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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 
Měnověpolitické doporučení pro 12. SZ 2007 
Sekce měnová a statistiky 
 

1. Základní scénář říjnové prognózy 

Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je říjnová makroekonomická prognóza. 
Následující odstavce ve stručnosti rekapitulují předpoklady, počáteční podmínky a vyznění 
této prognózy.  

Říjnová prognóza předpokládá ekonomický růst v eurozóně v roce 2007 na úrovni 2,5 % a 
v letech 2008 a 2009 pak jeho mírné zpomalení. Růst zahraničních spotřebitelských cen je 
v letošním roce očekáván na úrovni 1,9 %, v letech 2008 a 2009 se zahraniční inflace 
nepatrně sníží. Prognóza dále pracuje s předpokladem průměrné roční sazby EURIBOR 
v letech 2008 a 2009 na úrovni 4,1 % a 4,4 %. Říjnová SZ zahrnuje všechna schválená 
fiskální reformní opatření, která podle odhadů ČNB povedou ke snížení schodku rozpočtu 
v příštím roce na 2,5 % HDP (ze 3,4 % v roce 2007). 

Působení reálné ekonomiky na inflaci ve 3Q07 hodnotí říjnová prognóza jako mírně 
proinflační. Mezera reálných mezd se téměř uzavřela a její protiinflační působení vymizelo. 
Naopak nadále se mírně zvyšují proinflační tlaky plynoucí z rychlého růstu HDP 
přesahujícího růst potenciálního produktu. Růst reálné ekonomické aktivity je v posledních 
čtvrtletích tažen zejména spotřebitelskou poptávkou a hrubou tvorbou kapitálu. Nastavení 
reálných měnových podmínek bylo ve 3Q07 v souhrnu zhruba neutrální, když kurzová složka 
byla hodnocena jako mírně uvolněná, zatímco úroková složka jako mírně přísná.  

Podle říjnové prognózy zůstane působení reálné ekonomiky ve 4Q07 proinflační, v průběhu 
roku 2008 se však změní v mírně protiinflační. Za tímto vývojem bude stát zejména uzavření 
mezery výstupu, kde se projeví vliv fiskální politiky, zatímco působení reálných mezd na 
inflaci zůstane zhruba neutrální až slabě protiinflační. Fiskální politika bude ovlivňovat i 
strukturu hospodářského růstu, a to zejména vývoj spotřeby domácností a investic. Vývoj 
inflace ovlivní zejména zvýšení snížené sazby DPH, změny spotřebních daní a zavedení 
ekologických daní. K růstu inflace budou též přispívat rostoucí inflační očekávání. Podle 
říjnové makroekonomické prognózy by se měla celková meziroční inflace pohybovat na 
horizontu měnové politiky (nyní listopad 2008 až květen 2009) nad horním okrajem 
tolerančního pásma postupně se snižujícího inflačního cíle.1 Měnověpoliticky relevantní 
inflace, tj. inflace po očištění o primární dopady změn nepřímých daní, bude v tomto období 
poblíž horního okraje tolerančního pásma klesajícího cíle.  

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní růst nominálních 
úrokových sazeb. Ve 4Q07 by úroveň 3M PRIBORu měla dosáhnout 3,7 %, což odpovídá 
průměru za dosavadní průběh čtvrtletí. Dne 17.12.2007 pak byla tato sazba kótována ve výši 
4,1 %. V 1Q08, kam především dopadne rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb z 
prosincového měnověpolitického zasedání, by měla dle říjnové prognózy úroveň sazby 3M 
PRIBOR činit 4,1 %.  

                                                 
1 Snižující se cíl je součástí předpokladů prognózy počínaje 4. SZ 2007, přičemž oficiálně je komunikován cíl ve 
výši 3 % platný až do konce roku 2009. 
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Prosincová situační zpráva hodnotí rizika říjnové prognózy jako zhruba neutrální. 
Proinflačním směrem působí nové údaje o inflaci, zatímco protiinflační riziko představuje 
dosavadní vývoj měnového kurzu. Tato protisměrně působící rizika prognózy jsou přitom 
mimořádně výrazná, a proto je celkové hodnocení i vzhledem k různé časové dimenzi těchto 
rizik zatíženo značnou nejistotou. Následující text shrnuje hlavní argumenty vedoucí k vyšším 
nebo nižším úrokovým sazbám, než jsou sazby konzistentní s říjnovou prognózou. 

 

2. Argumenty pro vyšší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze 
a) Celková meziroční inflace za listopad je znatelně nad říjnovou prognózou (skutečnost 

5,0 % oproti předpokladu prognózy 3,9 %), a to zejména vlivem neočekávaně vysokého 
růstu cen potravin.2 Stejným směrem avšak v mnohem menší intenzitě působí nový výhled 
regulovaných cen a informace o minulém a budoucím vývoji cen pohonných hmot. 
Rozsah proinflačního rizika z titulu cen potravin však může být nižší, než naznačuje 
modelová simulace v 11. SZ. Vlivem specifického charakteru cenového šoku v cenách 
potravin lze totiž předpokládat, že jeho propagace bude v nové prognóze expertně 
ztlumena. Nelze současně vyloučit, že v listopadové inflaci se již částečně projevilo 
lednové zvýšení snížené sazby DPH a cenový skok v lednu 2008 by z tohoto titulu mohl 
být pod předpoklady říjnové prognózy.  

b) Vlivem kumulace nákladových cenových šoků, administrativních a daňových změn s 
dopady zejména do položek každodenní spotřeby a jejich silné medializace přetrvává 
riziko vyšších sekundárních dopadů těchto šoků a vyššího nárůstu inflačních 
očekávání, než předpokládá základní scénář říjnové prognózy.   

 
3. Argumenty pro nižší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze 
a) Výrazným protiinflačním rizikem prognózy zůstává silnější než předpokládaný kurz 

koruny. Základní scénář říjnové prognózy pracuje s kurzem pro 4Q07 na úrovni 
27,6 CZK/EUR, zatímco dosavadní průměr ke dni 17.12.2007 je 26,9 CZK/EUR, tj. o 
2,7 % silnější. Aktuální kurz ke dni 17. 12. přitom dosahuje úrovně 26,4 CZK/EUR. Na 
jednoročním horizontu předpokládá říjnová prognóza kurz na úrovni 27,3 CZK/EUR. 
V rámci šetření IOFT očekávají převážně domácí analytici kurz na jednoročním horizontu 
na úrovni 26,2 CZK/EUR. Podle šetření FECF očekávají převážně zahraniční analytici 
kurz na stejném horizontu na úrovni 26,4 CZK/EUR. Kurzový vývoj vede kromě přímých 
vlivů na inflaci skrze kanál dovozních cen i k poměrně rychlému zpřísňování reálných 
měnových podmínek. 3. Standardní kurzová citlivostní analýza vypracovaná při přípravě 
říjnové prognózy předpokládá vychýlení kurzu v prvním čtvrtletí prognózy o ± 3 % při 
sazbách nastavených v souladu s prognózou. Simulované posílení koruny o 3 % vede ke 
stabilitě sazeb na úrovni 3,3 – 3,4 % téměř na celém horizontu prognózy. 
Měnověpolitický experiment zpracovaný v souvislosti s 10. SZ potom ukazoval, že k 

                                                 
2 Týdenní šetření cen potravin na prosinec ukazují na zklidnění cenové hladiny v tomto segmentu.   
3 V této souvislosti lze proto očekávat, že silnější reálný kurz bude ve spojení s rychlejším poklesem růstu 
spotřeby domácností a větším zpomalením zahraniční poptávky působit ve směru nižší dynamiky HDP v roce 
2008 ve srovnání se základním scénářem říjnové prognózy. Snížení prognózované dynamiky spotřeby 
domácností bude dáno zejména rychlejším zpomalením reálného disponibilního důchodu vlivem vyšší než dosud 
očekávané inflace v příštím roce a vyššího růstu deflátoru spotřeby domácností (z části i vlivem jeho revize 
v roce 2007). 
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tomu, aby bylo možné sazby ve 4Q07 i 1Q08 ponechat beze změny, by za jinak stejných 
okolností kurz v aktuálním čtvrtletí musel dosáhnout průměrné hodnoty 26,6 CZK/EUR.  

b) Rizikem prognózy úrokových sazeb je také nový výhled zahraničního ekonomického 
vývoje. Podle prosincového CF a aktuálních tržních výhledů4 došlo oproti předpokladům 
prognózy ke snížení odhadu efektivního růstu HDP v eurozóně o 0,3 p.b., přičemž rizika 
nového výhledu jsou i nadále asymetricky vychýlena směrem k nižšímu růstu. Také nový 
výhled jednoročních sazeb EURIBOR signalizuje rizika ve směru nižší hladiny úrokových 
sazeb ve středně dlouhém období ve srovnání s předpoklady říjnové prognózy. Na 
finančních trzích přitom přetrvává značná nejistota související s „druhou vlnou dopadů 
krize na trhu rizikových hypoték“ a výrazně méně optimistickým výhledem 
ekonomického vývoje v USA. 

 
4. Další měnověpolitické úvahy 
Vzhledem k extrémně vyhraněným protisměrným rizikům stávající prognózy není snadné 
odhadnout posun trajektorie úrokových sazeb v příští prognóze. Jisté je zvýšení výhledu 
celkové i měnověpolitické inflace na horizontu do jednoho roku. Vývoj na horizontu měnové 
politiky a za ním je však obklopen značnou nejistotou, která souvisí zejména s rychlostí 
vyprchání aktuálního cenového šoku v cenách potravin a s nejistým kurzovým vývojem. Lze 
učinit mimo jiné tyto dvě měnověpolitické úvahy.  
 
První z nich připouští, že vyrovnanost rizik prognózy inflace na horizontu měnové politiky by 
za určitých okolností mohla vést k doporučení přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb na 
prosincovém zasedání, protože říjnová prognóza avizovala další růst sazeb hned od 
počátku roku 2008.5 Ovšem celkově vysoká nejistota zejména v případě vývoje kurzu hovoří 
ve prospěch opatrnosti a vyčkání na komplexní vyhodnocení nastalé situace v nové 
prognóze v 1.SZ 2008.  
 
Druhá úvaha vede k rychlému pokračování ve zvyšování sazeb, pro které hovoří fakt, že 
kumulace cenových šoků z různých oblastí vedoucí k prudkému nárůstu inflace má potenciál 
ovlivnit doposud dobře ukotvená inflační očekávání. Tato očekávání se skutečně začínají 
vzdalovat od inflačního cíle ČNB, a to nejen v ročním horizontu, ale i v delším výhledu. Dle 
prosincových IOFT očekávají analytici v tříletém horizontu inflaci na úrovni 2,7 % (vs. 2,4 % 
po ohlášení nového cíle v březnu letošního roku) a významný posun směrem vzhůru 
signalizují v témže horizontu i inflační očekávání podniků (aktuálně 4,2 % oproti 2,9 % 
v červnu a 3,4 % v září). Dle harmonizovaného šetření Evropské komise mezi domácnostmi 
v zemích EU byla inflace v listopadu českými domácnostmi vnímána jako nejvyšší od roku 
2002 a výhled domácností pro inflaci na rok dopředu pak nejvyšší dokonce od roku 1998. 
Tuto úvahu rovněž podporuje fakt, že už základní scénář říjnové prognózy vedl k poměrně 
výraznému a dlouhodobému přestřelování inflačního cíle. Hrozí, že by toto přestřelování 
mohlo být vzhledem k posledním vývoji inflace ještě výraznější. Ve výsledku by mohla být 
ohrožena kredibilita měnové politiky ČNB, která se zavázala plnit nový inflační cíl resp. 
umožnit postupný pokles inflace směrem k novému cíli již v určitém časovém předstihu. 
Udržet inflační očekávání ukotvená v blízkosti inflačního cíle bude v nadcházejícím období 
velkou výzvou pro měnovou politiku a její komunikaci (viz komunikační doporučení v textu 
                                                 
4 Připomínáme, že simulace GRIPu ve 12. SZ byla provedena na základě listopadového CF a tržních výhledů 
odečtených ke dni jeho šetření.  
5 A to tím spíše, že další zasedání bankovní rady k nastavení úrokových sazeb se uskuteční v souladu s novým 
harmonogramem až v únoru 2008.  
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minulého MPD). Čelit této výzvě lze dalším zvýšením sazeb na prosincovém 
měnověpolitickém zasedání bankovní rady, které, přestože není očekáváno (nebo možná 
právě proto), může vyslat jasný signál o ochotě centrální banky bojovat o kredibilitu své 
měnové politiky a inflačního cíle.  
 
 

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 

Na listopadovém zasedání (29.11.) BR zvýšila limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace o 0,25 p.b. na 3,50 %. Toto rozhodnutí bylo očekáváno většinou účastníků finančního 
trhu. Z dotazníků IOFT (15.11.) vyplývalo, že na listopadovém zasedání BR ČNB 8 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 4,25 % (medián 3,75 %). Šetření agentury 
Reuters (22.11.) ukazovalo, že zvýšení základních sazeb na listopadovém zasedání BR ČNB 
předpokládalo 9 ze 17 dotazovaných analytiků. Ostatní očekávali zpřísnění měnové politiky 
takto: 12M07 (3 analytici), 1Q08 (4 analytici) a 1H08 (1 analytik). Rozmezí úrovně 2T repo 
sazby v ročním horizontu činilo 3,25 až 4,25 % (medián 3,75 %). 

Na pozdější tiskové konferenci guvernér ČNB Z. Tůma oznámil, že BR rozhodla poměrem 
hlasů 5:2. Guvernér uvedl, že rizika prognózy jsou celkově mírně protiinflační. Za proinflační 
riziko označil celkovou inflaci (sekundární dopady nákladových šoků), protiinflačně naopak 
působí kurz koruny, výhled nižšího růstu ekonomiky v eurozóně a nižší inflační tlaky z reálné 
ekonomiky. Guvernér dále prohlásil, že rozhodování BR bylo těsné v tom smyslu, že zazněly 
velmi silné argumenty pro ponechání i pro zvýšení sazeb, ke kterému se BR nakonec 
přiklonila. Hlavním argumentem byl fakt, že stávající prognóza je i přes některá protiinflační 
rizika konzistentní s rostoucí trajektorií úrokových sazeb. Podle guvernéra je velmi obtížné 
předjímat další pohyb sazeb, které mohou jít kterýmkoliv směrem. Významným faktorem 
případného snížení sazeb by byl kurz. 

Během měsíce prosince se dva členové BR vyjádřili k možnému budoucímu vývoji 
základních sazeb ČNB (viz Tabulka). Tato komunikace vyzněla spíše ve smyslu dalšího 
zpřísnění měnové politiky ČNB v nejbližším období. 

Sazby na peněžním trhu se po posledním zasedání BR dále mírně zvýšily po celé délce 
křivky. Nejvyšší nárůst (0,4 p.b.) byl zaznamenán ve splatnosti 1M, což zřejmě souvisí 
s poptávkou po likviditě na evropských peněžních trzích. Výnosová křivka sazeb PRIBOR se 
proto od této splatnosti poměrně výrazně zploštila (viz Graf 2). Tržní trajektorie 3M sazeb 
naznačuje očekávání zvýšení základních sazeb ČNB v nejbližším období a poté delší období 
stability. 

Sazby IRS také mírně vzrostly ve všech splatnostech, nejvíce ve splatnosti 1R (0,2 p.b.). 
Spread 5R – 1R dosahuje 0,1 p.b., spread 10R – 1R činí 0,3 p.b. 

Současná očekávání ohledně budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. 
Z dotazníků IOFT (10.12.) vyplývá, že na prosincovém zasedání BR ČNB 2 analytici z 12 
předpokládali zvýšení základních sazeb o 0,25 p.b. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 
1R se pohybovaly v rozmezí 3,50 až 4,25 % (medián 3,75 %). 

Ze šetření agentury Reuters (14.12.) vyplývá, že zvýšení základních sazeb na prosincovém 
zasedání BR ČNB předpokládá 5 ze 16 dotazovaných analytiků. Ostatní očekávají zpřísnění 



 5

měnové politiky během 1Q08 (10 analytiků) nebo 2Q08 (1 analytik). Rozmezí úrovně 2T 
repo sazby v ročním horizontu činí 3,50 až 4,25 % (medián 4,00 %). 

V horizontu 1R se i nadále očekává apreciace kurzu. Podle analytiků v rámci šetření IOFT 
by kurz měl posílit na 26,19 CZK/EUR (rozpětí 25,50 až 27,00), tj. o 2,6 % vzhledem 
k průměru za 4Q07 do 17.12. Analytici v rámci šetření FECF předpokládají posílení kurzu na 
26,39 CZK/EUR, tj. o 1,8 %. Základní scénář prognózy očekává pro 4Q08 kurz na úrovni 
27,30 CZK/EUR. 

 
7.12. L. Niedermayer 

(rozhovor pro Hospodářské 
noviny) 

Epizoda vyšší inflace by měla počátkem roku 2009 odeznít. Závisí to mimo jiné na tom, 
že sekundární dopady růstu některých cen budou tlumeny a vyšší inflace se nepřelije 
do inflačních očekávání či neadekvátního růstu mezd. Proto mám za to, že je třeba do 
této epizody vstoupit s vyššími úrokovými sazbami. Zároveň nemohu vyloučit, že dojde-
li k odeznění inflačních tlaků rychle, bude adekvátní úrokové sazby poměrně brzy 
snížit. 

10.12. M. Singer 

(rozhovor pro Bloomberg) 

Data o vývoji inflace jsou nepochybně signálem, že hladina restrikce, kterou jsme 
považovali za dostatečnou pro omezení cen by se mohla ukázat jako nepostačující. 
Výsledná trajektorie úrokových sazeb v tomto bodě mi není jasná… Měnový kurz je 
bezpochyby poměrně podstatně silnější, než předpokládala říjnová prognóza, a je 
mnohem vyšší, než je trend zhodnocování koruny. Je třeba vzít v úvahu také 
očekávané zpomalení globálního ekonomického růstu a turbulence na úvěrových 
trzích, protože světoví investoři mohou prodávat česká aktiva, aby pokryli ztráty jinde… 
Inflace a měnový kurz vyskočily mnohem více, než jsme čekali. Jsem vždy ochoten 
rychle přizpůsobit sazby daným podmínkám. 

 
 
6. Měnověpolitické doporučení SMS 
SMS doporučuje zvýšit měnověpolitické úrokové sazby o 0,25 procentního bodu. 
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Graf 1: Prognóza inflace z 10. SZ 2007 a cílové pásmo  
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Graf 2: Výnosové křivky PRIBOR 

3.30

3.50

3.70

3.90

4.10

4.30

2T 1M 3M 6M 1R

den projednání 11.SZ
den po projednání 11.SZ 
Minutes 11.SZ
17.12.

 
 
Graf 3: Úrokové spready – PRIBOR 
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Graf 4: 3M PRIBOR, FRA 
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Graf 5: 3M EURIBOR, FRA 
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Graf 6: IRS CZK 
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Graf 7: Kurzy středoevropských měn (1.10. = 1.0) 
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Graf 8: Kurz CZK/EUR 
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Graf 9: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v % 
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