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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let

Měnověpolitické doporučení pro 8. SZ 2009
Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář prognózy ze 7. SZ 2009

Východiskem pro listopadové měnověpolitické rozhodování je stávající makroekonomická 
prognóza ze 7. SZ 2009. Následující odstavce ve stručnosti rekapitulují počáteční podmínky, 
předpoklady a vyznění této prognózy. 

Prognóza konstatovala, že se domácí ekonomika nachází poblíž dna hospodářského poklesu, 
resp. zřejmě mírně za ním. Aktuální tlaky plynoucí z domácí ekonomiky jsou nadále 
protiinflační, avšak slábnou v důsledku pozorovaného vývoje nominálních mezd a spotřeby, 
jejichž zpomalení zaostává za poklesem reálné ekonomické aktivity. Protiinflačně však začal 
působit vývoj dovozních cen. Marže výrobců jsou celkově stlačeny pod svou dlouhodobou 
úroveň, což vytváří prostor pro růst cen v budoucnu při oživení ekonomické aktivity. 

Prognóza pracuje s předpokladem poklesu ekonomické aktivity v efektivní eurozóně
v letošním roce o 4,4 %, v letech 2010 a 2011 je pak očekáván růst ve výši 1,1 % a 1,7 %. 
Předpoklad růstu spotřebitelských cen v efektivní eurozóně je pro letošní rok na úrovni
0,7 %, v letech 2010 a 2011 je očekáváno postupné zrychlování růstu spotřebitelských cen až 
k hodnotám, které ECB považuje za cenovou stabilitu. Ceny výrobců v efektivní eurozóně 
budou letošní rok klesat tempem 4,0 %, v letech 2010 i 2011 je očekáván jejich slabý růst.
Průměrné tříměsíční sazby EURIBOR1 jsou dle prognózy očekávány v letošním roce na
úrovni 1,2 %, v letech 2010 a 2011 pak na 1,5 %, resp. 2,7 %.

Na základě stávající prognózy poklesne domácí ekonomická aktivita v roce 2009 v průměru 
o 4,4 %. Za poklesem stojí zejména dosavadní negativní vývoj zahraničního obchodu
a propad hrubé tvorby kapitálu. V roce 2010 prognóza očekává slabý hospodářský růst o 1,4 
%. Ten bude do značné míry dán oživením ekonomiky na přelomu let 2009/2010 a v
dalším průběhu roku 2010 bude růst HDP opět zvolňovat. To bude dáno opětovným
zpomalením růstu v eurozóně a odezněním pozitivního vlivu některých protikrizových 
opatření v zahraničí (tzv. šrotovného) i v ČR (včetně efektu balíčku fiskálních konsolidačních 
opatření, které v příštím roce více než převáží prorůstový efekt předchozích protikrizových 
opatření). Z komponent agregátní poptávky bude zpomalování růstu HDP v průběhu roku 
2010 dáno především poklesem spotřeby domácností nejvíce dotčené domácí fiskální 
restrikcí. V roce 2011 se výraznější oživení zahraniční poptávky promítne ve více než 2% 
zvýšení českého HDP. 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 stávající prognózy by se měla celková domácí inflace ve 4Q09 a v 1Q10 pohybovat 
na hodnotách blízkých nule, tj. pod dolním okrajem tolerančního pásma klesajícího inflačního
cíle2. Od 2Q10 začne inflace narůstat a na horizontu měnové politiky (zhruba 4Q10 až 1Q11)
se bude nacházet mírně nad 2% inflačním cílem platným od počátku roku 2010. 

                                                
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.
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Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude 
od 1Q10 nacházet pod celkovou inflací (přechodně klesne až do mírně záporných hodnot)
a na horizontu měnové politiky se bude zespoda přibližovat k cíli ČNB3. 

Se stávající prognózou a jejími předpoklady je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb
v letošním roce a jejich postupný nárůst v průběhu roku 2010. Ve 4Q09 by měla úroveň 3M 
PRIBORu podle základního scénáře dosáhnout 1,1 %, při průměru za dosavadní průběh 
čtvrtletí 1,8 % a aktuální hodnotě na úrovni 1,7 % (k 14.12.). Průměrnou hodnotu rozpětí 
mezi sazbami 3M PRIBOR a 2T repo předpokládá základní scénář pro 4Q09 ve výši 0,5 p.b.
Průměr tohoto rozpětí za dosavadní průběh čtvrtletí ke dni 14.12. činí 0,6 p.b. (Graf 7). 
Aktuální hodnota ke stejnému dni je pak mírně nižší na úrovni 0,5 p.b. Výše uvedenému v 
prognóze odpovídá pro 4Q09 průměrná hodnota 2T repo sazby na úrovni 0,6 %. Pro 1Q10, 
kam převážně dopadne prosincové rozhodnutí o sazbách, prognóza očekává 3M PRIBOR ve 
výši 1,2 % a 2T repo 0,8 %. Tomu odpovídá předpokládaný další mírný pokles rozpětí obou 
sazeb na 0,4 p.b.

I nadále (stejně jako v minulém měnověpolitickém doporučení) interpretujeme 
prognózovanou trajektorii sazeb (3M PRIBOR i 2T repo) pro nejbližší období tak, že 
prognóza identifikuje potřebu jejich výrazného poklesu. Přitom pro měnověpolitické sazby 
z toho vyplývá v období na přelomu let 2009 a 2010 potřeba jejich snížení až pod hladinu 
1 %.

Nová situační zpráva hodnotí rizika prognózy ze 7. SZ v souhrnu jako mírně proinflační.
Následující kapitoly shrnují hlavní argumenty vedoucí k nižším, resp. vyšším úrokovým
sazbám, než jsou sazby konzistentní se základním scénářem stávající prognózy, resp. jeho 
interpretací (viz výše). 

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

Ve směru mírně nižších domácích sazeb působí aktualizovaný výhled vývoje zahraničních 
veličin odpovídající listopadové publikaci Consensus Forecast (CF) a souvisejícím tržním 
výhledům. Za tímto působením stojí zejména pokles očekávané trajektorie zahraničních 
úrokových sazeb EURIBOR. Prosincové vydání CF a aktualizované tržní výhledy, které byly
k dispozici až po uzavření 8. SZ, přinášejí další mírné zvýšení očekávaného růstu HDP 
v efektivní eurozóně v roce 2010 a 2011. Současně se však ve stejném období očekává nižší 
růst cen průmyslových výrobců, slabší dolar a zejména se pak dále směrem dolů 
přehodnocuje výhled zahraničních úrokových sazeb. To v souhrnu příliš nemění náš náhled na 
směr a intenzitu rizika pro domácí úrokové sazby oproti tomu, co je uvedeno v textu 8. SZ. 

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

a) Ve směru vyšších sazeb působí pozorovaná inflace za listopad a její krátkodobý 
výhled. Vyšší než očekávané ceny pohonných hmot související s nedávaným růstem 
cen ropy přitom signalizují mírná proinflační rizika i do budoucna. Směrem vzhůru se 
v další prognóze zřejmě rovněž přehodnotí výhled vývoje regulovaných cen. Naproti 

                                                
3 Vlivem významných změn nepřímých daní bude měnověpolitická inflace nižší než inflace celková až do 
poloviny roku 2011. 
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tomu u korigované inflace bez pohonných hmot není interpretace odchylky směrem 
nahoru od prognózy jednoduchá, když prognóza faktorů s ní souvisejících se víceméně 
naplnila. To platí jak pro ostatní (příbuzné) cenové okruhy (dovozní ceny a ceny 
průmyslových výrobců), tak pro veličiny charakterizující celkové makroekonomické
prostředí, tj. nákladové a poptávkové tlaky. Zde hodnotíme situaci tak, že i přes 
zaznamenaný nečekaný rychlý nárůst průměrné mzdy ve 3Q 2009 nelze vývoj 
mechanicky interpretovat jako známku narůstajících mzdově-nákladových tlaků. A to 
z toho důvodu, že se jedná spíše o statistický efekt vyplývající ze změny struktury 
zaměstnanosti v rámci výběrového mzdového šetření. Jiné statistiky naproti tomu
poskytují dosti odlišný obrázek, když svědčí o pokračujícím velmi umírněném vývoji 
mzdových nákladů v národním hospodářství. V neposlední řadě ani aktuální informace 
o probíhajících mzdových vyjednáváních nenaznačují urychlení růstu mezd v příštím 
roce.

Celková inflace bude v další prognóze přehodnocena směrem vzhůru rovněž z titulu
neschválení původně očekávaného přeřazení některých služeb do snížené sazby 
DPH. Měnověpolitická inflace a v návaznosti na to trajektorie úrokových sazeb však
nebudou touto poslední očekávanou změnou v zásadě dotčeny, resp. může ceteris 
paribus dojít dokonce ke snížení jejich prognózy v této souvislosti.4

b) Mírným rizikem ve směru vyšších sazeb je poněkud slabší měnový kurz, než 
s jakým počítá stávající prognóza. Průměrný kurz za dosavadní průběh 4Q09 ke dni 
14.12. činí 25,8 CZK/EUR, zatímco jeho prognóza pro toto čtvrtletí očekává hodnotu
25,6 CZK/EUR. Jeho vývoj v dosavadním průběhu čtvrtletí byl přitom poměrně dosti 
volatilní, když se pohyboval v rozmezí 25,4 – 26,4 CZK/EUR. 

Analytici ve svých výhledech současně očekávají silnější kurz, než předpokládá
prognóza ČNB. Konkrétně v ročním horizontu analytici v rámci šetření IOFT 
předpokládají kurz na úrovni 24,9 CZK/EUR, resp. analytici v rámci šetření FECF na 
úrovni 25,2 CZK/EUR, tedy ve srovnání se základním scénářem (25,7 CZK/EUR) 
silnější zhruba o 3,0 %, resp. 1,8 %. Přitom je ovšem třeba mít na paměti, že tržní 
výhledy sazeb v ročním horizontu jsou nadále poměrně výrazně výše oproti 
předpokladům prognózy. 

4. Další měnověpolitické úvahy

V aktuální situaci poměrně velkého rozdílu mezi skutečnými sazbami 3M PRIBOR a 
sazbami konzistentními s prognózou vnímáme riziko, které z toho může vyplývat pro 
budoucí vývoj inflace. Pozice bodu úrokových sazeb znázorněného v GRIPu (s malým 
pozitivním dopadem do sazeb a zanedbatelným negativním dopadem do inflace) přitom 
zachycuje situaci pouze velmi „milosrdně“. Tato situace je totiž v GRIPu simulována jako
jednorázový měnověpolitický šok. V něm je jak pro centrální banku, tak pro ekonomické 
subjekty překvapením, že se úrokové sazby nepodařilo dostat na „optimální úroveň“, kterou 
předpokládá prognóza. Následně proto v simulaci dochází k rychlému „napravení chyby“ při 
zohlednění vyhlazování v úrokovém pravidle. Situaci se pak v simulovaném scénáři daří 
zachránit bez ztráty kredibility centrální banky a inflačního cíle a korekce se odehraje 

                                                
4 S očekávaným přeřazením bylo totiž spojeno předpokládané neúplné promítnutí nižší daně do cen dotčených 
služeb, což v logice výpočtu měnověpolitické inflace znamenalo její zvýšení řádově o cca 0,2 p.b. Při ponechání 
služeb v základní sazbě DPH by k tomuto jevu nedošlo. 
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víceméně pouze v samotných sazbách bez výrazné odezvy v ostatním endogenních veličinách
(včetně inflace, která směřuje i nadále do inflačního cíle). Ve skutečnosti by dlouhodobě 
trvající přísnější měnové podmínky (z důvodu vyšších úrokových sazeb) mohly vést 
k prodloužení očekávaného období velmi nízké inflace, a vést tak ke znatelnému podstřelení 
inflačního cíle na horizontu měnové politiky (nyní přelom let 2010 a 2011). 

V tomto kontextu pak současně rekapitulujeme, resp. nadále doporučujeme vzít v potaz
klíčové poselství z přílohy k minulému měnověpolitickém doporučení, která mimo jiné
konstatovala, že: 

(i) transmise měnověpolitických sazeb ČNB není nefunkční a prostor pro pokles klientských 
úrokových sazeb z úvěrů existuje. Klientské sazby z úvěrů a diferenciály v klientských 
sazbách vůči eurozóně lze snížit a v případě podniků lze diferenciály možná dokonce zcela 
eliminovat dalším poklesem měnověpolitických sazeb ČNB;

(ii) prostor pro provádění konvenční měnové politiky formou dalšího snižování úrokových 
sazeb nebyl vyčerpán a jejich transmisi do dalších veličin prostřednictvím měnového kurzu
nelze považovat za nefunkční5. 

Závěrem uvádíme, že poslední informace z oblasti fiskální politiky neznamenají z našeho 
pohledu významný argument, který by měnil naše hodnocení aktuální makroekonomické 
situace a jeho měnověpolitických implikací. Poslední úpravy učiněné zejména na výdajové 
straně při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2010 nejsou z makroekonomického 
pohledu významné a naši prognózu fiskálního impulsu ovlivní jen zanedbatelně.6 Navíc došlo 
ke kompenzujícímu vlivu z titulu nepřesunutí původně uvažovaných služeb s vysokým 
podílem lidské práce ze základní do snížené sazby DPH, což přinese naopak (a oproti naší 
prognóze) dodatečných více než 5 mld. Kč na straně veřejných příjmů. 

Nadále přitom platí, že Česká republika jako jedna z prvních zemí v EU začne již v příštím 
roce s konsolidací veřejných rozpočtů a restriktivní fiskální politikou, čili relativní rizikovost 
země z titulu fiskálního vývoje se oproti letošku rozhodně nezhorší. Otevření procedury při 
nadměrném schodku pak i nadále hodnotíme jako riziko směrem k nižším deficitům oproti 
naší prognóze.

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB

Na listopadovém zasedání (5.11.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní 
repo operace na stávající úrovni 1,25 %. Toto rozhodnutí bylo očekáváno většinou analytiků.
Z dotazníků IOFT (15.10.) vyplývalo, že na listopadovém zasedání BR ČNB šest analytiků
předpokládalo stabilitu základních sazeb ČNB, tři očekávali snížení o 0,25 p.b. Odhady 
úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly v rozmezí 1,00 až 2,50 % (medián 1,25 
%). Ze šetření agentury Reuters (30.10.) vyplývalo, že na listopadovém zasedání BR ČNB 
                                                
5Argument z uvedené přílohy minulého MPD o provázanosti měnového kurzu a úrokového diferenciálu 
ilustrujeme nyní v Grafu 14 tohoto MPD, který ukazuje na funkčnost arbitrážní podmínky nekryté úrokové 
parity. Tuto skutečnost ostatně potvrdil i vývoj měnového kurzu kolem minulého měnověpolitického jednání 
BR, kdy kurz nejprve v očekávání možného poklesu sazeb oslaboval, při jejich ponechání beze změn však 
citelně posílil.

6 Na výdajové straně došlo sice k navýšení objemu mezd a platů ve státní sféře v rozsahu cca 7 mld. Kč, což 
povede k poněkud vyšší dynamice spotřeby vlády, ale dopad do dynamiky HDP z toho vyplývající je velmi 
malý. Ještě menší vliv budou mít zvýšené dotace zemědělcům. Navýšení dotací krajům na sociální služby je pak 
pouze manévrem v rámci soustavy veřejných rozpočtů bez dopadu na souhrnný vládní deficit a naši prognózu 
téhož.
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třináct analytiků předpokládalo stabilitu základních sazeb a sedm analytiků jejich snížení o 
0,25 p.b. Očekávání v delším horizontu byla rozložena takto: zvýšení ve 2Q10 (5 analytiků), 
zvýšení v 1H10 (2 analytici), zvýšení ve 3Q10 (2 analytici), zvýšení ve 4Q10 (2 analytici), 
zvýšení ve 2H10 (2 analytici). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R 
činilo 1,00 až 3,00 % (medián 1,63 %).

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB Z. Tůma oznámil, že BR 
rozhodla poměrem 4:3 pro stabilitu úrokových sazeb, tři členové hlasovali pro jejich snížení o 
0,25 p.b. Poté guvernér představil novou prognózu. Guvernér uvedl, že inflace bude v 
nejbližších měsících velmi nízká, v horizontu měnové politiky se vrátí k 2% cíli. S prognózou 
je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný nárůst v roce
2010. Nová prognóza ČNB počítá přibližně se stabilním kurzem koruny. Rizika prognózy 
byla celkově vyhodnocena jako mírně proinflační, zejména s ohledem na možný vývoj 
měnového kurzu. Naopak protiinflačně může působit možný nižší růst nominálních mezd. 
Podstatným argumentem pro rozhodování BR byla podle guvernéra nejistota ohledně 
dlouhodobých rovnovážných trajektorií. Guvernér uvedl, že BR diskutovala o nekonvenčních 
nástrojích měnové politiky, nedospěla však k názoru, že je potřeba je v současné době použít.

Během listopadu a prosince se několik členů BR vyjádřilo k  budoucímu nastavení měnové 
politiky (viz Tabulka). Tato komunikace nevyznívala zcela jednotně, nevylučovala stabilitu
ani další pokles základních úrokových sazeb ČNB.

Sazby na peněžním trhu v období od posledního zasedání BR mírně klesaly ve většině 
splatností, sklon výnosové křivky sazeb PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). Sazby FRA 
nejdříve vzrostly, protože se nenaplnilo očekávání části trhu na snížení základních sazeb 
ČNB, poté opět mírně klesly. Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR se pohybuje v celém 
horizontu nad trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem aktuální prognózy (viz 
Graf 4). Prvním důvodem (v krátkodobém horizontu) je vyšší očekávaná úroveň 2T repo 
sazby ze strany analytiků IOFT v nejbližším období. Druhým důvodem (v delším horizontu) 
je pravděpodobně fakt, že tržní sazby jsou založeny na aktuální výši rizikové prémie (3M 
PRIBOR - 2T repo) a nikoliv na prognózou předpokládaném poklesu rizikové prémie ze 
současné výše 0,5 p.b. až na hodnotu 0,2 p.b. ve 3Q10.

Sazby IRS se od posledního zasedání BR také snížily. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí,
spread 5R-1R dosahuje 1,3 p.b., spread 10R-1R činí 1,7 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (16.11.) vyplývá, že na prosincovém zasedání BR ČNB osm analytiků předpokládá
stabilitu základních sazeb ČNB, dva očekávají snížení o 0,25 p.b. Odhady úrovně 2T repo 
sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 1,00 až 2,50 % (medián 1,50 %). 

Ze šetření agentury Reuters (11.12.) vyplývá, že na prosincovém zasedání BR ČNB čtrnáct 
analytiků předpokládá stabilitu základních sazeb a tři analytici jejich snížení o 0,25 p.b. 
Očekávání v delším horizontu jsou rozložena takto: zvýšení v 1Q10 (1 analytik), zvýšení 
ve 2Q10 (3 analytici), zvýšení v 1H10 (1 analytik), zvýšení ve 3Q10 (3 analytici), zvýšení 
ve 4Q10 (4 analytici), zvýšení ve 2H10 (2 analytici). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo 
sazby v ročním horizontu činí 1,00 až 2,50 % (medián 1,75 %).

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 24,9 CZK/EUR, 
tj. o 3,5 % vzhledem k průměru za 4Q09 do 14.12. Analytici v rámci šetření FECF 



6

předpokládají ve stejném horizontu posílení o 2,3 % na 25,2 CZK/EUR. Základní scénář 
prognózy očekává pro 4Q10 kurz na úrovni 25,7 CZK/EUR.

Tabulka: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích

16.11. E. Zamrazilová

(Bloomberg)

I didn't see a strong reason for lowering interest rates. Rates are already quite low, and at such 
a low level, I would need an even stronger reason for a further reduction… I didn't consider it 
ideal to add further fuel to the recovery, which we would then have to tame again by pouring 
water on the flames… In general, I am more conservative about the use of monetary policy. I 
do not consider interest rates to be a toy, as something that can be casually moved back and 
forth.

18.11. M. Hampl

(finance.cz)

Existuje velká nejistota, jestli krize jednorázově náhle nezměnila potenciální výstup ekonomiky.
Pokud by to tak bylo... pak by sazby měly být výše (než jsou teď)"…Mé (poslední) rozhodnuti a 
argumenty, které mě k němu vedly, rozhodně neznamenají, že někdy příště nebudou 
jiné,silnější argumenty. Sazby se samozřejmě mohou měnit. Mohou se měnit oběma směry.

19.11. M. Singer

(Patria finance)

... v tuto konkrétní chvíli by snížení sazeb určitě nebylo chybou.

1.12. V. Tomšík

(E15)

Nejde o to, kolik mám argumentů, ale jak jsou silné. Jsou legitimní argumenty jak pro snížení, 
tak pro ponechání sazeb. Velmi legitimním názorem je otázka, jestli už sazby nejsou 
dostatečně nízké. V průběhu pouhého jednoho roku jsme je snížili o dvě třetiny z 3,75 procenta 
v srpnu 2008 na 1,25 procenta v srpnu 2009, to je obrovský skok… Proti tomu jsou však silné 
argumenty pro pokles sazeb. Tržní úrokové sazby se nesnížily tak, jak předpokládáme v 
prognóze. A pokud vlastní prognóze věřím a chci splnit to, že dostanu inflaci do cíle, musím 
udělat všechny kroky, abych dosáhl sazeb, jaké očekáváme. Hlavním nástrojem naší měnové 
politiky jsou stále úrokové sazby a prostor pro snižování pořád máme. Hrozí nám inflační tlaky? 
Vzhledem k tomu, že se výrazně propadla poptávka, domnívám se, že inflační tlaky hned tak 
nevzniknou.

2.12. P. Řežábek

(Dow Jones Newswire)

Without preempting my actual decision, I still ponder whether the stability remains to be a better 
option than another easing…Now there's only one question whether to make one more cut 
followed in a relatively short period of time by tightening which would be actually carried out 
several times next year. 

8.12. M. Hampl

(finance.cz)

A v tuto chvíli musím říct, že nevidím žádné stejně silné argumenty, které by mě vedly k tomu, 
že mám názor upravit, změnit…Míra nejistoty je obrovská, takže očekávám, že diskuse bude
pokračovat. Nechal bych otevřené obě možnosti, možnost pro stabilitu sazeb i pro další pokles 
sazeb.

8.12. E. Zamrazilová

(Reuters)

I'm really not decided, it's a very difficult situation. There may be some strong arguments in 
these data on both sides… Of course there is some small space (for a rate cut) if there are no 
inflationary pressures on the horizon, but if there are, it's against (a cut). That's the story…Both 
possibilities will be on the table and I am not decided yet, it wouldn't be fair to be decided before 
the precise analysis of the latest developments are available.

9.12.           Z.Tůma

(Financial Times)
After all, our interest rates are still relatively high – 1.25 per cent – so I do believe that there 
remains some room for manoeuvre.

6. Měnověpolitické doporučení SMS

SMS doporučuje na prosincovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady snížit limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 p.b. na 1 %.

Současně doporučujeme ponechat diskontní sazbu nezměněnou, tj. na úrovni 0,25 %, a snížit 
tak rozpětí diskontní sazba – repo sazba na 0,75 p.b. Důvodem je skutečnost, že v mnoha 
právních předpisech se v sankčních a podobných ustanoveních vyskytuje násobek diskontní 
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sazby jako základ při výpočtu penále, pokut, sankčních poplatků apod. Považujeme za 
odůvodněné z hlediska ducha zákona, aby v těchto případech zůstala výše uvedených 
sankčních částek vyšší než nulová. 

Rozpětí repo sazba-lombardní sazba doporučujeme ponechat na stávající úrovni 1 p.b., 
a lombardní sazbu tak snížit na 2 %.

Zároveň nedoporučujeme doprovodit navrhované měnověpolitické rozhodnutí
jakýmikoliv nekonvenčními nástroji měnové politiky.
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Graf 1: Prognóza inflace ze 7. 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 (1.9. = 1.0)
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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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Graf 14 Vývoj měnového kurzu CZK/EUR a změn úrokového diferenciálu s eurozónou
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V grafu zobrazená časová řada změn měnového kurzu byla získána vyhlazením denních dat v rámci
symetrického pohybujícího se okna (mezi hodnotami 2 týdny před a 2 týdny po vybraném dni). Kladná změna 
kurzu znamená jeho depreciaci (pravá osa, v %) a naopak. Diferenciál úrokových sazeb vyjádřený v p.b. je pak 
vynesen na levé ose. 




