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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2008
Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář prognózy z 5. SZ 2008

Východiskem pro srpnové měnověpolitické rozhodnutí je makroekonomická prognóza
z 5. SZ 2008 připravená s využitím nového strukturálního modelu g3. Následující odstavce ve 
stručnosti shrnují počáteční podmínky, předpoklady a vyznění této prognózy. 

Podle nové prognózy se ekonomika nachází ve fázi sestupu z vrcholu hospodářského cyklu. 
Celkové inflační tlaky reprezentované mezerou reálných mezních nákladů v sektoru 
spotřebních statků jsou ve 2Q08 hodnoceny jako neutrální až mírně protiinflační, když
proinflační působení domácích inflačních faktorů bylo v uplynulém čtvrtletí kompenzováno 
výrazným posilováním kurzu koruny. Ten začal působit protiinflačně jak prostřednictvím 
dovozních cen, tak svým vlivem na reálnou ekonomiku.

Nová prognóza předpokládá pro letošní rok efektivní ekonomický růst v eurozóně na úrovni 
2,0 %, v letech 2009 resp. 2010 pak 1,3 % resp. 1,8 %. Spotřebitelské ceny v efektivní 
eurozóně porostou v letošním roce o 3,1 %, poté je v letech 2009 resp. 2010 očekáváno 
zpomalení růstu na 2,3 % resp. 1,9 %. Prognóza předpokládá průměrné tříměsíční eurové 
sazby v letech 2008 i 2009 na úrovni 4,2 %, v roce 2010 pak jejich pokles na 4,0 %.1

Předpokládaný schodek veřejných rozpočtů ČR pro rok 2008 je na úrovni 1,1 % HDP, pro rok 
2009 pak ve výši 1,3 % HDP. 

Na základě nové prognózy předpokládáme v roce 2008 výrazné zpomalení ekonomického 
růstu až k úrovni 3 %, zejména v důsledku zhodnoceného kurzu koruny a zpomalení 
zahraniční poptávky. Zpomalení růstu ekonomické aktivity bude doprovázeno sníženou 
poptávkou po práci a poklesem dynamiky nominálních mezd. Růst soukromé spotřeby
domácností se po zpomalení v prvním pololetí 2008 začne počínaje jeho druhým pololetím
postupně zvyšovat vlivem mírného zvýšení růstu reálných mezd a snížení reálných úrokových 
sazeb. Ke zpomalení hospodářského růstu tak nejvíce přispěje vývoj investic a (čistých) 
exportů. Pokles domácích inflačních tlaků v kombinaci s protiinflačně působícím kurzem 
koruny skrze dovozní ceny povede na horizontu prognózy k poklesu inflace směrem k cíli.

Podle nové prognózy se bude celková inflace spotřebitelských cen v roce 2008 nadále
pohybovat nad horním okrajem tolerančního pásma klesajícího inflačního cíle. S odezněním 
jednorázových inflačních vlivů ze závěru loňského a počátku letošního roku pak inflace na 
začátku roku 2009 rychle poklesne a následně se postupně dostane do horní poloviny 
tolerančního pásma postupně se snižujícího inflačního cíle2, kde se bude nacházet i na
horizontu měnové politiky (aktuálně zhruba druhá polovina roku 2009). Měnověpoliticky 
relevantní inflace, tj. celková inflace po očištění o primární dopady změn nepřímých daní, se 
bude ve stejném období díky odeznění příspěvku změn nepřímých daní nacházet na úrovni
celkové inflace. 

                                                
1 V souvislosti s přechodem na model g3 došlo ke změně referenční zahraniční úrokové sazby z jednoroční na 
tříměsíční. Kromě toho byly vzhledem k výrazně nižší míře kreditního rizika namísto tříměsíčních sazeb 
EURIBOR zvoleny sazby EONIA 3M swap.
2 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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S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní klesající trajektorie 
úrokových sazeb ve zbytku roku 2008 a poté zhruba jejich stabilita po většinu roku 2009. V
3Q08 by měla úroveň 3M PRIBORu podle základního scénáře dosáhnout 3,6 %, tedy 
přibližně stejné úrovně, jakou předpokládala 3. SZ (3,5 %)3. Průměr tříměsíčních sazeb za 
dosavadní průběh čtvrtletí dosáhl 4,1 %, aktuální hodnota ke dni 4.8.2008 byla 3,9 %. 

Přibližnému naplnění trajektorie 3M sazeb ze základního scénáře odpovídá snížení základních 
úrokových sazeb na srpnovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady o 0,50 p.b. resp. ve 
volnější interpretaci dvě snížení po 0,25 p.b. v průběhu aktuálního čtvrtletí (tj. v srpnu a září). 
Výsledná úroveň tržních sazeb však také do značné míry závisí na komunikaci rizik nové 
prognózy a budoucí trajektorie úrokových sazeb ze strany bankovní rady a přijetí této 
komunikace na trzích. 

Součástí 5. SZ jsou kromě základního scénáře i dva alternativní scénáře. První alternativní 
scénář reaguje na nedávné prudké zhodnocení kurzu koruny (viz část 3 tohoto MPD).
Druhý alternativní scénář zachycuje prognózu vytvořenou pomocí modelu QPM, který byl 
v minulosti využíván jako jádrový predikční model a počínaje 5. SZ byl nahrazen novým 
strukturálním modelem g3. Podobně jak tomu bylo v případě alternativního scénáře
vytvořeného modelem g3 při minulé situační zprávě a prezentovaného ve Zprávě o inflaci 
II/2008, alternativní scénář vytvořený modelem QPM nemá primárně za cíl vymezovat se 
vůči základnímu scénáři. Účelem je vzhledem k poněkud odlišné povaze a mechanismům
obou modelů umožnit kontinuitu pohledu na ekonomický vývoj a zabezpečit plynulý
přechodu na nový model.4

Situační zpráva hodnotí rizika základního scénáře nové prognózy jako zhruba vyrovnaná. 
Následující kapitoly shrnují hlavní argumenty vedoucí k vyšším resp. nižším sazbám, než jsou 
sazby konzistentní se základním scénářem prognózy z 5. SZ. 

2. Argumenty pro vyšší trajektorii úrokových sazeb oproti 
základnímu scénáři prognózy

Proinflačním rizikem prognózy je možný vyšší než novou prognózou očekávaný růst mezd. 
V základním scénáři očekáváme, že domácnosti neprosadí růst mezd, který by kompenzoval
letošní vysokou inflaci taženou zejména rychlým růstem regulovaných cen. V případě mezd 
přitom existuje zvýšená nejistota jak ohledně jejich „skutečného“ aktuálního růstu (resp. vlivu 
mimořádných faktorů na pozorovanou mzdovou dynamiku), tak ohledně budoucího vývoje. 
Případné zvýšení nominálních mezd nad úroveň základního scénáře prognózy by vedlo 
ke zvýšení nákladových tlaků na výrobce a i přes tlaky na snížení zaměstnanosti následně  
k vyšší inflaci. Riziku vyššího růstu mezd by přitom mohl na první pohled odpovídat druhý
alternativní scénář vytvořený pomocí modelu QPM, nicméně účel sestavení této alternativy, 
jak je uvedeno výše, byl jiný. Vzhledem k podobnému vyznění této alternativy v oblasti 
domácích inflačních tlaků, inflace a sazeb jako v případě základního scénáře je relevance 
využití této alternativy pro posouzení daného rizika pouze omezená. Kvalitativně pak
vnímanému riziku spíše odpovídá nebezpečí vyšší propagace nákladových šoků do inflačních 
očekávání a inflace v ostatních cenových okruzích v minulosti simulované ve staré 

                                                
3 Tím je míněn základní scénář prognózy ze 3. SZ na bázi modelu QPM. 
4 Implikovaná trajektorie úrokových sazeb odpovídající vyznění alternativního scénáře připraveného modelem 
QPM leží v 3Q08 resp. 4Q08 o 0,6 p.b. resp. 0,2 p.b nad trajektorií základního scénáře prognózy. Zde hraje 
určitou roli přítomnost mezery výstupu v reakční funkci modelu QPM, jejíž kladná hodnota zpočátku brání 
rychlejšímu poklesu sazeb v reakci na zpomalující výhled inflace. V dalším období jsou pak obě trajektorie
úrokových sazeb zhruba stejné. K výraznějšímu rozdílu dochází pak u meziročního růstu HDP, který je 
v alternativním scénáři prognózován pro rok 2009 v průměru 0,7 p.b. pod prognózou základního scénáře, a 
mezd.
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verzi modelu QPM. Tehdejší simulace signalizovaly potřebu znatelně vyšších úrokových 
sazeb oproti tehdejšímu základnímu scénáři. 

Meziroční růst nominálních mezd se v alternativním scénáři postupně vzdaluje od základního 
scénáře a v 4Q09 předpokládá prognóza vytvořená modelem QPM růst o 1,5 p.b. vyšší než 
prognóza modelu g3. Riziko vyššího růstu nominálních mezd nelze vyloučit ani v případě 
nepodnikatelské sféry. 

3. Argumenty pro nižší trajektorii úrokových sazeb oproti
základnímu scénáři prognózy

Protiinflačním rizikem může být pokračující zhodnocovaní měnového kurzu. Základní 
scénář stávající prognózy pracuje s kurzem pro 3Q08 na úrovni 24,4 CZK/EUR, přičemž 
dosavadní průměr ke dni 4.8.2008 je 23,6 CZK/EUR. Nedávno kurz navíc úspěšně atakoval
hranici 23,0 CZK/EUR a až v reakci na verbální intervenci guvernéra ČNB a další prohlášení 
členů bankovní rady následovalo oslabení měnového kurzu. Kurzové riziko je tentokrát 
kvantitativně zpracováno formou alternativního scénáře. Při měnovém kurzu nastaveném 
v 3Q08 na průměrnou hodnotu 23,0 CZK/EUR se implikovaná trajektorie sazeb dostává na 
nejbližší čtyři čtvrtletí pod hranici 3 %. Celková i měnověpolitická inflace se přitom nacházejí
jen mírně pod prognózou základního scénáře.

Riziko silnějšího kurzu koruny je zmírňováno očekáváními jeho dalšího vývoje. V horizontu 
jednoho roku počítají analytici s mírným oslabením kurzu ze současné úrovně. Základní 
scénář prognózy přitom předpokládá v horizontu jednoho roku kurz na úrovni 24,5
CZK/EUR, domácí analytici oslovení v rámci šetření IOFT kurz 24,6 CZK/EUR a zahraniční 
analytici oslovení v rámci šetření FECF kurz na úrovni 24,3 CZK/EUR. Stejně jako při 
poslední prognóze navíc platí, že tržní výhled úrokových sazeb a očekávání analytiků leží 
podstatně výše, než je trajektorie konzistentní se základním scénářem prognózy. V případě 
přiblížení tržního výhledu sazeb prognóze tedy není možné vyloučit ani tlaky na oslabení 
kurzu koruny pod hodnoty očekávané základním scénářem. Zejména při případném snížení 
sazeb o 0,5 p.b. nelze vyloučit, že kurz by mohl oslabit až na slabší úrovně než v základním 
scénáři. A to zejména v kombinaci s námi očekávaným příchodem výrazně negativních zpráv 
o vývoji reálné ekonomiky dokumentujících nepříznivé dopady předchozího prudkého 
posilování. Provedený měnově politický experiment ukazuje, že v případě nečekaného 
prudkého oslabení kurzu koruny na hodnoty zhruba 25,4 CZK/EUR v průměru za 3Q08 při 
vývoji sazeb v tomto období na úrovni základního scénáře by následně měly sazby až do 
konce roku 2009 zhruba stagnovat na hodnotách kolem 3,6 %. 

4. Další měnověpolitické úvahy

Poslední dvě prognózy avizovaly nástup fáze snižování úrokových sazeb počínaje třetím 
čtvrtletím letošního roku. Toto vyznění potvrdila i nová prognóza a období snižování sazeb
tak dle prognózy právě nastává. Při rozhodování o rozsahu snížení sazeb na srpnovém 
měnověpolitickém zasedání bude třeba vážit výše uvedené argumenty ve prospěch nižších 
resp. vyšších sazeb ve srovnání se základním scénářem.

Nad rámec těchto argumentů je zde určitá míra nejistoty týkající se rozsahu a časování 
dopadů posílení měnového kurzu do celkové inflace. Silný kurz se už projevil v dovozních 
cenách resp. v cenách výrobců, začíná silně ovlivňovat reálnou ekonomiku, ale jeho dopady
jsou zatím patrné pouze v omezeném okruhu komodit. V některých segmentech dovozů
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přitom standardně dochází k dočasnému navýšení marží, které by však vzhledem k vysoce 
konkurenčnímu charakteru tohoto druhu podnikání a možnostem přímých nákupů v zahraničí 
(v pohraničí, přes internet) nemělo přetrvávat dlouho. To platí obzvláště s ohledem na 
očekávané zpomalení hospodářského růstu a zkušenost z roku 2002-03 – v pohledu modelu 
g3 velmi silně připomínající současnou situaci – je v tomto směru jednoznačná. 

Jedna z úvah se může týkat rovněž zvyšování regulovaných cen v letech 2009 a 2010. 
Stávající prognóza pracuje s nárůstem regulovaných cen, zejména z titulu deregulace nájmů a 
nárůstu regulovaných cen energií pro domácnosti, na úrovni přibližně 7 % v letech 2009 i 
2010. Dopad úprav regulovaných cen do inflace v těchto letech je tak přibližně 1,3 p.b. resp. 
1,4 p.b. Implikovaná trajektorie úrokových sazeb pak na konci roku 2009 a začátku roku 2010 
i v reakci na nárůst regulovaných cen roste. Otázkou je, jaká je pravděpodobnost, že současný 
výhled regulovaných cen bude také skutečně realizován, až se budou příslušné regulační 
orgány resp. municipality v budoucnosti rozhodovat o zvýšení konkrétních cen. To má být dle 
prognózy přibližně v období, kdy budou kulminovat dopady posílení měnového kurzu v 
podobě zpomalení hospodářského růstu a inflace. Pokud by nedošlo k výraznému růstu 
regulovaných cen, ale tyto by rostly tempem čisté inflace, pak by dle výsledků provedeného 
měnověpolitického experimentu trajektorie úrokových sazeb ležela ve druhé polovině roku 
2009 resp. prvním čtvrtletí roku 2010 o 0,2 p.b. resp. 0,4 p.b. pod trajektorií základního 
scénáře. Stejný výsledek přináší experiment, v němž by na růst regulovaných cen v roce 2010 
byla uplatněna ex ante výjimka stejně jako v případě primárních dopadů změn nepřímých 
daní. 

Stejně jako v minulém MPD doporučujeme komunikovat (např. na tiskové konferenci po 
měnověpolitickém zasedání), že oproti původním předpokladům ČNB dojde pravděpodobně 
v nejbližších měsících k opětovnému dočasnému mírnému zvýšení inflace vlivem dopadu 
změn nepřímých daní na cigarety a dozvukům zvyšování cen energií na světových trzích
(pravděpodobně se to objeví již v datech za červenec, která budou publikována den po 
srpnovém zasedání). V této souvislosti možno připomenout, že při svém rozhodování o 
nastavení měnové politiky ČNB bere v úvahu vývoj inflace na horizontu měnové politiky 
(nikoliv její aktuální úroveň), a že na tomto horizontu má současný vývoj kurzu, ačkoliv není 
jediným faktorem vývoje inflace, významné dezinflační dopady. A současně tedy, že 
nastavením sazeb nereagujeme primárně na poslední kurzový vývoj, ale že vyvažujeme jeho 
očekávané dopady do inflace. 

Podobně se nabízí připomenout zejména odborné veřejnosti, že počínaje touto prognózou 
přechází ČNB na nový jádrový predikční model g3 a účel zpracování alternativního scénáře 
s využitím QPM. 

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB

Na červnovém zasedání (26.6.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni 3,75 %. Toto rozhodnutí bylo očekáváno většinou účastníků 
finančního trhu. Z dotazníků IOFT (12.6.) vyplývalo, že na červnovém zasedání BR ČNB 4 z 
12 analytiků předpokládali zvýšení základních sazeb o 0,25 p.b., ostatní očekávali stabilitu. 
Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly v rozmezí 3,50 až 4,00 % 
(medián 3,75 %). Ze šetření agentury Reuters (20.6.) vyplývalo, že na červnovém zasedání 
BR ČNB 2 ze 16 dotazovaných analytiků předpokládali zvýšení základních sazeb o 0,25 p.b., 
ostatní očekávali stabilitu. Očekávání v delším časovém horizontu byla rozložena takto: 
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zvýšení v 3Q08 (8 analytiků), stabilita sazeb (2 analytici) a snížení v 1-3Q09 (4 analytici). 
Rozmezí úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo 3,50 až 4,25 % (medián 3,75 %).

Na pozdější tiskové konferenci guvernér ČNB Z. Tůma oznámil, že BR rozhodla poměrem 
hlasů 6:1, jeden člen hlasoval pro zvýšení sazeb o 0,25 p.b. Guvernér uvedl, že debata byla o 
shodě na existenci výrazných rizik, a to jak na proinflační straně, tak také o dostatečně silných 
protiinflačních rizicích. K proinflačním rizikům patří vývoj vnějšího prostředí, zejména pak 
vyšší výhled sazeb 1R Euribor a vyšší výhled cen ropy. Z domácího prostředí se jedná o 
rychlejší růst mezd v podnikatelském sektoru. Mezi silné protiinflační riziko patří výrazně 
silnější než očekávaný kurz koruny. Za další protiinflační riziko je považovaný větší než 
očekávaný pokles ekonomické aktivity. Guvernér připomenul, že implicitní trajektorie 
úrokových sazeb konzistentní se stávající prognózou je mírně klesající.

Během července se několik členů BR vyjádřilo k možnému budoucímu vývoji základních 
sazeb ČNB (viz Tabulka). Tato komunikace naznačovala možné snížení základních sazeb 
ČNB na srpnovém zasedání BR, především s ohledem na rekordně posilující korunu.

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR klesly, především ve střední a delší části 
křivky. Přesto výnosová křivka sazeb PRIBOR je stále mírně rostoucí (viz Graf 2). Ještě 
výrazněji poklesly sazby FRA (cca o 0,8 p.b.), tržní trajektorie 3M sazeb se počínaje 4Q08 ve 
zbytku horizontu pohybuje těsně pod hladinou stávající repo sazby. Lze tak říci, že tržní 
trajektorie je zhruba konzistentní se snížením úrokových sazeb na srpnovém 
měnověpolitickém zasedání o 0,25 p.b. Trajektorie sazeb konzistentní se základním scénářem 
aktuální prognózy leží přitom ve srovnání s tržním výhledem na nižší hladině.

Sazby IRS se od posledního zasedání BR také podstatně snížily, především v kratších 
splatnostech. Spread 5R – 1R dosahuje 0,2 p.b., spread 10R – 1R činí 0,6 p.b.

Současná očekávání ohledně budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. 
Z dotazníků IOFT (16.7.) vyplývá, že na srpnovém zasedání BR ČNB 1 z 11 analytiků 
předpokládal snížení základních sazeb o 0,25 p.b., ostatní očekávali stabilitu. Odhady úrovně 
2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly v rozmezí 3,25 až 4,00 % (medián 3,75 %).

Ze šetření agentury Reuters (1.8.) vyplývá, že na srpnovém zasedání BR ČNB 5 z 19 
dotazovaných analytiků předpokládá snížení základních sazeb o 0,25 p.b., ostatní očekávají 
stabilitu. Očekávání v delším časovém horizontu jsou rozložena takto: snížení v 9/08 (3 
analytici), snížení v 4Q08 (3 analytici), snížení v 1Q09 (2 analytici), stabilita sazeb (4 
analytici) a zvýšení v 3-4Q08 (2 analytici). Rozmezí úrovně 2T repo sazby v ročním 
horizontu činí 3,00 až 4,00 % (medián 3,50 %).

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R oslabí na 24,56 CZK/EUR 
(rozpětí 23,20 až 25,10), tj. o 4,4 % vzhledem k průměru za 3Q08 do 4.8. Analytici v rámci 
šetření FECF také předpokládají oslabení, a to o 3,1 % na 24,25 CZK/EUR. Základní scénář 
prognózy očekává pro 3Q09 kurz na úrovni 24,50 CZK/EUR.

Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích

7.7. M.Hampl

(rozhovor pro Hospodářské noviny)

Silná koruna nebude pravděpodobně k tlumení vysoké inflace stačit, a je proto 
potřeba zvýšit úrokové sazby… Všichni chceme logicky dosednout komfortně na 
začátku přistávací dráhy. Já si subjektivně myslím, že k tomu je potřeba ještě 
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trochu snížit rychlost, abychom riskantně nedosedali až ve druhé půli přistávací 
dráhy a neměli málo času na dobrzdění. Ostatní kolegové z bankovní rady by 
vám asi naopak řekli, že brzdit teď může znamenat riziko, že dosedneme příliš 

brzy....Nevylučuji, že by rostoucí sazby přispěly k dalšímu posílení měny. 

Domnívám se ale, že pokud je aktuální zájem o korunu dán jen tím, že se světový 
"přebytek likvidity" přesunul od jedné skupiny aktiv - hypoték, ke komoditám, 
potravinám či právě bezpečným měnám, pak může být vliv úrokového diferenciálu 
slabší než za normálních okolností.

8.7. M.Singer

(rozhovor pro iHNed)

ČNB očekávala, že ke snížení inflace zpět k jejímu inflačnímu cíli jí napomůže i 
určité zpomalení české ekonomiky. Rozhodne-li se ovšem, že stávající 
bezprecedentní posilování koruny by mohlo vést k podstřelení cíle na horizontu 
prognózy, neznamená to, že nemůže zasáhnout a bránit masivnímu propadu 
poptávky způsobujícímu pokles cen pod inflační cíl uvolněním své měnové 
politiky

10.7. R.Holman

(rozhovor pro Reuters)

Vzhledem k silné koruně, která je hlavním protiinflačním rizikem, nejspíše nedojde 
na srpnovém MP zasedání ČNB ke změně úrokových sazeb. Do konce roku však 
vzhledem k velikým nejistotám nelze vyloučit změnu na obě strany.

22.7. Z.Tůma

(rozhovor pro Bloomberg)

Debata, kterou jsme měli na posledních měnových jednáních, zda ponechat 
sazby nebo je zvýšit, je v tuto chvíli u konce – nyní zde bude debata, zda sazby 
ponechat nebo snížit. Pokud koruna zůstane na těchto úrovních nebo dále posílí, 
nemohu vyloučit, že se otevře debata, jak moc sazby snížit…S tím, co koruna 
předvedla v posledních měsících, se odvažuji říci, že nelze vyloučit, že v klíčovém 
horizontu čtyř až šesti čtvrtletí podstřelíme náš inflační cíl. Je zřejmé, že žádná 
ekonomika nemůže ustát takové výrazné posilování měny bez poškození…
Nemohu úplně a navždy vyloučit“, že ČNB bude prodávat koruny, ale vzhledem k 
politice, kterou jsme provozovali v posledních pěti až šesti letech, je jasné, že 
nepospícháme s politikou intervence a že je to pro nás ta poslední možnost.

23.7. M.Hampl

(rozhovor pro internetový server 
Ekonomu)

Přiměřené posilování kurzu měny je v konvergující zemi s dlouhodobě stabilní 
inflací naprosto normální a přirozené, podle ČNB je fundamentálně odůvodněné 
zhodnocování reálného kurzu o cca. 3-4 % ročně. Že se aktuálně pohybujeme 
mimo tyto hranice reálného zhodnocení, je zjevné. Centrální banka i nadále může 
se sazbami hýbat libovolně, ovšem měnové podmínky v ekonomice mají dvě 
"nohy": úrokovou a kurzovou. Mix obou je nutné brát v úvahu a diskuse je tedy 
pouze o tom, jak přísná či uvolněná má být úroková složka při očekávaném vývoji 
složky kurzové, aby měnové podmínky zajistily plnění inflačního cíle. Problémem 
tedy nejsou svázané ruce centrální banky, ale mimořádná nejistota ohledně 
budoucího vývoje v zahraničí i doma a tedy obtížnost nastavení sazeb tak, aby se 
ex-post jevilo jako optimální. Obecně platí, že impulsem pro změnu sazeb na 
jednu či druhou stranu je v režimu cílování inflace očekávaná odchylka inflace od 
cíle jedním či druhým směrem nebo hromadění proinflačních či protiinflačních 
rizik.

25.7. M.Hampl

(rozhovor pro Český rozhlas)

Posilování koruny se v poslední době vymknulo z kloubů. Pamatujeme si, co se s 
ekonomikou stalo po roce 2002 - do roka a do dne po té periodě výrazného 
posilování koruny se inflace dostala do záporných hodnot, zpomalil se růst 
exportů, takže ekonomika už má konkrétní zkušenost s tím, co neudržitelně 
posilující kurs s ní může udělat. 

28.7. E.Zamrazilová

(rozhovor pro Dow Jones Newswires)

Risks to inflation favor cutting interest rates or leaving them unchanged, rather 
than creating a need to further tighten monetary policy…The intense and rapid 
appreciation of the koruna can't end without damage to the economy, from a 
macro-economic point of view… The full effect of the last interest rate increase, in 
February, will take place in the second quarter of next year. The delayed impact 
of recent monetary policy moves, together with inflation's high base-effect on the 
year, further support expectations that inflation will decelerate later this year and 
early next year.

29.7. M.Singer

(rozhovor pro Patria online)

Dokážu si představit, že budu na srpnovém zasedání BR zvažovat snížení sazeb.
Pokud jde o faktory, určitě bude hrát u mne i mých kolegů velkou roli například 
odhad toho, kam se ubírají inflační očekávání, vnější vývoj, jsou-li již viditelné 
znaky ochlazování naší ekonomiky a co si myslet o kursu. Nicméně si netroufám
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hádat výsledek jednání… Na úrovních, na nichž se koruna vyskytuje nyní, už je 
podle mě možné mít obavu z podstřelení inflačního cíle na horizontu měnové 
politiky.

29.7. P.Řežábek

(rozhovor pro MF Dnes )

Dokážu si dokonce představit i diskuzi o více než 0,25pb snížení základních 
sazeb, například o polovinu procentního bodu… Inflační tlaky jsou letos ve velké 
míře tvořeny vlivy daňových změn, zavedením poplatků ve zdravotnictví i 
nárůstem cen potravin z konce loňského roku, a ty z domácí ekonomiky rychle 
odezní… Je pravděpodobné, že naše nová prognóza inflace se posune směrem 
vzhůru.

30.7. E.Zamrazilová

(odpovědi na dotazy Hospodářských 
novin)

Zvažovat riziko podstřelení inflačního cíle v roce 2009 je namístě. Argumentem 
pro snížení sazeb by pro mne bylo ale především to, že nadměrné posílení 
koruny začíná být pro ekonomiku problémem šokového typu…Stávající úroveň 
kurzu koruny se do ekonomiky bude promítat postupně - korunu skutečně 
považuji za natolik silnou, aby mohla dovést inflaci během příštího roku nejen 
zpět ke středu cílového pásma, ale spíše do jeho spodní poloviny.

6. Měnověpolitické doporučení SMS

SMS doporučuje snížit na srpnovém měnověpolitickém zasedání úrokové sazby o 0,25 
procentního bodu. 

Současně doporučujeme komunikovat klesající trajektorii úrokových sazeb konzistentních 
s prognózou ve zbytku roku 2008, tj. že případné snížení sazeb v srpnu je pravděpodobně 
začátkem delšího cyklu snižování úrokových sazeb. 
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Graf 1: Prognóza inflace z 5. SZ 2008 a cílové pásmo 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I/06 II III IV I /07 I I III IV I/08 II III IV I/09 II III IV I/10

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: 3M EURIBOR, FRA
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Graf 6: IRS CZK
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Graf 7: Kurzy středoevropských měn (2.5. = 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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Graf 10: Inflační očekávání a vnímání inflace v případě domácností (mezinárodní srovnání)
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Graf 11: Inflační očekávání dalších subjektů v české ekonomice
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Graf 12: Vějířový graf prognózy úrokových sazeb (3M PRIBOR v %)
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