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Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2007 
Sekce měnová a statistiky 
 

1. Základní scénář dubnové prognózy 
Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává dubnová makroekonomická 
prognóza. Podle ní by měla celková meziroční inflace zhruba do října 2007 vystoupat do 
horní poloviny tolerančního pásma inflačního cíle. Zde se bude udržovat až do konce roku 
2008. Inflace po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se na horizontu měnové 
politiky (nyní přibližně 2. a 3. čtvrtletí 2008) pohybuje mírně pod 3 %. S makroekonomickou 
prognózou a jejími předpoklady je konzistentní postupný růst úrokových sazeb z úrovně cca 
2,6 % v 1Q07 až na úroveň cca 4,1 % ve 4Q08. Ve 2Q07 by úroveň 3M PRIBORu měla 
dosáhnout zhruba 2,8 %, což je přibližně o 0,1 p.b. více, než odpovídá průměru za období od 
počátku 2Q07 (k 29. květnu 2,7 %). 

Květnová situační zpráva hodnotí souhrnně bilanci rizik jako proinflační. Hlavními 
proinflačními faktory jsou vyšší aktuální a očekávané inflační tlaky z reálné ekonomiky 
signalizované posledním vývojem indikátorů z oblasti zaměstnanosti, mezd, spotřeby a HDP 
včetně tomu odpovídající vyšší inflace za duben 2007. Ve stejném směru působí 
aktualizovaný výhled vývoje ekonomické aktivity a úrokových sazeb v eurozóně a dosavadní 
vývoj nominálního kurzu CZK/EUR.  

Následující text shrnuje hlavní argumenty vedoucí k vyšším nebo nižším úrokovým sazbám, 
než jsou sazby konzistentní s dubnovou prognózou. 

 

2. Argumenty pro vyšší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze 
Souhrnná bilance rizik dubnové prognózy inflace a úrokových sazeb, tak jak ji hodnotí 
5. SZ, ukazuje na kumulaci dílčích proinflačních signálů prakticky ve všech sférách 
makroekonomického vývoje. Nelze v podstatě najít jediný protiinflační argument či veličinu, 
jejíž vývoj by oproti předpokladům 4. SZ signalizoval nižší inflační tlaky. Provedené 
modelové simulace v pozadí GRIPu nelze považovat za plnohodnotnou prognózu, rámcové 
vyhodnocení kvantitativních dopadů nově dostupných údajů však poskytují. Tyto dopady jsou 
významné ve směru vyšší inflace i úrokových sazeb. Na základě toho lze usuzovat, že 
v dubnu signalizovaný růst úrokových sazeb konzistentní s prognózou se z dnešního pohledu 
stává spíše dolní mezí jejich budoucí adekvátní trajektorie.   

 

3. Argumenty pro nižší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze 
Vzhledem k tomu, co je uvedeno v bodě 2, není v současné situaci identifikován žádný 
argument jdoucí v tomto směru.   

 

4. Další měnověpolitické úvahy 
Součástí měnověpolitického doporučení ke 4. SZ byla širší měnověpolitická úvaha včetně 
diskuse komunikačních aspektů rozhodování o nastavení úrokových sazeb. Tato diskuse 
iniciovaná SMS vycházela z toho, že rizika základního scénáře dubnové prognózy nejsou 
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výrazná ani asymetrická, přičemž s prognózou konzistentní růst úrokových sazeb od 2Q 2007 
je dobře zdůvodněný ekonomickými argumenty v pozadí prognózy.  

SMS proto v MPD ke 4. SZ doporučovala sazby v dubnu zvýšit a komunikovat vůči trhům 
„dlouhodoběji avizovaný růst nominálních úrokových sazeb v posledních prognózách, jehož 
relevance se potvrzuje na základě aktuálních analýz nově dostupných ekonomických údajů, 
které vesměs míří mírně proinflačním směrem“. 

Pro případ ponechání sazeb na nezměněné úrovni, jak nakonec BR rozhodla, SMS ve svém 
minulém MPD doporučovala „komunikovat vůči finančním trhům a veřejnosti pravděpodobný 
růst úrokových sazeb ve velmi blízké budoucnosti v souladu se základním scénářem dubnové 
prognózy, rovněž s poukazem na kontinuitu s lednovou prognózou a kumulaci mírných 
proinflačních signálů“. Pozdržení zvyšování úrokových sazeb tak mělo v této úvaze SMS 
oprávnění pouze z hlediska času potřebného pro provedení navrhované komunikace.  

SMS se domnívá, že komunikace některých členů BR (viz níže) v posledním období vytvořila 
vysoký stupeň připravenosti finančních trhů na růst úrokových sazeb na květnovém 
měnověpolitickém zasedání BR. Očekávání trhů ohledně růstu sazeb v tomto měsíci bylo dále 
podpořeno nově publikovanými makroekonomickými údaji, které signalizují vyšší inflační 
tlaky, než bylo doposud očekáváno (viz graf srovnání tržního výhledu úrokových sazeb 
s trajektorií konzistentní s dubnovou prognózou na konci textu MPD). 

Některá vyjádření členů BR se naopak opírala o zdůrazňování potřeby dodatečných analýz 
inflačního vývoje a makroekonomického prostředí s poukazem na potřebnou míru odstupu při 
vyhodnocování nových informací. Současně v nich převažoval názor, že čas pro zvyšování 
sazeb ještě nenastal. SMS je toho názoru, že potřebu budoucího postupného růstu úrokových 
sazeb po určitém období jejich stability naznačovala již 1. SZ, přičemž s prognózou ze 4. SZ 
je konzistentní postupný růst úrokových sazeb na celém horizontu prognózy. Doporučení 
zvýšit sazby o 0,25 p.b. je tedy založeno primárně na vyznění prognózy a již delším dobu 
vnímaném příběhu o vývoji české ekonomiky. Růst sazeb v prognóze tedy primárně není 
reakcí na nové informace získané v posledním období, které by bylo nutno důkladněji 
analyzovat (takovou reakcí by bylo pouze doporučení zvýšit sazby výrazněji, než odpovídá 
prognóze). Tyto nově získané informace pouze potvrzují správnost směru pohybu sazeb dle 
prognózy a zvyšují riziko pozdní reakce měnové politiky a následného přestřelení inflačního 
cíle ČNB.  

 

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 
Na dubnovém zasedání (26.4.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni 2,50 %. Toto rozhodnutí bylo trhy očekáváno. Z dubnového 
šetření agentury Reuters (19.4.) vyplývalo, že žádný ze 17 dotazovaných analytiků 
nepředpokládal změnu základních sazeb na tomto zasedání BR ČNB. Všichni rovněž 
očekávali, že v ročním horizontu se 2T repo sazba bude pohybovat výše, a to v rozmezí 3,00 
až 3,25 % (medián 3,00 %). Očekávání prvního zvýšení základních sazeb ČNB se částečně 
posunulo směrem k bližšímu termínu, 3 analytici jej očekávali již na přelomu 2Q/3Q07. 
Zbývající načasování bylo následující: 3Q07 (11 analytiků), 4Q07 (2) a 2H07 (1). 
Na pozdější tiskové konferenci guvernér ČNB Z. Tůma oznámil, že rozhodnutí o zachování 
úrokových nebylo jednomyslné. Čtyři členové bankovní rady hlasovali pro stabilitu, dva 
navrhovali zvýšení o 0,25 procentního bodu. Guvernér uvedl, že s novou prognózou je 
konzistentní postupný růst nominálních úrokových sazeb na celém horizontu prognózy. Podle 
většiny členů bankovní rady je stále pravděpodobnější, že příští pohyb sazeb bude směrem 
vzhůru, nemůže však říci, kdy ke zvýšení sazeb dojde. ČNB také očekává, že kurz koruny 
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bude letos stabilní a v příštím roce jen mírně posílí. ČNB hodnotí rizika základního scénáře 
prognózy jako zhruba vyrovnaná; hlavními riziky pro prognózu jsou nové údaje o domácím a 
zahraničním ekonomickém vývoji, kurz koruny vůči euru a reforma veřejných financí. 
Guvernér dále uvedl, že velkou nejistotu představuje především fiskální reforma, která může 
mít velké dopady na vývoj ekonomiky. 

Během měsíce května se několik členů BR vyjádřilo k možnému budoucímu vývoji 
základních sazeb ČNB (viz Tabulka 1). Tato komunikace odrážela rozdílné názory 
jednotlivých členů BR.  

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR vzrostly cca o 0,1 až 0,2 p.b. Výnosová 
křivka sazeb PRIBOR má pozitivní sklon (viz Graf 2). Tržní trajektorie 3M sazeb se v celém 
horizontu pohybuje zhruba na úrovni trajektorie sazeb konzistentní s aktuální prognózou. 
Sazby IRS se také mírně zvýšily po celé délce křivky. Spread 5R – 1R dosahuje 0,7 p.b., 
spread 10R – 1R 0,9 p.b. (k 29.5.). 
Současná očekávání ohledně budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. 
Z dotazníků IOFT (17.5.) vyplývá, že na květnovém zasedání BR ČNB 7 analytiků ze 13 
předpokládá zvýšení základních sazeb. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se 
pohybují v rozmezí 3,00 až 3,50 % (medián 3,25 %). 
Ze šetření agentury Reuters (23.5.) vyplývá, že zvýšení základních sazeb na květnovém 
zasedání BR ČNB předpokládá 14 z 21 dotazovaných analytiků. Zbývajících 7 analytiků 
očekává zpřísnění měnové politiky během června nebo července. Všichni rovněž očekávají, 
že v ročním horizontu se 2T repo sazba bude ještě dále zvyšovat, a to v rozmezí 3,00 až  
3,75 % (medián 3,25 %).  
Agentura Reuters zveřejnila ještě mimořádný rychlý průzkum (25.5.) po zveřejnění informace 
o nepřítomnosti V. Tomšíka na květnovém zasedání BR ČNB. Podle tohoto průzkumu se 
pravděpodobnost zvýšení klíčových sazeb na tomto zasedání dále zvýšila. Z 20 respondentů 
jich 18 počítá se zpřísněním měnové politiky ještě v květnu.  
Analytici v rámci šetření IOFT i nadále očekávají apreciaci kurzu. V horizontu 1R by kurz 
měl posílit na 27,14 CZK/EUR (rozpětí 26,30 až 28,00), tj. o 3,5 % vzhledem k průměru za 
2Q07 do 29.5. (viz Graf 8). Základní scénář prognózy očekává pro 2Q08 kurz na úrovni 27,90 
CZK/EUR. 
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Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 

14.5. M.Hampl  

(rozhovor pro Reuters ) 

Já bych navázal na to, co jsem říkal někdy v lednu nebo prosinci, tehdy byl můj komentář 
´sazby půjdou nahoru‘, je jenom otázka kdy. Je jasné, že jsme blíž k tomu okamžiku, kdy 
sazby půjdou nahoru, kdy měnová politika začne utahovat šrouby, ale přesto si pořád 
myslím, že nejsme tak blízko, jak by se podle vývoje v posledních týdnech mohlo zdát. 
Musím říct, že stále vnímám poměr proinflačních a protiinflačních rizik jako takový, že mě 
nevede k nějaké panické reakci na to, co se aktuálně odehrává u makroindikátorů. 
Nevede mě k tomu, abych zběsile přehodnotil výhled a nějak dramaticky změnil to, co 
jsem říkal před měsícem, přede dvěma. Já si stále myslím, že teď nejsme v situaci, kdy 
máme brzdit zítra nebo pozítří. Brzdit se má až těsně před zatáčkou a já si pořád myslím, 
že tak blízko před ní zatím nejsme. Mé vnímání proinflačních rizik zdaleka není tak 
intenzivní jako v prognóze. Já si umím představit, že prognózovaná úroveň té v 
uvozovkách cílované inflace je dosažitelná v tuto chvíli i za jiné trajektorie úrokových 
sazeb. 

17.5.  M.Singer, V.Tomšík 

(článek v Hospodářských 
novinách) 

Zřejmě dnes nastává čas, kdy ČNB bude zvyšovat sazby. Bude u toho však stále 
primárně sledovat naplnění inflačního cíle a možnost odtržení bubliny na individuálním 
trhu bude vždy jen jednou z mnoha dalších informací, kterou ve svých úvahách 
o sazbách bude ČNB brát v potaz. 

17.5. V.Tomšík  

(rozhovor pro Reuters v 
kuloárech energetické 
konference) 

Je brzy říci, zda mají sazby růst v květnu. Pro hlasování o zvýšení sazeb tento měsíc 
potřebuji hlubší analýzu inflačních tlaků. 

18.5. M.Singer 

(rozhovor pro Bloomberg) 

Signály se začaly hromadit jedním směrem – směrem k růstu sazeb.  Zvolna podle mě 
mizí faktory tlumící inflaci, jako je posílení měny. 

21.5. L.Niedermayer 

(rozhovor pro Reuters) 

Měnové podmínky v české ekonomice se musí zpřísnit, jinak bude v silně rostoucí 
ekonomice hrozit nárůst inflace. Údaje, které jsme od počátku roku viděli, ukazují, že 
měnové podmínky by měly být přísnější. Je špatné reagovat na inflaci až poté, co se 
projeví v číslech. 

22.5. R.Holman 

(rozhovor pro Bloomberg) 

Rychlý růst ekonomiky a zrychlující se poptávka domácností nemusí nutně vést ke 
zvýšení inflace, což by ČNB umožnilo odložit zvýšení sazeb. Já osobně bych se změnou 
sazeb počkal až na novou inflační prognózu, dokud zde nebude jistota, že inflační tlaky 
jsou fundamentální. 

 
6. Měnověpolitické doporučení SMS 
SMS doporučuje zvýšit měnověpolitické úrokové sazby o 0,25 p.b. 
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Graf 1: Prognóza inflace ze 4. SZ 2007 a cílové pásmo  
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Graf 2: Výnosové křivky PRIBOR 
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Graf 3: Úrokové spready – PRIBOR 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

1.3.07 1.4.07 1.5.07

3M-1M
6M-3M
12M-6M

,

PPI 4/07

PPI 2/07

PPI 3/07Minutes 2.SZ
CPI 2/07

HDP IV/06

Minutes 4.SZ

CPI 4/07

Minutes 3.SZ
CPI 3/07

 
 
 



 6

Graf 4: 3M PRIBOR, FRA 
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Graf 5: IRS 
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Graf 6: Kurzy středoevropských měn (1.3. = 1.0) 
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Graf 7: Kurz CZK/EUR 

27.6

27.8

28.0

28.2

28.4

28.6

1.3.07 1.4.07 1.5.07

ZO 3/07

BÚ PB 3/07

ZO 2/07ZO 1/07

BÚ PB 2/07BÚ PB 1/07

 
 
 
Graf 8: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v % 
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