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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2009
Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář prognózy z 5. SZ 2009

Východiskem pro srpnové měnověpolitické rozhodování je nová makroekonomická 
prognóza z 5. SZ 2009. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, 
předpoklady a vyznění této prognózy. 

Domácí ekonomika se v současnosti nachází poblíž dna hospodářského poklesu. Inflační tlaky
ve 2Q09 jsou hodnoceny jako proinflační vlivem minulého znehodnocení měnového kurzu. 
Tento vliv je však tlumen poklesem cen v zahraničí i snížením marží dovozců. Také je
částečně kompenzován protiinflačními tlaky z domácí ekonomiky.

Prognóza pracuje s předpokladem poklesu ekonomické aktivity v efektivní eurozóně 
v letošním roce o 4,7 %, v letech 2010 a 2011 je pak očekáván růst ve výši 0,4 % a 1,6 %. 
Předpoklad inflace spotřebitelských cen v efektivní eurozóně je pro letošní rok na úrovni
0,8 %, v letech 2010 a 2011 je pak očekáván růst spotřebitelských cen o 1,3 %, resp. 1,8 %. 
Ceny výrobců v efektivní eurozóně budou letošní rok klesat tempem 3,2 %, v letech 2010 
i 2011 je očekáván růst o 1,3 %. Průměrné tříměsíční sazby EURIBOR1 jsou dle prognózy 
očekávány v letošním roce na úrovni 1,4 %, v letech 2010 a 2011 pak na 1,6 %, resp. 2,7 %.

Na základě nové prognózy poklesne domácí ekonomická aktivita v roce 2009 v průměru 
o 3,8 %. Za poklesem stojí zejména negativní vývoj zahraničního obchodu a propad hrubé 
tvorby kapitálu, do záporných hodnot se však postupně dostane i dynamika spotřeby 
domácností. V reakci na zlepšující se výhled zahraniční poptávky je již ve 3Q09 očekáván 
kladný mezičtvrtletní růst ekonomické aktivity, nicméně v meziročním vyjádření zůstane růst 
domácí ekonomické aktivity záporný i ve zbytku letošního roku. V letech 2010 a 2011
očekává prognóza návrat k nevýraznému růstu HDP ve výši 0,7 %, resp. 2,2 %. Na trhu práce 
je útlum domácí ekonomiky s obvyklým zpožděním doprovázen propadem zaměstnanosti a
nárůstem míry nezaměstnanosti, která dosáhne vrcholu na přelomu let 2010 a 2011.

Dle nové prognózy by měla celková domácí inflace ve 3Q09 dále poklesnout až na 0,5 %, 
tj. dostat se pod úroveň dolního okraje tolerančního pásma klesajícího inflačního cíle2. Od 
začátku roku 2010 pak začne inflace narůstat a na horizontu měnové politiky (zhruba 3Q10 až 
4Q10) se bude nacházet ve spodní polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle platného
od počátku roku 2010. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn 
nepřímých daní, bude nejprve dočasně o cca 0,4 p.b. vyšší než celková inflace3 a dosáhne ve 
3Q10 výše 1,7 %. Od 4Q10, kdy dosáhne 1,9 %, se pak bude opět měnověpolitická inflace 
shodovat s celkovou inflací (viz Graf 1). 

S novou prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich 
postupný růst od druhé poloviny roku 2010. Ve 3Q09 by měla úroveň 3M PRIBORu podle 

                                                
1 Výhled tříměsíčních sazeb EURIBOR je v prognóze odvozen z výhledu sazeb 3M EONIA Index Swap na 
základě expertního předpokladu o klesající kreditní prémii k nízké hodnotě v roce 2010.
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.
3 Vlivem přesunu některých služeb ze základní do snížené sazby DPH. 
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základního scénáře dosáhnout 1,8 %, při průměru za dosavadní průběh čtvrtletí i aktuální 
hodnotě na úrovni 2,1 % (k 4.8.). Průměrnou hodnotu rozpětí mezi sazbami 3M PRIBOR 
a 2T repo předpokládá základní scénář pro 3Q09 ve výši 0,6 p.b. Průměr tohoto rozpětí za 
dosavadní průběh čtvrtletí je stejně jako jeho aktuální úroveň k 4.8. rovněž 0,6 p.b. Výše
uvedenému v prognóze odpovídá pro 3Q09 průměrná hodnota 2T repo sazby na úrovni 1,2 %.

Situační zpráva hodnotí rizika základního scénáře jako výrazná a celkově mírně 
protiinflační. Následující kapitoly shrnují hlavní argumenty vedoucí k nižším, resp. vyšším 
sazbám 3M PRIBOR, než jsou sazby konzistentní se základním scénářem nové prognózy.

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

Poslední vývoj nominálního měnového kurzu koruny představuje protiinflační riziko 
prognózy. Průměrný kurz za dosavadní průběh 3Q09 ke dni 4.8. činí 25,8 CZK/EUR 
a aktuální hodnota kurzu k uvedenému dni dosáhla 25,9 CZK/EUR. Prognóze přitom 
odpovídá ve stávajícím čtvrtletí průměrný kurz na úrovni 26,1 CZK/EUR. Na horizontu 
jednoho roku pracuje základní scénář stávající prognózy s kurzem na úrovni 25,7 CZK/EUR. 
Podle červencového průzkumu IOFT očekávají analytici ve stejném horizontu kurz ve výši 
25,3 CZK/EUR (v šetření převažují domácí analytici). Analytici dotazovaní v rámci 
červencového průzkumu FECF (zde naopak převažují zahraniční respondenti) pak očekávají, 
že kurz bude za rok na úrovni 25,0 CZK/EUR. Při přípravě prognózy byl zpracován obvyklý 
kurzový citlivostní scénář simulující ve 3Q09 výkyv kurzu koruny o ±3 % oproti základnímu 
scénáři při úrokových sazbách ve stejném období na úrovni základního scénáře. Podle tohoto 
scénáře by posílení koruny ve 3Q09 na průměrnou hodnotu 25,4 CZK/EUR vedlo oproti 
základnímu scénáři v letošním roce k nezměněné inflaci a v průběhu roku 2010 pak k poklesu
inflace o 0,1 − 0,2 p.b. Implikované úrokové sazby by oproti základnímu scénáři ležely
v posledním čtvrtletí letošního roku a v prvním čtvrtletí letošního roku o 0,2 p.b., resp. 0,3 
p.b. níže, následně by se do konce budoucího roku vracely k sazbám ze základního scénáře 
prognózy.

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

Rizikem ve směru vyšších úrokových sazeb může být aktuální vývoj cen ropy, které jsou 
o cca 15 % vyšší, než předpokládá základní scénář prognózy. Toto riziko je v situační zprávě 
popsáno citlivostním scénářem vývoje cen energií. Ten vychází z tržních výhledů cen ropy a 
zemního plynu z června, kdy byla cena ropy na svém krátkodobém maximu. Uvedený scénář 
implikuje mírně vyšší úrokové sazby v reakci na postupný nárůst celkové inflace, které  vedou 
spolu s posílením kurzu koruny v delším horizontu k pomalejšímu růstu domácího HDP. 

4. Další měnověpolitické úvahy

Vzhledem k poněkud rozporuplnému obrazu budoucího vývoje eurozóny, který 
přináší červencová publikace CF, představuje vývoj vnějšího prostředí nadále významnou
nejistotu prognózy. Na rozdíl od minulých čtvrtletí však přestává být tato nejistota výrazně 
asymetrická směrem dolů. Není možné vyloučit, že po dlouhé době bude příští publikace CF 
optimističtější než ta stávající, a to pokud se potvrdí některými indikátory signalizovaný 
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rychlejší odraz zahraniční ekonomické aktivity ode dna. Stejně tak ale může být v příštím CF 
více zohledněn větší než očekávaný ekonomický propad eurozóny za 1Q09 a výhled 
ekonomické aktivity na celý rok 2009 přehodnocen dále směrem dolů. Nejistotu tak vnímáme 
jako obousměrnou. Zda bude budoucí vývoj v eurozóně působit ve směru nižších nebo 
vyšších domácích úrokových sazeb přitom navíc závisí nejenom na rychlosti oživení 
v zahraničí, ale také na výhledu zahraniční inflace, cen ropy i očekávané trajektorii úrokových 
sazeb v eurozóně s tím konzistentní. 

V návaznosti na větší vyváženost rizik vyplývajících z ekonomického vývoje v zahraniční a 
vzhledem k poslednímu vývoji některých indikátorů domácí ekonomické aktivity (např. 
průmyslové produkce za červen) chápeme riziko vývoje tuzemského HDP rovněž jako 
oboustranné. Nelze tak vyloučit, že v příští prognóze bude výhled domácí ekonomické 
aktivity přehodnocen směrem nahoru (stejně jako však pochopitelně nelze vyloučit ani revizi
směrem dolů), což by znamenalo změnu oproti dosavadnímu opakovanému zhoršování tohoto 
výhledu v posledních několika prognózách. 

Podle červencového šetření IOFT se očekávaná inflace v horizontu jednoho roku i tří let 
mírně zvyšuje. Zatímco základní scénář prognózy předpokládá ve 3Q10 inflaci na úrovni 
1,3 %, analytici očekávají inflaci ve stejné době ve výši 1,9 %. V horizontu tří let vzrostla 
očekávaná inflace na 2,6 %, a ještě víc se tak vzdálila novému 2% inflačnímu cíli platnému 
od začátku roku 2010. Mírný nárůst očekávané inflace odráží rostoucí obavy analytiků 
z nárůstu globálních inflačních tlaků (patrně pod dojmem snah některých významných 
zahraničních centrálních bank masivně uvolňovat měnové podmínky s využitím 
nekonvenčních nástrojů měnové politiky), jakož i obavy analytiků z dopadů fiskální expanze, 
což je rovněž globální fenomén. Tyto signály je dle našeho mínění rovněž třeba brát v potaz 
při měnověpolitickém rozhodování a komunikaci.  

Nejistotou měnověpolitického rozhodování stále zůstává i budoucí vývoj rozpětí mezi
sazbou 3M PRIBOR a repo sazbou. Vzhledem k jeho dosavadnímu vývoji (Graf 7) došlo v 
prognóze ke zpomalení rychlosti jeho poklesu k dlouhodobé rovnovážné hodnotě, která je 
nyní navíc vyšší, než jsme předpokládali v minulých prognózách.4 Nadále je přitom na 
prognóze zachována symetrie předpokládaného vývoje rizikových prémií v ČR a v eurozóně. 
Případný rychlejší pokles rizikové prémie v ČR oproti prognóze by vedl k uvolněnějším 
měnovým podmínkám, než implikuje prognóza. Setrvání prémie na stávající úrovni by 
naopak dávalo prostor k dalšímu mírnému snížení repo sazby do konce letošního roku.

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB

Na červnovém zasedání (25.6.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni 1,50 %. Očekávání účastníků finančního trhu týkající se tohoto
zasedání byla zhruba vyrovnaná mezi ponecháním základních sazeb ČNB a jejich snížením. 
Z dotazníků IOFT (12.6.) vyplývalo, že na červnovém zasedání BR ČNB 6 analytiků z 11 
dotázaných předpokládalo stabilitu základních sazeb ČNB a 5 očekávalo snížení o 0,25 p.b. 
Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly v rozmezí 1,25 až 2,50 % 
(medián 1,50 %).  Ze šetření agentury Reuters (19.6.) vyplývalo, že na červnovém zasedání 
BR ČNB 7 analytiků z 17 oslovených předpokládalo stabilitu základních sazeb a 10 analytiků 
očekávalo snížení o 0,25 p.b. Očekávání v delším horizontu byla rozložena takto: snížení 
ve 3Q09 (4 analytici), zvýšení v 1Q10 (7 analytiků), zvýšení ve 2H10 (4 analytici), žádná 
                                                
4 Tento předpoklad prognózy ČNB nemusí být zřejmě všeobecně sdílen. Např. z inflačních očekávání finančních 
trhů (IOFT) vyplývá, že analytici předpokládají v horizontu jednoho roku uvedené rozpětí zhruba na současné 
úrovni. 
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změna (2 analytici). Rozmezí úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo 1,25 až 2,50 % 
(medián 1,50 %).

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB Z. Tůma oznámil, že BR 
rozhodla poměrem hlasů 4:1, jeden člen hlasoval pro snížení sazeb o 0,25 p.b. Guvernér 
uvedl, že protiinflačním rizikem dalšího vývoje ekonomiky je výraznější než očekávaný 
propad ekonomické aktivity; toto riziko je však ve srovnání s předchozími měsíci menší. 
Další protiinflační riziko představuje výraznější pokles cen potravin. K proinflačním rizikům 
patří struktura domácí ekonomické aktivity (propad investic a rychlejší růst spotřeby 
domácností), vyšší ceny ropy a vývoj korigované inflace bez pohonných hmot. Žádné riziko 
nebylo shledáno jako výrazné, celkově byla rizika prognózy označena jako vyrovnaná. Ke 
kurzu koruny guvernér uvedl, že posílení koruny v posledních dnech nemělo vliv na 
rozhodování bankovní rady. Korekce oslabení koruny z počátku roku byla očekávána a na 
konci června byl kurz stabilizovaný s tím, že jsou možné pohyby oběma směry.

Během července se několik členů BR vyjádřilo k  budoucímu nastavení měnové politiky (viz 
Tabulka). Tato komunikace nevyslala jednoznačný signál, zda ještě dojde k dalšímu snížení 
úrokových sazeb. Tomu odpovídá i nejednotný názor analytiků na výsledek srpnového
měnověpolitického jednání BR. 

Sazby na peněžním trhu po posledním zasedání BR stagnovaly ve všech splatnostech, sklon 
výnosové křivky sazeb PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). Sazby FRA se po červnovém 
zasedání BR zvýšily, protože nebyly naplněny spekulace části trhu na snížení repo sazby. 
S blížícím se srpnovým zasedáním BR se tyto spekulace opět obnovily a sazby FRA mírně 
klesají. Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR leží v celém horizontu nad trajektorií sazeb 
konzistentní se základním scénářem aktuální prognózy (viz Graf 4). Důvodem je 
pravděpodobně fakt, že tržní sazby jsou založeny na aktuální výši rozpětí sazeb 
3M PRIBOR-2T repo a nikoliv na prognózou předpokládaném poklesu tohoto rozpětí ze 
současné výše 0,6 p.b. na hodnotu 0,2 p.b. ve 3Q10.  

Sazby IRS se také příliš nezměnily. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, spread 5R-1R
dosahuje 1,2 p.b., spread 10R-1R činí 1,7 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (16.7.) vyplývá, že na srpnovém zasedání BR ČNB 4 analytici z 9 dotázaných 
předpokládají stabilitu základních sazeb ČNB a 5 očekává snížení o 0,25 p.b. Odhady úrovně 
2T repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 1,25 až 2,50 % (medián 1,50 %).

Ze šetření agentury Reuters (30.7.) vyplývá, že na srpnovém zasedání BR ČNB 11 analytiků 
z 20 oslovených předpokládá stabilitu základních sazeb a 9 analytiků očekává snížení 
o 0,25 p.b. Očekávání v delším horizontu jsou rozložena takto: snížení v září 2009 
(4 analytici), zvýšení v 1Q10 (5 analytiků), zvýšení ve 2Q10 (3 analytici), zvýšení ve 2H10 
(4 analytici), žádná změna (4 analytici). Rozmezí úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu 
činí 1,00 až 2,75 % (medián 1,50 %).

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 25,3 CZK/EUR
(rozpětí 23,7 až 27,0), tj. o 2,1 % vzhledem k průměru za 3Q09 do 4.8. Analytici v rámci 
šetření FECF předpokládají ve stejném horizontu posílení o 3,1 % na 25,0 CZK/EUR. 
Základní scénář prognózy očekává pro 3Q10 kurz na úrovni 25,7 CZK/EUR.
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Tabulka: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích

13.7. M. Singer

(Týden)

Debata o změnách sazeb určitě nastane. Mám ale pocit, že se odehrává něco, co by se dalo 
nazvat dosedání do aspiku nebo hustého koktejlu. Nahoře je to řídké, takže se sazbami se jde 
dolů mnohem snáz než tam dole, u dna. Pak už tomu brání takové ty elementární pocity, že by 
domácnosti měly mít nějaký úrok z vkladů, že rozdíl mezi čtvrtkou procenta a nulou je minimální 
– a jestli by se tedy nemělo dělat něco jiného než hýbat se sazbami. Pohyby sazeb směrem 
dolů budou zkrátka těžší a těžší.

21.7. M. Singer

(Reuters)

Prostor na debatu o tom jestli "cutnout" je určitě maličko širší... Mně se zdá, že asi bude v době 
situační zprávy maličko širší než předtím, čímž neříkám, že já mám rozmyšleno, jestli by ten 
"cut" byl dobrý, nebo ne. Mírněji to signalizuje, že i inflace by mohla být trochu níž, než jsme 
očekávali... Stav se změnil trošičku mírně protiinflačním směrem, ale jak moc dramatické to je, 
to vám teď říci neumím.

28.7. M. Hampl

(Bloomberg)

I don’t want to be strict, but generally speaking at this point, I’m not convinced deeply that we 
should further ease monetary policy. Inflation expectations are well anchored here and I do not 
seem to believe that there are any big risks either on the pro-inflationary or the anti-inflationary 
front. So I don’t see any reason to change the general feeling we don’t have to bother about the 
inflation target.

6. Měnověpolitické doporučení SMS

SMS doporučuje snížit na srpnovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25  p.b.

Doporučujeme pokračovat v komunikaci vpředhledícího charakteru měnověpolitického
rozhodování a zdůrazňovat, že po letošní periodě s inflací výrazně pod cílem se inflace 
ve druhé polovině roku 2010 navrátí do blízkosti nového 2% cíle platného od začátku roku 
2010. Přestože jsou rizika prognózy i nadále hodnocena jako výrazná, dochází ve srovnání 
s minulými prognózami k jejich postupnému zmírňování. Rizika prognózy zejména v případě 
HPD (ale i inflace) se navíc stávají více symetrickými. Doporučujeme na toto v komunikaci 
rovněž upozornit. 
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Graf 1: Prognóza inflace z 5. SZ 2009 a cílové pásmo 
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Graf 2: Výnosové křivky PRIBOR
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Graf 3: Úroková rozpětí – 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: Úroková rozpětí v ČR a eurozóně
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Graf 8: Kurzy středoevropských měn (1.5. = 1.0)

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

5/09 6/09 7/09 8/09

HUF/EUR

PLN/EUR

CZK/EUR

a
p
re

ci
a
ce

  
  
d
e
p
re

ci
a
ce

NBP 

-0.25 p.b.

ČNB 

-0.25 p.b.

MNB 

-1.00 p.b.

Graf 9: Kurz CZK/EUR
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Graf 10: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v %
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Graf 11: Inflační očekávání a vnímání inflace v případě domácností (mezinárodní srovnání)
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Graf 12: Inflační očekávání dalších subjektů v české ekonomice v %
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Graf 13: Vějířový graf prognózy úrokových sazeb (3M PRIBOR v %)
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