by nepřineslo žádné 

šoky. Jediné, co umožňuje v současné situaci kredibilně výjimkovat dopady ropného šoku do cen, 

je dřívější moudré rozhodnutí podobným způsobem výjimkovat vysoké ceny ropy. V opačném 
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případě by se trh pouze obtížně dal přesvědčit, že bankovní rada jedná konzistentně. Bez té 

dřívější zkušenosti by pravděpodobně sekce bankovních obchodů nyní již nakupovala eura, 

všichni by věděli, kde se nachází ta krátkodobá hrana. V této souvislosti oceňuje předchozí 

moudrá rozhodnutí ČNB. Ale opakuje, že bankovní rada je zodpovědná za část bohatství v této 

zemi. To považuje za klíčový parametr. Dodává, že si pamatuje, že při příchodu do ČNB toto 

vědomí vlivu měnové politiky na bohatství zdaleka nebylo tak silné. Bojí se jakéhokoliv oslabení 

tohoto vědomí, a i proto je rád za to, co napsala v tomto ohledu SMS ve svém doporučení. ČNB 

určuje, zda bohatství bude nižší nebo vyšší výměnou za inflaci, která v tuto chvíli nepředstavuje 

problém. 

Přidává několik poznámek ke komunikaci. Vyjadřuje přesvědčení o tom, že by v komunikaci 

neměly zaznít odkazy na jiné nástroje. Jestliže má dojít k použití jiných nástrojů, pak mají býti 

překvapením. Podotýká, že za první další nástroj považuje ve světle aktuálního vývoje záporné 

sazby. Jestliže dojde k jejich využití, měly by být pro trh překvapením. Lze se bavit i o dalších 

možnostech. Před přístupem „helicopter drop of money“ by preferoval vyčerpání nekonečného 

používání, resp. pro někoho krajního počtu použití, kurzového závazku. K některým poznámkám 

k prohlášení, o kterých bude řeč později, přidává návrh na změnu posledního odstavce 

začínajícího řádkem 88: „Bankovní rada proto opět konstatovala, že hladina kurzového závazku 

může být posunuta.“ Dodává, že posun hladiny závazku není třeba vázat na něco dalšího, to už 

bylo řečeno mockrát. Dále by odstavec pokračoval: „V nadcházejícím období budou z tohoto 

pohledu klíčové zejména účinnost opatření Evropské centrální banky v boji s deflací v eurozóně, 

tržní vývoj kurzu koruny a vývoj mezd v domácí ekonomice.”. Navrhuje, aby tato věta zůstala, a 

dále navrhuje přidat následující větu, aby prohlášení získalo tradiční rámec: “Bankovní rada také 

v této souvislosti konstatovala, že Česká národní banka na horizontu transmise měnové politiky, 

tedy do druhé poloviny roku 2016, neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky”. 

V takto formulovaném odstavci není explicitně řečeno, že bankovní rada je připravena posunout 

hladinu závazku. Jeho vyznění považuje za dostatečně nejasné a současně dostatečně účinné na 

trh.     

 

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, Kamil Janáček, Lubomír Lízal, Jiří Rusnok a Pavel 

Řežábek. Bankovní rada dále rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj 

uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek ČNB v případě potřeby intervenovat na 

devizovém trhu na oslabení kurzu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 

27 CZK/EUR. Pro toto rozhodnutí hlasovali Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Kamil Janáček, 

Lubomír Lízal a Jiří Rusnok. Pavel Řežábek se hlasování zdržel. 

 

 

Zapsal: Michal Franta, poradce bankovní rady 


