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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let

Měnověpolitické doporučení pro 2. SZ 2010
Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář prognózy z 1. SZ 2010

Východiskem pro březnové měnověpolitické rozhodování je stávající makroekonomická 
prognóza z 1. SZ 2010. Následující odstavce ve stručnosti rekapitulují počáteční podmínky, 
předpoklady a vyznění této prognózy. 

Prognóza konstatovala, že domácí ekonomická aktivita se pomalu odpoutává od svého dna. 
Aktuální vývoj nominálních nákladů je hodnocen jako protiinflační. Dovozní ceny působí 
protiinflačně v důsledku průsaku minulého zhodnocení měnového kurzu a nízké zahraniční 
inflace. Inflační tlaky z domácí ekonomiky nejsou patrné, když ceny mezispotřeby stagnují. 
Postupný návrat aktuálně stlačených marží výrobců na normální úroveň bude na prognóze
působit na nárůst inflace k cíli. 

Prognóza pracuje s předpokladem pozvolného a nerovnoměrného oživení růstu efektivní 
ekonomické aktivity v eurozóně, jehož tempo v letošním roce dosáhne 1,5 %, v roce 2011 pak 
mírně zrychlí na 1,9 %. Spotřebitelské ceny v eurozóně by měly vzrůst v letošním roce 
o 1,2 %, v roce 2011 o 1,7 %, tj. inflace by se měla jen pozvolna vracet k úrovni, kterou 
ECB definuje jako cenovou stabilitu. Ceny průmyslových výrobců v eurozóně budou v 
letošním roce růst tempem 0,6 %, v roce 2011 je očekáván jejich růst o 1,8 %. Trajektorie 
3M EURIBORu1 by se měla postupně zvyšovat ze současných 0,7 % až na 2,9 % na konci 
roku 2011.

Stávající prognóza očekává v roce 2010 kladný hospodářský růst o 1,4 %, v následujícím roce 
pak další zrychlení růstu ekonomické aktivity na 2,1 %. Oživení však nebude plynulé a nadále 
se předpokládá jeho průběh ve tvaru nesouměrného „W“, což odráží zejména očekávaný tvar 
zahraničního oživení. Zatímco zahraniční poptávka byla v roce 2009 podporována zavedením 
zahraničního šrotovného, v letech 2010 a 2011 bude jeho ukončení naopak domácí 
ekonomický růst snižovat. Přechodné oslabení domácí ekonomické dynamiky v roce 2010 
bude navíc způsobeno i poklesem spotřeby domácností v souvislosti se snížením 
zaměstnanosti a s přijatými fiskálními opatřeními. Na trhu práce se útlum domácí ekonomiky 
i nadále projevuje s obvyklým zpožděním v propadu zaměstnanosti a nárůstu míry 
nezaměstnanosti, která dosáhne vrcholu až v průběhu roku 2011. Meziroční růst průměrných 
nominálních mezd v podnikatelské sféře bude v první polovině letošního roku ještě vysoký 
vlivem změn ve struktuře zaměstnanosti, během roku však výrazně zpomalí. Společně 
s oživením ekonomické aktivity pak bude během roku 2011 růst mezd opět zrychlovat.

Dle aktuální prognózy celková inflace v celém roce 2010 postupně poroste a v jeho druhé 
polovině se bude nacházet mírně nad 2% inflačním cílem vlivem přijatých daňových změn. 
Na horizontu měnové politiky (zhruba 1Q11 až 2Q11) se pak inflace vrátí k cíli. 
Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude 

                                                
1 Výhled tříměsíčních sazeb EURIBOR je v prognóze odvozen z výhledu sazeb 3M EONIA Index Swap.
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od počátku letošního roku nacházet pod celkovou inflací a na horizontu měnové politiky se 
bude zezdola přibližovat k cíli ČNB.2

Se stávající prognózou a jejími předpoklady je konzistentní stabilita krátkodobých úrokových 
sazeb v první polovině letošního roku poblíž stávající úrovně a jejich následný postupný růst. 
V 1Q10 by měla úroveň 3M PRIBORu podle základního scénáře dosáhnout 1,3 %. Průměr za 
dosavadní průběh čtvrtletí činí 1,5 %, aktuální hodnota k 23.3. pak 1,4 %. Průměrnou hodnotu 
rozpětí mezi sazbami 3M PRIBOR a 2T repo předpokládá základní scénář pro 1Q10 ve výši 
0,4 p.b., přičemž v dosavadním průběhu čtvrtletí jeho průměrná výše dosahuje přibližně 
0,5 p.b., aktuálně pak v souladu s prognózou činí zhruba 0,4 p.b. Výše uvedenému v prognóze 
odpovídá pro 1Q10 průměrná hodnota 2T repo sazby na úrovni 0,9 %. Pro 2Q10, kam 
převážně dopadne březnové rozhodnutí o sazbách, prognóza očekává 3M PRIBOR ve výši 1,2 
%, přičemž předpokládá další mírný pokles rozpětí obou sazeb na 0,3 p.b. Tomu odpovídá
v uvedeném období stabilita 2T repo na úrovni 0,9 %.

Nová situační zpráva hodnotí rizika prognózy z 1. SZ v souhrnu jako mírně protiinflační.
Následující kapitoly shrnují hlavní argumenty vedoucí k nižším, resp. vyšším úrokovým
sazbám, než jsou sazby konzistentní se základním scénářem stávající prognózy.

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

a) Ve směru nižších domácích sazeb působí aktualizovaný výhled vývoje zahraničních 
veličin vycházející z březnové publikace Consensus Forecasts (CF) a souvisejících 
tržních výhledů. Za tímto působením stojí zejména posun očekávané trajektorie 
zahraničních úrokových sazeb EURIBOR směrem dolů. Lze jej interpretovat tak, že 
očekávaný nárůst sazeb v eurozóně se v čase odsouvá a zároveň by měl být pozvolnější. 
To by implikovalo i pozdější a povlovnější nástup zvyšování domácích úrokových sazeb 
oproti předpokladům prognózy z 1. SZ doprovázený o něco rychlejším posilováním
nominálního měnového kurzu koruny.3 S tím je v souladu, že domácí tržní úrokové sazby 
zaznamenaly v posledním období posun směrem dolů (viz Graf 4) a analytici odsouvají
svá očekávání o zvyšování sazeb ČNB na pozdější dobu. 

b) Ve směru nepatrně nižších sazeb působí i pozorovaná inflace a její krátkodobý výhled.
Hodnota meziroční inflace za únor 2010 byla o 0,3 p.b. nižší oproti prognóze z 1. SZ, 
přičemž tato odchylka z velké části souvisela se změnou spotřebního koše. V rámci 
jednotlivých složek inflace byl zaznamenán především hlubší pokles u korigované inflace 
bez pohonných hmot, ceny potravin a pohonných hmot byly naopak vyšší než 
prognózované. Příspěvek regulovaných cen byl oproti prognóze nepatrně nižší vlivem 
změny koše, přestože některé významné regulované ceny se od prognózy odchýlily 
směrem nahoru. Rizika krátkodobé prognózy inflace míří v souhrnu mírně protiinflačním 
směrem. Vedle tohoto krátkodobého pohledu nevylučujeme, že změna váhové struktury 

                                                
2 Vlivem významných změn nepřímých daní bude měnověpolitická inflace nižší než inflace celková až do 
poloviny roku 2011, kdy vyprchají zpožděné dopady zvýšení spotřební daně na cigarety z letošního roku. 
3 V posledních dnech pozorované posilování měnového kurzu až k hodnotám kolem 25,3 CZK/EUR tak 
v kontextu nově dostupných údajů zejména o vývoji v zahraničí vnímáme jako konzistentní s celkovým 
příběhem. Není to tedy dodatečné protiinflační riziko, resp. dodatečné riziko nižších úrokových sazeb nad rámec 
zde diskutovaného vlivu nového CF. Simulace v pozadí GRIPu totiž pro 2Q10 implikuje kurz na úrovni 25,3 
CZK/EUR, přičemž základní scénář prognózy z 1. SZ byl pro stejné období konzistentní s kurzem na hladině 
25,5 CZK/EUR. Pokud by však kurz pokračoval v posilování tempem posledních dnů, stal by se zřejmě dalším 
protiinflačním rizikem stávající prognózy, resp. faktorem přehodnocení příští prognózy směrem k nižší inflaci a 
sazbám.  
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spotřebního koše bude mít mírné protiinflační dopady i ve střednědobém výhledu, což pro 
přivedení inflace do cíle může znamenat potřebu o něco nižší trajektorie sazeb 
v nejbližších kvartálech oproti 1. SZ.  

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

V současné situaci není identifikován žádný významný argument jdoucí asymetricky v tomto 
směru.

4. Další měnověpolitické úvahy

Přetrvávající nejistotou měnověpolitického rozhodování zůstává vývoj rozpětí mezi sazbou 
3M PRIBOR a repo sazbou. Toto rozpětí se v současné době pohybuje v rozmezí 0,4 – 0,5
p.b. (Graf 7), přičemž průměr za dosavadní průběh čtvrtletí dosahuje 0,5 p.b. Prognóza 
očekává pro 1Q10 hodnotu 0,4 p.b. Pro 2Q10 prognóza předpokládá další pokles rozpětí na 
0,3 p.b. Existuje tak riziko, že při pozorovaném tempu poklesu rozpětí nebude tento 
předpoklad ani nadále bezezbytku naplňován. Opakovala by se tak situace z minulých 
čtvrtletí, kdy se pokles rozpětí mírně „zpožďoval“ za hodnotami předpokládanými 
v prognózách. Tato skutečnost by mohla znamenat potřebu déletrvající stability 2T repo sazby 
na stávající úrovni ve srovnání s tím, co implikuje prognóza.  

V minulém MPD byla diskutována nejistota ohledně vývoje nominálních mezd, pro jejíž 
ilustraci byl zpracován citlivostní scénář se čtyřmi variantami možného mzdového vývoje 
(blíže viz 1. SZ a minulé MPD). Nové informace získané od té doby (zejména vývoj mezd ve 
sledovaných organizacích za 4Q09, mzdy dle národních účtů za stejné období a měsíční 
statistika mezd v průmyslu a stavebnictví za leden) naši nejistotu ani nerozptýlily, ale ani 
nezvýšily. Nadále trvá naše hodnocení, že za překvapivě vysokým růstem průměrné mzdy  
v podnikatelské sféře ve druhé polovině loňského roku stojí z velké části nefundamentální 
faktory. Těmi jsou nižší nemocnost, statistický vliv propouštění zaměstnanců v nižších 
příjmových skupinách a přesun části odměn z letošního do loňského roku z důvodu zvýšení 
maximálního vyměřovacího základu na platby na zdravotní a sociální zabezpečení od ledna
2010. Přitom první dva z uvedených faktorů mohou ještě nějakou dobu přetrvávat a tlačit 
vykazovaný mzdový růst směrem vzhůru. V současnosti dostupné zprávy o končících 
mzdových vyjednáváních v podnicích naopak ukazují na velmi střídmý sjednávaný nárůst 
mezd (mzdových tarifů apod.) pro letošní rok.

Dalším zdrojem nejistoty je výrazná revize složek HDP na minulosti. Ta sice šla 
v intuitivním směru a byla v souladu s expertními úpravami, které jsme v minulosti 
zapracovali do prognózy, její plnohodnotné vyhodnocení však může přinést až nová predikce.

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB

Na únorovém zasedání (4.2.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni 1 %. Toto rozhodnutí bylo očekáváno. Z dotazníků IOFT (15.1.) 
vyplývalo, že na únorovém zasedání BR ČNB všech jedenáct analytiků předpokládalo 
stabilitu základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly 
v rozmezí 1,25 až 2,25 % (medián 1,75 %). Ze šetření agentury Reuters (28.1.) vyplývalo, že 
na únorovém zasedání BR ČNB všech jedenadvacet analytiků předpokládalo stabilitu 



4

základních sazeb. Očekávání v delším horizontu byla rozložena takto: zvýšení ve 2Q10 (5 
analytiků), zvýšení ve 3Q10 (9 analytiků), zvýšení ve 4Q10 (3 analytici), zvýšení ve 2H10 (3 
analytici), zvýšení v 1Q11 (1 analytik). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním 
horizontu činilo 1,00 až 2,25 % (medián 1,75 %).

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB Z. Tůma oznámil, že BR 
rozhodla jednomyslně, všech šest přítomných členů hlasovalo pro stabilitu sazeb. Guvernér 
uvedl, že od posledního jednání se nijak nezměnil náhled ČNB na ekonomiku a nedošlo 
k žádným dramatickým změnám. Nová prognóza předpokládá, že celková inflace by se měla 
postupně zvyšovat a v horizontu měnové politiky by se měla pohybovat poblíž 
dvouprocentního inflačního cíle. Úrokové sazby by v první polovině letošního roku měly 
zůstat poblíž stávající úrovně, poté se očekává jejich pozvolný nárůst. Prognóza předpokládá 
velmi pozvolné posilování kurzu koruny v příštích dvou letech. Nebyla identifikována žádná 
významná rizika prognózy, pouze byl diskutován vývoj nominálních mezd, který může 
působit pro i proti růstu cen. Podle guvernéra BR diskutovala i o vývoji veřejných financí. 
Fiskální vývoj byl označen za obtížně predikovatelný, přitom strukturální složka deficitu 
narůstá, což vyžaduje výraznější změny ve struktuře výdajové i příjmové strany rozpočtu.

Během února a března se dva členové BR vyjádřili k  budoucímu nastavení měnové politiky 
(viz Tabulka). Tato komunikace byla v souladu s minulými vyjádřeními členů BR o
pravděpodobném konci cyklu snižování základních úrokových sazeb ČNB.

Sazby na peněžním trhu v období od posledního zasedání BR mírně klesly ve většině 
splatností, sklon výnosové křivky sazeb PRIBOR zůstává rostoucí (Graf 2). Také sazby FRA 
se posunuly níže, přesto se tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR v celém horizontu pohybuje 
nad trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem aktuální prognózy (Graf 4). Hlavním 
důvodem 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 cca 0,4 p.b. až na hodnotu 0,2 p.b. ve 3Q10. Kromě toho analytici IOFT 
očekávají v nejbližším období ve srovnání s prognózou nepatrně vyšší úroveň 2T repo sazby. 

Sazby IRS se od posledního zasedání BR také mírně snížily. Výnosová křivka sazeb IRS je 
rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 1,3 p.b., spread 10R-1R činí 1,9 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (15.3.) vyplývá, že na březnovém zasedání BR ČNB všech deset oslovených analytiků 
předpokládá stabilitu základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se 
pohybují v rozmezí 1,25 až 2,00 % (medián 1,75 %). 

Ze šetření agentury Reuters (19.3.) vyplývá, že na březnovém zasedání BR ČNB všech 
devatenáct analytiků předpokládá stabilitu základních sazeb. Očekávání v delším horizontu 
jsou rozložena takto: zvýšení ve 3Q10 (9 analytiků), zvýšení ve 4Q10 (7 analytiků), zvýšení 
ve 2H10 (1 analytik), žádná změna (2 analytici). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby 
v ročním horizontu činí 1,00 až 2,00 % (medián 1,75 %).

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 24,7 CZK/EUR, 
tj. o 4,8 % vzhledem k průměru za 1Q10 do 23.3. Analytici v rámci šetření FECF 
předpokládají ve stejném horizontu posílení o 3,0 % na 25,2 CZK/EUR. Základní scénář 
prognózy očekává pro 1Q11 kurz na úrovni 25,2 CZK/EUR.
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Tabulka: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích

18.2. M. Hampl

(Hospodářské noviny)

Pokud nedojde k nějakým zcela mimořádným událostem, které zvlášť v této turbulentní situaci 
nelze nikdy vyloučit, tak jsme se sazbami na dně a čeká nás cesta k růstu. Otázka je, kdy s tím 
začneme.

12.3. M. Singer

(Hospodářské noviny)

Byl bych velmi opatrný v tom tvrdit, že sazby nemohou jít dolů. Inflace je níž, než jsme čekali, 
kurz posiluje. Tím ale neříkám, že v tuto chvíli vidím nutnost snižovat úroky, ale neuměl bych 
ani říci, že teď už by měly jít jenom nahoru. Ale mám za sebou několikeré hlasování bankovní 
rady o snížení sazeb na jedno procento, a tak pochybuji o tom, že by tato bankovní rada 
upřednostnila další snížení sazeb před využitím jiných prostředků, které má centrální banka k 
dispozici.

6. Měnověpolitické doporučení SMS

SMS doporučuje na březnovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na 1 %.

Uvedené doporučení odráží skutečnost, že dosaženou 1% hladinu repo sazby i nadále volně
interpretujeme jako dno proběhlého cyklu snižování úrokových sazeb konzistentního s 
prognózou. Ve světle nových informací však krystalizuje pohled, že ke zvyšování
krátkodobých úrokových sazeb avizovanému v „úrokové větě“ v minulé SZ od druhé 
poloviny letošního roku bude nejspíš docházet později a v pozvolnějším tempu. 

Toto vyhodnocení stávající situace doporučujeme komunikovat na veřejnosti, abychom 
jednak v žádoucím směru zapůsobili na tržní úrokové sazby a jednak vyslali kurzotvornou 
informaci, která může tlumit aktuální trend posilování koruny. Další případné rychlé 
posilování měnového kurzu by totiž nebylo z pohledu prognózy žádoucí, neboť návrat inflace 
k cíli je v ní podmíněn mimo jiné odezněním dosavadního protiinflačního působení dovozních 
cen a zotavení ekonomické aktivity je založeno především na čistém vývozu.   
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Graf 1: Prognóza inflace z 1. SZ 2010 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 (1.1. = 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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