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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 26. března 2015 
 

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

Lízal, Jiří Rusnok, Pavel Řežábek. 

 

 

I.     Diskuze navazující na prezentaci 2. situační zprávy 

 

P. Řežábek: Formuluje obecnější polemickou otázku. Okolní země, ať již v eurozóně nebo 

mimo ni, se postupně dostávají do deflace nebo čelí výrazným protiinflačním tlakům. To 

naznačuje, že může existovat globální inflační faktor, který není příliš závislý na domácí 

měnové politice, zejména tak malé ekonomiky, jako je česká ekonomika. V takovém prostředí 

je otázka účinnosti měnové politiky. Dlouhodobě si obtížně představuje idiosynkratický vývoj, 

který by přetlačoval působení tohoto globálního faktoru. Jaký je názor SMS? Má malá 

ekonomika sílu přetlačit tento globální faktor? 

Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Některé země dokáží globální trend 

přetlačit. V Rusku oslabení rublu vyvolalo dvoucifernou inflaci a SMS rovněž zaznamenala 

komentáře, že vlivem oslabení rublu letos možná nebude tak hluboká recese ruské ekonomiky. 

Měnové kurzy tedy fungují podle očekávání nejen v české ekonomice, ale i v globálním kontextu. 

Nominální kurz je bariéra mezi globálními inflačními faktory a inflací v dané ekonomice. 

  

P. Řežábek: Rusko není správný příklad. Inflace výrazně roste při stagnaci ekonomiky. 

 

M. Singer: Kurzem je vždy možné přetlačit vývoj nominálních veličin. 

 

M. Hampl (v diskuzi o mzdách): Využije metaforu z prezentace SMS o tom, že jednu z 

hlavních rolí v příběhu hrají mzdy. Proč vypadávají ze scénáře? Mzdy překvapují slabším 

růstem. Rád by slyšel delší a analyticky hlubší komentář. 

 

V. Tomšík (v diskuzi o mzdách): Děkuje za situační zprávu a za doporučení. Situace není vůbec 

jednoduchá. Také má pocit, že SMS je mezi mlýnskými kameny. 

V prezentaci zaznělo, že jediný rozpor je v tom, že oproti očekávání je nižší růst mezd, ale na 

druhou stranu se relativně dobře vyvíjí domácí poptávka a její vývoj je dokonce označen jako 

mírně proinflační. Takové hodnocení dlouho neslyšel. 

Myslí si SMS, že robustní růst domácí poptávky se udrží, i kdyby měnová politika nyní 

nereagovala? Domácí poptávka není jen o mzdách, ale i o zaměstnanosti. Zaměstnanost se 

vyvíjí pozitivně. Dalším faktorem je míra úspor, která se oproti prognóze pravděpodobně 

snižuje. Dále jde o růst úvěrů, který se zvyšuje. V připravované Zprávě o finanční stabilitě je 

jednoznačně vidět velký tlak na růst hypoték. Robustní růst domácí poptávky se nemusí 

projevovat ve mzdách, ale v jiných ukazatelích. Počítá s tím SMS? 

Odpověď SMS: Růst nominálních mezd překvapuje směrem dolů, ale reálné toky na trhu práce 

a počty zaměstnanců překvapují spíše směrem nahoru. Objem mezd a platů byl sice oproti 

prognóze nižší přibližně o půl procentního bodu, ale to není nic dramatického. V prostředí 

nulové inflace i velmi nízký růst objemu mezd a platů znamená poměrně solidní tempo reálných 

veličin, které může vést k tomu, že spotřeba domácností nadále poroste. Navíc pozorovaný vývoj 

znamená ceteris paribus, že míra úspor by mohla být mírně pod prognózu. Spotřeba jako celek 

překvapila směrem nahoru, takže reálný pohled na ekonomiku je příznivý. Z pohledu 

celospolečenského užitku je oživení, které se odehrává více přes růst počtu zaměstnanců než 
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přes růst mezd, možná lepší varianta než oživení, kdyby míra nezaměstnanosti zůstala vysoká a 

rostly by mzdy. 

Oživení s nízkým mzdovým růstem ale zatím nevytváří dostatek domácích inflačních tlaků, které 

by na horizontu měnové politiky poté, co odezní propad cen ropy, vracely inflaci zpět 

k dvouprocentnímu cíli. Z pohledu měnové politiky je to tedy určitá výzva. Jde i o to, že lidé si 

již natolik zvykli na nízkoinflační prostředí, že jakýkoli nárůst nominálních mezd vnímají jako 

zvýšení reálných mezd. Objevují se články typu, že dvě procenta růstu mezd je skvělá věc, 

protože při nulové inflaci to znamená dvouprocentní nárůst reálných mezd, jaký jsme dlouho 

nezažili. To platí, ale měnová autorita by měla ekonomiku tlačit do stavu, kdy ceny rostou o dvě 

procenta. Při reálném růstu ekonomiky o 2,5 % by pak nominální mzdy rostly mezi 4 a 5 %. 

K tomu to zatím nesměřuje, což je určitý náznak, že fakticky se inflační očekávání nacházejí pod 

dvouprocentním cílem. Proto to u SMS vyvolává obavu. Mzdy jsou vždy nejvíce perzistentní 

veličina. Na horizontu měnové politiky by měnová autorita měla mít ambici vracet inflaci ke 

2 %. 

Růst mezd opticky vypadá jako žádné drama, ale údaj 2,3 % je včetně zkreslení směrem nahoru, 

které je dáno nižší základnou související s daňovou optimalizací na konci roku 2012. 

Fundamentální růst mezd je v soukromé sféře lehce nad 1 %. Nelze mít ekonomiku, která roste 

o 2,5 %, nominální mzdy rostou o 1 % a dostává se k dvouprocentnímu inflačnímu cíli. Z tohoto 

pohledu růst mezd SMS znepokojuje. Je to nejvýznamnější faktor, který hýbe diskuzí. 

 

J. Rusnok (v diskuzi o mzdách): Čtení situační zprávy na něho působí poněkud chmurně. 

Chvílemi prožíváme některé příliš dílčí ukazatele, které mohou být během několika měsíců 

nebo jen týdnů korigovány. Ale uvidíme. 

Připojuje se k dotazům na růst mezd. Myslí si, že způsob zachycení a prognóza růstu mezd je 

vzadhledící přístup a že růst mezd může příště překvapit směrem nahoru. Zdá se mu, že podniky 

se pomalu dostávají do situace, kdy budou muset zvyšovat mzdy, protože začínají mít problémy 

se zaplňováním méně kvalifikovaných míst, která se dosud zaplňovala relativně snadno 

z rezervy nezaměstnaných. Blíží se to k bodu zlomu, kdy podniky zjišťují, že je čím dále 

složitější najít uchazeče o zaměstnání, kteří mají alespoň předpoklady pro zaškolení. 

Odpověď SMS: SMS připouští, že růst mezd za čtvrté čtvrtletí je vzadhledící veličina. Nicméně 

ani lednové údaje o růstu mezd ve stavebnictví a zejména v průmyslu nevypadají příliš 

optimisticky. 

SMS má k dispozici předběžné výsledky očekávání podniků z šetření ČNB ve spolupráci se 

Svazem průmyslu a dopravy ohledně mzdového růstu v letošním roce. I podle těchto výsledků 

je letošní mzdový růst spíše defenzivní kolem 1,5 %. SMS připouští, že podniky obvykle hlásí 

nižší nárůsty a že skutečnost je pak jiná. Z výsledků šetření ale nejsou patrné tendence ukazující 

na obtíže v hledání zaměstnanců a na tlaky na růst mezd. Na druhou stranu SMS poukazuje na 

anekdotickou evidenci z automobilového průmyslu, kde se vyostřilo mzdové vyjednávání, kdy 

podniky nabízejí relativně nízký růst mezd a odbory naopak požadují poměrně vysoký růst. Toto 

odvětví se dobře vyvíjí a z něj by bylo možné očekávat případné mzdové vzlínání a následné 

přelévání do dalších odvětví. Podle tvrdých dat je ale mzdový růst zatím velmi nízký. 

 

K. Janáček: Jak se SMS vypořádá s námitkou poradce, že domácí ekonomika se na rozdíl od 

předpokladu SMS nachází velmi blízko svého potenciálu? Argument SMS, že uvolnění měnové 

politiky by nepředstavovalo pro ekonomický růst destabilizující prvek, je ve světle tohoto faktu 

poměrně nepřesvědčivý. 

 

P. Řežábek: Připojuje se k dotazu K. Janáčka na vzdálenost od potenciálu. Je potřeba se tímto 

tématem více zabývat. 
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Odpověď SMS: Jelikož míra nezaměstnanosti klesá a zaměstnanost roste, dal by se dříve nebo 

později očekávat pozitivní vliv na růst mezd. Ten ale zatím nenastává. Oproti stanovisku 

poradce je potřeba sledovat více než jednu veličinu. Například mzdová Phillipsova křivka zatím 

nenaznačuje, že by se podle údajů z trhu práce ekonomika nacházela nad potenciálem. 

Podobné je to i v řadě jiných ekonomik včetně Spojených států nebo Velké Británie, kde reálné 

veličiny trhu práce se vyvíjejí příznivě, ale růst mezd je nízký. Oživení bez růstu mezd má 

globální charakter a je označováno jako “wageless”. Na nedávném jednání pracovní skupiny 

BIS v ČNB byla diskuze, zda není podceňována míra podchlazení ekonomik. Například v 

eurozóně se systematicky směrem dolů vyvíjí kromě cen ropy také jádrová inflace. Jestliže je 

nižší jádrová inflace, prvními podezřelými jsou pokles inflačních očekávání a více záporná 

mezera produktu. SMS proto nesdílí optimismus, že je uzavřená mezera produktu. Pokud se 

snažíme tuto nepozorovanou veličinu vztáhnout k pozorovaným veličinám, tyto pozorované 

veličiny stále naznačují, že se ekonomika nadále nachází v záporné mezeře výstupu a že je v ní 

i většina ostatních zemí, včetně eurozóny. 

SMS vždy konzistentně tvrdila, že ze tří metod odhadu potenciálu nejvíce věří Kalmanovu filtru, 

protože ten vztahuje nepozorovanou veličinu k tomu, co se děje s cenami a na trhu práce. Míra 

revizí je sice u Kalmanova filtru vysoká, ale kvalitativně nevznikají problémy, na které poradce 

upozorňuje u produkční mezery a HP filtru. SMS si nadále myslí, že ekonomika operuje v 

záporné mezeře výstupu, jejíž rozsah je sice zhruba poloviční oproti roku 2013, ale stále je 

v mínusu. SMS očekává uzavírání mezery výstupu na horizontu prognózy. K jejímu uzavření 

dojde spíše až někdy v roce 2016. 

SMS také s využitím individuálních údajů z Informačního systému o průměrném výdělku 

ověřovala, nakolik nižší růst mezd může souviset s nabíráním méně kvalifikovaných pracovníků. 

V údajích za první pololetí 2014 tento vliv není potvrzen. Údaje za čtvrté čtvrtletí 2014 zatím 

nejsou k dispozici. 

 

M. Singer (v diskuzi o Beveridgeově křivce): Děkuje za situační zprávu i poradci za stanovisko, 

které je zajímavé. Stanovisko jej více přesvědčuje v části o výhledech zahraničí než v části o 

poptávkové situaci. Důležitým zdrojem informací jsou pro něho obvykle údaje za podniky, ale 

v tomto případě odkazuje na Beveridgeovu křivku, která je ale v situační zprávě prezentována 

jen za krátké období. Žádá pro příště o prodloužení období. V prezentovaném grafu je osa 

volných pracovních míst jen do 75 tisíc. Upozorňuje, že v období, kdy se tvořily inflační tlaky, 

na které měnová politika reagovala, bylo v ekonomice 160 tisíc volných míst a 350 tisíc 

nezaměstnaných. Nyní je nezaměstnaných asi 500 tisíc. To je výrazně jiná situace oproti situaci, 

kdy se tvoří inflační tlaky a ekonomika se dostává směrem k potenciálu. 

 

J. Rusnok (v diskuzi o Beveridgeově křivce): Zajímavý je pohled na Beveridgeovu křivku, 

která se z hlediska počtu volných pracovních míst téměř vrátila na úroveň před krizí, ale je na 

vyšší úrovni nezaměstnanosti řádově o 100 nebo 150 tisíc osob. Nedošlo ke strukturálnímu 

posunu NAIRU? Umí si to představit, protože struktura českého průmyslu se posunuje k vyšší 

kvalifikaci, zatímco kvalita rezervoáru pracovních sil se podle něho téměř nemění. Vzniká tak 

napětí, které se později odrazí i ve vývoji mezd. Proto nevidí protiinflační riziko mzdového 

vývoje natolik silně. Děkuje také za stanovisko poradce, které mu velmi konvenuje. 

Odpověď SMS: V příští situační zprávě bude Beveridgeova křivku prezentována za delší časové 

období. SMS připouští, že se trh práce možná posunul strukturálně nepříznivým směrem, ale 

z dlouhodobého pohledu je počet nezaměstnaných stále velmi vysoký a počet volných míst 

relativně nízký. 

 

M. Singer (v diskuzi o zaměstnanosti): V poznámce pod čarou na str. 19 se píše, že došlo 

k výrazně vyššímu příspěvku přepočteného počtu zaměstnanců v nepodnikatelské sféře při 
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nižším růstu průměrné mzdy. Mají opravdu takový význam přepočtené počty? Nebylo by 

vhodné alespoň u malých situačních zpráv ukazovat vývoj přepočteného i nepřepočteného 

počtu zaměstnanců? 

 

M. Singer (v diskuzi o zaměstnanosti): Proč při oživování trhu práce dochází k mírnému 

zkracování průměrného pracovního úvazku? SMS vždy říkala, že v této fázi cyklu by to mělo 

být naopak. 

Odpověď SMS: SMS původně očekávala, že zvyšování zaměstnanosti vlivem oživení se bude 

projevovat nejprve v prodlužování úvazků a teprve pak v zaměstnanosti. V realitě to ale jde více 

přes počty lidí. V jednotlivých odvětvích se průměrné úvazky a počty zaměstnanců vyvíjejí 

rozdílně. Úvazky například rostly v zemědělství a tržních službách. V průmyslu se zaměstnanost 

zvyšuje nabíráním zaměstnanců. Silný cyklický vztah se ale SMS nepodařilo najít. 

 

L. Lízal (v diskuzi o zaměstnanosti): Nejsou za tím agenturní zaměstnanci? 

Odpověď SMS: Podíl agenturních zaměstnanců se dlouhodobě zvyšuje, ale největší příspěvek 

v nárůstu zaměstnanosti je u kmenových zaměstnanců. 

  

K. Janáček (v diskuzi o zaměstnanosti): V některých západoevropských zemích, například v 

Nizozemí, lidé dobrovolně pracují na zkrácené úvazky. 

Odpověď SMS: Tato tendence je pozorována i na domácím trhu práce. 

 

M. Hampl (v diskuzi o cenách průmyslových výrobců v eurozóně): Dotazuje se na očekávaný 

vývoj cen průmyslových výrobců (PPI) v eurozóně. Na str. 8 je uvedeno, že oproti 

předpokladům stávající prognózy se jejich výhled pro letošní rok snižuje o dalších 1,2 

procentního bodu. To je poměrně hodně. Předpokládá, že propad cen ropy již v předchozích 

údajích byl zaznamenán a že žádný další dramatický vývoj není u cen ropy očekáván, spíše 

naopak. 

 

J. Rusnok (v diskuzi o cenách průmyslových výrobců v eurozóně): Komentuje výhled 

zahraničí. SMS zdůrazňuje výhled PPI podle Consensus Forecasts. Podle jeho informací výhled 

PPI vzniká v předpovědích do určité míry jako vedlejší produkt. Možná to SMS trochu 

přeceňuje. Na druhou stranu jsou signály, že růst ekonomik eurozóny se zvyšuje. SMS některé 

zmiňuje a jiné opomíjí, takže to v situační zprávě není adekvátně zachyceno. 

Odpověď SMS: SMS připouští, že výhledy PPI se přizpůsobují se zpožděním a že zatím odrážejí 

propad cen ropy z přelomu let 2014 a 2015. Výhled PPI je spíše měkká veličina. 

Výhledy PPI v Německu byly od listopadu 2014 do ledna 2015 přehodnocovány v posloupnosti 

-0,9 %, -1,6 % a -2,2 %. Podobné je to pro Francii, Rakousko a Slovensko. SMS připouští, že 

propad cen ropy ve výhledech postupně dobíhá. Výhledy PPI jsou v Consensus Forecasts málo 

robustní. SMS zohledňuje také výhledy podle The Economist. 

V simulacích, které SMS prezentovala, vyznívá zahraničí protiinflačně. V celkové bilanci rizik 

uvedené v situační zprávě, v měnověpolitickém doporučení i v návrhu prezentace na tiskovou 

konferenci SMS zahraničí víceméně vypouští ze seznamu. SMS vidí rizika především u mezd a 

kurzu koruny. V zahraničí by mohla pozitivně působit opatření ECB. 

 

P. Řežábek: Na minulém měnověpolitickém jednání byly diskutovány možné dopady opatření 

programu kvantitativního uvolňování v eurozóně. V dnešní prezentaci bylo uvedeno, že 

přetrvává zvýšená míra nejistoty ohledně dopadu opatření ECB na výhled vývoje v eurozóně. 

To interpretuje tak, že opatření ECB není zatím explicitně započítáno a že oproti minulému 

měnověpolitickému jednání nedošlo k posunu. Kdy lze očekávat, že bude mít SMS data nebo 
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přímější názor, aby mohla tento efekt promítnout do prognózy? Kdy bude promítnut ve 

výhledech Consensus Forecasts? Myslí si, že zatím to v Consensus Forecasts promítnuto není. 

Odpověď SMS: Aktuální Consensus Forecasts se vztahuje k datu 9.3., zatímco opatření ECB 

byla zahájena 16.3. Lze spekulovat, zda analytici oslovení v rámci Consensus Forecasts 

zohlednili opatření ECB. S ohledem na minulou zkušenost se SMS domnívá, že Consensus 

Forecasts je spíše vzadhledící. 

 

K. Janáček (v diskuzi o kurzu eura): Situační zpráva nezachycuje důsledky oslabení eura a 

koruny vůči dolaru a dalším směnitelným měnám. Upozorňuje, že koruna je na historickém 

minimu vůči dolaru téměř za dekádu. Dopady tohoto vývoje mohou být významné, a to zejména 

při případném změkčení stávající hladiny kurzového závazku. Požaduje komentář. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o kurzu eura): Situační zpráva diskutuje potenciální protiinflační riziko 

posilování kurzu koruny vůči euru a riziko testování hladiny kurzového závazku. Navazuje na 

dotaz K. Janáčka. V komentářích mu chybí problematika slabší koruny vůči dolaru a eventuálně 

dalším měnám. Má SMS evidenci, jak se kurz koruny vůči dolaru promítá, s výjimkou 

pohonných hmot, což je dobře definováno, do dalších cenových okruhů navázaných na vývoj 

dolaru, jako je například elektronika, železo a další? SMS s tím může počítat v příští situační 

zprávě. 

 

M. Singer (v diskuzi o kurzu eura): Údaje o zahraničním obchodě jsou méně příznivé, než by 

odpovídalo kurzu koruny k euru. Domácí ekonomika přes Německo vyváží i mimo eurozónu. 

Připojuje se k návrhu, aby se SMS ve velké situační zprávě zamyslela nad tím, zda kurz dolaru 

k euru nebo zprostředkovaně koruny k dolaru nemá silnější vliv oproti dosavadnímu 

předpokladu SMS. 

Mnozí z nás se svého času pouštěli do kritiky struktury evropské ekonomiky, ale když kurz eura 

kdysi posílil vůči dolaru o 40 %, muselo to mít negativní dopad do růstu v Evropě. Tato diskuze 

se nyní do určité míry vrací v opačném směru. Vliv slabšího eura možná ještě není v Consensus 

Forecasts zohledněn. 

Odpověď SMS: SMS vidí tendence ke zlepšování výhledu pro eurozónu a zhoršování pro 

Spojené státy. SMS nedávno dostala k připomínkám jarní World Economic Outlook, kde je 

vidět, že Mezinárodní měnový fond zvyšuje prognózu růstu v eurozóně asi o 0,2 nebo o 0,3 

procentního bodu a zhruba ve stejném rozsahu ji snižuje pro Spojené státy. V Consensus 

Forecasts to zatím není plně zachyceno. Přehodnocení ve výhledech lze očekávat nejméně za 

dva až tři měsíce. 

 

K. Janáček (v diskuzi o kurzu eura): Podobná tendence k přehodnocení výhledu růstu 

v eurozóně a ve Spojených státech je patrná také v novém návrhu OECD Economic Outlook, 

který bude diskutován na jednání Economic Policy Committee. Růst v eurozóně je přehodnocen 

o 0,2 procentního bodu směrem nahoru a růst ve Spojených státech o 0,1 procentního bodu 

směrem dolů. 

M. Singer (v diskuzi o kurzu eura): Slabší kurz eura by vzhledem k velké navázanosti domácí 

ekonomiky na Německo měl mít poměrně výrazný pozitivní dopad na domácí ekonomiku. 

Zatím se to ale neprojevuje v nových zakázkách. Slabší euro by mělo evropské ekonomice také 

dodávat určité inflační impulsy. 

 

P. Řežábek: SMS komentuje výhled v Evropě a ve Spojených státech. Diskuzi nelze zúžit jen 

na tyto dva regiony, protože dolarové ceny mohou mít významnější dopady i v dalších částech 

světa. Také jsou například zaváděna antidumpingová cla na železo z Číny, což může mít další 
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dopady. Cena železa z Číny tak může být výrazně vyšší než z jiných regionů, například z České 

republiky. 

Odpověď SMS: Cenové efekty oslabení koruny vůči dolaru byly stručně komentovány ve velké 

situační zprávě. S výjimkou pohonných hmot byly dopady odhadnuty v řádu desetin procentního 

bodu, protože váha komodit typu elektronika, exotické ovoce a podobně je ve spotřebním koši 

velmi nízká. 

Je také překvapivé, že přímý průsak kurzu v těchto komoditách není silný. V minulém roce byl 

kurz slabší vůči euru i dolaru a objevovaly se paniky typu, že počítače zdraží o 10 % a podobně. 

V České republice byly ale naopak zaznamenány téměř největší poklesy cen spotřebitelské 

elektroniky v Evropě. SMS tak očekává relativně slabé přímé cenové efekty z titulu slabšího 

eura vůči dolaru s výjimkou cen energií. 

 

M. Hampl: Největší pokles cen spotřebitelské elektroniky byl ve Švédsku. 

 

M. Hampl: Má obecnější dotaz vzešlý ze čtení měnověpolitického doporučení. S ohledem na 

uvedená varování, vztyčené prsty a způsoby uvažování SMS se ptá, proč SMS nenavrhuje 

posunutí kurzového závazku. 

Odpověď SMS: SMS odpovídá příměrem. Předpokládejme, že by přiletěl někdo z Marsu, kdo 

by neznal předchozí vývoj a viděl by jen institucionální parametry, to znamená centrální banku 

cílující inflaci s měnověpolitickými úrokovými sazbami na nule a s druhým nekonečným 

nástrojem, který je k dispozici a který byl již využit. Pokud by viděl prognózu, která se na 

horizontu prognózy stěží dostává na inflační cíl, aktuální protiinflační bilancí rizik této 

prognózy spolu se scénářem ohrožení kredibility inflačního cíle, jistě by řekl, že by centrální 

banka měla konat a použít svůj disponibilní měnověpolitický nástroj.  

Realita je komplikovaná o to, že měnová autorita do toho režimu naskočila, pohybuje se v něm 

a komunikuje. Koncem minulého a začátkem letošního roku bylo například komunikováno, že 

nástroj kurzu je chápán spíše jako ořezávání „tail risků“ a jako nástroj makroprudenční 

politiky než jako nástroj plynulého přizpůsobování měnových podmínek. Další použití nástroje 

bylo podmíněno obnovením deflačních rizik, systematickým poklesem inflačních očekávání a 

hrozbou zpětného propadu domácí ekonomiky do recese. 

Přístup měnové politiky je v realitě inkrementální a je potřeba se vůči poslednímu komuniké 

vymezit z hlediska toho, co se stalo nového v období od minulého měnověpolitického jednání, 

aby pak bylo možné přesvědčivě obhájit použití nástroje. Dvě nové informace, to znamená nižší 

mzdový růst a posílení kurzu koruny s hrozbou možného ataku na kurzový závazek, nejsou 

z hlediska přesvědčivosti dostatečné argumenty k tomu, aby bylo možné navrhnout uvolnění 

měnových podmínek posunem kurzového závazku na slabší hladinu. 

 

M. Hampl: Uvítal by, kdyby sem přiletěl takto měnověpoliticky poučený Marťan. 

 

P. Řežábek: SMS v doporučení píše, že podobně jako v minulé situační zprávě je potřeba 

uvolnění měnověpolitických podmínek v rozsahu hypotetických tří až čtyř snížení repo sazby 

o 0,25 procentního bodu, což je srovnatelný rozsah snížení sazeb, jaký implikovala prognóza 

na podzim 2013, než bylo přistoupeno k použití kurzu. Poradce přitom uvádí, že tak výrazné 

uvolnění nyní není potřebné. Myslí si, že nelze srovnávat situaci na konci roku 2013 se 

současnou situací, protože podmínky i způsob komunikace jsou odlišné. Například 

měnověpolitické sazby jsou na technické nule, což přispívá k většímu uvolnění měnových 

podmínek. Komentář z konce roku 2013 tento základní „forward guidance“ neobsahoval. 

 

V. Tomšík: Navazuje na dotaz P. Řežábka. Dlouho nepamatuje tak silné doporučení, že chybí 

měnové uvolnění v rozsahu čtyř standardních snížení sazeb. SMS říká, že potřeba uvolnění 
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v tomto rozsahu byla v listopadu 2013. Když se podívá na současný ekonomický vývoj oproti 

listopadu 2013, a SMS to sama potvrzuje, domácí poptávka roste, zatímco tehdy nerostla. 

Jádrová inflace také roste. Pozitivně překvapuje vnější vývoj, i když tam jsou patrné velké 

změny, především dopady kvantitativního uvolňování v eurozóně. Cena ropy překvapila a také 

ceny potravin kvůli Rusku. Na druhou stranu je ale komunikováno, že nabídkové šoky 

výjimkujeme. Podstatným prvkem ve srovnání za období roku a půl je kurzový závazek. Ten 

je chápán jako nástroj měnové politiky, který před rokem a půl ještě nebyl zaveden. SMS přitom 

říká, že situace je srovnatelná a že je potřeba uvolnění v rozsahu čtyř standardních snížení sazeb. 

Požaduje hlubší komentář. 

Odpověď SMS: SMS neříká, že situace je oproti podzimu 2013 z hlediska domácí ekonomiky 

stejná. Chybějící uvolnění měnové podmínky v rozsahu čtyř standardních snížení repo sazby je 

v jiných podmínkách. Nastal obrat ve vývoji ekonomické aktivity a údaje z ekonomiky jsou 

příznivé. Diametrálně odlišné je vnější prostředí. V situaci, kdy je potřeba uvolnit měnové 

podmínky v takovém rozsahu a kdy standardní nástroj není k dispozici, by ale měla autorita 

cílující inflaci tento nástroj substituovat jiným nástrojem. 

S ohledem na to, co bylo komunikováno, je potřeba zejména zabránit neadekvátnímu zpřísnění 

měnových podmínek, to znamená eliminovat riziko ataku na kurzový závazek. Tomu se dá 

v domácích podmínkách dobře čelit verbální intervencí tak, jak ji SMS navrhuje. To zajistí 

alespoň určité změkčení měnových podmínek a sníží pravděpodobnost ataku, který by nás jinak 

dovedl k potřebě efektivně zasáhnout. 

„Forward guidance“ ohledně úrokových sazeb byl využit již v listopadu 2012, ale nejevil se 

jako dostatečně účinný. Nyní platí „forward guidance“ v případě kurzu, což lze chápat jako 

podpořenou kredibilitu závazku u sazeb. 

 

M. Hampl: Navazuje na diskuzi z minulého měnověpolitického jednání. SMS opět prezentuje 

scénář s nižší kredibilitou inflačního cíle a uvádí odpočet s odstupem několika týdnů od první 

situační zprávy. Stejně jako minule má pocit, že tento scénář opticky příliš neděsí. Vzhledem 

k tomu, nakolik by tento scénář mohl být škodlivý pro vývoj ekonomiky, neměl by děsit více? 

Odpověď SMS: Tento scénář předpokládá, že část agentů očekává, že měnová autorita je 

spokojena s kurzem v průměru okolo stávajících hodnot 27,50 korun za euro a že nebude mít 

ambici posunovat kurz na slabší úrovně, pokud bude inflace překvapovat směrem dolů. Agenti 

nadále věří tomu, že bude naplňován inflační cíl, ale ve srovnání s předpoklady z konce roku 

2013 později. Není to tedy totální ztráta důvěry v to, že centrální banka určuje, jaká je 

dlouhodobá inflace. 

 

M. Singer: V tomto scénáři se vše vrátí k rovnovážným hodnotám. 

Odpověď SMS: Ano, jen v delším časovém horizontu. 

 

L. Lízal: Navazuje na dva dotazy M. Hampla týkající se růstu mezd a scénáře s nižší 

kredibilitou inflačního cíle. Jde o možné přehodnocení vztahu mezi růstem mezd a 

zaměstnaností, kde vývoj jde jiným směrem. Uvažuje, že může jít o dlouhodobější strukturální 

změnu nebo také o signalizaci nízké kredibility inflačního cíle. Rád by slyšel odpověď případně 

i v příští situační zprávě, protože je to důležité pro měnověpolitické rozhodování. 

Odpověď samostatného odboru ekonomického výzkumu: Novější studie zkoumající Okunův 

zákon v období po krizi nenašly strukturální změny. Výjimkou je například Německo, kde byly 

v období krize zavedeny významnější programy na podporu zaměstnávání. Oživení v oblasti 

zaměstnanosti tak s ohledem na hloubku ekonomického propadu během krize přichází později. 

Lze se domnívat, že ke strukturálním změnám nedošlo ani ve vztahu mezi zaměstnaností a 

růstem mezd, takže obnovený růst mezd je možné očekávat později.  
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L. Lízal: Má dílčí dotaz ke str. 20, kde je graf ukazující produktivitu práce. Proč celková 

produktivita práce roste méně než všechny ostatní subindexy? 

Odpověď SMS: Jednotlivé subindexy jsou počítány z hrubé přidané hodnoty, zatímco celková 

produktivita práce je odvozena z HDP. Hrubá přidaná hodnota rostla meziročně téměř o 3 %, 

ale vliv daní stáhl růst HDP jen na 1,5 %. 

 

P. Řežábek: Rozdíl mezi sazbami Pribor a domácí měnověpolitickou sazbou je výrazně větší 

než rozdíl mezi sazbami Euribor a měnověpolitickou sazbou v eurozóně. Dá se očekávat snížení 

rozdílu mezi Priborem a repo sazbou? Mohlo by to mít dopad na uvolnění měnových podmínek. 

Odpověď SMS: V eurozóně ovlivňuje tržní sazby depozitní sazba, která je nyní -0,2 %. Mezi 

tržním tříměsíčním Euriborem a depozitní sazbou je rozdíl zhruba 0,23 procentního bodu, 

zatímco v České republice je rozdíl asi 0,28 procentního bodu. To je relativně blízko. 

 

M. Singer: Uvolňovací impuls z případného poklesu rozdílu mezi Priborem a repo sazbou tedy 

nelze očekávat. 

Odpověď SMS: Určitá tendence k poklesu rozdílu je patrná, ale i kdyby se rozdíl snížil na nulu, 

představovalo by to jen jedno standardní snížení. SMS opakovaně říká, že měnové podmínky se 

spíše uvolnily poklesem výnosů dlouhodobých vládních dluhopisů. Výnos desetiletého vládního 

dluhopisu je opět pod 0,5 %. 

Odpověď sekce bankovních obchodů (dále jen SBO): Tříletá sazba byla u včerejší aukce 

rekordně nízká.  

 

M. Singer: Cituje větu na str. 26: „K meziroční změně v tocích portfoliových investic v rozsahu 

53 miliard Kč přispěl zejména vývoj u dluhových cenných papírů spojených s výrazným růstem 

zájmu rezidentů o zahraniční dluhopisy a současným výrazným poklesem nákupů tuzemských 

dluhopisů nerezidenty.“ Opravdu v období posilujícího kurzu a rizik opačným směrem ztrácejí 

nerezidenti zájem o domácí dluhopisy? 

Odpověď SBO: Dostupná statistika z Ministerstva financí je k 31.1. Podle této statistiky oproti 

konci minulého roku držba nerezidentů vzrostla asi o 1,4 %. 

Zvýšený zájem nerezidentů o korunové instrumenty, který by mohl plynout z opatření ECB, 

zatím není patrný. Zároveň ale např. emise vládních dluhopisů jsou méně časté, například 

v lednu nebyly žádné. 

Odpověď SMS: SMS připouští, že je zavádějící spojení „pokles zájmu“. Došlo k poklesu držby 

na konci čtvrtého čtvrtletí. To neznamená, že nerezidenti dlouhodobě ztrácejí zájem. 

 

M. Hampl: Vliv oslabení koruny v lednu se v tom projeví zřejmě až se zpožděním. 

 

V. Tomšík: V listopadu 2013 SMS říkala, že pokud bude zaveden kurzový závazek, a to na 

hladině dokonce silnější oproti tomu, co doporučovala tehdejší modelová prognóza, bude 

možné za rok nebo rok a půl z kurzového závazku vystoupit. SMS tehdy zavedla pojem kaskády 

nominálních rigidit, který se zatím v učebnicích neuvádí, s tím, že za rok nebo rok a půl to mělo 

probublat a neměly by při exitu existovat tlaky na skokové posílení kurzu. Termín exitu byl od 

té doby výrazně posunut, nicméně kurz se postupně blíží k úrovni 27 korun za euro. Dotazuje 

se, zda proběhla kaskáda nominálních rigidit. Myslí si, že by dopady měly být vidět v cenovém 

okruhu neobchodovatelného zboží, který není ovlivněn cenami ze zahraničí. Domnívá se, že 

růst cen v tomto cenovém okruhu není vidět. Nebo je to tak, že tento předpoklad byl příliš silný 

a ekonomické prostředí je nízkoinflační? Jak řekl L. Lízal, inflační očekávání možná již jsou 

na jiné úrovni. Má to také implikace pro exit z kurzového závazku. 

Odpověď SMS: Ceny neobchodovatelného zboží se v rámci jádrové inflace vrátily z nulových 

do kladných meziročních hodnot. Nadále velmi pozvolna zrychlují, ale nízký mzdový růst se 
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také projevuje. Pokud by mzdy rostly o 3-4 %, ceny služeb by nepochybně rostly více než zhruba 

o 1,5 %. 

Další indexy jako ceny tržních služeb a ceny stavebních prací, které SMS také sleduje, rovněž 

zaznamenaly návrat ze záporného do kladného teritoria. U cen tržních služeb se ale podle 

posledních údajů jejich růst téměř zastavil. 

 

M. Singer: Na str. 13 se zdá, že narůstají rozdíly mezi korunovými a eurovými výnosy. Mají 

vliv negativní úrokové sazby v zahraničí? 

Odpověď SMS: Je to dáno poklesem zahraničních sazeb. 

 

M. Singer: Proč meziroční růst spotřeby domácností táhnou výdaje na statky dlouhodobé a 

krátkodobé spotřeby, kdežto růst spotřeby střednědobých statků je o poznání nižší? Možná byla 

mírnější zima, ale ta byla mírná i před rokem. 

Odpověď SMS: ČSÚ řeší, jak zohlednit výdaje za auta, protože se obtížně odlišuje spotřeba 

domácností od spotřeby podnikatelů. ČSÚ se snaží metodiku průběžně vylepšovat, ale zatím 

nedošlo k posunu. SMS také nemá k dispozici údaje o podrobnější struktuře výdajů na spotřebu 

domácností. 

 

M. Singer: Vysvětlením tedy mohou být nepřesná data. 

 

 

 

II.     Uzavřené jednání bankovní rady 
 

M. Hampl: Situační zpráva hodnotí velmi plasticky a přesvědčivě stávající hospodářský vývoj. 

S hodnocením se velké míře ztotožňuje. Také se ztotožňuje i s většinou doporučení SMS s 

jednou výjimkou. Méně a méně je přesvědčen o tom, že bychom se měli vydat cestou záporných 

úrokových sazeb a cestou byť jen zkoumání možnosti, jak záporné úrokové sazby zavést. 

Hlavní důvod je ten, že mu připadá, že všechny centrální banky v Evropě, které se do toho 

pustily, a jsou v tuto chvíli čtyři, tím v menší či větší míře vyjadřovali spíše určité 

měnověpolitické zoufalství. Pokud je k dispozici hlavní nástroj, který používáme a chceme 

používat, neměli bychom drolit střelivo. Záporné úrokové sazby považuje za zvláštní myšlenku. 

Připojuje se k tomu, co zaznělo na otevřeném jednání, že pro něho také není příliš přesvědčivá 

úvaha poradce o tom, že ekonomika je blízko potenciálu. Rozumí tomu, co k tomu říká SMS. 

 

L. Lízal: Komentuje měnověpolitické doporučení a situační zprávu. Situační zpráva dobře 

popisuje vývoj reálné ekonomiky. Domnívá se, že vývoj domácí reálné ekonomiky je v souladu 

s předpoklady první situační zprávy. Jmenuje, kde vidí větší změny a odtud plynoucí nejistoty. 

Ve vnějším prostředí tím, že ECB přistoupila k nákupům, došlo k oslabení eura vůči dolaru o 

30 % za poslední rok a do určité míry to vznáší otázku nad budoucím vnějším vývojem. V tom 

vnímá zásadní nejistoty. Změna kurzu, když to vezme v širším hledisku, mezi eurovou a 

dolarovou zónou o 30 % může vést i k fundamentálnějším změnám v nastavení reálných 

ekonomik, které se teprve projeví v delším časovém horizontu. 

Druhý bod s tím souvisí. Přestože tento krok nevyřeší dlouhodobé strukturální problémy 

evropských ekonomik, na druhou stranu pomůže konkurenceschopnosti. Do určité míry si 

myslí, že to bude mít pozitivní vliv v přetlačování deflačních tendencí. Takže celkově je výhled 

v zahraničí do určité míry nejednoznačný a je v tom velká nejistota. 

Komentuje vývoj v české ekonomice, který se dá přeložit klasickým pohledem z první situační 

zprávy, že ropný šok je reálně pozitivní ekonomický jev, nicméně nám dělá vrásky z hlediska 

dopadu do inflace a máme určité obavy z druhotných efektů. Nicméně budoucí výhledy bez 
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ohledu na to, zda tento šok bude trvalejší, odezní relativně brzy, takže překvapení mohou nastat 

z hlediska vývoje cen pohonných hmot a ropy spíše v proinflačním směru. To situační zpráva 

jako riziko neuvádí. 

Pokud by ale nedošlo ke změně a cena ropy by zůstala na úrovních mezi 50 a 60 dolary, jako 

je tomu nyní, tento šok za rok odezní. Z tohoto hlediska si myslí, že oba tyto scénáře nejsou 

příliš velkým problémem. 

Problém naopak může být, jak také zaznělo na otevřeném jednání, vývoj kurzy koruny. Oproti 

tomu, co bylo uvedeno, vnímá rizika ještě jiná, a to že pozitivní ropný šok přinese zlepšení 

zahraničního obchodu, což vyvolá tlak na posílení koruny, protože propadne dovoz 

energetických komodit. To považuje za riziko. Výhled domácí ekonomiky je příznivější oproti 

výhledu celé eurozóny, protože domácí ekonomika bude tažena německou ekonomikou, která 

bude těžit z oslabení eura více než ostatní země. To bude představovat další tlak na posílení 

kurzu koruny. 

Z mediálních vyjádření se možná zdá, že jsou dvě centra, kde se tvoří měnová politika. To může 

do budoucna představovat určitý problém zejména z hlediska volatility kurzu.  

Na minulých zasedáních si myslel, že nastavení hladiny závazku bude stačit. Nyní není nutné 

změnit nastavení měnové politiky, ale dokáže představit situaci, kdy současné nastavení hladiny 

závazku stačit nebude. 

Reaguje na téma záporných sazeb. Nemyslí si, že záporné sazby jsou primární nástroj. Je ale 

dobře, že se o nich diskutuje. Je to nástroj, který může velmi pomoci v době exitu, mimo jiné 

z hlediska signalizačního, že jsme připraveni tento nástroj použít v případě, že exit nepůjde 

podle předpokladů. 

 

M. Singer: Po ukončení měnověpolitického jednání bude diskutováno usnesení z neformální 

porady bankovní rady s experty, ze které vyplývá úkol na téma záporných sazeb. Bude možné 

formulovat výhrady.  

 

J. Rusnok: Situační zpráva je jako vždy profesionálně zpracovaná. Děkuje za ni a nemá k ní 

zásadní výhrady. Jak řekl na otevřeném jednání, necítí tak velký rozdíl oproti první situační 

zprávě ve směru toho, že by nastalo tolik významných nových protiinflačních rizik. Myslí si, 

že jsou protisměrné pohyby, které se do značné míry kompenzují. Mírně protiinflační riziko v 

některých oblastech vzrostlo, ale oproti situační zprávě to necítí tak silně. 

Jak říkal, zdá se mu, že výhled evropské ekonomiky se zlepšuje, což je odraz mimo jiné 

dramatické depreciace eura, ale i dalších věcí, protože k určitému přizpůsobení evropské 

ekonomiky sice pomalu, ale přece jen dochází. Aktuálně viděl, že spotřebitelská nálada 

v Německu podle GfK je nejlepší za třináct a půl roku. Včera začala válka v Jemenu, kde je 

zapojeno pět sunnitských arabských států a také Irán vyhlásil, že bude reagovat. Takže válka 

na arabském poloostrově se blíží nebo je v první fázi. Myslí si tedy, že cena ropy naopak půjde 

nahoru. V kombinaci s kurzem dolaru to znamená, že negativní inflační šok nemusí být tak 

silný. Proto je o něco méně nervózní z toho, že se inflace neblíží k inflačnímu cíli. Možná není 

takový vyznavač inflačního cíle. 

Nemá zásadní problém s měnověpolitickým doporučením, včetně návrhu podniknout kroky 

směrem k záporným sazbám. Vějíř možností je potřeba mít širší a signalizační role je 

významná. Polemizuje spíše s komunikačními návrhy, zejména s tím, že se pravděpodobnost 

posunu hladiny závazku zvýšila. Také má problém s politicky citlivou větou, že přetrvává 

zvýšená míra nejistoty ohledně dopadů opatření ECB. Co se tím sleduje a co to znamená 

z hlediska úkolu domácí měnové politiky? Eurozóna je obecně velká množina nejistoty. 

Konečně je tady razantní měnová politika, která je v tomto smyslu dokonce jistější oproti 

období několika minulých let. 
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K. Janáček: Navazuje na vystoupení J. Rusnoka. Také vidí příznivé předpoklady pro mírné 

urychlení růstu HDP, což bude viditelné ve druhé polovině letošního roku. Vychází z toho, že 

růst byl v posledních čtvrtletích tažen v podstatě všemi složkami domácí poptávky. Lze 

konstatovat, že se dynamika ekonomiky ve významné míře odpoutala od výlučné závislosti na 

vývoji zahraniční poptávky. Oproti prognóze se zrychlil růst soukromé spotřeby. Na rozdíl od 

minulosti spotřebitelská důvěra reflektuje růst reálných mezd a reálných příjmů. To bylo 

správně řečeno na otevřeném jednání. I když hrubá tvorba kapitálu byla ve čtvrtém čtvrtletí 

výrazně nižší oproti prognóze, bylo to způsobeno výlučně zásobami. Dynamika hrubé tvorby 

fixního kapitálu naopak byla výrazně rychlejší, přičemž zmíněný růst byl převážně tažen 

investicemi do strojů, zařízení a staveb, to znamená do příštích kapacit. Na rozdíl od první 

poloviny roku 2014 ve druhé polovině roku narůstal příliv přímých zahraničních investic, takže 

lze očekávat, že se kumuloval určitý zásobník projektů k realizaci. I když čistý přínos čistého 

vývozu k růstu byl ve čtvrtém čtvrtletí záporný, myslí si, že v prvním čtvrtletí tohoto roku dojde 

ke změně tendence, protože dynamika vývozních a dovozních toků je příznivá. Myslí si, že lze 

také očekávat v kratším období materializaci přínosů pozitivního nabídkového šoku v podobě 

nízkých cen ropy. Nevíme ale, jak dlouho bude trvat. 

Stručně opakuje, že příznivé podmínky pro dynamiku české ekonomiky lze očekávat ze 

zahraničí. HDP eurozóny rostl v minulém roce o necelé jedno procento, zatímco letos se 

očekává růst o 1,7 % a v roce 2016 o 2,0 %. Dokonce i uvážlivá německá vláda před dvěma 

týdny zvýšila prognózu růstu německé ekonomiky z 1,3 % na 1,5 %.  

Celkově konstatuje, že nedochází a ani výhled nesignalizuje, že by mělo docházet k 

setrvalejšímu útlumu nominální poptávky, a tudíž k poptávkově vyvolaným deflačním tlakům. 

Jako poslední bod v prvním kole komentuje vývoj pracovního trhu a mezd. Na jedné straně je 

správně konstatováno pokračování pozitivních tendencí na pracovním trhu, to znamená i na 

začátku tohoto roku. Údaje o zaměstnanosti jsou vesměs nad prognózou. Oproti tomu mzdový 

růst sice mírně zrychlil, byl ale oproti očekávání citelně nižší. Myslí si, že pokračuje divergence 

mezi posunem v charakteristikách pracovního trhu a mzdovým vývojem. To trvá již několik 

čtvrtletí, minimálně od páté situační zprávy. Očekávání o vývoji mezd se již déle než půl roku 

soustavně ukazují jako nadměrně optimistická. Lze to vysvětlovat do určité míry existencí 

časového zpoždění, ale jak bylo řečeno v předchozím kole diskuze, vysvětlit je možné jen 

malou část odchylek. Upozorňuje, že některé informace ze zahraničí, což SMS letmo zmínila, 

ukazují, že v podmínkách po světové finanční krizi je dynamika mzdového vývoje relativně 

omezenější oproti předchozím standardům. Pokud by šlo o posun nebo změnu obecnější 

povahy, bylo by potřeba konstatovat, že příspěvek mzdového vývoje k dosahování 

dvouprocentního inflačního cíle bude méně intenzivní, než tomu bylo v minulosti. 

 

P. Řežábek: Připojuje se k J. Rusnokovi a komentuje navrhované prohlášení. K poznámkám o 

ECB podotýká, že mu nepřipadá vhodné, abychom dávali výrazně najevo výhrady 

k možnostem a postupům ECB. Vždy jsme říkali, že to dělat nebudeme. Navíc M. Draghi 

opakovaně připomínal, že měnová politika nemůže vše vyřešit sama a že je potřebný také 

příspěvek fiskální politiky. Vrací se k tématu. Opakuje, že jsme ve ztracené dekádě, což je 

problém většiny vyspělých ekonomik. Nacházíme se v období akčních měnových politik a 

méně akčních fiskálních politik. Bohužel díky nízkým sazbám má do určité míry obavy do 

budoucna. Fiskální politiky nejsou příliš tlačeny do strukturálních reforem díky velice nízkým 

cenám za obsluhu jejich dluhů. Neustále se hledá cesta z kruhu ven, ale není na koho přesunout 

v rámci měnových válek ten svůj vlastní problém, protože vyspělý svět je na tom relativně 

podobně. 

Dopady změn kurzu, zejména eura vůči dolaru a dalším měnám, mohou mít podle jeho názoru 

významné globální dopady. Nejde jen o základní vztah mezi eurem a dolarem. K tématu 

Ukrajina a Rusko si dovolí připomenout, že nedávno ještě byly ve světě za ikony považovány 
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státy BRICS, kam patřilo i Rusko či Brazílie. Zadruhé, česká ekonomika je relativně hodně 

navázána na Německo, což je neustále dokumentováno a připomínáno. Dovoluje si 

připomenout, že vývoz z Německa do Ruska v minulém roce poklesl údajně téměř o 20 % a 

očekává se pokles i v letošním roce o 10 až 15 %. To není zanedbatelné. Nebyl a není 

příznivcem nekonvenčních měnových politik, ale jsme v tom procesu. 

Shrnuje, že růst evropské i české ekonomiky se zlepšuje. Lze doufat, že nepřijde další negativní 

šok, neboť situace je neustále křehká, měnová politika nemá mnoho dalších možností a fiskální 

politika je na tom z hlediska možných reakcí ještě hůře. 

 

V. Tomšík: Souhlasí s vyzněním situační zprávy. Na otevřeném jednání zaznělo, že dnešní 

vývoj je primárně o třech faktorech: o vývoji mezd, který překvapuje, o vnějším prostředí a o 

kurzu.  

Komentuje mzdy. Agregátní poptávka se odrazila ode dna, roste a zdá se, že je robustní. 

Nedosahuje samozřejmě dřívějších úrovní, kdy agregátní poptávka rostla čtyřmi nebo pěti 

procenty, podobně jako celkový HDP. Pro něho je velmi pozitivní, jak bylo uvedeno na 

otevřeném jednání, že to není jen o mzdách, ale i o zaměstnanosti a celkovém trhu práce. Dříve 

v době krize bylo hodně diskutováno rychlé zvyšování míry úspor. To již dnes není. Je důležité 

říci, že lidé spotřebovávají a investují. Je přesvědčen o tom, že nová Zpráva o finanční stabilitě, 

která se připravuje, ukáže příznivé informace o nových úvěrech a o investicích. Poptávka by 

mohla být silnější, ale je robustní. 

Vnější prostředí by také mohlo růst více, ale na druhou stranu je velmi rád, že autority mimo 

dosah domácí měnové politiky konají. Myslí si, že domácí ekonomika zaznamená dopady 

kvantitativního uvolňování a oslabení eura vůči hlavním obchodním partnerům eurozóny. I 

když jde o riziko vývoje, dokáže si představit „wait and see“ přístup jako rozumný. 

Diskutován je ve velké míře kurz. Prostředí je velmi nízkoinflační a poptávka roste. Pokud by 

byl k dispozici standardní nástroj, i při výjimkování nabídkových šoků by snížení úrokových 

sazeb podpořilo poptávku a rychlejší návrat inflace k cíli. O tom nepochybuje, i když by 

samozřejmě byla diskuze o rozsahu snížení sazeb. Jak je uvedeno v doporučení, tento nástroj 

není k dispozici, ale je k dispozici jiný hrubý nástroj. Myslí si, že jeho použití, jak také uvedla 

SMS, je adekvátní v situaci velkého propadu agregátní poptávky, inflačních očekávání a 

následných hrozeb, že ekonomika půjde směrem do recesně-deflační spirály. Tady má velký 

otazník. Je rád, že to M. Hampl otevřel, a prosí, aby byl v příští situační zprávě diskutován 

předpoklad endogenity inflačních očekávání. Říkáme, že to je endogenní veličina dána tím, jak 

reaguje měnová politika, jak je veřejnosti komunikováno, že měnová politika nerezignuje na 

plnění inflačního cíle, ale reaguje dostatečně, včas a adekvátně. Začíná si říkat, zda v případě 

dalšího použití tohoto nástroje je endogenita inflačních očekávání opravdu tak moc ovlivněna 

kurzem, resp. reakční funkcí centrální banky. Zda to není tím, že jsme v nízkoinflačním 

prostředí, a zda se nevyplatí počkat na mnohem horší makroekonomické prostředí a pak ho 

znovu použít. Nevylučuje to, ale je adekvátní počkat. Na otevřeném jednání připomněl kaskádu 

nominálních rigidit. Myslí si, že v dnešním nízko inflačním prostředí je velký problém prolomit 

tuto kaskádu. Pomoci může velmi razantní změna závazku anebo „crawling peg“, ale ten by 

nebyl slučitelný s cílováním inflace. Proto by byl velmi opatrný. Je potřeba si říci, zda lze 

veřejně přiznat ochotu dočasného tolerování nenaplňování inflačního cíle, ověřit míru 

endogenity a počkat na novou prognózu. 

Vzhledem k minutes reaguje na měnověpolitické odporučení ohledně záporných sazeb. Je 

přesvědčený o tom, že pro malou otevřenou ekonomiku, jako je česká ekonomika, je stále 

nejefektivnější a nejúčinnější v podobě nekonvenční měnové politiky používat kurzový 

závazek, respektive kurz. A až pak jsou i jiné nástroje, které nejsou vyloučeny. V minutes by 

to mělo zaznít. 
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M. Singer: Je rád za strukturovanou a zajímavou diskuzi na více témat. Reaguje na téma 

endogenity, o kterém mluvil V. Tomšík. Endogenita očekávání byla ověřena v listopadu 2013, 

protože kdyby tehdy nebyla ověřena, tak nyní je stav, ve kterém se inflační očekávání dostanou 

na spodní hranu tolerančního pásma cíle, pro nás snem, o kterém si možná netroufneme ani 

mluvit na měnověpolitickém zasedání.  

Jiná věc je, kam jsme je posunuli a co se děje s ekonomikou. Dříve, než se dostane k tezím o 

změně základních parametrů, tak by se je v rámci starého dobrého Occamova pravidla pokusil 

vysvětlit v mezích méně významných veličin. Jak již ukazoval, z hlediska Beveridgeovy křivky 

se nacházíme v bodě, který negeneruje podstatnější inflační tlaky, nota bene v období, ve 

kterém se neustále mluví o úsporách a podobně. To je podle něho naprosto nerealistické. Proto 

velmi lituje, že to nebylo v situační zprávě. Jsme někde u spodní hrany toho, co ekonomika 

dříve zažívala. Naštěstí vznikají pracovní místa a roste zaměstnanost. S ohledem na to, kde se 

trh práce nachází na Beveridgeově křivce, není příliš překvapen, že mzdové tlaky jsou nižší, 

zvlášť ještě když jsou také do určité míry kompenzovány vyšším přírůstkem zaměstnanosti. 

Celková odchylka není takové drama jako mzdy samotné. Myslí si, čímž se odráží směrem 

komunikaci, že ještě včera při druhém čtení situační zprávy si uvědomil, že některé věci se tam 

dají doplnit. Například toto. 

Tím se dostává od mzdových tlaků k obecnějším komentářům. Souhlasí s tím, že po dlouhé 

době má pocit, že jaro je ve vzduchu a nemusí být tak zle. Pamatuje dobu, kdy marka vůči 

dolaru byla úplně jinde, než je nyní euro vůči dolaru. Marka byla silnější než dolar a 

implikovaný kurz ECU by byl 0,9. Evropská ekonomika rostla rychleji než americká a všichni 

mluvili o strukturách v americké ekonomice. Máme tady dlouhodobý cyklus kurzu, který se 

zřejmě M. Draghimu povedlo přehoupnout na hodnoty podstatně výhodnější pro Evropu. Myslí 

si, že ještě nejsme schopni my a ani ostatní analytická pracoviště toto plně vyhodnotit. Považuje 

to za relativně významný parametr. 

V domácí ekonomice považuje za významný parametr to, že se nám povedlo určitým způsobem 

posunout endogenní inflační očekávání, byť by bylo možné diskutovat kam a jak. Je to veličina, 

k jejímuž měření mnohokrát vyjadřoval velkou nedůvěru, protože si myslí, že především 

domácnostmi reportované hodnoty odrážejí spíše zkušenost s minulou inflací a nikoli skutečné 

očekávání.  

Na druhou stranu máme nižší inflační tlaky z celkového přírůstku objemu mezd. To je reálně 

existující riziko. Dále máme tlaky z toho, že kurz může být jinde, než bychom ho chtěli mít, 

aniž bychom jím v tuto chvíli chtěli manipulovat změnou hladiny závazku. 

Co z toho vyplývá? Máme tady návrh prohlášení a podle jeho názoru, aniž by se chtěl někoho 

dotýkat, část bagatelizace dvou rizik, o kterých bylo minule uvedeno, že je budeme sledovat, to 

znamená kurzu a mezd, možná plyne i z toho, že kurz již není na 27,10 korun za euro, ale na 

27,40. Tento způsob reakce je nežádoucí, protože kurz nás může „vyfackovat“. Jakmile trhy 

pochopí, že kurz táhne nás a nikoli my jeho, mohli bychom se dostat do obtížné situace, ze které 

možná někteří z nás budou chtít se dostat i jinými způsoby než změnou kurzového závazku. 

Ten problém se tím ale nezmění.  

Zdá se mu, že cesta vpřed je jednoduchá a znamená v prohlášení odrážet to, co chceme a 

můžeme udělat. Komunikovat to nelze jinak, než v rámci komentáře rizik prognózy, který má 

jasný důsledek v tom, že říkáme, co je pravděpodobnější. Přes všechny známky jara ve vzduchu 

souhlasí s vyzněním rizik prognózy, která jsou protiinflační. Umí si představit diskuzi o tom, 

nakolik jsou silná, ale protiinflační jsou. Kurz je o něco silnější, než čekáme. Růst mezd je 

oproti očekávání nižší. Přestože vývoj korigovaný o vývoj počtu pracujících nevypadá tak 

nepříznivě jako mzdový vývoj samotný, mzdy a především jejich budoucí formace jsou 

významným prvkem domácí poptávky, protože do značné míry určují, jak se bude vyvíjet 

poptávka. Tím se zabýváme nejen my, ale i všichni naši kolegové. 

Tomuto konstatování se nelze vyhnout a zůstat věrohodný. Nezůstat věrohodný v tuto chvíli 
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může znamenat, že diskutujeme mnohem horší věci než jednu větu v prohlášení.  

Komentuje návrh prohlášení. Umí si dobře a důvodně představit, že bude v těle prohlášení 

přidána věta o tom, že Consensus Forecasts ani ostatní analytická pracoviště ještě neodrážejí 

vše pozitivní, co se s evropskou ekonomikou může stát. Navrhuje také v těle prohlášení přidat 

zmínku o mzdách i o celkovém příjmu z mezd, které jsou korigovány vyšší zaměstnaností. Pak 

navrhuje probrat, jakým způsobem komunikovat, že rizika jsou určitým způsobem protiinflační, 

což nemůže nemít dopady na pravděpodobnost změny kurzového závazku. 

 

K. Janáček: Navazuje na komentáře M. Hampla a M. Singera z minulého měnověpolitického 

jednání, zda posunout kurzový závazek na hladinu 29 nebo 30 korun za euro či zda jen 

intervenovat, pokud by se kurz dostal k úrovni 27 korun za euro a hrozilo by významnější 

překročení. Jmenuje několik argumentů proti posunu závazku, které by měly být vzaty v úvahu 

při posuzování nákladů a přínosů tohoto kroku. Zaprvé, výjimky z plnění inflačního cíle nemusí 

být apriorně limitovány standardním horizontem měnové politiky. Již minule mluvil o Bank of 

England. Jestliže tomu tak bylo v naší praxi u primárního dopadu nepřímých daní, může to být 

také na druhé straně u nabídkových šoků a případně i u dovozu deflace zejména z evropské 

ekonomiky. Zadruhé, pružná varianta cílování inflace podle jeho pojetí znamená, že současně 

s cílem inflace jistá váha se při realizaci měnové politiky implicitně přiděluje i veličinám reálné 

ekonomiky s tím, že návrat k inflačnímu cíli je možné rozložit do delšího časového horizontu. 

Smyslem je předejít nežádoucímu rozkmitání reálných veličin a rozhodování ekonomických 

subjektů. Podnikatelé i domácnosti, jak víme, preferují stabilitu podmínek. 

Již řekl, že v této souvislosti česká ekonomika nepotřebuje výrazně slabší kurz. Start do roku 

2015 nastal v příznivějších podmínkách a ani ve výhledu, na který dohlédne prognóza, nevidí 

zřejmé významnější negativní dopady do agregátní poptávky. Koruna sice v posledních týdnech 

mírně posílila vůči euru, nicméně došlo k tomu v kontextu výrazného oslabení eura vůči dolaru 

i dalším světovým měnám. Ačkoli oslabování eura k dolaru a dalším směnitelným měnám má 

evidentně dlouhodobější charakter, je potřeba to brát v úvahu a měla by to brát v úvahu i příští 

situační zpráva. Při případné změně hladiny závazku by se ve skutečnosti prohloubila disparita 

eurového kurzu s vývojem koruny k dolaru a dalším směnitelným měnám. V tomto případě i k 

měnám středoevropských sousedů.  

Další námi způsobené výrazné oslabení kurzu koruny by do budoucna také evidentně 

zkomplikovalo proces exitu z režimu devizových intervencí a učinilo by ho značně 

komplikovanějším a možná i volatilnějším.  

 

M. Hampl: Vyjadřuje se ke kurzovému závazku. Větší diskuze byla vedena na minulém 

jednání. Snažil se formulovat podmínky, které by ho vedly k tomu, že by byl ochoten uvažovat 

o posunutí kurzového závazku nebo dokonce výrazném posunutí závazku. To bylo adjektivum, 

které se minule objevilo na návrh SMS. Na tom za sebe nemusí nic měnit. Doporučení SMS 

mu připadá korektní, protože doporučuje verbálně intervenovat, že bankovní rada je v případě 

potřeby připravena posunout hladinu kurzového závazku slabším směrem. To odpovídá tomu, 

co již bylo v minulosti komunikováno. Co je ta potřeba, je předmětem diskuze. 

Souhlasí s tím, že se mírně zvýšila pravděpodobnost tohoto kroku oproti proti minulému 

zasedání. Vyplývá to z vyznění situační zprávy, se kterým, jak se říká v „eurospeaku“, široce 

souhlasí. Pokud jde o výroky na adresu ECB, jsou předmětem diskuze a lze je upravit. 

Nepovažuje to za nejpodstatnější z toho, co by bylo potřeba nyní komunikovat. 

Druhé téma pro něho závažnější jsou záporné úrokové sazby. Z porady bankovní rady s experty 

minulý týden i na dnešním měnověpolitickém jednání vyplývá, že je to vhodný dodatečný 

nástroj do instrumentária měnové politiky pro okamžik exitu. V diskuzích o exitu ale zaznělo, 

že v okamžiku exitu bude potřeba se připravit na růst úrokových sazeb a nikoli na jejich pokles. 

Byla řada důvodů proti záporným úrokovým sazbám v českých podmínkách, a to technických, 
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organizačních, právních a jiných. Podle materiálu z minulého týdne se na těchto důvodech 

téměř nic nezměnilo. Změnilo se významně vnější prostředí, což je faktor, který hraje roli. 

Centrální banky, které se touto cestou vydaly, byly ve stavu určitého zoufalství. V Dánsku to 

byla snaha udržet relativně tvrdou verzi „pegu“, což není snadné. Ve Švédsku je institucionální 

rozhodovací omezení v tom, že centrální banka nemůže použít kurzový nástroj, protože by se 

na něm musela nejdříve dohodnout s vládou. Švýcaři to používali jako určitý polštář 

potenciálního přistání kurzu po exitu. Tento polštář  evidentně příliš nefungoval a velkou roli 

na hladkost exitu to nemělo. ECB v jednom okamžiku používala zápornou depozitní sazbu jako 

substitut za to, že nebyla schopna se dohodnout na žádné jiné razantní měnověpolitické akci. 

Domácí měnová autorita učinila odvážné rozhodnutí v oblasti kurzu, a pokud chceme dále 

pokračovat v tom, že komunikujeme navenek a přesvědčujeme se dovnitř, že tento nástroj 

můžeme používat, je účinnější a efektivnější tento nástroj používat. Rozumí tomu, co říká SMS 

a také i někteří členové bankovní rady, že měnověpolitické náklady nebo náklady na tvorbu 

měnové politiky ze záporných sazeb mohou být o trochu menší. K tomu dodává, že jsme vždy 

říkali, že hospodářské náklady nebo dopady do hospodaření centrální banky z tvorby měnové 

politiky považujeme za sekundární. Sám je možná považuje ještě spíše za terciární. Navíc je 

velká otázka, jaký bude vektor nákladů z použití kurzu na celém nekonečném horizontu 

fungování české centrální banky. Do těchto spekulací se nechce pouštět a ani se nechce 

pokoušet je vyčíslit. Pro něho to není příliš přesvědčivé a připadá mu, že i záporné sazby, jak 

jsou diskutovány, jsou do určité míry uvažovány jako substitut toho, co by mohla měnová 

politika jinak udělat. To není dobře. Připadá mu, že jít touto cestou vzhledem k tomu, kolik 

prostoru tam je, znamená investovat příliš velké náklady za velmi malý výnos. Proto to 

považuje za neefektivní cestu. 

Signalizační role záporných sazeb je poslední argument, který zazněl. Není si jistý, co by  

záporné sazby signalizovaly. Spíše souhlasí se sekcí bankovních obchodů, že vzhledem k tomu, 

že nejsme schopni začít implementovat záporné sazby předtím, než bychom museli tržním 

hráčům signalizovat, že se je chystáme zavést, což jsme se v pátek na poradě bankovní rady 

s experty dozvěděli, tak bychom možná signalizovali, že nejsme připraveni používat kurzový 

závazek jako nástroj, což by mohlo být kontraproduktivní. 

Doufal, že existuje shoda v tom, že nevedeme žádné měnové války a že meze měnové politiky 

jsou nekonečné. Nekonečné není odhodlání tvůrců měnové politiky ji používat, ale to je úplně 

jiná věc. 

 

L. Lízal: Některé návrhy týkající se vlivu opatření ECB bude diskutovat nad prohlášením. Řada 

věcí se dá vylepšit tím, že bude například upřesněno, co se myslí nejistotou. 

Reaguje na dvě věci. Kurz podle něho plní tři funkce, které se do určité míry prolínají. Jednak 

je to kotva inflačních očekávání. To je první efekt, který se odehrál. Dalším efektem je samotné 

uvolnění měnové politiky a, co je ještě důležitější, zabránění přenosu deflace z vnějšího 

prostředí. Diskuze o případné změně hladiny závazku pro něho závisí na vyhodnocení těchto 

tří faktorů. Reaguje také na K. Janáčka. V porovnání se situací před krizí mají sousední země 

stále slabší kurz, než má domácí ekonomika. Kurz koruny je o něco silnější než v období, kdy 

začala finanční krize v Evropě, zatímco Poláci a Maďaři mají kurz pořád slabší. Proto i z tohoto 

dlouhodobého hlediska tam určitý prostor může být. 

Jeho druhá reakce je na úvahy M. Hampla o záporných sazbách. Vysvětluje svůj souhlas se 

zápornými sazbami. Jeho pohled se změnil s ohledem na exit z toho důvodu, že jsme na počátku 

předpokládali, že hrnec bude natlakovaný a budeme se k cíli blížit shora. Nyní je mnohem 

realističtější scénář, že se k cíli budeme blížit zespodu, protože kurz nám neumožní ten hrnec 

tolik natlakovat. Buď veřejně připustím, že nebudu nikdy exitovat, anebo musím mít 

instrumentárium, které mi to umožní i s tím přibližováním k cíli zespodu. 
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V. Tomšík: Do druhého kola má dvě poznámky. První je otázka tvorby inflačních očekávání a 

jejich role pro měnovou politiku a pro stabilitu prostředí. Nezpochybňuje, že očekávání jsou 

významně tvořena endogenně. Dokonce říká, že by byl velmi rád, kdyby se oživila diskuze, zda 

jsou tvořena z pohledu inflačního cíle, jak literatura dosud tvrdí, anebo prognózami ČNB. 

Dosud prognózy na horizontu měnové politiky vždy směřovaly k inflačnímu cíli. Pokud by ale 

měnová politika nereagovala a prognózy směřovaly výrazně pod cíl, byl by problém, pokud by 

očekávání byla tvořena prognózami ČNB. S ohledem na diskuzi na otevřeném jednání o scénáři 

nižší kredibility cíle by v nové prognóze ocenil měnověpolitický experiment, který by ověřil 

předpoklad ukotvenosti inflačních očekávání na cíli.  

Má poznámku k otázce flexibilního cílování inflace. Je přesvědčen o tom, že ČNB provádí 

flexibilní cílování inflace. Implicitní a explicitní výjimky jsou jasně definovány a ČNB je v tom 

velmi transparentní. Velmi dobře si také pamatuje diskuze o vyhlazování sazeb, což je také 

obsaženo v reakční funkci. Přesto si myslí, že v určité fázi je potřeba kvůli inflačním 

očekáváním konat. 

Největší změnu v prohlášení vidí, jak také řekl M. Hampl, ve větě, že pravděpodobnost posunu 

hladiny závazku se oproti minulému měnověpolitickém jednání zvýšila. Tato věta tam patří a 

agentury by ji měly vytáhnout a podtrhnout. 

 

J. Rusnok: Velmi sdílí názor K. Janáčka, že česká ekonomika v tuto chvíli nepotřebuje slabší 

kurz a že bilance přínosů a potenciálních negativ s tím spojená není vůbec jednoznačná. Situace 

se dramaticky změnila. Je tady rostoucí poptávka. Nevidí nic, co by ekonomiku brzdilo a co 

souvisí bezprostředně s kurzem.  

Pokud jde o negativní sazby, na rozdíl od L. Lízala nikdy neřekl, že bychom je měli mít jako 

nástroj pro exit. Pro exit je nepotřebujeme, protože v takovém případě je lepší neexitovat. 

Potřebujeme je ale jako doplnění instrumentária pro potřebu lépe bránit stávající závazek. 

Rozumí tomu, že je zde určitý blok v souvislosti s tím, co se komunikovalo před časem. Doba 

a prostředí se ale mění, takže se mohou měnit i naše postoje. 

 

M. Singer: Komentuje opatření ECB. Tato opatření pro něho nejsou nepodstatná z hlediska 

prohlášení. Naopak to formuje podstatný kus toho, co si myslí a co svým způsobem úplně není 

a nemůže být odraženo v situační zprávě. Pro něho to mění názor na rizika. 

Zadruhé, komentuje téma záporných úrokových sazeb. Závidí některým jistotu v tom, jak bude 

vypadat exit nebo jeho průběh. Je to nástroj, který v tuto chvíli není k dispozici. Má určitou 

signalizační roli. Z diskusí s guvernéry centrálních bank, které tento nástroj použily, vyplynulo, 

že první signalizační efekt je paradoxně negativní. Vede k pocitu, že měna by mohla posilovat, 

a je to vnímáno jako příznak nouze centrální banky jako protihráče na trhu. Naopak dlouhodobě 

by neměnili. Odkazuje se především na Dánsko, což je pro něho nejcivilizovanější příklad 

použití. Švýcary za světlo v tunelu považovat nelze. Jejich případ mu stále vyráží dech a 

mimochodem i to, co následuje, mu potvrzuje, že na trhu zůstali. 

Umí si nicméně představit, že pakliže se rozhodneme seznámit veřejnost s tím, že připravujeme 

použití záporných sazeb prostřednictvím úpravy podmínek v systému CERTIS a podobně, je 

potřeba mít k tomu většinovou shodu a musí to být vtěleno v prohlášení. V tuto chvíli to není 

ten případ a nic takového nečiníme. Původně měl představu, že by bylo nejlepší trh překvapit. 

Nyní si uvědomuje, že jelikož je tam ten předkrok, muselo by to být promyšlenou součástí 

komunikace z měnověpolitického jednání. Na tom snad panuje shoda. 

Výsledky zahraničního obchodu za loňský rok a výsledky jednotlivých komponent poptávky 

jednoznačně ukazují, že jsme žádnou měnovou válku nevedli. Říká to i proto, že se tento 

nesmysl občas objevuje i v médiích. 

Rozumí argumentům V. Tomšíka o endogenitě inflačních očekávání a prognóze inflace. 

Konstatuje, že jeho víra v modelaci bude minimální, protože tato modelace musí pracovat i 
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s inflačními očekáváními. Neumí si představit, jak jinak by se to dalo dělat. Jeho víra v tento 

indikátor je v podstatě velmi nízká, zvláště u domácností. Současně si umí představit, že i 

kdybychom kurz neviděli na horizontu prognózy na slabších hodnotách a inflace by byla o pár 

desetin procentního bodu nižší, bude to tím, že se budou promítat nižší ceny benzínu. To ho 

příliš netrápí. Také si nemyslí, že české domácnosti vytvářejí svá inflační očekávání tak, že 

studují, byť zprostředkovaně tiskem, inflační zprávu. 

Pokud jde o flexibilitu cílování inflace, také souhlasí, že měnová politika je flexibilní. Souhlasí 

s J. Rusnokem, který řekl na otevřeném jednání, že ropa nás bude možná trápit podstatně méně, 

než si myslíme, byť naopak rostoucí zásoby, které pomalu není kde skladovat, mohou vést 

k opačnému závěru. Upozorňuje na paradox. J. Rusnok zmiňoval něco, co by nabídku domácí 

reálné ekonomiky nepochybně podvázalo, ale umožnilo by nám to lépe plnit inflační cíl. 

V měnové politice to vnímáme přesně opačně. Jsme flexibilní, jen se motáme v prostředí, ve 

kterém uskutečňujeme měnovou politiku.  

Komentuje kurz. Je potřeba rozeznávat slabší kurz nebo skokové oslabení vlivem změny 

závazku. Nemůže se ubránit dojmu, že mírně slabší kurz koruny by nám nevadil. Asi by nikomu 

v této místnosti nevadila koruna na 27,90 nebo 28,20 korun za euro. V tuto chvíli zde není vůle 

ke skokovému oslabení kurzu dramatickým způsobem. SMS tomu pěkně říká „tail risk“. Tento 

„tail risk“, který jsme silně viděli v roce 2013 a o kterém si myslí, že by byl tím vývojem 

naplněn, o čemž naprostá většina z nás asi nepochybuje. Dokonce i pozitivní impuls z cen ropy 

za inflace kolem -1 % by nebyl vnímán pozitivně, stejně jako nebyl vnímán pozitivně evropskou 

měnovou autoritou. To bychom byli v jiné realitě. 

Není úplně přesvědčen, že v případě, kdyby se takový „tail risk“ materializoval, je pravdivá 

věta K. Janáčka, že další významné oslabení by zkomplikovalo proces exitu. V případě naplnění 

„tail risku“ a tím pádem oprávněného využití kurzového závazku by naopak podle něho utvrdilo 

tržní subjekty, že tato centrální banka to myslí vážně. Potvrdilo by to v podstatě tušení, které 

tržní subjekty mají. Kdyby taková situace nastala, využití kurzu by naopak předvedlo, že 

nominální veličiny nakonec porostou. 

Vrací se k tomu, čím začal. Konečně si opět začíná umět představit, že nakonec to nebude tak, 

že v tom budeme nekonečně. Má na mysli především slabší euro. Ale nedojde k tomu tak 

rychle. Když se opět podívá na Beveridgeovu křivku, nejsme na vrcholu něčeho, co nám 

intepretace za poslední dva roky naznačuje. Jsme teprve na začátku pohybu po Beveridgeově 

křivce směrem k oblasti, kde dříve bylo určité přehřátí. Opticky jsme zhruba v první pětině toho 

pohybu. Až budeme zhruba za polovinou, diskuze bude jiná. 

 

 

M. Hampl: Má dvě poznámky ke komunikaci. Chce vysvětlit, že má určitou loajalitu 

k předchozí komunikaci ohledně záporných sazeb, a to z dobrého důvodu, protože tato 

komunikace vznikla na základě hodnocení plusů a mínusů a potenciálních nákladů a problémů 

zavedení záporných úrokových sazeb. Na nich se z jeho pohledu nic nezměnilo.  

Souhlasí s M. Singerem, že to je produktivní cesta vpřed. Pravidlo „neříkej něco, co nejsi 

ochoten udělat“ je podle jeho názoru respektováno, protože pokud je shoda na doporučení, tak 

je zde také připravenost k posunu hladiny závazku, pokud nastanou okolnosti. Stejně tak, pokud 

jsme transparentní centrální banka, M. Singer správně říká „nepřipravuj něco, co nejsi ochoten 

komunikovat nebo řádně nekomunikuješ“. To je druhá strana stejné mince. Takže pokud 

bychom k tomu měli přistoupit, bylo by dobře jasně a transparentně říct, že centrální banka se 

nad tím zamýšlí a zvažuje to jako možnost, která může nastat. Rozuměl tomu ale tak, že to 

v této chvíli není návrh SMS. Její návrh spíše znamenal rozjet práce. 
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III.     Úkoly 

 

Bankovní rada ukládá řediteli sekce měnové a statistiky p. Holubovi: 

1) Prezentovat počínaje příští situační zprávou Beveridgeovu křivku za delší časové 

období. 

2) V příští situační zprávě prezentovat analýzu vztahu mezi zaměstnaností a růstem mezd. 

3) V příští situační zprávě diskutovat předpoklad o síle ukotvenosti inflačních očekávání 

na inflačním cíli. 

 

 

 

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, 

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, 

Vladimír Tomšík, Kamil Janáček, Lubomír Lízal a Jiří Rusnok. Pavel Řežábek se hlasování 

zdržel. 

  

  

 

Zapsal: Kamil Galuščák, ředitel samostatného odboru ekonomického výzkumu 


