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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let

Měnověpolitické doporučení pro 6. SZ 2010
Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář prognózy z 5. SZ 2010

Východiskem pro zářijové měnověpolitické rozhodování je makroekonomická prognóza 
z 5. SZ 2010 a nové informace získané od jejího zpracování. Následující odstavce ve 
stručnosti rekapitulují počáteční podmínky, předpoklady a hlavní kontury stávající prognózy. 

Podle prognózy se domácí ekonomika na počátku roku 2010 již zřetelně vymanila z recese a 
v dalším průběhu roku bude pokračovat v mírném meziročním růstu. Dovozní nákladové 
tlaky do spotřebitelských cen, stejně jako domácí inflační tlaky, nejsou v současnosti patrné. 
Ziskové marže výrobců jsou aktuálně stlačené, s oživením ekonomiky však budou postupně 
narůstat a přispívat ke zvyšování inflace směrem k cíli.

Prognóza předpokládá pro letošní rok růst efektivní ekonomické aktivity v eurozóně
o 1,8 %, v letech 2011 a 2012 je pak očekáván růst rovněž ve výši kolem 2 %. Spotřebitelské 
ceny v eurozóně porostou v letošním roce o 1,3 %, od roku  2011 je pak očekáváno mírné 
zrychlení růstu spotřebitelských cen k necelým 2 %. Ceny výrobců v eurozóně budou letos 
růst tempem 1,6 %, v dalších dvou letech pak shodně o 2,2 %. Sazby 3M EURIBOR by se 
měly postupně začít zvyšovat z hodnoty 0,7 % na 1,3 % na konci roku 2011 a 1,8 % koncem 
roku 2012.

Dle základního scénáře prognózy (který nezahrnul vliv připravované fiskální konsolidace)
poroste domácí ekonomická aktivita v roce 2010 v průměru o 1,6 %, v následujícím období
dojde ke zrychlování tempa růstu HDP. V roce 2011 dosáhne růst HDP 1,8 %, a v roce 2012 
pak necelých 3 %. Růst HDP v letech 2010 a 2011 bude stimulován zejména investiční 
aktivitou v souvislosti s postupným doplňováním zásob. Kladný příspěvek k růstu HDP bude 
mít i spotřeba vlády a čistý vývoz při zvyšující se zahraniční poptávce. V opačném směru 
bude v letošním roce působit pokles spotřeby domácností, což souvisí s aktuálním poklesem 
zaměstnanosti, zpomalením růstu mezd a fiskálními opatřeními přijatými v minulém roce. Od 
roku 2011 se spotřeba domácností mírně oživí.

Podle prognózy celková domácí inflace v průběhu letošního roku rychle poroste a mimo jiné
s přispěním již realizovaných změn nepřímých daní přesáhne krátkodobě ke konci roku 2010 
inflační cíl. Po odeznění tohoto vlivu na začátku roku 2011 celková inflace mírně zpomalí a 
ve zbytku prognostického horizontu se bude pohybovat poblíž inflačního cíle. 
Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, na 
prognóze plynule poroste a k inflačnímu cíli se přiblíží ve druhé polovině roku 2011, kde 
v současnosti leží horizont měnové politiky. Měnověpolitická inflace tak na horizontu 
měnové politiky splyne s celkovou inflací (Graf 1).1

S prognózou a jejími předpoklady je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb
poblíž stávající hodnoty, následována jejich pozvolným růstem od druhé poloviny roku 2011. 
Ve 3Q10 by měla úroveň 3M PRIBORu podle základního scénáře dosáhnout 1,1 %. Její 
                                                
1 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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průměr za dosavadní průběh čtvrtletí i aktuální hodnota ke dni 21. 9. činí shodně 1,2 %. 
Adekvátně tomu jsou průměr rozpětí mezi sazbami 3M PRIBOR a 2T repo za dosavadní 
průběh čtvrtletí i jeho aktuální hodnota (k 21. 9.) nepatrně vyšší, než předpokládá prognóza.
2T repo sazba v prognóze pro 3Q10 dosahuje průměrné hodnoty  0,7 %. Ve 4Q10, kam 
převážně dopadne zářijové rozhodnutí bankovní rady o úrokových sazbách, by měl 3M 
PRIBOR dle prognózy rovněž dosáhnout hodnoty 1,1 %. Při prognózovaném jen slabém 
poklesu výše uvedeného rozpětí sazeb na 0,4 p.b. tomu odpovídá stabilita 2T repo sazby na 
úrovni 0,7 %. 

Nová situační zpráva hodnotí rizika stávající prognózy inflace v souhrnu jako zhruba 
neutrální, přičemž jsou identifikována dílčí rizika oběma směry. Následující kapitoly shrnují 
hlavní argumenty vedoucí k nižším, resp. vyšším úrokovým sazbám, než jsou sazby 
konzistentní se základním scénářem stávající prognózy, a další měnověpolitické úvahy.

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

a) Podle dosavadních informací se jeví jako velmi pravděpodobná větší fiskální restrikce pro 
léta 2011 a 2012 nejen ve srovnání s předpoklady prognózy z 5. SZ, ale i ve srovnání se 
zpracovaným citlivostním scénářem. Konsolidační strategie vlády z jejího Programového 
prohlášení se promítla do přípravy státního rozpočtu. V rámci jeho přípravy byla pro rok 2011 
navržena konkrétní příjmová a výdajová opatření s celkovým dopadem do snížení deficitu 
státního rozpočtu ve výši přes 80 mld. Kč. Na základě výše uvedených opatření byl zpracován 
a předložen vládě k projednání kompletní návrh státního rozpočtu na rok 2011. Navržená 
konsolidační opatření by mohla vést ke snížení prognózy vládního deficitu pro rok 2011 až o 
2 p.b. ve srovnání se základním scénářem prognózy z 5. SZ, tj. ke snížení ze 6 % směrem 
ke 4 % HDP. Negativní dopad fiskální konsolidace do dynamiky HDP by tak mohl dosáhnout 
zhruba 0,8 p.b. v roce 2011, což je o 0,3 p.b. výraznější vliv než v citlivostním scénáři z 5.SZ.
Z toho vyplývá protiinflační riziko, resp. riziko nižších úrokových sazeb ve srovnání se 
stávající prognózou. 
       

b) Argumentem v tomto směru zůstává i vývoj měnového kurzu. Rychlá apreciace 
pozorovaná zejména na přelomu července a srpna ustala. Jejím vlivem však činí dosavadní 
průměr kurzu ve 3Q10 zhruba 25,0 CZK/EUR, což je o cca 30h silnější hodnota ve srovnání 
s prognózou na toto čtvrtletí. Aktuální hodnota kurzu k 21. 9. pak dosahuje 24,7 CZK/EUR, 
přičemž pro 4Q10 prognóza předpokládá kurz na úrovni 24,9 CZK/EUR. 

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

a) Argumentem ve směru vyšších úrokových sazeb může být budoucí vývoj domácí inflace. 
Podle dosavadních informací by mělo v příštím roce dojít k výraznému růstu cen elektrické 
energie v důsledku zvýšení poplatku na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. To 
by dle předběžných odhadů mohlo v nové prognóze vést ke zvýšení predikce regulovaných
cen elektřiny pro domácnosti od ledna 2011 ze 2 % na zhruba 10 %. Z toho vyplývá mírné 
riziko ve směru vyšších budoucích úrokových sazeb. Ve stejném směru působí nové 
informace o vývoji světových cen potravinářských komodit, kde se kumuluje potenciál pro 
možný budoucí vyšší růst domácích cen potravin. Naproti tomu zatím jediný konkrétní 
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předložený návrh na změnu nepřímých daní v rámci fiskálních reforem (harmonizační zvýšení 
spotřební daně na cigarety od roku 2012) není vzhledem k uplatňování výjimky z reakce 
měnové politiky rizikem pro budoucí vývoj sazeb. 

b) Oproti aktuální prognóze byl růst ekonomické aktivity ve 2Q10 vyšší o 0,6 p.b. 
v meziročním i mezičtvrtletním vyjádření, když za touto odchylkou stála zejména reálná
spotřeba domácností. Růst nominálních mezd v podnikatelské sféře ve 2Q10 byl rovněž vyšší, 
než očekávala prognóza. Také vývoj zaměstnanosti i nezaměstnanosti byl oproti prognóze 
příznivější. To naznačuje dřívější obrat na trhu práce, než očekává prognóza. Stejně tak je 
nyní pravděpodobné, že spotřeba domácností bude mít v  roce 2010 pozitivní příspěvek 
k růstu HDP. Z toho vyplývají proinflační rizika, resp. rizika ve směru vyšších domácích 
úrokových sazeb.

4. Další měnověpolitické úvahy

a) Nově zveřejněné údaje o HDP v eurozóně za 2Q10 ukazují na zřetelně rychlejší 
ekonomický růst v Německu a na Slovensku ve srovnání se zbytkem eurozóny. Tato 
skutečnost může mít výrazný dopad na hospodářský vývoj v ČR, jelikož se jedná o její dva 
největší obchodní partnery. To by na jedné straně mohlo za předpokladu udržení stávající 
dynamiky hospodářského růstu v uvedených dvou zemích vést k dalšímu urychlení domácího 
ekonomického růstu oproti předpokladům prognózy a s tím souvisejícímu růstu domácích 
inflačních tlaků. Na straně druhé bude narůstající poptávka po českých exportech 
pravděpodobně zlepšovat výkonovou bilanci ČR. To může vést v podmínkách stále ještě 
nízkých úrokových sazeb v eurozóně k výraznější apreciaci kurzu CZK/EUR, než 
předpokládá prognóza. Oba zmíněné vlivy tedy mohou působit protisměrně a z hlediska 
výsledného dopadu na inflaci a zejména pak úrokové sazby se mohou částečně či zcela 
kompenzovat.

Celkově neutrálně vyznívá i zářijový Consensus Forecasts (CF) a aktualizované tržní 
výhledy, které nebylo z časových důvodů možno zahrnout do 6. SZ. Ke zvýšení výhledů 
v zářijovém CF dochází konzistentně jak pro HDP eurozóny (zatím jen pro rok 2010), tak pro 
ceny průmyslových výrobců a úrokové sazby (pro celý horizont prognózy). Sazby se tak 
vracejí zhruba na trajektorii, která vstupovala do předpokladů vnějšího prostředí stávající 
prognózy. Do značné míry se tak neutralizuje riziko nižších domácích úrokových sazeb 
vyplývající z vnějšího prostředí, které bylo identifikováno v GRIPu v 6. SZ na bázi údajů 
srpnové publikace CF a souvisejících tržních výhledů. Důkladné posouzení všech souvislostí 
a dopadů vnějšího prostředí bude provedeno v rámci zpracování nové prognózy. 

b) Avizované výrazné zvýšení cen elektřiny pro domácnosti i pro firmy od ledna 2011
povede ke znatelnému zvýšení výhledu regulovaných cen a v návaznosti na to i k 
přehodnocení prognózy celkové inflace směrem vzhůru. V tomto případě se přitom jedná o 
důsledek v minulosti přijatého diskrečního politického rozhodnutí. Jeho cílem bylo ovlivnit 
alokaci ekonomických zdrojů při výrobě elektrické energie, a to v závislosti na politice státu
uplatňované vůči preferovaným způsobům její výroby. Svojí podstatou přitom mají poplatky 
zaměřené na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie charakter quasi nepřímé daně.2 Je 
tudíž otázkou, zda k cenovým vlivům zvyšování uvedených poplatků do budoucna 
nepřistupovat podobně jako v případě primárních dopadů změn nepřímých daní, na něž je 

                                                
2 Touto „daní“ stát zatěžuje spotřebu vybrané komodity (elektrické energie z konvenčních zdrojů) za účelem 
profinancování své politické priority tj. výkupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
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standardně uplatňována výjimka z reakce měnové politiky (vylučovat je rovněž při výpočtu 
měnověpolitické inflace) .

c) Očekávaná mírně vyšší hodnota rozpětí sazeb 3M PRIBOR versus 2T repo oproti 
předpokladům prognózy na 3Q10 ale zřejmě i na 4Q10 opět oživuje úvahy okolo možnosti
nižších měnověpolitických sazeb k zajištění požadované úrovně sazeb tržních.3

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB

Na srpnovém zasedání (5.8.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni 0,75 %. Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno. Z dotazníků 
IOFT (16.7.) vyplývalo, že na srpnovém zasedání BR ČNB všech čtrnáct analytiků
předpokládalo stabilitu základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R 
se pohybovaly v rozmezí 1,00 až 1,75 % (medián 1,25 %). Ze šetření agentury Thomson 
Reuters (30.7.) vyplývalo, že na srpnovém zasedání BR ČNB všech sedmnáct analytiků 
předpokládalo stabilitu základních sazeb. Očekávání v delším horizontu byla rozložena takto: 
zvýšení ve 3Q10 (1 analytik), zvýšení ve 4Q10 (3 analytici), zvýšení v 1Q11 (6 analytiků), 
zvýšení ve 2Q11 (4 analytici), zvýšení v 1H11 (2 analytici), zvýšení v 2012 (1 analytik). 
Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo 0,75 až 1,75 % (medián 
1,25 %).

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB M. Singer oznámil, že 
BR rozhodla jednomyslně, hlasy všech pěti přítomných členů. Poté guvernér představil novou 
prognózu. Celková inflace by se měla v průběhu letošního roku postupně zvyšovat a na konci 
letošního roku krátkodobě přesáhnout inflační cíl. Po odeznění vlivu nepřímých daní na 
začátku roku 2011 inflace mírně zpomalí a bude se pohybovat poblíž inflačního cíle. Nová
prognóza počítá podle guvernéra nejprve se stabilitou tržních úrokových sazeb, následně by 
měly sazby od druhé poloviny roku 2011 zvolna růst. Měnový kurz na prognóze pozvolna 
zhodnocuje. Celková rizika byla označena za mírně protiinflační. Tímto směrem je posouvá 
aktuální kurzový vývoj a plánovaná fiskální konsolidace. Proinflačně naopak působí ceny 
komodit. K aktuálnímu kurzovému vývoji guvernér uvedl, že v posledních dvou týdnech 
došlo k poměrně dramatickému posílení, koruna ale není (v průměru) výrazně vzdálena od 
hodnot očekávaných ČNB. 

Během srpna a září se většina členů BR vyjádřila k  budoucímu nastavení měnové politiky
(viz Tabulka). Tato komunikace odrážela různé názory jednotlivých členů na načasování 
zvyšování základních sazeb ČNB. Častěji přitom zazněly názory, že bude potřeba přistoupit 
k dřívějšímu zvyšování úrokových sazeb ve srovnání s tím, co předpokládá stávající 
prognóza.

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR stagnovaly, sklon výnosové křivky sazeb 
PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). Sazby FRA se mírně zvýšily, především ve 
vzdálenějších splatnostech. Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR se pohybuje v celém 
horizontu mírně nad trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem nové prognózy (viz 
Graf 4).

                                                
3 Zastavení poklesu tohoto rozpětí může odrážet dočasný nárůst rozpětí sazeb 3M EURIBOR vs. 3M Eonia Swap 
Index v eurozóně (viz Graf 7). K němu došlo v důsledku rostoucího rizika ohledně fiskální situace zejména 
jižních zemí eurozóny a nejistoty v otázce způsobu konsolidace řeckého dluhu.
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Sazby IRS se od posledního zasedání BR snížily ve většině splatností, pouze na kratším konci 
křivky zhruba stagnovaly. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 0,8
p.b., spread 10R-1R činí 1,4 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (16.9.) vyplývá, že na zářijovém zasedání BR ČNB všech deset analytiků předpokládá 
stabilitu základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybují 
v rozmezí 1,00 až 1,75 % (medián 1,25 %).

Ze šetření agentury Thomson Reuters (17.9.) vyplývá, že na zářijovém zasedání BR ČNB 
všech šestnáct analytiků předpokládá stabilitu základních sazeb. Očekávání v delším 
horizontu jsou rozložena takto: zvýšení ve 4Q10 (3 analytici), zvýšení v 1Q11 (5 analytiků), 
zvýšení ve 2Q11 (4 analytici), zvýšení v 1H11 (2 analytici), zvýšení ve 3Q11 (1 
analytik), zvýšení ve 4Q11 (1 analytik). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním 
horizontu činí 0,75 až 2,25 % (medián 1,25 %).

Analytici v rámci zářijového šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 24,2 
CZK/EUR, tj. o 2,8 % vzhledem k průměru za 3Q10 do 21.9. 4 Analytici v rámci šetření 
FECF předpokládají ve stejném horizontu posílení o 2,0 % na 24,5 CZK/EUR. Základní 
scénář prognózy očekává pro 3Q11 kurz na úrovni 24,2 CZK/EUR.

Tabulka: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích

17.8. M. Singer

(Kurzy.cz)

V tuto chvíli se mi zdá, že se horizont počátku zvyšování úrokových sazeb u nás spíše 
odsouvá.

24.8. E. Zamrazilová

(Lidové noviny)

Já osobně jsem proti politice nízkých úrokových sazeb. Myslím si, že právě nízké úrokové 
sazby ke vzniku krize přispěly, a to nejen ve Spojených státech. Řada zemí, které mají dolar 
jako rezervní měnu, se k této politice musela připojit, aby nevyvolala dramatický pohyb měn. 
Tato politika je pro zdraví ekonomiky vysoce riskantní. Vyvolává to rizika finančních turbulencí a 
- jak se ukázalo - může se to přelít i do reálné ekonomiky…Pro mě je to na stole, já o růstu 
sazeb chci diskutovat hodně brzy.

26.8. K. Janáček

(Hospodářské noviny)

Jisté je, že období nízkých sazeb a jejich snižování v této ekonomice skončilo. Za druhé 
zůstává otázkou, jak dlouho vydrží mít tato ekonomika nižší úrokové sazby než Evropská 
centrální banka… Pro tuto ekonomiku není výhodné mít takto nastavené úroky. Může to 
způsobit odliv kapitálu z Česka. Udržovat dlouho nízké, nebo dokonce záporné reálné úrokové 
sazby není možné. Normální situací je mít mírně pozitivní reálné úroky, které zabraňují vzniku 
bublin na finančních trzích.

30.8. R. Holman

(Týden.cz)

Myslím si, že úrokové sazby se v příštím roce budou pohybovat na nízkých úrovních. 
Očekáváme, že naše ekonomika poroste v roce 2011 tempem 1,8 procenta. To není mnoho. Při 
takovém růstu nevznikají významnější poptávkové inflační tlaky. Koruna přitom bude 
pravděpodobně pomalu a jistě posilovat, což vytvoří tlaky na pokles dovozních cen a inflace. 
Významné tlaky na růst cen nečekáme ani z trhu práce. Neočekáváme totiž, že by nějak rychleji 
rostly nominální mzdy, protože nezaměstnanost bude i v příštím roce poměrně vysoká - bude 
se pohybovat mezi osmi a devíti procenty. Navíc se zřejmě chystá propouštění ve veřejném 
sektoru. Přesto si myslím, že nakonec přistoupíme k zvýšení sazeb na jedno procento. Nevím, 
jestli to bude na konci tohoto roku nebo začátkem roku příštího.

31.8. V.  Tomšík

(Reuters)

Rizika prognózy byla na posledním jednání bankovní rady začátkem srpna označena jako 
mírně protiinflační, neboť jsme v té době identifikovali dvě hmatatelná protiinflační rizika:  
tehdejší rychlé tempo posilování kurzu a plánovanou fiskální konsolidaci. Naproti tomu jsme 

                                                
4 Vedle toho analytici dle zářijového IOFT nadále očekávají v letošním roce růst HDP tempem lehce pod 2 %,
v příštím roce mírně nad touto hladinou. U očekávaného letošního růstu mezd došlo k mírnému poklesu na 2,2 
%, v příštím roce se předpokládá zrychlení tempa jejich růstu. Inflační očekávání v ročním horizontu se dále 
zvýšila a v obou horizontech se stále pohybují nad 2% inflačním cílem. 
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identifikovali pouze relativně vágní riziko růstu cen komodit. Od té doby se podle mého názoru 
jasně naplňuje pouze riziko na straně protiinflační, neboť práce na fiskální reformě pokračují 
vcelku rychlým tempem. Z toho vyplývá, že já osobně souhlasím s trajektorií sazeb 
implikovanou aktuální prognózou… Aktuální vývoj v Německu je pro nás dobrou zprávou, naše 
vazba na něj je daleko bezprostřednější než na Spojené státy. V souladu s tím je bleskový 
odhad českého HDP za 2. čtvrtletí letošního roku mírně nad naší prognózou. Z hlediska inflace 
to ale ještě nemusí znamenat riziko směrem nahoru.Případné rychlejší oživení v zemích našich 
hlavních obchodních partnerů (zejména v Německu) totiž může mít „paradoxně“ protiinflační 
dopady přes posilující kurz koruny (nárůst devizových příjmů z titulu rostoucích českých 
exportů). Silnější a rychlejší oživení v Německu tak pro naši prognózu představuje riziko nejen 
dalšího oddálení zvyšování sazeb, ale nelze ani vyloučit návrat k diskusi na téma snížení 
sazeb.

2.9. M. Singer

(Dow-Jones Newswires)

I don't think too much beyond the next meeting… I'm not sure about where the global economy 
is headed even in the coming quarter. Longer term, the general level of rates will be determined 
by the general economic situation. 

7.9. K. Janáček

(Bloomberg)

Monetary policy is set appropriately at this moment. There certainly isn’t a need to raise interest 
rates immediately. We have to analyze the situation at a given moment and react in a flexible 
way that fits the economy best, while keeping the inflation objective in mind.

14.9. P. Řežábek

(Reuters)

Pokud mám komentovat do budoucna, tak výhled na příští rok je ještě optimističtější než na ten 
letošní a myslím si, že současné nastavení sazeb v České republice je nastavením v rámci
krizové situace. V takové situaci však ČR není….A že jsem nic nenavrhoval, ani nevím, jestli 
navrhnu na nejbližším nebo následujícím zasedání, tak to je dáno tím, že v době ukončování 
světové finanční krize je třeba, aby měnová politika působila jako stabilizační element, nikoli že 
se budeme přetahovat o to, jestli nyní snížíme nebo zvýšíme. Já jsem akceptoval rozhodnutí a 
to rozhodnutí by mělo mít následně jistou dobu trvání s cílem menšího vnášení nejistoty do jak 
finančního, tak korporátního byznysu.

6. Měnověpolitické doporučení SMS

SMS doporučuje na zářijovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady ponechat úrokové
sazby na stávající úrovni. 
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Graf 1: Prognóza inflace z 5. 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 (1.7. = 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 %

-18.0

-12.0

-6.0

0.0

6.0

12.0

 1/07  5/07  9/07  1/08  5/08  9/08  1/09  5/09  9/09  1/10  5/10  9/10  1/11  5/11  9/11

očekávání FECF (za rok)

očekávání IOFT (za rok)

skutečnost

a
p

re
ci

a
ce

  
d

e
p

re
ci

a
c
e

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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