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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let

Měnověpolitické doporučení pro 3. SZ 2010
Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář prognózy ze 3. SZ 2010

Východiskem pro květnové měnověpolitické rozhodování je nová makroekonomická 
prognóza ze 3. SZ 2010. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, 
předpoklady a vyznění této prognózy. 

Předpokládáme, že domácí ekonomická aktivita pokračovala v 1Q10 v mezičtvrtletním růstu  
a do kladných hodnot lehce pod 2 % se vrátil i růst meziroční. Dovozní ceny působí 
protiinflačně, vlivem růstu cen v eurozóně a jen pozvolného posilování kurzu koruny však
bude jejich protiinflační působení odeznívat. Inflační tlaky z domácí ekonomiky nejsou 
významné. Aktuálně stlačené ziskové marže výrobců však budou postupně narůstat a
přispívat ke zvyšování inflace směrem k cíli.

Nová prognóza předpokládá pro letošní rok růst efektivní ekonomické aktivity v eurozóně 
o 1,5 %, v roce 2011 pak její mírné zrychlení na 2,0 %.1 Nadále platí, že během letošního 
roku tempo růstu ekonomické aktivity v eurozóně mírně klesne, mimo jiné i kvůli odeznění 
faktoru šrotovného. Spotřebitelské ceny v eurozóně porostou v letošním roce o 1,1 %, v roce 
2011 je očekávána inflace na úrovni 1,5 %. Ceny výrobců v eurozóně budou letos růst 
tempem 0,8 %, v roce 2011 o 2,0 %. Sazby 3M EURIBOR by se měly postupně začít 
zvyšovat ze současné hodnoty 0,7 % až na 1,8 % na konci roku 2011, oproti minulé prognóze 
však jejich očekávaný nárůst přichází později a je pozvolnější.

Prognóza očekává v roce 2010 růst domácího HDP o 1,4 %, v následujícím roce pak lze čekat
další mírné zrychlení růstu ekonomické aktivity na 1,8 %. Oživení domácí ekonomiky však 
nebude plynulé; nadále předpokládáme jeho průběh ve tvaru nesouměrného „W“, což odráží
zejména průběh oživení v zahraničí. Domácí ekonomická aktivita v celém roce 2010 bude
snižována i poklesem spotřeby domácností v souvislosti s pokračujícím snižováním 
zaměstnanosti, zpomalením růstu mezd a přijatými fiskálními opatřeními. Míra 
nezaměstnanosti bude pokračovat v nárůstu a dosáhne vrcholu až v průběhu roku 2011.
Meziroční tempo růstu průměrných nominálních mezd bude postupně zpomalovat a zrychlí až 
na počátku příštího roku spolu s hmatatelnějším oživením ekonomické aktivity.

Dle prognózy celková inflace ve zbývající části letošního roku poroste a na jeho konci se bude
vlivem již uskutečněných daňových změn nacházet mírně nad 2% inflačním cílem. V roce 
2011 se pak inflace bude pohybovat těsně pod cílem. Měnověpolitická inflace, tj. inflace 
očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude až do začátku roku 2011 nacházet 
pod celkovou inflací, přičemž na horizontu měnové politiky splyne s celkovou inflací
(Graf 1).2

S novou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní nejprve mírný pokles tržních 
úrokových sazeb, následovaný jejich stabilitou a postupným růstem od roku 2011. Ve 2Q10 
by měla úroveň 3M PRIBORu podle základního scénáře dosáhnout 1,1 %, při průměru za 

                                                
1 Oproti minulé prognóze je tvar oživení „W“ vyhlazenější, mění se jen rozložení do jednotlivých čtvrtletí.
2 Dopady změn nepřímých daní, které vstoupily v platnost v lednu 2010, budou vlivem zpožděného promítání 
zvýšených spotřebních daní na cigarety ovlivňovat mzr. inflaci až do poloviny roku 2011. 
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dosavadní průběh čtvrtletí i aktuální hodnotě (ke dni 4.5.) 1,4 %. Průměrnou hodnotu rozpětí 
mezi sazbami 3M PRIBOR a 2T repo předpokládá základní scénář pro 2Q10 ve výši 0,4 p.b.
Průměr tohoto rozpětí za dosavadní průběh čtvrtletí i jeho aktuální hodnota (k 4.5.) je s tímto 
předpokladem v souladu. Výše uvedenému v prognóze odpovídá pro 2Q10 průměrná hodnota 
2T repo sazby na úrovni 0,7 %.

Nová situační zpráva hodnotí rizika základního scénáře prognózy jako vyrovnaná. 
Následující kapitoly shrnují hlavní argumenty vedoucí k nižším, resp. vyšším úrokovým
sazbám, než jsou sazby konzistentní se základním scénářem nové prognózy, a další 
měnověpolitické úvahy. 

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

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

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

V současné situaci není identifikován žádný významný argument jdoucí asymetricky v tomto 
směru (když aktuálně mírně slabší kurz koruny vůči prognóze je prozatím krátkodobým 
jevem, který je navíc vyvažován jeho silnějšími očekávanými hodnotami ze strany analytiků 
v ročním horizontu, a vývoj kolem Řecka představuje pro kurz obousměrné riziko – viz část 
Další měnověpolitické úvahy).

4. Další měnověpolitické úvahy

a) Poměrně výraznou oboustrannou nejistotu představuje vývoj vnějšího prostředí, přičemž 
lze identifikovat více rizikových faktorů. Riziko vývoje zahraniční poptávky je spojeno 
především s tvarem ekonomického oživení v eurozóně. Při zpracování prognózy byla 
provedena experimentální simulace zachycující menší propad druhé části písmene „W“, jehož 
tvar má i nadále výhled zahraniční poptávky ležící v pozadí základního scénáře prognózy.
Výsledky ukazují, že při mírně nižší hladině domácích úrokových sazeb a silnějším kurzu 
koruny je dosaženo vyššího růstu HDP (v roce 2010 o 0,8 p.b., v roce 2011 o 0,3 p.b.) ve 
srovnání se základním scénářem. Hladina celkové inflace se přitom od  základního scénáře 
téměř neliší.

Další nejistotu představuje načasování opouštění nekonvenčních nástrojů měnové politiky 
ECB a následné zpřísňování její politiky zvyšováním úrokových sazeb. Trh interpretuje 
dosavadní kroky ECB jako úmysl ukončovat uvedené nástroje postupně tak, aby tržní sazby 
plynule přivedla k úrovni měnověpolitické sazby. Také trhy očekávané zvýšení 
měnověpolitické sazby se na základě komunikace ECB a dalších nových informací posouvá 
spíše až do roku 2011 a předpokládá se, že bude pozvolnější. S tím úzce souvisí výrazné 
přehodnocení tržních očekávání ohledně budoucí hladiny sazeb EURIBOR, která vstupují do 
základního scénáře prognózy. Očekávání se oproti minulé predikci posunula směrem dolů o 
výrazných 1,1 p.b. ke konci roku 2011. Otázkou však je, zda trh v současné nejisté době takto
výraznou změnou očekávání nepřestřelil a zda nedojde k částečné korekci směrem vzhůru, 
což by mělo adekvátní dopad na výhled domácích sazeb v delším horizontu.
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b) V posledních dnech se do popředí dostávají problémy „jižního křídla“ eurozóny. Zatím 
není jasné, jak se eskalace těchto problémů a jejich případné řešení  projeví na tuzemském 
finančním trhu, tj. např. zda bude česká koruna fungovat jako „safe haven“ pro investory 
opouštějící Řecko a spol., což by vedlo k posílení koruny.3 Stejně tak je ale alespoň 
krátkodobě možné, že koruna bude (zřejmě dost neopodstatněně) obětí všeobecné nákazy na 
trzích a opětovně zvýšené nedůvěry globálního investičního publika vůči všem zemím, které 
mohou být v očích investorů zranitelné. To by mohlo vést k podobným dopadům na domácí 
ekonomiku a její měnu, k jakým došlo po pádu Lehman Brothers (zvýšená volatilita kurzu
koruny a její rychlé oslabení4, nárůst rizikové prémie,  propad cen akcií, výrazné pohyby cen 
komodit či zadušení rodícího se a stále křehkého oživení zahraniční poptávky 
s protiinflačními dopady na českou ekonomiku). 

Průměrná hodnota kurzu koruny za dosavadní průběh 2Q10 (ke dni 4.5.) se pohybuje zhruba 
v souladu s předpoklady prognózy (25,2 CZK/EUR), ovšem jeho aktuální hodnota 
k uvedenému dni dosáhla 25,6 CZK/EUR. Při přípravě prognózy byl zpracován obvyklý 
kurzový citlivostní scénář simulující ve 2Q10 výkyv kurzu koruny o ±3 % oproti základnímu 
scénáři při úrokových sazbách ve stejném období na úrovni základního scénáře. Podle tohoto 
scénáře by oslabení koruny ve 2Q10 na průměrnou hodnotu 26,0 CZK/EUR vedlo v 
průběhu let 2010 a 2011 k nárůstu inflace o 0,1 − 0,2 p.b. oproti základnímu scénáři.
Implikované úrokové sazby by oproti základnímu scénáři ležely ve 2H10 o 0,3 – 0,4 p.b.
výše, následně by se v průběhu 1H11 vracely k sazbám ze základního scénáře prognózy.

Naproti tomu analytici ve svých výhledech očekávají mírně silnější kurz, než předpokládá 
prognóza ČNB. Konkrétně v ročním horizontu analytici předpokládají kurz na úrovni 24,6 
CZK/EUR, tedy ve srovnání se základním scénářem (24,9 CZK/EUR) silnější zhruba o 1,2 %. 
Přitom je třeba mít na paměti, že tržní výhledy sazeb v ročním horizontu se pohybují na vyšší 
hladině oproti předpokladům prognózy. 

c) Obousměrným rizikem je i nadále vývoj mezd. Toto riziko bylo v minulé prognóze 
ilustrováno zpracovaným citlivostním scénářem. Nové informace získané od té doby vnímání 
tohoto rizika nikam neposunuly. 

d) Přetrvávající mírnou nejistotou měnověpolitického rozhodování zůstává vývoj rozpětí 
mezi sazbou 3M PRIBOR a repo sazbou. Toto rozpětí v současné době odpovídá 
předpokladům prognózy na 2Q10 ve výši 0,4 p.b. (Graf 7). Mírná nejistota však panuje 
ohledně toho, zda dojde k jeho poklesu až na 0,2 p.b. ve 4Q10 tak, jak předpokládá prognóza.
Toto riziko se může materializovat zejména v případě s prognózou konzistentního snížení 
repo sazby, kdy by se uvedené rozpětí (alespoň na krátkou dobu) pravděpodobně mírně 
zvýšilo stejně jako při několika posledních úpravách repo sazby. Pokud by uvedené rozpětí 
setrvávalo na vyšších než prognózovaných úrovních, potom by to mohlo znamenat ponechání 
2T repo sazby delší dobu pod 1 % ve srovnání s tím, co implikuje prognóza. 

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB

Na březnovém zasedání (25.3.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni 1 %. Toto rozhodnutí bylo očekáváno. Z dotazníků IOFT (15.3.) 

                                                
3 Takovou interpretaci bylo možno zřejmě použít pro popis vývoje kurzu koruny v první polovině dubna, kdy 
došlo k jejímu rychlému posilování, a to v tempu, které začínalo být nebezpečné z hlediska budoucího plnění 
inflačního cíle a oživení ekonomiky. Na to ČNB reagovala komunikací tohoto rizika vůči trhům.  
4 Vývoj posledních několika dnů může naznačovat, že se situace začíná vyvíjet tímto směrem. 
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vyplývalo, že na březnovém zasedání BR ČNB všech deset oslovených analytiků 
předpokládalo stabilitu základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R 
se pohybovaly v rozmezí 1,25 až 2,00 % (medián 1,75 %). Ze šetření agentury Reuters (19.3.) 
vyplývalo, že na březnovém zasedání BR ČNB všech devatenáct analytiků předpokládalo 
stabilitu základních sazeb. Očekávání v delším horizontu byla 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 činilo 1,00 
až 2,00 % (medián 1,75 %).

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB Z. Tůma oznámil, že 
BR rozhodla poměrem hlasů 4:2, dva členové hlasovali pro snížení o 0,25 p.b. Guvernér 
uvedl, že od posledního jednání nedošlo k zásadním změnám, ekonomika se vyvíjí v souladu 
s prognózou ČNB. Rizika prognózy byla v souhrnu označena jako mírně protiinflační. Tímto 
směrem působí výhled zahraničních úrokových sazeb a nižší pozorovaná inflace včetně jejího 
krátkodobého výhledu. Proinflační riziko nebylo identifikováno, obousměrné riziko 
představuje vývoj mezd. Guvernér připustil, že s ohledem na posun rizik protiinflačním 
směrem si lze představit příští pohyb sazeb i směrem dolů. Ke kurzu koruny guvernér uvedl, 
že v poslední době lze pozorovat určité posilování. Kdyby tempo tohoto posilování 
pokračovalo delší dobu, pak by dále posouvalo rizika protiinflačním směrem.

Během dubna se několik členů BR vyjádřilo k budoucímu nastavení měnové politiky (viz 
Tabulka). Tato komunikace nevylučovala další uvolnění měnové politiky ČNB.

Sazby na peněžním trhu se po posledním zasedání BR téměř nezměnily, sklon výnosové 
křivky sazeb PRIBOR zůstává rostoucí (Graf 2). Sazby FRA se mírně snížily v reakci na
komentáře některých členů bankovní rady ČNB, které nevylučovaly další uvolnění měnové 
politiky. Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR se přesto pohybuje v celém horizontu nad 
trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem aktuální prognózy (Graf 4). Prvním 
důvodem (v krátkodobém horizontu) je vyšší očekávaná úroveň 2T repo sazby v nejbližším 
období. Dalším důvodem (který se přidává 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 postupném poklesu až na hodnotu 0,2 p.b. ve 4Q10.

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

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (15.4.) vyplývá, že na květnovém zasedání BR ČNB všech deset 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 (30.4.) vyplývá, že na květnovém zasedání BR ČNB 16 analytiků 
z 19 předpokládá stabilitu základních sazeb, přičemž 3 analytici očekávají pokles sazeb o 0,25 
p.b. Očekávání v delším horizontu jsou rozložena takto: zvýšení ve 3Q10 (6 analytiků), 
zvýšení ve 4Q10 (6 analytiků), zvýšení ve 2H10 (1 analytik), zvýšení v období 4Q10 – 1Q11 
(1 analytik), zvýšení v 1Q11 (1 analytik), zvýšení v průběhu roku 2011 (2 analytici). Rozmezí 
očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činí 1,00 až 2,25 % (medián 1,50 %).
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Analytici v rámci šetření IOFT i FECF shodně očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 
24,6 CZK/EUR, tj. o 2,9 % vzhledem k průměru za 2Q10 do 4.5. Základní scénář prognózy 
očekává pro 2Q11 kurz na úrovni 24,9 CZK/EUR.

Tabulka: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích

13.4. M. Singer

(Bloomberg)

If the rate was a quarter-point lower, there wouldn’t be anything forcing us to increase it. It’s 
quite evident that rate increases don’t look imminent.  …a faster koruna strengthening, which 
may be a short-term or middle-term phenomenon, but it could, together with weak demand-side 
pressures, lead to undershooting the inflation target.

13.4. E. Zamrazilová

(Reuters)

I am quite comfortable with the situation (that) there is zero interest rate differential between 
Czech and euro zone interest rates.

19.4. M. Hampl

(Reuters)

Zdá se mi, že některé náznaky z reálné ekonomiky a také z finančního sektoru ukazují některá 
dodatečná protiinflační rizika.

21.4. M. Singer

(Reuters)

Budoucí vývoj je nadále zatížen značnými nejistotami. Při nepříznivém - více dezinflačním –
vývoji nelze vyloučit další snížení úrokových sazeb.

22.4. V. Tomšík

(Reuters)

Aktuální výrazné posilování kursu je docela nebezpečné. Příliš silný kurs může ohrozit... nejen 
exporty, ale celou naši prognózu včetně toho, že nepůjdeme k inflačnímu cíli…Jestli je tento 
výhled ohrožen, pak je otázka, jestli není namístě sazby ještě snížit. 

26.4. E. Zamrazilová

(Týden)

V současné době nevidím ani silnější inflační tlaky, ale ani hrozbu deflačních rizik. Podle mého 
názoru je současná inflační prognóza centrální banky realistická … (kdybychom vzali v úvahu 
informace, které jsou k dispozici do dnešního dne), pak bych spíše očekávala stabilitu (sazeb), 
ale je to opravdu otevřená záležitost.

6. Měnověpolitické doporučení SMS

SMS doporučuje na květnovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady snížit limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 p.b. na 0,75 %. 

Současně doporučujeme ponechat diskontní sazbu nezměněnou, tj. na úrovni 0,25 %, a snížit 
tak rozpětí repo sazba – diskontní sazba na 0,50 p.b. Důvodem je skutečnost, že v mnoha 
právních předpisech se v sankčních a podobných ustanoveních vyskytuje násobek diskontní 
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 lombardní sazba – repo sazba doporučujeme ponechat na stávající úrovni 1 p.b., 
a lombardní sazbu tak snížit na 1,75 %.
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Graf 1: Prognóza inflace ze 3. 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 (1.2. = 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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