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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 7. května 2015 

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

Lízal, Jiří Rusnok, Pavel Řežábek. 

 

I.     Diskuze navazující na prezentaci 3. situační zprávy 

M. Singer: Zahajuje jednání a žádá členy bankovní rady, aby se diskuze nesoustředila na samotné 

rozhodnutí, ale především na situační zprávu (dále jen SZ). Doplňuje, že již předem naznačil, že 

někteří členové bankovní rady možná nevnímají alternativní scénář jako výrazně odlišný od 

základního scénáře, takže nebudou považovat za nutné jej zveřejnit. Nicméně je možné, že budou 

mít potřebu se v jedné či dvou větách k tomuto vyjádřit. Slovo předává M. Hamplovi už z toho 

důvodu, že se netradičně zúčastnil projednávání měnověpolitického doporučení, které lze 

v hokejových termínech označit, aniž by to bylo myšleno jakkoliv pejorativně, za zápas první 

hokejové ligy.   

 

M. Hampl: Vyjadřuje velké poděkování za SZ a především za boxy, které jsou ve zprávě 

zpracovány a které považuje za velice užitečné. Doplňuje, že s boxem o mediánové inflaci lze 

v budoucnu komunikačně i analyticky dále pracovat. U boxů o měnových podmínkách je 

zajímavé vidět, že některé z netradičních věcí, které se v měnové politice dějí, lze zapracovat. Je 

jasné, jak se ukazuje v indexu měnových podmínek pro eurozónu, že některé věci naopak 

zapracovat nelze. Doplňuje, že je velice informativní sledovat, v jaké vzájemné pozici jsou 

indexy měnových podmínek pro ČR a eurozónu. 

 

M. Hampl (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Rád by okomentoval jedno z hlavních 

doporučení, které sekce měnová (dále jen SM) přináší, tj. v komunikaci vypnout deflační 

podmínku pro přistoupení k zvýšení hladiny kurzového závazku. Následující větu z 

měnověpolitického doporučení považuje do určité míry za provokativní: „…, že bankovní radě je 

bližší pohled na kurz jako nástroj měnové politiky, v němž jeho opětovné použití přichází v úvahu 

až v případě další vážné hrozby deflace spojené s propadem poptávky a celé ekonomiky. 

V takovém módu má použití kurzu (změna hladiny kurzového závazku) charakter „atomového 

tlačítka´“ (str. 3). Dodává, že považuje za velice užitečnou kategorizaci zavedenou, jako spoustu 

jiných chytrých věcí, do diskuze P. Králem, který řekl, že je nutné se rozhodnout, zda bude kurz 

používán na odstraňování krajních rizik, nebo jako nástroj jemného ladění. Domnívá se, že se 

jedná o velice přesné dělení. Jestliže má SM pocit, že bankovní rada brala kurz od počátku jeho 

užívání spíše jako nástroj odstraňování extrémních rizik, pak považuje za nutné říci, že by bylo 

férové od SM částečně přiznat, že kurz vnímala stejným způsobem. Jestliže by ho takto SM 

v minulosti nevnímala, pak by zde již několikrát byl z její strany návrh na posun hladiny 

kurzového závazku. 

Důvod jeho komentáře je ten, že návrh na vypnutí deflační podmínky fakticky znamená oznámení 

přechodu z režimu kurzu jako nástroje v podobě „atomového tlačítka“ do režimu kurzu jako 

nástroje jemného ladění. To je navíc umocněno situací, kdy bude použití kurzu vázáno na 

naplňování alternativního scénáře, který není nijak dramaticky odlišný od scénáře základního. 
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Vypnutí deflační podmínky považuje za zásadní změnu a táže se, zda to SM tímto způsobem 

vnímá, tj. zda SM doporučuje přejít do režimu používání kurzu jako běžnějšího nástroje jemného 

ladění. Kdyby to sekce takto vnímala, bylo by logické, aby hlasování v rámci sekce nedopadlo 

v poměru dva-dva, ale v poměru čtyři-nula ve prospěch zvednutí hladiny kurzového závazku. 

Doplňuje svůj dotaz a táže se, zda naopak není atmosféra v sekci spíše taková, že by mělo dojít 

k použití „atomového tlačítka“ a že je nyní pro tento krok vytvářeno komunikační prostředí. To 

považuje za zásadní pro pochopení návrhu sekce a pro vyjasnění toho, co si z úvah sekce vzít pro 

rozhodování bankovní rady. 

 

V. Tomšík (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení):  Vyjadřuje poděkování za SZ a dodává, 

že není jednoduché napsat takto detailní situační zprávu popisující celou ekonomiku na základě 

základního scénáře, u kterého nakonec sama SM zpochybní, zda se jedná skutečně o 

nejpravděpodobnější výhled. SM navrhuje zveřejnit alternativní scénář, dokonce se 

v měnověpolitickém doporučení objevuje názor, že alternativní scénář zachycuje 

nejpravděpodobnější budoucí vývoj. Táže se, jak takovou konstelaci komunikovat. SM staví 

alternativní scénář na poklesu inflačních očekávání, jejichž stabilita představuje jeden ze 

základních stavebních kamenů cílování inflace. Zároveň je alternativní scénář založen na 

předpokladu, že měnová politika nebude reagovat. Tento předpoklad vyjadřující odklad dalšího 

uvolnění měnové politiky ale není určen ke zveřejnění. Reakce měnové politiky na výhled inflace 

pod inflačním cílem představuje další základní stavební kámen režimu cílování inflace. Dva 

zmíněné základní stavební kameny jsou úzce spojeny. Jestliže bude zveřejněna alternativa jako 

nejpravděpodobnější scénář vývoje, pak bude nutné čelit otázkám, co bude centrální banka činit. 

Táže se, jak by SM toto komunikační dilema řešila. 

 

V. Tomšík (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Připojuje se k dotazu M. Hampla na 

doporučení vypustit z komunikace deflační podmínku pro posun hladiny kurzového závazku 

komunikované v rámci minulých SZ. Předpokládá, že ani v prezentaci zmíněný „free lunch“ 

spojený s posunem hladiny kurzového závazku nebyl myšlen příliš vážně. Připomíná, že na 

přípravné schůzce bylo doporučeno sekci zvážit, jak deflační podmínku změnit. SM přistoupila 

k jejímu úplnému vypuštění. Deflační podmínka je spojena s třemi předpoklady. Na přípravné 

schůzce zaznělo, že jejich současné splnění není reálné. První předpoklad zmiňuje pokles 

inflačních očekávání, což by se publikováním alternativního scénáře přiznalo. Druhý předpoklad 

hovoří o deflačních tlacích, kterým při současném pohybu inflace okolo nuly čelíme. Doplňuje, že 

v alternativním scénáři měnověpolitická inflace nedosahuje 2% cíle, ale přibližuje se mu zdola. 

Třetí předpoklad popisuje propad domácí poptávky, což je jediná podmínka, která není splněna a 

která vede k tomu, že není nutné deflační podmínku vypouštět. Nepovažuje diskuzi o jejím 

vypuštění za nějak zásadní. Kurzový nástroj nevnímá tak, aby bylo nutné ji vypouštět. Táže se, 

zda SM nemůže navrhnout jinou formulaci deflační podmínky. 

 

L. Lízal (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Poznamenává, že v případě jeho zveřejnění 

vnímá alternativní scénář jako závazek, za jakých podmínek dojde ke změně hladiny kurzového 

závazku. Vyjadřuje nejistotu, zda právě toto komunikovat. Pokud k takovému závazku nedojde, 

pak může být signalizační efekt zveřejnění alternativního scénáře matoucí, případně se tento 

scénář může v budoucnu vrátit jako bumerang. Žádá tedy o vyjasnění, zda je alternativní scénář 

myšlen sekcí jako závazek pro budoucí akce měnové politiky. 
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M. Singer (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení):  Začíná několika obecnými poznámkami. 

K alternativnímu scénáři poznamenává, že si o jeho tvorbu bankovní rada na přípravných 

schůzkách sama požádala. Dodává, že alternativní scénář pro něj neznamená změnu vnímání 

reality. Realitu popsanou základním scénářem vnímá tak, že se toho z ekonomického pohledu 

v zásadě mnoho neudálo. Kvantitativně se jedná o desetiny p.b. u výhledu inflace. Konec 

minulého roku je vysvětlován pravděpodobně v souladu s dnes publikovanými údaji z průmyslu a 

stavebnictví spíše jako důsledek minulých statisticky významných jevů a optimalizací, takže 

dojde k překmitnutí zpět ke zdravému růstu. Součástí SZ je alternativní scénář, který představuje 

dramatičtější situaci. Opakuje ale, že alternativní scénář pro něj neznamená dramatickou 

odchylku. Prezentaci alternativy s odchylkou ve výhledu inflace v řádu desetin, u které její 

vysvětlování přináší problémy, které byly zmíněny V. Tomšíkem, nepovažuje za komunikačně 

chytrý nápad. Doplňuje, že alternativní scénář by nemusel být zveřejněn. I z tohoto důvodu si 

předešlého dne zažádal o změněnou verzi prohlášení na tiskovou konferenci. 

Poznamenává, že běžně si nechává podobné úvahy na uzavřenou část jednání. Tentokrát je ovšem 

uvádí na otevřené části. Důvod je následující. Velice si váží toho, že mezi bankovní radou a sekcí 

probíhá otevřená výměna názorů. Vyjadřuje obavu, aby se SM nezačala cítit v pozici toho, kdo je 

marginalizován a jehož názor nebude přijat. Z letitých zkušeností s dynamikou jednání bankovní 

rady ví, že taková marginalizace vede k doporučením, u kterých autor nečeká, že budou přijata. 

Nejradikálnější názory pronáší ten, kdo si je jist, že nevyhraje. Jedná se o klasické Werichovo: 

„Já věděl, že to neprojde, já to jenom navrhoval.“ Problémem je, že taková doporučení pak 

nejsou užitečná. Tím se zároveň snižuje i užitek debat v této části jednání. Prosí tedy přítomné, 

aby toto zvažovali a necítili se marginalizováni. Domnívá se, že se i v posledních několika 

uzavřených částech měnověpolitických jednání některé části doporučení SM vždy přijaly. 

 

M. Singer (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): K alternativnímu scénáři vyjadřuje 

pochybnost, zda skutečně prezentuje úplnou ekonomickou rovnováhu a zda by někde za 

predikčním horizontem nezačaly do ekonomiky s nízkým růstem mezd a kurzovým závazkem 

nepřipouštějícím posílení kurzu, tj. s velmi i ve výhledu výhodným vývojem nákladů výroby, 

výrazněji proudit investice. A zda by tyto investice nezačaly táhnout poptávku po pracovní síle za 

hrany, na které jsme z Beveridgeovy i jiných křivek zvyklí, což by nakonec vedlo k růstu mezd 

prostě proto, že by si firmy začaly přetahovat zaměstnance. Dodává, že náznaky v tomto směru již 

pozoruje při svých cestách po firmách. Mzdy nerostou pouze kvůli vyjednávání odborů. Kdyby 

v tomto záleželo pouze na odborech, tak by mzdový růst musel být velice malý. Mzdy rostou také 

kvůli nárůstu poptávky po pracovní síle, což představuje základní mechanismus. Poptávka po 

pracovní síle roste dost zřetelně. Táže se, zda je v časovém rámci alternativního scénáře zváženo 

výše zmíněné. 

Odpověď SM: Vnímání kurzu jako nástroje měnové politiky bylo od počátku mezi bankovní radou 

a SM trochu rozdílné. To mimo jiné vedlo k tomu, že se v období před zahájením používání kurzu 

měnil charakter toho, jak bude konkrétní použití kurzu vypadat. Diskuze dospěla do stavu, který 

byl akceptovatelný pro obě strany. SM od počátku zdůrazňovala, že kurz představuje nový 

nástroj, nikoliv nový cíl, a cíl zůstává na úrovni 2 %, což je věc, která v komunikaci zaznívala 

velmi silně, a SM je za tento fakt ráda. Pod vlivem protiinflačních faktorů přicházejících 

z vnějšího prostředí SM považovala za vhodné výše zmíněný aspekt stále udržovat ve hře, neboť 

sám mohl vést v první fázi k tomu, že kurz v očekávání případné změny hladiny kurzového 
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závazku mohl začít spontánně reagovat na dopadající protiinflační šoky. Toto se v určité fázi 

poměrně dařilo. SM byla ráda, že tímto způsobem jsou šoky přirozeně vyhlazovány. Když poté 

změnu hladiny závazku začala bankovní rada svazovat s deflační podmínkou, která obsahuje tři 

složky zmíněné V. Tomšíkem, začala tento posun SM považovat za příklon k pojetí kurzu jako 

„atomového tlačítka“, což už z pohledu SM bylo velmi nežádoucí, protože poté se manévrovací 

prostor zužuje pouze na eliminaci událostí, které mají spíše makroprudenční než měnověpolitický 

charakter. Dostáváme se tak do situace, kdy ztrácíme nástroj, a tím ztrácíme schopnost 

dosahovat cíle. Alternativa není popisem nejpravděpodobnějšího scénáře vývoje, jedná se o popis 

scénáře, který je z pohledu centrální banky cílující inflaci scénářem pesimálním, tj. opačným než 

optimálním. Ve veřejné komunikaci by měl být alternativní scénář využitý tak, že budou-li se 

množit náznaky realizace tohoto scénáře, pak ČNB posune závazek na slabší úroveň, aby právě 

naplňování tohoto scénáře odvrátila a zajistila návrat inflace do cíle. To, že alternativní scénář 

znamená kvantitativně pouze malou odchylku od výhledu inflace v základním scénáři, není 

podstatné. Jde o debatu mezi rozvolněním či zachováním statutu cílovače inflace, zda ČNB bude 

či nebude čekat, až inflace klesne pod nulovou hranici a až se zde opět objeví nějaká 

sebenaplňující spirála. Již poměrně významné podstřelování inflačního cíle by při cílování 

inflace mělo být samo o sobě spouštěčem reakce v tom duchu, že pro dosažení cíle je nutné konat. 

SM se shoduje v tom, že katastrofa byla použitím kurzu odvrácena a její pravděpodobnost je nyní 

nízká. Z tohoto pohledu platí, že jestliže bude komunikace svazována podmínkou hrozby obnovení 

katastrofy, tak bude v podstatě komunikována událost s nulovou pravděpodobností. V podstatě to 

znamená, že trhům bude vyslán signál, že kurz již s pravděpodobností hraničící s jistotou 

neporoste. Zpětně by to tak posilovalo možnost, že se kurz přimkne na hladinu kurzového závazku 

dříve, než je žádoucí. Aktuální hladinu kurzového závazku SM vnímá z hlediska cílování inflace 

jako suboptimální. Tím, jak již není bojována bitva o odvrácení katastrofy, se debata posouvá 

směrem k tomu, kdy dojde k návratu do standardního režimu cílování inflace, tj. nejen do režimu 

uřezávání rizika deflace dané nedostatečnou poptávkou, ale do režimu směrování inflace na 2% 

cíl, byť stále ještě s nekonvenčním nástrojem v podobě kurzu. To je jedno z hlavních témat debaty. 

Doporučení nesměřuje k tomu, že SM cítí potřebu druhého stisknutí “atomového tlačítka“, ale 

posouvá komunikaci směrem k cílování inflace. Cíle bude těžké na horizontu měnové politiky 

dosáhnout, pokud k tomu nebude k dispozici žádný nástroj. Pravděpodobně fungují mechanismy, 

které popsal M. Singer, tj. budeme-li držet fixní kurz a zároveň dojde k nastartování inflace 

v zahraničí a obnovení rovnovážné reálné apreciace, pak se na 2 % dříve nebo později 

dostaneme. To ale fakticky představuje mechanismus fixního kurzu, který v dlouhém období 

implikuje stabilizaci inflace kolem hodnot, které nejsou dány rozhodnutím domácí centrální 

banky, ale jsou dány rozhodnutím zahraniční centrální banky a reálným vývojem ekonomiky. M. 

Hampl se na jednání k měnověpolitickému doporučení tázal, zda SM cítí náznaky, že ČNB již 

necíluje inflaci. Pokud je uvažováno stylem, že není nutné úplně cílovat hladinu 2 %, ale stačí 

například toleranční pásmo, což je směr, ve kterém se ubírá stanovisko poradce, nebo pokud je 

uvažováno stylem, že při fixním kurzu se nakonec také nějak dostaneme na vyšší inflaci, tak to SM 

vnímá jako posun měnověpolitického režimu.      

 

M. Hampl (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Poznamenává, že kurzový závazek 

neznamená fixní kurz, ale floor. Tato terminologie může být zavádějící.  

Odpověď SM: Pokud se v důsledku komunikace dostane kurz na hladinu závazku, bude se jednat 

pouze o sémantický rozdíl. 
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M. Hampl (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Dodává, že k posunutí kurzu na hladinu 

závazku ale zatím nedošlo. 

Odpověď SM: Zároveň je ale posun kurzu na hladinu závazku jevem endogenním, tj. zda 

k posunu na hladinu dojde či nikoliv a zda se budou měnit inflační očekávání, je svázáno s tím, 

jak bude vedena komunikace. Debata byla především o tom, zda jsou v tomto kontextu stále 

dostatečné verbální intervence, které by byly například opřeny o alternativní scénář 

komunikovaný ve stylu: „To je to, co není žádoucí, aby nastávalo. Pokud se budou množit 

náznaky realizace, je ČNB připravena jednat.“, nebo zda situace nazrála k posunu hladiny 

kurzového závazku. 

SM nevnímala při zavedení kurzového závazku tento nástroj jako atomové tlačítko. SM říkala, že 

využívání kurzu je spojeno s nižší agresivitou reakce na výhled inflace mimo inflační cíl, než tomu 

je v případě úrokových sazeb, a čekala na potřebu uvolnění o velikosti tří až čtyř snížení sazeb o 

0,25 p.b. Tato situace nyní opět nastává. Určitou chybou možná bylo, že k podobnému hlasování 

v rámci sekce nedošlo již v lednu, kdy situace byla o něco příznivější, než je nyní. Nyní se 

dostáváme spíše do režimu „necílování deflace“ než do režimu cílování inflace. Jinak řečeno, od 

dubna 2013 jsme jezdili po kruhovém objezdu a poté byla zvolena odbočka ve směru použití 

kurzu. Z hlediska čistoty by mělo být nyní postupováno stejně. SM se domnívá, že návrat do 

standardního režimu používajícího sazby jako nástroj měnové politiky je v nedohlednu. 

V budoucnu mohou navíc nabrat na síle obavy, že ekonomika opět spadne do situace velice nízké 

inflace, což by exit komplikovalo. 

Otázkou také je, k čemu slouží doporučení SM. V návrzích části SM se vycházelo z faktu, že ČNB 

je v tomto okamžiku cílovač inflace. Rozdíl mezi alternativním a základním scénářem není 

marginální. Alternativní scénář představuje relativně výrazné podstřelování inflace, taková 

prognóza nebyla doposud nikdy prezentována. Část SM se domnívá, že se jedná v tomto okamžiku 

o nejpravděpodobnější scénář vývoje za podmínky, že nedojde ke změně hladiny závazku. Navíc 

posun hladiny byl oprávněný již v lednu a výraznější slovní intervence byly oprávněné již koncem 

minulého roku. Jestliže by se tak bylo postupovalo, inflace by již byla na jiných hodnotách. 

Nevycházíme-li z faktu, že má být plněn inflační cíl, tak nelze v podstatě doporučit nic jiného, než 

pokračovat ve statu quo. Otázka je, na základě čeho formulovat doporučení od SM. 

V odpovědi na původní otázku M. Hampla: Ano, SM navrhuje posun od režimu používání kurzu 

jako „atomového tlačítka“ do režimu „jemného ladění“. Tento posun je nutno udělat tak, že se 

nejprve odblokuje deflační podmínka, která mu brání. V odpovědi na dotaz V. Tomšíka SM 

poznamenává, že necílujeme HDP, ale inflaci, takže úvahy vztažené k reálné ekonomické aktivitě 

by neměly hrát podstatnou roli. Pro odemknutí deflačních podmínek je důležité posílení 

determinace něco činit, například posílit verbální intervence s odkazem na alternativní scénář.    

 

M. Hampl (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Táže se, zda je v současné situaci 

z hlediska centrální banky kredibilní vypnout deflační podmínku (z hlediska SM nechtěnou, jak 

bylo vysvětleno), zveřejnit alternativní scénář a nic neudělat. A to navíc v situaci, kdy ani SM 

nedoporučuje něco udělat. To považuje za podstatnou otázku. Domnívá se, že se nejedná o 

konzistentní doporučení. Vypnutí deflační podmínky a zveřejnění alternativního scénáře je určeno 

k zesílení slovních intervencí, ovšem slovně bude sdělováno něco, co s největší pravděpodobností 

není bankovní rada ochotna reálně provést. Táže se, zda taková situace, ve které se můžeme 

nacházet například dvě nebo tři velké situační zprávy za sebou, posílí nebo oslabí kredibilitu 
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ČNB. Vypnutím deflační podmínky bude vlastně komunikováno, že kurz je jemnější nástroj. 

Nepovede to ke snížení kredibility ve směru neochoty budoucího použití kurzu i jako jemnějšího 

nástroje? 

Odpověď SM: V určitém smyslu dojde při příští prognóze k většímu odhalení se, protože bude 

v predikčním horizontu zahrnutý celý rok 2017. 

SM se domnívá, že mezikrok sestávající z vypuštění deflační podmínky je nutný, protože musíme 

brát ohled na předchozí komunikaci. Pro vnějšího pozorovatele by dnešní schválení posunu 

hladiny kurzového závazku bylo překvapivé, a tudíž devastující pro kredibilitu centrální banky. 

Nejprve je nutné se z deflačních podmínek odemknout a následně případně posun hladiny 

provést. 

V mezidobí se může zrealizovat scénář „lucky fool“. Pokud se ukáže, že se vývoj ubírá směrem 

zrychleného růstu mezd, pokud se eurozóna nachází z hlediska deflace na svém dně a pokud 

dojde k překvapení u PPI směrem nahoru, což se může stát, protože může začít být ve výhledu 

zahraničního PPI zohledňováno oslabení eura a mírná korekce cen ropy, pak bude možné 

kredibilně říci, že rizika popsaná alternativním scénářem se nenaplňují a stačilo jedno stisknutí 

„atomového tlačítka“. Nejen že použitím „atomového tlačítka“ ČNB napomohla ekonomickému 

oživení, ale inflace se navíc dostane na inflační cíl, což by byl ex-post ideální výsledek. Problém 

je v tom, že pokud si neodblokujeme nástroj, tak ČNB není pánem situace. Pokud se pak něco 

bude vyvíjet špatně, tak cíle nedosáhneme. Ekonomika se může střednědobě usadit v rovnováze, 

kdy inflace bude pod cílem, mzdový vývoj se tomu přizpůsobí, protože funguje logika „Proč 

chcete větší než 2% nárůst nominálních mezd, když inflace je nulová a 2% nárůst nominálních 

mezd přece znamená 2% reálné zvýšení, což je zvýšení, které tu nikdy nebylo.” To je přesně 

projev toho, že inflační očekávání nejsou ukotvena na inflačním cíli. Takže ekonomika může 

směřovat k rovnováze, kde inflace bude 1 %, mzdy porostou o 3 % a exit se stále nebude blížit. 

Naději do budoucna bude dávat pouze fixní kurz.   

  

M. Singer (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Rád by do probíhající debaty přispěl 

několika poznámkami. Domnívá se, že v rámci předchozích výstupů byl několikrát nepřímo 

vyzván k reakci. 

Část SM navrhovala pro dnešní jednání oslabení kurzu o 4 %, což je v zásadě ekvivalentní 

poslednímu použití kurzu, které bylo označováno jako použití bazuky. Při posledním použití 

kurzu začala seriózní debata a doporučování SM použít kurz v době, kdy hrozil pokles inflace 

pod nulu. Nyní jeho použití část SM navrhuje podruhé, alternativní scénář ale nyní indikuje, že na 

horizontu měnové politiky bude inflace odchýlena od cíle zhruba o 0,5 p.b. Pokud se bavíme o 

nějaké konzistenci v rozhodování, tak se domnívá, že dochází k mentálnímu posunu spojenému 

s pocitem marginalizace, před kterým varoval na počátku dnešního jednání. SM navrhuje stejné 

řešení situace, která je ale kvalitativně úplně jiná. Připomíná, že i ve standardním režimu měnové 

politiky existuje pojem vyhlazování.  

Odpověď SM: Doporučení není pouze problém plnění inflačního cíle, ale i toho, že se z režimu 

používání kurzu jako nástroje měnové politiky na základě statu quo nemusíme dostat ani za tři či 

čtyři roky. Hrozí nebezpečí, že nakonec režim kurzového závazku přejde do režimu fixního kurzu, 

kdy bude ČNB pouze čekat na to, až bude ze zahraničí dovážena vyšší inflace.    

 

M. Singer (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Poznamenává, že SM je fixována na 

mzdová vyjednávání a ignoruje fakt, že když v roce 2006 a 2007 rychle rostly mzdy, tak to nebyla 
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zásluha odborů. Byl to důsledek růstu poptávky po práci. Doporučuje nepřeceňovat 

v měnověpolitických úvahách roli odborů a mzdových vyjednávání. Doplňuje, že poptávka po 

práci dramaticky roste. 

Odpověď SM: SM bere cyklický vliv na cenu práce v úvahu. 

 

L. Lízal: Vyjadřuje poděkování za zpracování SZ. Poznamenává, že se mu líbí Box 3, který do 

určité míry navazuje na jeho blog. Přidává technickou poznámku k zamyšlení, zda u grafů 

v tomto boxu neindikovat změnu nástroje měnové politiky. Zvětšilo by to přehlednost příslušného 

grafu, což považuje vzhledem ke zveřejnění boxu za důležité. Další technická poznámka se týká 

Grafu III.5.26 a III.5.27 a textu k nim odkazujícímu (str. 67). Odkazy ke zmíněným grafům se 

v textu střídají dosti zmatečně. Doporučuje úpravu textace.  

 

L. Lízal (v diskuzi o cenách energetických komodit): Poznamenává, že v SZ do určité míry 

marně hledá pozitivní efekt nízkých cen energetických komodit, což se týká SZ od str. 18 a v 

prezentaci snímku 15. Tento efekt by se projevil v platební bilanci, na čistém exportu atd. Vnímá 

to jako možný rozpor například s rychleji rostoucí dynamikou dovozů. Táže se, zda je pozitivní 

dopad nízkých cen ropy opravdu převážen nárůstem investic. 

Odpověď SM: Snímek 15 v prezentaci zobrazuje reálná tempa dovozů a vývozů. Pozitivní efekt 

nízkých cen energetických komodit funguje tak, že zvyšuje kupní sílu firem i domácností, a tedy 

zvyšuje reálná tempa domácích investic i spotřeby. Z pohledu reálných veličin se tedy může čistý 

vývoz zhoršovat v důsledku vyšší domácí poptávky. Naopak v nominálním vyjádření, což je pasáž 

SZ popisující prognózu platební bilance, je viditelný efekt na saldo běžného účtu někde v řádech 

kolem 50 mld. korun. Z pohledu celkového HDP pozitivní vliv nízkých cen energetických komodit 

existuje, jenom není v textu SZ zdůrazňován, protože byl kvantifikován v rámci  minulé prognózy. 

S drobným poklesem ale dopad zůstává, přičemž tento drobný pokles vychází z vyšší korunové 

ceny ropy v porovnání se situací při minulé prognóze. Odhad pozitivního nabídkového dopadu do 

HDP pro letošní rok o velikosti řádově 1 p.b. se nemění. SZ obsahuje poznámku pod čarou 

s odkazem na příslušný scénář z minulé prognózy.      

L. Lízal (v diskuzi o cenách energetických komodit): Poznamenává, že čísla zahraničního 

obchodu jsou v podstatě stejná jako minulý rok, což příliš neodpovídá scénáři pozitivního efektu 

nízkých cen ropy. 

Odpověď SM: Efekt nízkých cen ropy na zahraniční obchod v porovnání s minulým rokem je 

částečně zastřen růstem domácí poptávky a její odlišnou skladbou. 

 

J. Rusnok (v diskuzi o kurzovém závazku jako nástroji měnové politiky): Vyjadřuje poděkování 

za SZ a obdiv nad tím, jak se sekce pohybuje mezi oběma scénáři, které nejsou z jeho pohledu 

výrazně odlišné. Žádá o komentář k následující hypotéze, která vychází ze srovnání relativních 

cenových hladin v ČR a efektivní eurozóně od zavedení kurzového závazku jako nástroje měnové 

politiky. Ze srovnání vyplývá, že nedošlo téměř k žádným změnám. V tomto kontextu vnímá jako 

stále více problematické to, zda i přes stále opakované komunikování toho, že po ukončení 

závazku nedojde k posílení kurzu na úroveň před jeho zavedením, nedojde k posílení kurzu právě 

z důvodu nedostatečného průsaku změny kurzu do ostatních nominálních veličin. Obecněji 

vyjadřuje pochyby nad způsobem uvažování, které považuje za poměrně mechanické a v rámci 

kterého je i přes existenci pochyb nad funkčností kurzového nástroje doporučováno jeho 

opětovné použití. Táže se, jaký má SM na toto názor. 
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M. Singer (v diskuzi o kurzovém závazku jako nástroji měnové politiky): Poznamenává, že se 

dotaz J. Rusnoka v zásadě vztahuje k příčinám odchylky od prognózy. 

Odpověď SM: Průsak změny kurzu do domácí cenové hladiny skutečně není na první pohled 

příliš viditelný. Částečně viditelný je z pohledu PPI. Z pohledu CPI je průsak zamlžován 

například zrušením zdravotnických poplatků v ČR, které snižuje regulované ceny, ale nemá vliv 

na cenovou konkurenceschopnost ve srovnání se zahraničím. Kurz je sice mírně podhodnocený, 

ale ne nijak dramaticky, aby po exitu došlo ke skokovému návratu na úroveň pod 26 CZK/EUR. 

SM nezpochybňuje ani opětovný návrat reálné konvergence a trendu nominálního posilování 

kurzu. Eliminace podhodnocení kurzu přes inflační diferenciál nebude úplná. Komunikace o 

neposílení kurzu na hodnoty před zavedením kurzového závazku má eliminovat nadměrná 

očekávání posílení kurzu po exitu. K nějakému posílení kurzu danému fundamenty 

pravděpodobně dojde. Pokud by se ale vytvořila všeobecná očekávání o skokovém posílení kurzu 

například o 3 koruny, mělo by to nežádoucí dopady a mohlo by to vést k nadhodnocenému kurzu. 

Za opakováním věty o neposílení kurzu po exitu je snaha o tlumení kurzového šoku již dopředu. 

Exit je navíc nyní za horizontem prognózy, takže pro její vyznění to velkou relevanci nemá. 

Posílení kurzu nastane z definice. Exit nastane v situaci, kdy už bude adekvátní zvyšovat úrokové 

sazby, což povede k posílení kurzu. Míra posílení kurzu nebude záviset pouze na úrokovém 

diferenciálu, ale také na výhledu čistého exportu apod. 

Pokud by se ekonomika dostávala do rovnováhy s pomalým růstem mezd, tak by se zlepšovala 

cenová konkurenceschopnost, což by vedlo k více a více reálně podhodnocenému kurzu. O to více 

by pak při exitu posílil.  

 

M. Singer (v diskuzi o kurzovém závazku jako nástroji měnové politiky): Jestliže se bude 

ekonomika dlouhodobě nacházet v situaci slabého a podhodnoceného kurzu, slabého růstu mezd 

a s očekáváním dlouhodobého pokračování této situace, což je v zásadě očekávání o držení 2% 

cíle, protože to je očekávání ohledně měnové politiky, pak se situace automaticky zkoriguje tím, 

že příliv investic povede k růstu poptávky po práci, a to dramaticky nad úrovně, které si umíme 

představit. Jedná se o důsledek dlouhodobého závazku k plnění cíle. Domnívá se, že se tento 

mechanismus do modelu nepromítne, protože zahrnuje horizont přesahující běžně uvažované 

horizonty. Navíc se model na horizontu 2 a 3 let již blíží k rovnováze, takže pro tyto úvahy není 

zcela vhodný. Nicméně je důležité tyto úvahy vést. Do ekonomiky se za takových podmínek 

přesouvá výroba a vyčerpává se tak volná pracovní síla, jejíž velikost má dané limity.    

    

J. Rusnok (v diskuzi o prognóze domácího růstu): Poznamenává, že nová prognóza předpokládá 

v porovnání s poslední prognózou vyšší růst HDP v roce 2016. V referenčním scénáři se růst 

HDP efektivní eurozóny pro rok 2016 mění oproti minulé prognóze pouze nepatrně zhruba o 0,1 

p.b. Předpokládaná dynamika růstu domácího vývozu se ale v nové prognóze zvýšila o 1,1 p.b. 

Táže se na příčinu tohoto rozdílu.  

 

K. Janáček (v diskuzi o prognóze domácího růstu): Oceňuje boxy v SZ. Považuje je za přínosné 

nejen tím, co říkají, ale také tím, že vzbuzují další otázky k zamyšlení. Připojuje se k dotazu J. 

Rusnoka k prognóze domácího růstu a poznamenává, že poměrně značná akcelerace tempa 

hospodářského růstu se zakládá na přínosu soukromé spotřeby a na relativně významném přínosu 

čistého vývozu. Táže se, zda lze opravdu v zahraniční poptávce očekávat takové výrazné změny.  
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Odpověď SM: Na zvýšení odhadu růstu reálného vývozu v roce 2016 mají určitý vliv počáteční 

podmínky. V grafu struktury meziročního růstu HDP (Graf II.2.12) je vidět, že přesně před rokem 

došlo k výraznému poklesu v příspěvku čistého vývozu, což je kompenzováno v dalším roce 

v odpovídajícím čtvrtletí. Jedná se o výrazný vliv základny. 

Z hlediska fundamentů lze dlouhodobě pozorovat, že citlivost vývozu na HDP efektivní eurozóny 

je zhruba čtyřnásobná. Takže při posunu výhledu růstu HDP efektivní eurozóny o 0,1 p.b. dojde 

ke změně dynamiky vývozu o 0,4 p.b. Posun růstu vývozu o 1,1 p.b. v nové prognóze je tedy 

částečně vysvětlen i změnou výhledu eurozóny. 

Odhad růstu HDP v roce 2016 je v nové prognóze zvýšen o 0,2 p. b., výhled zahraničního růstu je 

změněn o 0,1 p. b., což znamená o 0,1 p.b. vyšší posun u růstu domácí ekonomiky. To SM vnímá 

jako relativně drobnou věc. Pravděpodobně to lze připsat zvýšené domácí spotřebě.      

 

J. Rusnok (v diskuzi o růstu mezd): Poznamenává, že růst mezd byl prozatím pozvolnější, ale 

v budoucnosti můžeme být překvapeni jejich výraznějším růstem. Tento komentář měl již 

opakovaně v minulosti. Uvítá názor SM.  

Odpověď SM: SM doufá, že růst mezd začne akcelerovat. Prognóza mezd implikuje, že se 

ekonomika nachází v situaci, kdy mzdy ještě viditelně neakcelerují, ale na prognóze se dostaneme 

až k 4% růstu mezd. V alternativním scénáři je růst mezd mírnější. SM věří vlivu klesající 

nezaměstnanosti na růst mezd a doufá, že k němu dojde spíše dříve než později. 

Diskuze v SM ohledně měnověpolitického doporučení byla v očekávání zrychlujícího se růstu 

mezd poměrně konsenzuální. Otázka je, jak výrazný tento růst bude a zda bude dostatečný pro 

plnění inflačního cíle na horizontu měnové politiky. Existuje i anekdotická evidence, například 

vyjednávání ve firmě Škoda Auto, že ke zvyšování mezd bude docházet. 

Obecně lze říci, že prognóza není pesimistická. Prognóza HDP a růstu mezd na nejbližší dva roky 

je v porovnání s predikcemi ostatních institucí, i například Evropskou komisí, nejvyšší.   

 

K. Janáček (v diskuzi o růstu mezd): Poznamenává, že před týdnem byla revidována prognóza 

Komerční banky a je nyní ve srovnání s prognózou ČNB mírně optimističtější. 

 

K. Janáček (v diskuzi o čistém vývozu): Poznamenává, že až do druhého čtvrtletí roku 2014 byl 

čistý vývoz jedinou složkou, která pozitivně přispívala k hospodářské dynamice a brzdila tak 

propad v růstu HDP. To se posléze změnilo. V situačních zprávách byla tato skutečnost 

vysvětlována ad hoc. V sedmé situační zprávě byl negativní vliv čistého vývozu vysvětlen 

obnovováním zásob, v první situační zprávě zvýšením investičních aktivit, nyní pak nárůstem 

dovozu spotřebního zboží a strojů. Domnívá se, že uvedené faktory jsou relevantní, ale přesto se 

táže, zda posun od pozitivního vlivu čistých vývozů na růst HDP k negativnímu znamená, že 

dovozní náročnost fixních investic a spotřeby domácností převýšila při oživení domácí 

ekonomiky vývozní toky, resp. vývozní kapacity. Zajímavé je, že se tento výrazný posun 

k negativnímu vlivu čistého vývozu odehrál po výrazném oslabení kurzu a současně 

v podmínkách rostoucí zahraniční poptávky. Táže se, zda lze v popsané konstelaci tvrdit, že 

oslabení kurzu skutečně posílilo vývozní potenciál. Dodává, že se dále nabízí otázka, co by bylo 

nyní možné očekávat od posunu hladiny kurzového závazku. Na tuto druhou otázku nepožaduje 

odpověď. 

Odpověď SM: Na úrovni vývozu efekt oslabení kurzu zafungoval velmi dobře. Z hodnocení plnění 

cíle je patrné, že vývoz rostl vyššími tempy, než bylo v listopadu 2013 předpokládáno i než je 
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schopný vysvětlit samotný model. V tomto kontextu je velice užitečný box o indexu domácích 

měnových podmínek. Byla uvolněna nejen kurzová, ale i úroková složka měnových podmínek, 

domácí poptávka se nastartovala výrazněji, než oživila zahraniční poptávka, takže nasáváním 

dovozu čistý vývoz přispívá mírně negativně, ale ekonomika se jako celek zřetelně oživila. 

Transmise zafungovala. SM od počátku poznamenávala, že se zavedením kurzového závazku 

nejedná o „beggar thy neighbour policy“, ale o snahu uvolnit celkové měnové podmínky 

v ekonomice a oživit zejména domácí poptávku, která byla zdrojem recese v letech 2012 a 2013. 

Pozorovaný způsob oživení vnímá SM jako výraz úspěchu. Index měnových podmínek tento fakt 

velice hezky graficky ilustruje.  

 

M. Singer (v diskuzi o čistém vývozu): Poznamenává, že navenek bylo vždy komunikováno, že 

právě oživení slabé domácí poptávky bylo hlavním cílem zavedení kurzového závazku. Závazek 

nebyl míněn jako způsob výrazného vylepšení zahraničního obchodu. 

 

P. Řežábek: Děkuje za SZ a poznamenává, že v něm vzbudila několik významných otazníků. 

V SZ lze pozorovat relativně velký vliv jednorázových nesystematických faktorů, jako například 

pronájem letounů Gripen (str. 16), akvizice Energetického a průmyslového holdingu (str. 19), 

zařazení nových institucí do vládního sektoru (str. 21), jednorázový prodej kmitočtových pásem 

atd. Rád by se ujistil, že tyto jednorázové faktory nezačnou dominovat úvahám týkajícím se 

měnověpolitických rozhodnutí a nezačnou zastiňovat systematické faktory. 

Odpověď SM: Zmíněné jednorázové faktory SM vnímá jako nesystematické faktory, které 

neovlivňují hodnocení fiskálního impulsu. Detailní pohled na jednotlivé časové řady ukazuje 

výraznou rozkolísanost, například u hrubé tvorby kapitálu, proto SM považuje za důležité sdělit, 

že se jedná o vliv pronájmu Gripenů a podobných nesystémových věcí. Tyto faktory neřídí příběh 

prognózy. Jsou účetně zahrnuté, a tak je nutné je v textu popsat. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o vlivu strukturálních faktorů): Oceňuje box týkající se mediánové inflace. 

Považuje za užitečné se tímto tématem zabývat a dodává, že na toto téma byly napsány některé 

studie (Andrle a spol., a další). Tyto práce upozorňují na to, že mediánová inflace více koreluje 

s ekonomickým cyklem, proto mu v boxu scházelo podrobnější vysvětlení rozdílů mezi 

mediánovou, korigovanou a čistou inflací. Za nejzajímavější považuje Graf 1 (str. 34), na kterém 

lze pozorovat, že v prvních čtyřech cyklech dosahují zmíněné tři typy inflace podobných úrovní, 

pak ovšem došlo k dramatické změně a úrovně se liší. To ho přivádí k možné interpretaci 

založené na strukturálních změnách a dále k vzájemné roli inflačních očekávání a strukturálních 

změn. Domnívá se, že výraznější roli hrají právě strukturální faktory. Podobný názor lze nalézt ve 

stanovisku poradce, kde je upozorněno na přílišný důraz na inflační očekávání 

v měnověpolitických úvahách. Táže se na vztah inflačních očekávání a prognózy růstu mezd a na 

to, jakou roli při tvorbě mezd hrají ostatní faktory. Ke stanovisku poradce ještě poznamenává, že 

myšlenku zaštítit se výhledem inflace nacházejícím se v tolerančním pásmu inflačního cíle, což je 

případ i alternativního scénáře, považuje za zajímavou a hodnou zamyšlení. Dodává, že není 

nutné k plnění cíle přistupovat úplně mechanicky tak, jak k tomu navádí modelový přístup, a to 

zvláště v situaci možného výrazného vlivu strukturálních faktorů.   

 

M. Singer (v diskuzi o vlivu strukturálních faktorů): Přidává se k otázce na roli strukturálních 

faktorů. Dodává, že vzhledem k velké časové vzdálenosti k exitu z kurzového závazku je možné, 
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že například vnější situace bude v tu dobu výrazně jiná. To pak může vést k tomu, že výstup ze 

závazku nebude z důvodu udržení inflace na měnověpolitickém horizontu v tolerančním pásmu 

cíle v situaci aktuální inflace přesahující 2 %. SM pravděpodobně již nyní neočekává, že k exitu 

dojde v roce 2016, takže se například bavíme o situaci za rok a tři čtvrtě. Tato situace může být 

úplně jiná než „minulá válka, kterou jsme vedli“.  

Odpověď SM: SM navrhuje s mediánovou inflací pracovat i v budoucnu, je možné se podívat na 

korelaci tohoto typu inflace s hospodářským cyklem atd. Na průběhu mediánové inflace je velice 

pěkně vidět, jak zafungovalo oslabení kurzu v jádru cenového vývoje. Mediánová inflace se 

poprvé blížila na hranici deflace na podzim roku 2013, nyní se dostala díky oslabení kurzu 

k hodnotám okolo jedné. Kdyby bylo nyní jádro cenového vývoje nikoliv na 1 %, ale na -1 %, což 

by bez použití kurzu klidně mohlo velmi reálně nastat, tak bychom se nacházeli v hluboké deflaci 

a nebyla by to deflace řízená poklesem cen ropy, ale i středním cenovým vývojem. SM stále vidí 

v aktuální situaci domácí ekonomiky spíše měnové než strukturální faktory. Stanovisko poradce 

v tomto ohledu bylo nepřesvědčivé. SM se nedomnívá, že by za vývojem mezd a inflace stály 

nějaké výjimečné strukturální faktory.   

 

V. Tomšík: K vývoji mezd se táže, proč nové údaje stále znamenají z pohledu prognózovaného 

růstu překvapení. Existuje na toto téma nějaká ekonomická úvaha? Poznamenává jeden možný 

důvod nižšího růstu nominálních mezd. Celková inflace je velmi nízká a blíží se nule. Vnímaná 

inflace je ještě nižší. Podnikatele zajímá především PPI, který dosahuje hodnot okolo -3 %. To 

může být důvod neochoty podnikatelů zvyšovat mzdy. Otázkou je, jak je měřen reálný růst mezd 

z pohledu podnikatelů, zda pomocí CPI nebo PPI. Táže se, jaký by měly zmíněné úvahy dopad na 

výhled růstu mezd. Poznamenává, že výhled růstu PPI je nad 2 % pro příští rok, což představuje 

výraznou změnu.  

Odpověď SM: PPI představuje ceny výstupu. Pro podniky je důležitá cena přidané hodnoty. 

Pokud PPI klesá z důvodu propadu cen ropy, tak pro podnik to z hlediska ziskovosti znamená 

pozitivní šok. Koláč přidané hodnoty se zvětšuje a odbory by měly chtít větší část tohoto koláče 

na platy zaměstnanců.  

U PPI lze pozorovat, že se jeho růst dostává v porovnání s minulou SZ do méně záporných 

hodnot. Obrat lze pozorovat u ČR, Německa atd. Deflátor HDP jako míra souhrnné přidané 

hodnoty vytvořené v ekonomice rostl v loňském roce o 2,4 %, letos očekáváme růst o 2,1 % a 

příští rok o 1,6 %. Podniky prodávají v souhrnu za rostoucí, nikoliv za klesající ceny.    

 

M. Singer: Výhled inflace v základním scénáři se významně neodchyluje od cíle. Stanovisko 

poradce ilustruje, že stávající mzdový vývoj je možné vysvětlovat i jinými poměrně 

přesvědčivými vysvětleními. Za zajímavé považuje to, že možná není úplně pravda, že se kurz ve 

scénáři s endogenním kurzem nemění, jak bylo uvedeno v prezentaci. Tento scénář signalizuje o 

trochu menší potřebu uvolnění měnových podmínek, než signalizoval v rámci předchozí 

prognózy. Z obecnějšího pohledu tedy nevidí žádné drama, které by ho vedlo k nutnosti veřejně 

vysvětlovat alternativní scénář, ve kterém měnová politika nereaguje. 

Odpověď SM: Čistě matematicky je pravdou, že je vrchol výhledu kurzu ve scénáři s endogenním 

kurzem nepatrně níže asi o 10 haléřů, ale kurz na slabších hodnotách setrvává o něco déle. SM 

toto v souhrnu ohodnotila tak, že potřeba uvolnění je zhruba podobná. Pozitivní je, že po dlouhé 

době potřeba uvolnění mezi dvěma SZ neroste. Doposud se nejvyšší hodnoty kurzu ve scénářích 

s endogenním kurzem stále posouvaly na slabší hodnoty. Nyní lze pozorovat alespoň nepatrný 
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pokles směrem dolů. V debatě v SM toto pozorování rezonovalo ve formě, zda se právě 

nenacházíme v bodě obratu, od kterého se začne situace zlepšovat, a není tedy nutné do 

ekonomiky nějak výrazně zasahovat.  

 

M. Singer: SZ obsahuje velmi pesimistickou pasáž o inflačních očekáváních (str. 17). Navrhuje 

se nad vyzněním příslušné pasáže zamyslet. Není překvapen tím, že inflační očekávání na 

horizontu jednoho roku poklesly. Stále se nacházejí nad hodnotami z prognózy. Takový vývoj 

neznamená ztrátu ukotvenosti inflačních očekávání, je to racionální očekávání reflektující propad 

cen ropy. Navíc jsou inflační očekávání v horizontu 3 let ukotvena na inflačním cíli. Sníženou 

ukotvenost inflačních očekávání nevnímá jako problém, který by bylo nutné nyní řešit. 

Odpověď SM: SM se nad textací zmíněné pasáže zamyslí. SM ale varuje před přílišným 

spoléháním se na to, že inflační očekávání jsou stejná jako výhled inflace v prognóze, protože by 

se mohlo jednat o „zacyklení“ našich úvah. 

 

M. Singer: K příspěvkům jednotlivých složek k celkovému růstu disponibilního důchodu se táže 

na příběh za záporným příspěvkem sociálních dávek a daní (str. 40). Dodává, že záporné 

příspěvky možná souvisí s poklesem nezaměstnanosti. 

Odpověď SM: Daně a sociální příspěvky představují to, co lidé platí ze svých mezd. Jestliže roste 

objem platů, tak rostou mzdy a roste i negativní příspěvek plateb odváděných státu. 

   

M. Singer: K bariérám růstu v průmyslu poznamenává, že došlo ke zvýšení podílu nedostatečné 

poptávky (str. 45), což pravděpodobně odráží statistické efekty, které zmiňoval v obecném úvodu 

svého vystoupení. Táže se, zda roste podíl nedostatku zaměstnanců jako bariéry růstu v průmyslu. 

Dodává, že z příslušného grafu v SZ to není jasně čitelné. 

Odpověď SM: SM pošle informaci mailem. 

 

M. Singer: Poznamenává, že dovoz evidentně roste v důsledku růstu investic. Výhled PPI 

v efektivní eurozóně z Consensus Forecasts odráží spíše minulý vývoj, což představuje oproti 

prognóze domácího PPI rozdíl. Nevyplývá z toho možnost budoucího překvapivého růstu 

zahraničního PPI, který by přes dovozy znamenal proinflační překvapení? To, že Consensus 

Forecasts vidí výhled PPI okolo -2 %, nemusí nutně odrážet realitu, která začíná v některých 

ekonomikách eurozóny vznikat. Táže se, zda si sekce takové proinflační překvapení umí 

představit. 

Odpověď SM: Ano. Ke korekci výhledu zahraničního PPI v proinflačním směru může dojít, 

protože může začít být zohledňováno oslabení eura a mírná korekce cen ropy. 

 

M. Singer (v diskuzi o předpokladech alternativního scénáře): Podobně jako poradce ve svém 

stanovisku se táže, do jaké míry podíly popisující nižší ukotvenost očekávání na cíli ovlivňují 

výsledné výhledy v alternativním scénáři a do jaké míry tyto podíly odrážejí výsledek intuitivně 

očekávaný tvůrci alternativního scénáře. Dodává, že tuto otázku nemyslí ve zlém. 

Odpověď SM: Mezi dvěma přípravnými schůzkami s bankovní radou došlo k určitému posunu. Na 

první schůzce byl prezentován vějíř výhledů inflace v závislosti na předpokladu o kredibilitě cíle. 

SM cítila, že debata byla ovlivněna tím, že za těmito předpoklady není z hlediska pozorovaných 

veličin nic hmatatelného. Volba scénáře by pak vypadala příliš arbitrárně. 
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M. Singer (v diskuzi o předpokladech alternativního scénáře): Zformuluje předchozí dotaz 

stručněji. Alternativní scénář představuje nejpravděpodobnější scénář nebo riziko? 

Odpověď SM: Je to nejpravděpodobnější scénář, který je konstruovaný tak, aby kurz, který lidé 

očekávají, odpovídal tomu, co se poté prezentuje v prognóze. Tím se ztratila arbitrárnost, která 

byla součástí scénáře z přípravných schůzek. Míra ukotvenosti očekávání na cíli koresponduje na 

základě kurzové reakční funkce s kurzem předpokládaným v základním scénáři. V základě této 

modelovací strategie je fakt, že je možné se opřít o pozorovanou hladinu kurzu. 

 

M. Singer: K odstavci popisujícímu změnu v předpokladech o zahraničním cenovém vývoji od 

minulé prognózy doporučuje místo Grafu SZ II.3.1, který stejně není určen ke zveřejnění, zařadit 

příslušný graf popisující změny ve výhledu zahraničního PPI.  

 

M. Singer: K části popisující změny v délce transmise při používání sazeb jako nástroje měnové 

politiky a při používání kurzu (str. 29) doporučuje kromě zmíněné rozdílné délky transmise 

popsat také rozdílnou celkovou délku působení šoků při používání příslušného nástroje, tj. 

v situaci kurzu jako nástroje měnové politiky se kurzový šok promítá dříve, ale působí celkově 

déle. Doplňuje, že by bylo užitečné, je-li to tak, tento fakt v textu poznamenat. 

Odpověď SM: Období nejvýraznějšího dopadu šoku do kurzu či sazeb je v podobném horizontu 

jednoho až jednoho a půl roku. SM se podívá na textaci uvedené pasáže.   

 

 

II.     Uzavřené jednání bankovní rady 

 

M. Hampl: Hlavní dilema se týká vypnutí deflační podmínky pro posun hladiny kurzového 

závazku. Domnívá se, že by komunikace měla zůstat maximálně pravdivá, pokud je to alespoň 

trochu možné. Vypnutí deflační podmínky považuje za signál, že je ČNB připravena kurz 

používat i jinak, než je opravdu připravena ho používat. Takto komunikovat proto nepovažuje za 

příliš férové, přestože rozumí úvaze SM a rozumí péči o inflační cíl a měnověpolitický režim. 

Nerozumí zcela vypnutí deflační podmínky chápané jako mezistádium, resp. přípravu na budoucí 

využití kurzu tak, jak o tom mluvil na otevřeném jednání P. Král. Příprava se musí týkat něčeho, 

co jsme ochotni v dalším kroku udělat. Pokud k tomu ochota není, není třeba se na to připravovat 

a není třeba to signalizovat, přestože to má mít nějaký komunikační efekt s dopadem na vývoj 

kurzu. Osobně se domnívá, že pokud zůstaneme v módu, ve kterém se právě nacházíme, tak to na 

vývoj kurzu nebude mít žádný speciální vliv. 

Vypnutí deflační podmínky tedy nepovažuje za žádoucí. Naopak nemá velký problém se 

zveřejněním alternativního scénáře. Je to scénář, který má jistou relevanci.  

 

L. Lízal: Poslední situační zprávy považuje za čím dál více si podobné. Situace se nevyvíjí nijak 

dramaticky ani jedním směrem. Z tohoto úhlu pohledu se domnívá, že nedochází k žádné 

kvalitativní změně. Kvantitativní změny považuje za relativně malé. V takové situaci pro něj bylo 

překvapením, že debata v SM byla tak nejednoznačná. Možná se jedná o důsledek toho, jak je 

kdo ochotný dlouho čekat a dívat se, jakým způsobem se vyvíjí situace okolního světa.  

Dodává, že zatímco u předchozích SZ potřeba měnového uvolnění narůstala, nyní se výrazně 

nemění. Nehodlá z toho vyvozovat nic zásadního například o tom, zda se již skutečně nacházíme 

v bodu obratu. Míra nejistot je stále pořád velká. 
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Ohledně publikace alternativního scénáře a vypuštění deflační podmínky zastává opačný názor 

než M. Hampl. Alternativu vnímá jako hezké cvičení toho, jak získat nějaký odhad budoucnosti. 

Nicméně si nemyslí, že by publikace alternativy z hlediska náznaku budoucích akcí komunikačně 

pomohla. Komunikačně by to pomohlo pouze v případě, že by alternativní scénář vyjadřoval 

podmínku přistoupení ke změně hladiny závazku, to znamená podmínku, vůči které se bude 

bankovní rada v budoucnosti vymezovat, což tak ale asi nikdo nevnímá. Proto alternativní scénář 

nepřináší komunikační výhody, spíše přináší nevýhody v nutnosti vysvětlování, co alternativou 

myslíme, jaké jsou podmínky jednoho nebo druhého scénáře atd. 

Vyjadřuje souhlas s ostatními doporučeními SM. Domnívá se, že doporučení vypustit deflační 

podmínku nepředstavuje věc, vůči které by se bankovní rada mohla vymezovat. Svým způsobem 

může vypuštění deflační podmínky rozvázat ruce v budoucnosti, kdyby nastala situace zvažování 

změny závazku v prostředí, kdy nebude hrozit deflace. V tomto ohledu vypuštění deflační 

podmínky považuje za krotké doporučení a nemá s ním problém. 

 

J. Rusnok: Vyjadřuje poděkování kolegům ze SM s tím, že nemají jednoduchou situaci. 

Zveřejnění alternativního scénáře nepovažuje za vhodné, protože se obává, že scénář nebude 

správně pochopen a vyvolá více zmatků v hlavách agentů, než aby jim předal nějakou informaci, 

která by pomohla. Rozumí motivaci za alternativním scénářem, ale upozorňuje na to, abychom 

nežili v iluzi, že míra sofistikovanosti úvah příjemců našich zpráv je na úrovni debaty na 

měnověpolitickém zasedání. To prostě očekávat nelze. Komunikace je pak klíčová věc, která 

nakonec z veškeré debaty vyjde. Její dopad je zásadní. Doporučuje tedy alternativní scénář 

nezveřejňovat. Podporuje komunikační návrh, který v mezidobí inicioval M. Singer. 

Situaci vnímá možná příliš nedoktrinálně ve smyslu inflačního cílování. 2% inflační cíl nevnímá 

jako nějaký fetiš. Historicky docházelo k podstřelování cíle v naprosté většině období. 

Samozřejmě že se vždy najde nějaké vysvětlení. Za relevantní považuje toleranční pásmo cíle, 

ideál, ke kterému se snažíme přiblížit, je pak střed tohoto pásma. Oba scénáře z tohoto pohledu 

považuje za uspokojivé, a tedy i alternativní scénář, který SM považuje za pravděpodobnější. 

V prezentaci na otevřené části jednání bylo zmíněno, že existuje „free lunch“ při posunu hladiny 

kurzového závazku. Tomu nevěří. „Free lunch“ nemůže existovat, vždy záleží na horizontu, kdy 

se platí. Lze koupit něco na úvěr, takže nedochází k okamžité platbě, ale bude se platit později. Je 

jasné, že SM musí ve svých úvahách používat nějaký horizont, ale poznamenává, že nelze 

vzhledem k odpovědnosti, kterou bankovní rada má, pominout i další horizonty. Alternativní 

scénář může zahrnovat možná i velmi nepříjemné náklady, které se objeví někdy mnohem 

později. Toto bere při svém rozhodování do úvahy. 

Oceňuje stanovisko poradce, považuje ho za velmi inspirativní. Se stanoviskem souhlasí v tom, 

že od modelu toho nyní již požadujeme příliš. V období velice jemných rozdílů, kdy se 

dlouhodobě pohybujeme v klíčových indikátorech okolo nuly, plus mínus 1 %, chceme od 

modelu strašně moc.  

Závěrem poznamenává, že nevidí žádný velký přínos ve vypuštění deflační podmínky, byť se 

debatě o tom nebrání. Nemyslí si, že by vypuštění této podmínky něco zásadnějšího přineslo.  

 

K. Janáček: Vyjadřuje souhlas s M. Hamplem a J. Rusnokem v tom, že není vhodné vypustit 

z komunikace deflační podmínku. Ve výhledu celkové inflace je mezi základním scénářem 

a alternativou rozdíl 50 bazických bodů. V obou případech se inflace nachází uvnitř tolerančního 

pásma inflačního cíle. Souhlasí s tím, že riziko nižších inflačních očekávání, než která 
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předpokládá základní scénář prognózy, je relevantním tématem pro diskuzi. Poznamenává, že 

inflační očekávání se tvoří u různorodých subjektů (finanční trhy, podniky, domácnosti) 

s rozdílnými podmínkami, tj. s rozdílnou percepcí měnové politiky a s rozdílnou váhou při 

generování inflace. Otázkou je, jak adekvátně identifikovat tyto rozdíly. Pozorujeme sice pokles 

inflačních očekávání v ročním horizontu, ale v tříletém horizontu jsou očekávání na hladině 

1,9 %, což je velice mírně pod hodnotou cíle. Na podobných úrovních těsně u cíle se tyto 

očekávání drží po celou dobu existence kurzového závazku. Domnívá se, že pro podniky je tento 

fakt velice důležitý. Spolu s posuzováním ukotvenosti inflačních očekávání považuje za 

relevantní i paralelní hledisko jejich těsného vztahu k prognóze a komunikaci centrální banky. 

V tomto směru lze konstatovat plnou konzistenci stávajících očekávání analytiků s prognózou a 

komunikací ČNB. Inflace očekávaná analytiky je nepatrně níže než prognóza ČNB. Očekávání 

vývoje repo sazby a tržních sazeb korespondují s novou prognózou. Stejně tak i hodnoty ročních 

výhledů měnového kurzu se pohybují na stejné úrovni, jako je předpokládáno prognózou. 

V souladu s komunikací ČNB také nikdo neočekává, že by byl kurzový závazek opuštěn před 

posledním čtvrtletím příštího roku. Z tohoto hlediska vnímá základní scénář jako udržitelný i 

komunikačně.  

 

P. Řežábek: Ekonomická situace se v Evropě i v ČR zlepšuje, což je postupně potvrzováno 

novými údaji. Možná i to je důvod změny ve směřování aktuální měnověpolitické diskuze. 

Nestane-li se v rámci Evropy něco nepředvídatelného, protože neočekává, že by došlo 

k nějakému zvratu v domácí ekonomice, lze hovořit o obratu v trendu vývoje. Nyní se již začíná 

diskutovat o krocích reagujících právě na změnu tohoto trendu. Za zajímavé považuje prohlášení 

šéfky Mezinárodního měnového fondu Ch. Lagardeové, která již doporučuje být s využíváním 

kurzu jako nástroje měnové politiky opatrnější. V ČR lze pozorovat výrazný růst produktivity 

práce ve zpracovatelském průmyslu, což představuje velice zajímavý signál. Nyní je otázkou, kdy 

začnou výrazně rychleji růst mzdy. Dříve varoval před přílišným optimismem ohledně prognóz 

růstu mezd a tvrdil, že za daných okolností tak výrazný růst nemůže nastat. Vyjadřuje subjektivní 

pocit, který vychází i z jeho diskuzí s různými podnikatelskými subjekty, že u některých firem již 

dochází ke změnám a je například problém sehnat dobré pracovníky. Domnívá se, že se tyto 

změny do růstu mezd prozatím výrazně nepromítly díky podmínkám na trhu práce. Nemyslí si, že 

čelíme problému nízkých inflačních očekávání. Jedná se i o konkrétní vyjednávání, o klasickou 

interakci nabídky a poptávky na trhu práce. Zlom se může objevit relativně brzy, i 

nezaměstnanost se již dostává k hranici, kdy se začíná vyrovnávat nabídka s poptávkou a rozdíl 

mezi nimi již není výrazný. Není třeba se stresovat z toho, že obrat ještě není přímo 

pozorovatelný. Jisté zpoždění vychází z ekonomických zákonitostí. 

Inflace se aktuálně nachází pod dolní hranicí tolerančního pásma cíle. Ve výhledu se ale do 

tolerančního pásma inflace dostane, nebude dále výrazně klesat. Nevnímá příliš problematicky 

fakt, že se k cíli dle SM nedostaneme příliš rychle. I když je samozřejmě škoda, že se to nestane 

dříve. 

Dále upozorňuje na informaci, že firma Škoda Auto nedávno ohlásila relativně výrazné zdražení 

všech svých modelů. Během krize nebyly zdražovány ani dovážené automobily, a to navzdory 

oslabení kurzu. Ohlášené zdražování domácího výrobce i přes výraznou konkurenci považuje za 

velice zajímavý signál.  

Poznamenává, že nevnímá nijak silně souvislost mezi vypuštěním deflační podmínky a 

signalizací toho, že se ČNB posune k chápání kurzu jako nástroje jemného ladění. Nepovažuje 
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proto za důležité, zda k vypuštění deflační podmínky dojde, či nikoliv. Jestliže ale někdo vnímá 

tuto souvislost citlivěji, nemá problém v komunikaci deflační podmínku ponechat. Na druhou 

stranu je jasné, že si trhy velice dobře přečtou, že situace popsaná deflační podmínkou nyní 

nehrozí. Tím je jasně řečeno, že ČNB nyní nic konat nebude. To ale odpovídá realitě. Domnívá 

se, že bude možná vhodné zvažovat v komunikaci pomalý překmit z pesimistického pohledu 

směrem k optimističtějšímu pohledu, který naznačí očekávání obratu v ekonomice i na trhu práce. 

Tak, jak byla SZ poměrně optimistická, co se týká trhu práce, tak nyní překmitla spíše do 

pesimistického pohledu na budoucí vývoj.  

Dále poznamenává, že alternativní scénář má poměrně malou přidanou hodnotu v tom, co by trhu 

přinesl za informaci. Spíše by trhy vystresoval, což by nyní nemělo být naším cílem. Jestliže jsou 

signály nyní spíše pozitivní, nebude dlouho trvat, než dojde k výraznějšímu zlepšení. Jedním 

z důvodů slušnějších ekonomických výsledků bude i mírné počasí ze začátku tohoto roku. 

Určitým pozitivním impulsem by mohlo být i probíhající mistroství světa v hokeji, které 

rozhodně ekonomická čísla nezhorší. 

Nepovažuje za vhodné nyní ani prodlužovat období s kurzovým závazkem. Obává se, že při 

pozitivním obratu v ekonomice by prodloužená doba existence kurzového závazku mohla být 

svazující. Doporučuje vyčkat na to, jakým tempem bude ekonomika dále oživovat.  

 

V. Tomšík: Z pohledu základního i alternativního scénáře nová prognóza ukazuje, že je vhodné 

pokračovat v uvolněné měnové politice tak, jak je aktuálně nastavená. Neznamená to nutnost dále 

ji uvolňovat, ale minimálně míru uvolněnosti udržovat na stávající úrovni. Tento názor je opřen 

především o výhled měnověpolitické inflace, která v základním scénáři míří k inflačnímu cíli 

zdola a v alternativním scénáři k němu míří poněkud pomaleji. Celková inflace také míří zdola na 

inflační cíl. 

Vyjadřuje potěšení nad tím, že situace je v porovnání s posledními pěti lety jiná. Korigovaná 

inflace bez pohonných hmot, která odráží vývoj měnové politiky, se nachází již přes rok 

v kladných číslech. I když scénáře prognózy naznačují možnou potřebu uvolnění, hodnoty 

korigované inflace bez pohonných hmot vnímá jako signál toho, že vývoj je nastartovaný 

v pozitivním směru. To ukazují i údaje o HDP.  Na otevřeném jednání zaznělo, že růst i jeho 

výhled lze považovat za robustní, a to ve všech složkách. Doplňuje, že robustní znamená, že růst 

je a bude udržitelný, nikoliv vysoký. Neobává se, že by se domácí složky HDP propadly do recese 

a „stáhly“ inflaci do záporných hodnot. 

Rád by přidal několik poznámek do diskuze o tom, co činit dál z pohledu cílování inflace a 

z pohledu inflačních očekávání. Tato diskuze zakládala důvod, proč si bankovní rada vyžádala 

tvorbu alternativního scénáře. Inflační očekávání považuje za velice důležitý element režimu 

cílování inflace už z toho důvodu, že představují nástroj, jak například v současnosti dodatečně 

uvolnit měnové podmínky. Růst inflačních očekávání vede k poklesu reálných úrokových sazeb, a 

tedy k uvolnění měnové politiky. Alternativní scénář je postavený na předpokladu nižší 

ukotvenosti inflačních očekávání na cíli, což má dopad na růst nominálních mezd atd. 

Poznamenává, že skokové uvolnění měnových podmínek provedené v listopadu roku 2013 bylo 

motivováno tím, že dojde ke stabilizaci inflačních očekávání, nárůstu inflace, ale také to bude 

znamenat podpoření hospodářského růstu. Oživující se ekonomika znamená příliv investic. Kdo 

by investoval do ekonomiky v recesi? Investice po čtyřech letech přicházejí, může dojít k jejich 

dalšímu nárůstu, jak již zmínil M. Singer na otevřeném jednání. Příliv investic bude mít 

samozřejmě implikaci pro situaci na trhu práce. Inflační očekávání jsou níže, než by bylo třeba, 
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ale domnívá se, že i přes existující obavy, které jsou možná založeny spíše na soft datech, se 

může stát, že se na inflační cíl vrátí velice rychle. Tento názor opírá o svůj názor na budoucí 

ekonomický vývoj a na vývoj hrubé tvorby fixního kapitálu. Dalším podpůrným argumentem je 

délka existence kurzového závazku. Ten byl zaveden v listopadu roku 2013 a nyní komunikujeme 

minimální trvání do druhé poloviny roku 2016, což představuje tříletý horizont trvání kurzového 

závazku. Lze argumentovat tak, že dojde k fixování kurzu na hladině 27 CZK/EUR, což je ale 

věc, která vývoj ekonomiky podpoří. Pokud bude potřeba dalšího uvolňování měnové politiky, 

doporučuje počkat na to, jak se oživí investice a reálná ekonomika. 

Vypnutí deflační podmínky považuje za velkou změnu v komunikaci. Domnívá se, že analytici si 

této změny okamžitě všimnou, protože to v dosavadní komunikaci představovalo klíčový prvek. 

Považuje to za velmi radikální změnu. Tři podmínky se nevztahují pouze k deflaci, ale i 

k inflačním očekáváním, a přes poptávkovou deflaci i k reálnému vývoji. Možná se ale zabýváme 

zbytečně vyhraněnou dichotomií vypnout či nevypnout. Poznamenává, že nikdy nedošlo 

k přepnutí režimu na cílování HDP. Je možné v komunikaci ponechat tři podmínky pro 

přistoupení ke zvednutí hladiny závazku, ale je nutné zdůraznit, že ČNB stále cíluje inflaci, a 

nikoliv HDP. To by mělo pomoci. Dále platí, že i při cílování inflace ČNB sleduje 

makroobezřetnostní rizika a vývoj jiných veličin. Zdůraznění těchto faktů by také mohlo 

komunikačně pomoci. Dodává, že tento názor neznamená, že k vypnutí deflačních podmínek 

nedojde někdy v budoucnu. Domnívá se ale, že to nebude potřeba. 

K diskuzi o alternativním scénáři poznamenává, že rozumí argumentu M. Hampla, že jestliže 

jsme přesvědčeni o nějakém vývoji, pak je správné to v rámci transparentnosti komunikovat. 

Problém vidí v tom, že při zveřejnění alternativního scénáře tak, jak to navrhuje SM, bude 

transparentnost pouze poloviční. Transparentnost by spočívala v tom, že ČNB přizná obavu 

z možného poklesu inflačních očekávání. Ale předpoklad o nereakci měnové politiky by 

zveřejněn nebyl, což by znamenalo pouze poloviční transparentnost a to může být nebezpečné. 

Takové zveřejnění alternativního scénáře nepovažuje za krok směrem k transparenci. Nevylučuje, 

že podobnou alternativu nebude nutné vytvořit v blízké budoucnosti. Pak už rozdíl mezi 

základním a alternativním scénářem bude možná mnohem větší než dnes zmiňovaných 50 

bazických bodů ve výhledu inflace na horizontu měnové politiky. 

V diskuzi o posunu hladiny závazku vnímaného jako „free lunch“ vyjadřuje přesvědčení, že „free 

lunch“ v ekonomii neexistuje. Domnívá se, že si to myslí i T. Holub, který „free lunch“ zmínil 

v prezentaci na otevřeném jednání. Je pouze otázkou úhlu pohledu, co vše zahrnout do hodnocení 

nákladů a jaké zvolit časové hledisko.  

Otázka odkladu exitu z kurzového závazku dnes nebyla součástí diskuze a nebyla ani diskutována 

sekcí. Je tomu rád. Domnívá se, že není vhodné stále posouvat termín exitu. Doporučuje počkat 

další tři měsíce na nové údaje o investicích a o vývoji v eurozóně. Možná v tuto dobu bude 

alternativní scénář znovu aktuální. Poté možná bude vhodné, při stále existující deflační 

podmínce, bavit se o dalším odkladu termínu exitu. Dnes to nepovažuje za téma k diskuzi. 

K zmíněnému „free lunch“ při posunu hladiny závazku ještě poznamenává, že za rok a půl by 

nemuselo dojít k probublání změny nominálního kurzu kaskádou nominálních rigidit a tlak na 

posílení kurzu by při exitu mohl být mnohem výraznější. 

 

M. Singer: S mírnou nadsázkou reaguje na poznámku o vlivu probíhajícího mistroství světa na 

domácí ekonomiku a vyjadřuje obavu, že z praktického hlediska vypadnutí s Rusy ve čtvrtfinále 

vinou sněhuláků, které zatím národní tým v bráně má, náladu národu příliš nezvedne, zvláště 
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proto, že ani obvyklý alternativní B tým k fandění, tj. Slovensko, nevypadá zrovna tak, že by se 

chystal překvapit náš či slovenský národ nějakým velkým úspěchem. U dopadu hokejového 

mistrovství si tedy ponechá výraznou skepsi. 

Jedním z důvodů, proč je za běžných okolností cílování inflace a 2% inflační cíl významný, je, 

kromě férovosti redistribuce přes hospodářský cyklus atd., predikovatelnost měnové autority. 

Tato predikovatelnost stabilizuje ekonomiku sama o sobě. V tuto chvíli se ale nenacházíme tak 

úplně v běžném období a nepoužíváme tak úplně běžné nástroje, byť K. Janáček vždy říkal, že 

kurz je standardní nástroj. Nyní dochází k otáčení trendů v ekonomice a sazby jsou stále na 

technické nule. Návratnost investičních plánů firem je při úrokových sazbách pod 1 % 

dlouhodobá. Jestliže dochází k obratu trendů a očekávání, lze doporučit normální opatrnost. 

Nemalujme si, že válka, kterou zažíváme pátý rok, bude trvat věčně. Nemusí tomu tak být. 

Diskuze se nyní vede s perspektivou delší než běžnou. Poznamenává, že nemá úplnou jistotu, že 

nezažijeme výraznější oživení, než které jsme připraveni akceptovat. To souvisí i s jeho 

pohledem na cyklus kurzu mezi Evropou a Spojenými státy. Dlouhodobý cyklus je evidentně 

přítomný a není náhoda, že v době, kdy evropská měna, ať se jmenuje marka, ECU nebo euro, je 

k dolaru slabší, tak se píší dlouhé texty o tom, že některé strukturní prvky evropských ekonomik 

by bylo vhodné aplikovat ve Spojených státech a naopak. Možná to není úplně o struktuře, ale o 

tom, kdo je zrovna o 40 % dražší jako výrobní centrum. 

Z praktického úhlu pohledu lze říci, že při oslabení kurzu o necelých 5 % v listopadu roku 2013 

domácí ekonomika čelila relativně dlouhému a nebezpečnému deflačnímu období. Takto to dle 

jeho názoru vnímala většina členů bankovní rady. Dnes padl návrh na další oslabení kurzu jako 

reakce na situaci, kdy se inflace zřejmě bude v tolerančním pásmu vracet k inflačnímu cíli a kdy 

cílem oslabení je tento návrat urychlit zvýšením výhledu inflace o 0,3 nebo 0,4 p.b. 

Poznamenává, že při nenaplnění pozitivních očekávání o obratu ekonomiky a při hrozbě deflace 

by navrhovaný krok byl komunikačně, reputačně a politicky pro ČNB již méně nákladný, protože 

existuje zkušenost, že oslabení kurzu rozhodně nic nezkazilo a zřejmě přispělo k řešení situace, 

takže sentiment proti použití kurzu je evidentně jiný. Je ale současně nutné říci, že stejný krok 

učiněný s argumentací založené na alternativním scénáři, a tedy na výhledu inflace za rok a půl 

„pouze“ na hladině 1,6 %, by byl velice špatně vysvětlitelný. Tím se vrací k zmíněné 

predikovatelnosti měnové autority. Nedomnívá se, že by bylo vhodné predikovatelnost rozbíjet 

navrhovaným způsobem. ČNB něco učinila za jistých podmínek a za podobných podmínek by se 

očekával podobný krok. Možná by k očekávání tohoto kroku došlo o něco dříve a přispělo to 

k jisté samokorekci například kurzového vývoje. Nepovažuje ale za rozumné začít komunikovat, 

že k oslabení kurzu dojde za úplně jiných podmínek. Využili jsme možná nikoliv „atomové 

tlačítko“, ale „bazuku“. S bazukou je prostě spojeno delší vyhlazování. 

Z ekonomického úhlu pohledu a za použití námi používané hantýrky lze říci, že je možné, že 

základní scénář má protiinflační rizika. Domnívá se ale, že alternativní scénář má mírná 

proinflační rizika. Alternativní scénář je v podstatě reakcí na omyly v predikování inflace 

z minulosti po korekci vnějších okolností. Reprezentuje tedy v jistém smyslu spíše pohled zpět. 

Je možné, že se trend obrací. Domácí poptávka stoupá, což se projevuje mimo jiné nasáváním 

dovozů ze zahraničí. Poprvé nedochází ke zlepšení bilance zahraničního obchodu, dochází pouze 

k jeho stabilizaci, ovšem na naprosto pohodových úrovních. Podobně jako P. Řežábek vnímá 

z debat s podnikatelskými subjekty to, že postupně více chápou, že mzdy jsou také metodou 

konkurence o pracovní sílu. 
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Dále vyjadřuje souhlas s M. Hamplem ohledně vypuštění deflační podmínky pro přistoupení 

ke zvýšení hladiny kurzového závazku. Jestliže chceme podmínku vypustit, musíme být 

připravení hladinu závazku zvýšit. Nemyslí si, že v situaci, kdy „pouze“ hrozí, že inflace bude 

v tolerančním pásmu pomaleji konvergovat směrem k cíli, je bankovní rada ke změně hladiny 

závazku připravena. 

Navrhuje ale mírnou změnu formulace deflační podmínky. Nyní formulace říká, že je bankovní 

rada připravena k posunu hladiny kurzového závazku, pokud by došlo k dlouhodobému posílení 

deflačních tlaků schopných způsobit propad domácí poptávky, obnovení deflačního vývoje české 

ekonomiky a systematickému poklesu dlouhodobých inflačních očekávání. Poznamenává, že 

systematický pokles dlouhodobých inflačních očekávání by si zasloužil spojku „či“. V případě 

poklesu inflačních očekávání v horizontu 3 let například k 1 % by bylo velmi relevantní 

debatovat, zda se nerealizuje problém, před kterým SM varuje. Jedná se o změnu, které si řada 

„kremlologů“ nepochybně všimne. Trh „kremlologů“ je mimo jiné významný pro kurz. Domnívá 

se, že navržená změna ve formulaci deflační podmínky představuje krok směrem přijatelným pro 

většinu členů bankovní rady. 

Domnívá se, že alternativní scénář není vhodné publikovat. Jeho publikace by mohla dokonce 

vést ke snížení inflačních očekávání, což považuje za velmi nežádoucí. Navíc publikovat scénář 

s tak malými rozdíly vůči scénáři základnímu, ale zároveň s tak výrazně rozdílným 

metodologickým východiskem, je komunikačně velice náročné. 

Lze se tázat, k čemu jsou dobrá inflační očekávání na dlouhodobém horizontu tří let, na který se 

měnová politika nezaměřuje. Domnívá se, že ČNB ovlivňuje vnímání agentů, což se pak odráží i 

v této veličině. 

K debatě o tom, zda posun hladiny představuje „free lunch“ obecně poznamenává, že špatná 

měnová politika generuje hlad a dobrá měnová politika generuje „free lunch“. Domnívá se, že 

kdyby to tak nebylo, tak by neměly existovat centrální banky. Rozdílné názory na toto téma 

odráží rozdílná mentální východiska. Centrální banky vznikly proto, aby vyhlazovaly 

hospodářský cyklus, čímž generují „free lunch“ v případě, že provádějí měnovou politiku 

správně. 

Dodává, že za tři čtyři měsíce bude diskuze o tom, co už trhy stejně v zásadě očekávají, a kurzový 

závazek bude prodloužen směrem ke konci roku 2016. Potřebu debaty o odkladu termínu exitu 

nevnímá v tuto chvíli nijak dramaticky, protože z praktického hlediska není nutné ani verbálními 

intervencemi ovlivňovat kurz. Nacházíme se v období odlivu dividend, nákupu deviz na 

dovolenou a nenacházíme se v době nějakého sezónního posilování kurzu. Navíc se nacházíme na 

naprosto nelikvidním trhu, který „už si nabil hubu“ v Dánsku na mnohem likvidnějším trhu. 

Nedomnívá se, že by měl nyní někdo chuť testovat kurzový závazek. Navíc zahraniční obchod se 

vyvíjí v zásadě stejně jako minulý rok. 

 

K. Bauer (ředitel sekce bankovních obchodů): Zahraniční obchod nyní nepředstavuje problém, 

ale důvod je především ten, že zaplnil díru vytvořenou intervencemi. Na trhu může dojít 

k nastřádání potenciálu k testování závazku. Komunikací můžeme situaci zhoršit. Naopak se 

nedomnívá, že by komunikace mohla situaci zlepšit ve smyslu posunu kurzu na slabší úrovně. 

 

M. Singer: Poznamenává, že dnešní průběh otevřeného jednání byl trochu nestandardní. Záměrně 

již na něm rozpoutal debatu o rozhodnutí a důvodech, protože chtěl, aby byla bankovní rada 
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čitelnější pro kolegy T. Holuba ze SM a aby viděli blíže rozhodovací režim. Táže se T. Holuba, 

zda byl tento přístup užitečný.  

 

T. Holub (ředitel sekce měnové): Nevnímá to tak, že by se SM cítila v debatách 

marginalizována. Jde o to, do jaké míry již na úrovní sekce v měnověpolitickém doporučení 

zohledňovat ten „politický“ aspekt. Asi není nijak překvapivé, že dva hlasy, které byly v rámci 

hlasování sekce pro zachování stávající hladiny kurzového závazku, byly T. Holuba a P. Krále, 

protože právě tito dva byli nejintenzivněji součástí debaty o komunikaci a hlídají i konzistenci 

komunikace v čase. Jednou byla nějakým směrem komunikace vedena, takže z toho nejsme 

schopni z hlediska kredibility a predikovatelnosti úplně vycouvat. 

K debatě o „free lunch“ dodává, že při prezentaci zdůraznil, že pokud by bylo od všech již 

zmíněných politických a komunikačních aspektů odhlédnuto, pak se posun závazku jeví jako 

„free lunch“. Jinak to samozřejmě „free lunch“ není. 

 

M. Hampl: Netrvá na zveřejnění alternativního scénáře, protože by jeho publikování znamenalo 

komunikační problém, což vnímá i z perspektivy své účasti na pondělní schůzce s analytiky. 

Poznamenává, že existují pouze dvě varianty. První varianta je publikovat alternativu a ponechat 

deflační podmínku. Pak je logická otázka ze strany trhů, proč je alternativní scénář zveřejňován a 

co tím ČNB sleduje. Druhá varianta pak je publikovat alternativní scénář a vypnout deflační 

podmínku, což implikuje logickou otázku, proč ČNB nic nedělá. Mezi těmito dvěma variantami 

žádná jiná alternativa není. Jestliže dospějeme k dohodě o nezveřejnění alternativy, bude to 

znamenat minimálně jisté zjednodušení situace.  

Ve formulaci deflační podmínky směřoval ke stejnému řešení, jaké navrhl M. Singer, to znamená 

nechápat splnění podmínky tak, že musí být splněny všechny tři popsané situace najednou, ale že 

stačí, aby byla jedna z nich dostatečně silná k tomu, aby bylo „atomové tlačítko“ znovu stisknuto. 

Odklad termínu exitu ze závazku není navrhován a není nyní ani ve hře, takže to není třeba 

debatovat. 

K průsaku kurzového šoku do ostatních nominálních veličin poznamenává, že k němu dochází. 

Kdyby k němu nedocházelo, tak bude nyní pozorovaná inflace úplně jiná. Jestliže by nedošlo 

k realizaci pozitivního nabídkového šoku, tak se již s inflací nacházíme v tolerančním pásmu cíle, 

což by se bez průsaku kurzového šoku do ostatních nominálních veličin jistě nedělo. To, že se 

nacházíme mimo cíl, pouze ukazuje, jak výrazné antiinflační prostředí proti očekávání bylo. 

Doplňuje, že zmíněné je správně popsáno v části SZ o plnění inflačního cíle. 

K diskuzi o měnové politice jako „free lunch“ s mírnou nadsázkou poznamenává, že to je pěkná 

diskuze o obědech zadarmo, zvláště v situaci, kdy se za chvíli bankovní rada odebere na oběd 

zadarmo. Vážněji již dodává, že měnová politika představuje veřejný statek. A veřejné statky 

nejsou zadarmo, stejně jako žádné jiné statky. Nějakým způsobem se za ně platí. Souhlasí s tím, 

že měnová politika tlumící cyklus přináší nějaké veřejné blaho, ale nesouhlasí s tím, že by se za 

tento statek neplatilo. Platí se za něj, ať už je domácí, nebo se kupuje ze zahraničí. 

I s ohledem na debatu o posunu hladiny závazku jako „free lunch“ závěrem zmiňuje možný 

dopad případného posunu hladiny v tom, že by veřejnost, která se často chová nelineárně, mohla 

začít přemýšlet o nějaké výraznější euroizaci. 

Shrnuje svůj názor a říká, že kurzový nástroj byl od začátku brán bankovní radou jako nástroj 

k použití „jednou, dvakrát, maximálně třikrát za deset let“. Nevidí nyní podmínky na jeho 

opětovné použití. 
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K. Janáček: Podporuje názor alternativní scénář nezveřejňovat, protože prognóza představená 

novou SZ nevyúsťuje do potřeby bezprostřední úpravy parametrů kurzového závazku, jako 

demonstrace odhodlání ČNB nadále sledovat plnění 2% inflačního cíle. Domnívá se, že toto 

odhodlání zůstává pro veřejnost nadále dostatečně kredibilní a že podmínky pro rychlejší návrat 

inflace nad dolní hranici tolerančního pásma cíle budou příznivější. Upozorňuje, že dnešní údaje 

z průmyslu za březen a první čtvrtletí letošní roku ukazují, že za březen 2015 růst mezd 

v průmyslu přesahoval 3 %. To považuje za významný signál, protože průmysl zahrnuje 900 tis. 

zaměstnaných. S jistým zpožděním dojde k přelití tohoto nárůstu mezd i do jiných sektorů. 

 

M. Singer: Vyjadřuje nejistotu nad tím, zda se zvýšila protiinflační rizika prognózy. Nedomnívá 

se, aniž by byl nějak unesen číslem právě zmíněným K. Janáčkem, že se kvalitativně prohloubil 

pocit, že mzdy nerostou tak rychle, jak by měly. Kurz hodnotí jako velmi mírně se odchylující od 

předpokladu v prognóze. Není si jistý, zda má smysl dávat do závěrečného odstavce prohlášení 

slovo „mírněji“ u odchylek kurzu, protože trajektorie kurzu není zveřejňovaná. Tyto odchylky je 

možné hodnotit během měnověpolitického jednání, ale ve vnější komunikaci by neměla být 

soustřeďována pozornost na to, co znamená „mírně“, dokud se nezveřejní, že předpoklad 

prognózy je kurz na 27,50 CZK/EUR. Pak by teprve bylo možné komunikovat, že hodnota 27,41 

CZK/EUR představuje mírnou odchylku.   

Pokud by mělo v závěrečném odstavci prohlášení dojít k nějakým změnám, tak navrhuje 

vypíchnout dlouhodobá inflační očekávání, což je v souladu s praxí kolegů ze slovutných institucí 

jako Bank of England, kteří o nich také hodně hovoří. K dalším změnám v této části prohlášení 

by nepřistupoval. 

 

T. Holub (ředitel sekce měnové): Navrhuje nekomunikovat, že se protiinflační rizika dále 

zvýšila. Změna prognózy kurzu je v nové prognóze zapracována. Intenzitu rizik vůči této nové 

prognóze vnímá velice podobně, jako to bylo v rámci minulé SZ. 

      

M. Singer: Navrhuje tedy škrtnout poslední větu. 

 

T. Holub (ředitel sekce měnové): Tato část prohlášení nepředstavuje návrh, jedná se o „copy 

and paste“ z minulého prohlášení. Umí si představit, že by se v prohlášení již nemusela 

vyskytovat zvýšená míra nejistoty ohledně akcí ECB. Domnívá se, že ve vnímání nedávných 

kroků ECB roste optimismus ohledně jejich ekonomických dopadů. Doporučuje bilanci rizik 

popsat jako protiinflační ve vztahu k domácím mzdám a kurzu. 

 

III.     Úkoly 

Nebyly zadány. 

 

IV.     Rozhodnutí 

Po projednání situační zprávy bankovní rada ČNB jednomyslně rozhodla ponechat limitní 

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

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

Rusnok a Pavel Řežábek. Bankovní rada dále rozhodla nadále používat devizový kurz jako další 
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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: Michal Franta, poradce bankovní rady 

 


