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Měnověpolitické doporučení pro 9. SZ 2007 
Sekce měnová a statistiky 
 

1. Základní scénář červencové prognózy 
Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává červencová makroekonomická 
prognóza. Podle ní by se měla celková meziroční inflace pohybovat na horizontu měnové 
politiky (nyní srpen 2008 až únor 2009) mírně nad horním okrajem tolerančního pásma 
inflačního cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace po očištění o primární dopady změn 
nepřímých daní, se bude v tomto období nacházet v horní polovině tolerančního pásma 
oficiálního inflačního cíle1 na hodnotách okolo 3,5 %.  

S makroekonomickou prognózou je konzistentní růst nominálních úrokových sazeb. Ve 3Q07 
by podle prognózy průměrná úroveň 3M PRIBORu měla dosáhnout 3,4 %, tedy přibližně o 
0,15 p.b. více, než odpovídá dosavadnímu průměru ke dni 25.9. Ve 4Q07, kam především 
dopadne rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb ze zářijového měnověpolitického zasedání, 
by měla dle červencové prognózy úroveň sazeb činit 4,1 %.  

Zářijová situační zpráva hodnotí rizika červencové prognózy inflace jako proinflační. Rizika 
výhledu měnověpolitické inflace jsou však hodnocena jako protiinflační a z toho důvodu jsou 
rizika prognózy úrokových sazeb nakloněna rovněž směrem dolů. Předpokládáme, že 
v říjnové prognóze bude trajektorie úrokových sazeb nadále rostoucí, ale pozvolnějším 
tempem ve srovnání se 7. SZ. Následující text shrnuje hlavní argumenty vedoucí k vyšším 
nebo nižším úrokovým sazbám, než jsou sazby konzistentní s červencovou prognózou. 

 

2. Argumenty pro vyšší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze 
a) Zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 %, výraznější nárůst spotřební daně na cigarety a 

zvýšení odhadu růstu regulovaného nájemného a cen plynu implikují ve srovnání s 
červencovou prognózou o 1,6 p.b. vyšší dopad do celkové inflace na horizontu měnové 
politiky. Dopad do MP inflace bude přibližně třetinový a tomu odpovídá i vyšší hladina 
úrokových sazeb, a to cca o 0,6 p.b.  

b) Rychlejší než očekávaný růst cen potravin v srpnu (2,3 % meziročně oproti 1,7 % 
v červencové prognóze), výrazně rychlejší vývoj cen zemědělských výrobců, jakož i 
výsledky týdenního šetření cen potravin indikují oproti červencové prognóze proinflační 
rizika v této oblasti. 

 

3. Argumenty pro nižší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze 
a) V září došlo k dalšímu poklesu v tržních výhledech implikovaných sazeb 1Y Euribor, 

zejména v horizontu prvních tří čtvrtletí 2008. Oproti referenčnímu scénáři červencové 
prognózy se v tomto období jednoleté sazby Euribor pohybují o 0,8 p.b. níže. Pohyb 
implikovaných sazeb je však v posledních týdnech ovlivněn značnou nejistotou na 
finančních trzích v souvislosti s otřesy na trhu amerických hypoték, a proto je třeba 
všechny signály interpretovat opatrně (podrobněji viz část 4). 

                                                 
1 Resp. v blízkosti horní hranice tolerančního pásma v prognóze obsaženého postupně se snižujícího cíle ke 2 % . 
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b) Ve srovnání se scénářem červencové prognózy přetrvává riziko silnějšího kurzu koruny 
vůči euru. Převážně zahraniční analytici očekávali v zářijovém FECF kurz ke konci 3Q08 
na úrovni 27,40 CZK/EUR, zatímco převážně domácí analytici očekávali v zářijovém 
IOFT kurz ve stejném horizontu na úrovni 27,10 CZK/EUR. Základní scénář červencové 
prognózy je přitom pro 3Q08 konzistentní s kurzem koruny na úrovni 27,80. Stejným 
směrem ukazuje průměr kurzu za dosavadní průběh 3Q07 (do 25.9.), který činí 27,93 
CZK/EUR, tj. je o 1,3 % silnější, než předpokládá prognóza (28,30 CZK/EUR). Kurz 
v posledních dnech je přitom ještě silnější, než odpovídá průměru za dosavadní průběh 
čtvrtletí. Krátkodobá prognóza kurzu byla pro účely 10. SZ nastavena na úrovni 27,70 
CZK/EUR, což je o 1,8 % silnější hodnota pro 4Q07, než odpovídá červencové prognóze.  

c) Celková meziroční inflace dosáhla v srpnu 2,4 %, tedy o 0,2 p.b. méně, než byl 
předpoklad červencové prognózy. Odchylka byla způsobena o 1,0 p.b. nižší korigovanou 
inflací bez pohonných hmot, přičemž dle odhadu přibližně 0,7 p.b. z této odchylky 
vysvětlují změny související se zavedením nového spotřebního koše. Tato část odchylky 
by měla být eliminována v září. Tento odhad je však opředen poměrně vysokou mírou 
nejistoty, která se kumuluje spíše na protiinflační straně. Stejně tak zbývající část 
odchylky představuje protiinflační riziko prognózy.2   

d) Nové informace o vývoji fiskální politiky resultují do snížení hodnoty fiskálního impulsu 
pro rok 2008 o cca 0,2 p.b. ve srovnání s červencovou prognózou. Tato skutečnost nevede 
v simulaci v GRIPu ke znatelnému dopadu do vývoje úrokových sazeb a inflace na 
horizontu prognózy. Nelze však vyloučit dodatečné negativní dopady do hospodářského 
růstu nad rámec této simulace, a to z titulu redistribučních efektů změn daní a sociálních 
výdajů, které zmíněná simulace nezachycuje. Stejným směrem pak působí nepatrně 
pomalejší růst mezd v podnikatelské sféře ve 2Q07. 

 

4. Další měnověpolitické úvahy 
Vývoj HDP a jeho struktury, trhu práce a po započtení očekávané kompenzace chyby 
v odhadu korigované inflace bez PH i vývoj cenových okruhů je ve velkém souladu 
s červencovou prognózou. Tato část příběhu stojící v 7. SZ za implikovanou trajektorií 
úrokových sazeb tak bude v říjnové prognóze přinejmenším na kratším konci jejího horizontu 
zachována. Ani nové informace o očekávaných změnách daní nemají vzhledem k uplatnění 
výjimek v reakci měnové politiky velký potenciál výrazně pozměnit trajektorii sazeb v další 
prognóze. 

Tento potenciál však má poslední vývoj měnového kurzu v kombinaci s novými informacemi 
o výhledu vnějšího prostředí. Zastavme se nejprve u posledně jmenovaného.  

Dosavadní interpretace vývoje na finančních trzích je ze strany ECB a EK taková, že se jedná 
spíše než o finanční krizi v pravém slova smyslu o krizi investorské důvěry. Není přitom zcela 
jasné, zda se jedná o korekci k rovnováze, či zda již došlo k přestřelení (u úrokových spreadů 
atd.). Fundamentální vývoj a jeho faktory zatím nebyly situací na trzích ve větší míře 
poznamenány a případné dopady v této oblasti bude možno pozorovat až s určitým časovým 
odstupem. Vzhledem k tomu dojde v nejbližších prognózách EK a ECB pravděpodobně pouze 
k velmi malému posunu centrálního scénáře směrem k méně prorůstovému a proinflačnímu 
výhledu, ale k o to většímu rozšíření pásma nejistoty kolem tohoto základního scénáře. Ta se 

                                                 
2 Oba faktory v souhrnu nevylučují určitou relevanci červencového alternativního scénáře s nižším růstem 
inflačních očekávání a nižší korigovanou inflací bez PH. 
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bude navíc patrně kumulovat na protiinflační straně. Obě instituce připouštějí, že tato situace 
není snadno komunikovatelná vůči tvůrcům politik ani vůči veřejnosti.   

Očekávání budoucí reakce ECB se již promítla do příslušného posunu tržního výhledu 
úrokových sazeb.3 Trh očekává v příštím roce mírný pokles sazeb ECB, zatímco při tvorbě 
referenčního scénáře červencové prognózy předpokládal jejich růst. 

Dopady posunu ve výhledu vnějšího prostředí zprostředkované do domácí ekonomiky 
poptávkovým a cenovým kanálem tak budou v příští prognóze ČNB patrně jen velmi 
omezené. Silný ale bude jejich finální dopad v oblasti domácích úrokových sazeb, které 
budou v logice nepokryté úrokové parity reagovat na pokles výhledu zahraničních sazeb 
zhruba v poměru jedna k jedné. Stejným směrem bude na implikovanou trajektorii sazeb 
působit nová krátkodobá prognóza měnového kurzu, která bude fixovat jeho úroveň pro 4Q07 
podstatně níže ve srovnání s červencem. 

Vývoj kurzu koruny byl v posledních týdnech rovněž převážně pod vlivem nových informací 
o vývoji v zahraničí, když došlo mj. k rychlému odklonu od carry-trades. Zdá se, že kurz se 
momentálně stabilizoval na nové hladině a opětovné oslabení směrem k hodnotám nad  
28 CZK/EUR není příliš pravděpodobné. Silnější kurz může v nové prognóze do velké míry 
tlumit tlak na růst inflace a úrokových sazeb v podmínkách kladné mezery výstupu a 
rostoucích inflačních očekávání z titulu daňových změn. 

Působení přímého i nepřímého kurzové kanálu v podmínkách apreciovanějšího kurzu spolu 
s nižšími zahraničními úrokovými sazbami tak mohou v říjnu vést ke znatelně nižší trajektorii 
úrokových sazeb konzistentních s prognózou ve srovnání se 7. SZ. Předpokládáme, že 
trajektorie úrokových sazeb konzistentní s říjnovou makroekonomickou prognózou bude  
i nadále rostoucí, její sklon bude však pozvolnější ve srovnání se 7. SZ.     

 

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 
Na srpnovém zasedání (30.8.) BR zvýšila limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace o 0,25 p.b. na 3,25 %. Toto rozhodnutí nebylo jednoznačně očekáváno. Z dotazníků 
IOFT (15.8.) vyplývalo, že na srpnovém zasedání BR ČNB 7 analytiků z 12 předpokládalo 
zvýšení základních sazeb o 0,25 p.b. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se 
pohybovaly v rozmezí 3,50 až 4,00 % (medián 3,75 %). Šetření agentury Reuters (24.8.) 
ukazovalo, že zvýšení základních sazeb na srpnovém zasedání BR ČNB předpokládalo 7 z 16 
dotazovaných analytiků. Zbývající analytici očekávali zpřísnění měnové politiky v září (7 
analytiků) nebo v říjnu (2 analytici). Rozmezí úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo 
3,50 až 4,25 % (medián 3,75 %). Své šetření mimořádně provedla i agentura Bloomberg 
(27.8.). Podle něj 5 analytiků z 21 dotázaných očekávalo zvýšení sazeb na srpnovém zasedání 
BR, 16 analytiků předpokládalo ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 

Na následné tiskové konferenci guvernér ČNB Z. Tůma oznámil, že BR rozhodla poměrem 
hlasů 4:3. Guvernér uvedl, že pohled na ekonomiku se od posledního měnového zasedání 
nezměnil. Rizika červencové prognózy jsou u celkové inflace proinflační,  
u měnověpolitické inflace naopak mírně protiinflační. K hlavním rizikům patří schválená 
fiskální reforma, nižší než očekávaná inflace za červenec, kurz koruny a vnější prostředí. 
Guvernér dále prohlásil, že s prognózou je konzistentní nárůst úrokových sazeb a vzhledem k 
silnému růstu ekonomiky není důvod, aby ČNB se zvyšováním sazeb čekala. Ohledně 

                                                 
3 Obava z pokračující krize na americkém trhu rizikových hypoték a z jejích možných dopadů do reálné 
ekonomiky vedly Fed ke snížení úrokových sazeb na zářijovém zasedání o 0,50 p.b. 
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očekávaného vývoje sazeb guvernér řekl, že načasování a rozsah dalšího růstu sazeb bude 
záležet na posouzení rizik bankovní radou. 

Během měsíce září se dva členové BR vyjádřili k možnému budoucímu vývoji základních 
sazeb ČNB (viz Tabulka 1). Tato komunikace přispěla k očekávání stabilních úrokových 
sazeb v nejbližším období. 

Sazby na peněžním trhu se po posledním zasedání BR mírně zvýšily. Nárůst činil cca 0,1 – 
0,2 p.b. v závislosti na splatnosti. Výnosová křivka sazeb PRIBOR má pozitivní sklon (viz 
Graf 2). Tržní trajektorie 3M sazeb se v celém horizontu pohybuje pod trajektorií sazeb 
konzistentní s aktuální prognózou, přičemž s prodlužujícím se horizontem odchylka narůstá. 
Sazby IRS se také mírně zvýšily, nárůst činil cca 0,1 p.b. po celé délce křivky. Spread 5R – 
1R dosahuje 0,5 p.b., spread 10R – 1R 0,7 p.b. (k 25.9.). 
Současná očekávání ohledně budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. 
Z dotazníků IOFT (13.9.) vyplývá, že na zářijovém zasedání BR ČNB 1 analytik z 10 
předpokládal zvýšení základních sazeb o 0,25 p.b. Zbývající analytici očekávají stabilitu 
sazeb. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly v rozmezí 3,50 až 4,25 % 
(medián 3,75 %). 
Ze šetření agentury Reuters (20.9.) vyplývá, že zvýšení základních sazeb na zářijovém 
zasedání BR ČNB předpokládá 1 z 16 dotazovaných analytiků. Ostatní očekávají zpřísnění 
měnové politiky během 4Q07 (12 analytiků) nebo 1Q08 (3 analytici). Rozmezí úrovně 2T 
repo sazby v ročním horizontu činí 3,50 až 4,25 % (medián 3,75 %). 
V horizontu 1R se i nadále očekává apreciace kurzu. Podle analytiků v rámci šetření IOFT 
by kurz měl posílit na 27,05 CZK/EUR (rozpětí 26,50 až 27,70), tj. o 3,2 % vzhledem 
k průměru za 3Q07 do 25.9. Analytici v rámci šetření FECF předpokládají posílení kurzu na 
27,40 CZK/EUR, tj. o 1,9 % (viz Graf 8). Základní scénář prognózy očekává pro 3Q08 kurz 
na úrovni 27,80 CZK/EUR. 
 

14.9. L. Niedermayer 

(rozhovor pro Reuters) 

Je možné, ale není jisté, že jsme nyní dosáhli úrovně sazeb, kde je budeme moci 
nějakou dobu ponechat beze změny. Nejistoty se týkají jak domácího vývoje, tak i 
vnějšího vývoje. Ten nepovažuji po nedávných turbulencích ještě za stabilizovaný. Je 
nepochybné, že silnější kurs snižuje růst sazeb v porovnání s aktuální prognózou. Ve 
stejném směru jde navíc i možnost pomalejšího než před několika měsíci očekávaného 
růstu sazeb v eurozóně.  

19.9. V.Tomšík 

(rozhovor pro Bloomberg) 

Nevidím důvod zvyšovat 27. září sazby, ale jejich zvýšení nemůžu vyloučit. Zprávy z 
ekonomiky za posledních několik týdnů jsou v souladu s prognózou, která 
předpokládala vyšší sazby. Překvapil nás však měnový kurz. Posilování koruny je 
silnější, než jsme čekali a proto si říkám ano, poslední data indikují, že by sazby mohly 
zůstat beze změny. Opravdu nevidím žádný jasný a silný proinflační faktor. Do 
zasedání ale zbývá ještě devět dní. 

 
 

6. Měnověpolitické doporučení SMS 
SMS doporučuje ponechat měnověpolitické úrokové sazby na stávající úrovni. 
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Graf 1: Prognóza inflace ze 7. SZ 2007 a cílové pásmo  

0

1

2

3

4

5

1/06 4 7 10 1/07 4 7 10 1/08 4 7 10 1/09

horizont 
měnové 
politiky

inflace

 měnověpolitická inflace

 
 
Graf 2: Výnosové křivky PRIBOR 
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Graf 3: Úrokové spready – PRIBOR 
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Graf 4: 3M PRIBOR, FRA 
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Graf 5: IRS 
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Graf 6: Kurzy středoevropských měn (2.7. = 1.0) 
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Graf 7: Kurz CZK/EUR 
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Graf 8: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v % 
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