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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let

Měnověpolitické doporučení pro 8. SZ 2010
Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář prognózy ze 7. SZ 2010

Východiskem pro prosincové měnověpolitické rozhodování je makroekonomická prognóza 
ze 7. 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 ekonomická aktivita bude ve zbývající části letošního roku nadále 
zotavovat z hospodářské recese a pokračovat ve zrychlujícím meziročním růstu. Inflační tlaky
z domácí ekonomiky nebyly v době zpracování prognózy patrné. Dovozní nákladové tlaky 
v sektoru spotřebitelských statků byly v důsledku předchozí apreciace kurzu hodnoceny jako
nepatrně protiinflační (v proinflačním směru působily pouze ceny komodit). Ziskové marže 
výrobců zůstávaly nadále stlačené, jejich postupný růst k rovnovážné úrovni bude na 
prognóze přispívat k návratu měnověpolitické inflace na cíl.

Stávající prognóza předpokládá pro letošní rok růst efektivní ekonomické aktivity v eurozóně
o 2,6 %, v letech 2011 a 2012 je pak očekáváno zpomalení růstu na hodnoty okolo 2 %. Růst
HDP v letošním roce je tažen zejména vývojem u našich nejvýznamnějších obchodních 
partnerů, tj. Německa a Slovenska. V příštích dvou letech však bude hospodářský růst 
v zahraničí brzděn fiskální konsolidací. Spotřebitelské ceny v eurozóně porostou v letošním 
roce o 1,3 %, v dalších dvou letech se pak očekává mírné zrychlení růstu k necelým 2 %. 
Ceny průmyslových výrobců v eurozóně by se letos měly v průměru zvýšit o 2,1 %, v dalších 
dvou letech pak shodně o 2,5 %. Sazba 3M EURIBOR by se měla zvyšovat jen velmi 
pozvolna z hodnoty 1,0 %  na 1,2 % na konci roku 2011 a 1,5 % koncem roku 2012. 

Prognóza předpovídá, že domácí ekonomická aktivita poroste v letošním roce o 2,3 %, 
v příštím roce dojde ke zpomalení tempa růstu na 1,2 % a v roce 2012 pak růst HDP opět 
zrychlí na 2,5 %. Růst HDP v letošním roce stimuluje zejména hrubá tvorba kapitálu díky 
investicím do zásob a fotovoltaických elektráren. K růstu HDP začala překvapivě přispívat 
i spotřeba domácností, v této oblasti však existuje výrazná datová nejistota. Příspěvky 
ostatních složek HDP k růstu ekonomické aktivity by dle prognózy měly být rovněž kladné, 
avšak malé. Ke zpomalení tempa růstu HDP v příštím roce přispějí všechny jeho složky 
v důsledku fiskální konsolidace1, zpomalení růstu zahraniční poptávky a odeznění vlivu 
obnovy zásob i investic do fotovoltaických elektráren. 

Podle stávající prognózy se celková domácí inflace bude v celém horizontu prognózy 
nacházet v blízkosti inflačního cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární 
dopady změn nepřímých daní, na prognóze dále poroste a k inflačnímu cíli se přiblíží v první 
polovině roku 2011. V nejbližším období by dle prognózy měly přispět k jejímu návratu na cíl 
regulované ceny a ceny potravin, ve vzdálenějším horizontu pak postupné oživování tlaků 
z domácí ekonomiky a odeznění protiinflačního působení dovozních cen spotřebních statků. 

                                                
1 Celkový dopad plánovaných fiskálních opatření do růstu HDP v roce 2011 je kvantifikován ve výši -0,8 p.b.
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Na horizontu měnové politiky by se měnověpolitická inflace měla shodovat s celkovou inflací 
(Graf 1).2

S prognózou a jejími předpoklady je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb 
poblíž stávající úrovně, následovaná jejich pozvolným růstem na delším konci prognózy.
Nízká hladina úrokových sazeb bude mimo jiné reflektovat dopady fiskální konsolidace 
v roce 2011 a nadále nízkou úroveň zahraničních úrokových sazeb na prognóze. Ve 4Q10 by 
měla úroveň 3M PRIBORu podle základního scénáře dosáhnout cca 1,2 %. Průměr za 
dosavadní průběh čtvrtletí i aktuální hodnota ke dni 20.12. jsou s touto prognózou v souladu. 
Průměrnou hodnotu rozpětí mezi sazbami 3M PRIBOR a 2T repo předpokládá základní 
scénář pro 4Q10 ve výši 0,45 p.b., což zhruba odpovídá průměru tohoto rozpětí za dosavadní 
průběh čtvrtletí i jeho aktuální hodnotě k 20.12. (v obou případech 0,47 p.b.). V prognóze pak 
pro 4Q10 dosahuje průměrná hodnota 2T repo sazby úrovně 0,7 %. V 1Q11, kam převážně 
dopadne prosincové rozhodnutí bankovní rady o úrokových sazbách, by měl 3M PRIBOR dle 
prognózy dosáhnout hodnoty 1,3 %. Tomu za předpokladu poklesu rizikové prémie na 
hodnotu 0,40 p.b. odpovídá průměrná 2T repo sazba na úrovni 0,9 %.

SMS hodnotí v 8. situační zprávě rizika stávající prognózy inflace jako vyrovnaná
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

Publikovaný nižší než prognózovaný růst nominálních mezd je rizikem ve směru mírně
nižších úrokových sazeb. Růst nominálních mezd ve sledovaných organizacích ve 3Q10 
dosáhl 2,0 %, a byl tak nižší, než očekávala stávající prognóza (2,6 %). Za pomalejším 
mzdovým vývojem stál jak mírně nižší růst mezd v podnikatelské sféře (2,9 %, prognóza 
3,2 %), tak zejména neočekávaný pokles mezd v nepodnikatelské sféře (-1,8 %, prognóza 
očekávala stagnaci mezd).

  

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

a) Mírným rizikem ve směru vyšší inflace a vyšších domácích úrokových sazeb jsou světové 
ceny energetických (zejména ropy) i neenergetických komodit.3 Od konce srpna 2010 
dochází s krátkodobými výkyvy k trendovému růstu cen ropy. V prvním prosincovém týdnu 
se cena ropy Brent pohybovala v rozmezí 90-93 USD/barel (referenční scénář předpokládal 
pro 4Q10 83,6 USD/barel). V prosincovém CF vzrostl výhled cen ropy Brent oproti 
předpokladům stávající prognózy  na kratším konci až o 8 % s tím, že se cena poté přibližuje
k úrovni  okolo 90 USD/barel na konci roku 2012. Rychlý nárůst světových cen zaznamenaly 
vedle ropy v posledních týdnech i průmyslové kovy a potravinářské suroviny. Vyšší světové
ceny široké škály komodit by mohly mít vliv na domácí cenové okruhy včetně spotřebitelské 
inflace nad rámec dopadu zachyceného v základním scénáři stávající prognózy. Riziko

                                                
2 Již realizované změny nepřímých daní odezní z meziroční inflace začátkem roku 2011.  
3 Do GRIPu vstupuje cena ropy pouze prostřednictvím výhledu PPI, a tudíž simulace v 8. SZ neobsahuje dopady 
změněného výhledu cen ropy do krátkodobé prognózy regulovaných cen a pohonných hmot. 
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možného silnějšího vlivu světových cen surovin a cen zemědělských výrobců na domácí 
ekonomiku bylo přitom identifikováno již při zpracování prognózy a bylo v 7.SZ popsáno
zpracovaným citlivostním scénářem vyšších cen komodit.4 V něm dochází v nejbližších 
čtyřech čtvrtletích k vyšší domácí inflaci (o 0,2 – 0,3 p.b.), vyšším úrokovým sazbám (o 0,1 –
0,3 p.b.) a silnějšímu měnovému kurzu (o 0,1 – 0,2 CZK/EUR) oproti hodnotám ze 
základního scénáře. Toto riziko je však částečně vyvažováno nižším výhledem regulovaných 
cen v důsledku očekávaného nižšího růstu cen elektřiny a plynu, než s jakým počítá prognóza. 

b) Riziko ve směru vyšší inflace a vyšších domácích úrokových sazeb představuje také 
dosavadní vývoj měnového kurzu. Kurz CZK/EUR je v dosavadním průběhu 4Q10 (24,7 
CZK/EUR) poněkud slabší oproti základnímu scénáři stávající prognózy (24,5 CZK/EUR)5. 
Aktuální kurz k 20.12. pak činí zhruba 25,3 CZK/EUR. Poslední vývoj kurzu interpretujeme 
jako důsledek působení nefundamentálních faktorů spojených zejména se sentimentem 
investorů vůči zemím v okolí eurozóny, která se aktuálně potýká s problémy.6 Skutečnost, že 
koruna oslabila vůči euru nejvíce ve srovnání s měnami okolních zemí, je poněkud 
překvapivá. V 7. SZ byl zpracován standardní citlivostní scénář kurzu. Při jeho interpretaci na 
depreciační straně (čemuž odpovídá pro 4Q10 hodnota 25,2 CZK/EUR) vede oslabení kurzu k 
vyšším domácím úrokovým sazbám v roce 2011 o zhruba 0,3 p.b. ve srovnání se základním 
scénářem prognózy. 

4. Další měnověpolitické úvahy

Makroekonomická prognóza ze 7. SZ se prozatím naplňuje, včetně prognózy hospodářského 
růstu. Při projednání 7.SZ však byly ze strany některých členů bankovní rady vyjádřeny 
pochybnosti zejména o prognóze HDP na rok 2011. V této souvislosti je možno konstatovat, 
že námi pravidelně sledované souběžné a předstihové ukazatele ekonomické aktivity zatím
nejsou v rozporu s poselstvím prognózy, resp. nejsou za horizontem konce letošního roku 
robustní pro určení toho, zda dojde k prognózou očekávané míře zpomalení dynamiky HDP či 
nikoliv. Platí navíc, že prvním skutečně relevantním signálem o intenzitě hospodářského růstu 
a jeho struktuře v nacházejícím roce bude až odhad čtvrtletních národních účtů publikovaný 
ČSÚ v červnu (resp. v případě bleskového odhadu v květnu) příštího roku. S nejistotou okolo 
toho, zda se prognóza zpomalení růstu HDP naplňuje či nikoliv, tak budeme muset žít ještě 
poměrně dlouhou dobu. Platí tak tedy i nadále naše úvaha z minulého MPD, že rozpočtová
konsolidační opatření přijatá na rok 20117 mohou mít menší (ale naopak i větší) dopady ve 
srovnání s tím, co bylo promítnuto do stávající prognózy. Současně vnímáme, že v minulém 
MPD diskutovaná nejistota ohledně očekávaného ekonomického vývoje v zemích našich 
hlavních obchodních partnerů působí i nadále, a to v nezmenšené míře, ne-li v míře vyšší. 
Jejím zdrojem jsou jak obtížně kvantifikovatelný vliv plánované fiskální konsolidace 
v zemích eurozóny na ekonomické oživení v našem prostoru (a netriviální dopady na vývoj 
v ČR), tak turbulence spojené s dluhovou krizí některých zemí eurozóny. Z hlediska 
aktuálního měnověpolitického rozhodování však uvedené nejistoty nepovažujeme za fatální, a 

                                                
4 Tento scénář byl simulován pomocí vyššího mezičtvrtletního růstu cen zahraničních průmyslových výrobců ve 
4Q10 – 3Q11 o 1 p.b. (prosincový CF reviduje PPI v tomto období o 0,4 p.b.). Zároveň scénář předpokládal
vyšší čistou inflaci pro 4Q10 z důvodu o 0,6 p.b. vyšších domácích cen potravin.
5 Pro 1Q11 je se stávající prognózou konzistentní kurz koruny na úrovni 24,4 CZK/EUR. 
6 Stojí však za zmínku, že tržní výhled domácích úrokových sazeb leží znatelně výše ve srovnání se stávající 
prognózou ČNB (viz Graf 4), což může riziko vyplývající z aktuálního vývoje kurzu koruny dále zesilovat. 
7 Necháváme stranou riziko prognózy fiskálního vývoje pro rok 2012, které se koncentruje na straně nižšího než 
námi prognózovaného deficitu veřejných financí (viz text 7. a 8. SZ). Jeho dopad na současné měnověpolitické 
rozhodování totiž není možno jednoznačně vymezit z důvodu nejasného rozměru a struktury avizovaného 
dalšího kola fiskální konsolidace. 
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to z následujících důvodů. ČNB cíluje inflaci, a je to tedy výhled právě této veličiny 
v kombinaci s trajektorií úrokových sazeb, co má pro rozhodování o měnové politice klíčový 
význam. Bez ohledu na rozdíly v prognóze HDP na příští rok přitom panuje poměrně široká 
shoda (uvnitř ČNB i mezi externími analytiky) na tom, že aktuální inflační tlaky pramenící 
z domácí ekonomiky jsou výrazně utlumené a ani v nejbližší budoucnosti se tato situace 
nezmění. Kolem různých odhadů současné mezery výstupu a budoucího tempa růstu 
rovnovážného produktu přitom panuje obrovská nejistota v řádu několika procentních bodů, 
v jejíž optice je nutno vnímat diskusi rizik prognózovaného hospodářského zpomalení 
v příštím roce v řádu desetin či maximálně jednoho procentního bodu. Tuzemské ekonomice 
dle SMS na horizontu prognózy rozhodně nehrozí přehřátí z důvodu neadekvátně nízkých 
úrokových sazeb a jejich očekávaná stabilita po většinu roku 2011 nepovede k uzavření 
záporné mezery výstupu, růstu inflace či otevírání jiných makroekonomických (a finančních)
nerovnováh. 

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB

Na listopadovém zasedání (4.11.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní 
repo operace na stávající úrovni 0,75 %. Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno.
Z dotazníků IOFT (15.10.) vyplývalo, že na listopadovém zasedání BR ČNB dvanáct 
analytiků předpokládalo stabilitu základních sazeb ČNB, jeden analytik očekával jejich 
zvýšení o 0,25 p.b. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly v rozmezí 
0,75 až 1,75 % (medián 1,25 %). Ze šetření agentury Thomson Reuters (29.10.) vyplývalo, že 
na listopadovém zasedání BR ČNB sedmnáct analytiků předpokládalo stabilitu základních 
sazeb, jeden analytik očekával jejich zvýšení o 0,25 p.b. Očekávání v delším horizontu byla
rozložena takto: zvýšení ve 4Q10 (3 analytici), zvýšení v 1Q11 (5 analytiků), zvýšení 
ve 2Q11 (5 analytiků), zvýšení v 1H11 (2 analytici), zvýšení ve 4Q11 (2 analytici), zvýšení 
ve 2Q12 (1 analytik). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo
0,75 až 1,75 % (medián 1,50 %).

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB M. Singer oznámil, že 
pro stabilitu základních sazeb hlasovalo pět členů BR, jeden člen hlasoval pro zvýšení o 0,25 
p.b. Poté představil novou prognózu. Podle ní se celková i měnověpolitická inflace na 
horizontu měnové politiky budou pohybovat v blízkosti inflačního cíle. S prognózou je 
konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající úrovně, následovaná 
jejich pozvolným růstem na delším konci prognózy. Zvyšování sazeb se tak posouvá ve 
srovnání s předchozí prognózou do vzdálenějšího horizontu a mělo by být pozvolnější. 
Prognóza předpokládá, že kurz bude na horizontu prognózy postupně posilovat. Bankovní 
rada podle guvernéra hodnotila celková rizika prognózy jako vyrovnaná. Slabé proinflační 
riziko představuje vyšší růst světových cen surovin a domácích cen zemědělských výrobců. 
Naopak slabým protiinflačním rizikem jsou vyšší než očekávané protiinflační dopady fiskální 
konsolidace ve světě. Kromě toho guvernér uvedl, že obecné nejistoty se v současné době 
částečně zvyšují, a to zejména nejistoty související s makroekonomickými politikami 
(měnovými i fiskálními) v globální ekonomice.

Během listopadu a prosince se několik členů BR vyjádřilo k  budoucímu nastavení měnové 
politiky (viz Tabulka). Tato komunikace naznačovala stabilitu základních sazeb ČNB 
v nejbližším období.

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR stagnovaly, sklon výnosové křivky sazeb 
PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR se pohybuje 
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v celém horizontu nad trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem stávající
prognózy, přičemž s prodlužujícím se horizontem se odchylka zvyšuje (viz Graf 4). 
Pravděpodobným důvodem je zejména trhem očekávaný vyšší výhled repo sazby.

Také sazby IRS s delší splatností od posledního zasedání BR zaznamenaly nárůst. 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 (15.12.) vyplývá, že na prosincovém zasedání BR ČNB všech dvanáct 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 Reuters (16.12.) vyplývá, že na prosincovém zasedání BR ČNB všech 
devatenáct analytiků předpokládá stabilitu základních sazeb. Očekávání v delším horizontu 
jsou rozložena takto: zvýšení v 1Q11 (1 analytik), zvýšení ve 2Q11 (9 analytiků), zvýšení 
v 1H11 (3 analytici), zvýšení ve 3Q11 (4 analytici), zvýšení ve 4Q11 (1 analytik), žádná 
změna (1 analytik). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činí 0,75 až 
2,00 % (medián 1,25 %).

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 24,0 CZK/EUR, 
tj. o 2,9 % vzhledem k průměru za 4Q10 do 20.12. Analytici v rámci šetření FECF 
předpokládají ve stejném horizontu posílení o 2,3 % na 24,2 CZK/EUR. Základní scénář 
prognózy je s těmito výhledy v souladu, když očekává pro 4Q11 kurz na úrovni 24,1 
CZK/EUR.

Tabulka: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích

11.11. E. Zamrazilová

(Reuters)

Myslím, že prognóza (ČNB) je velmi obezřetná (odkazem na optimistické vyhlídky růstu v 
Německu, kam míří většina českých vývozů)... Adekvátní úroveň sazeb vidím v rozmezí 1,00 až 
1,50 procenta.

1.12. E. Zamrazilová

(Reuters)

Ohledně změny úrokové sazby se domnívám, že většina členů bankovní rady bude čekat na 
velkou situační zprávu, to znamená na první zprávu z roku 2011. Ta zase podrobněji ukáže, 
kam by se měl vývoj ubírat…Považuji nízké sazby za extrémně nebezpečné... Domnívám se,
že pokud jsou sazby příliš dlouho pod rovnovážnou úrovní, potom mohou v ekonomice vyvolat 
řadu distorzí. 

2.12. P. Řežábek

(Hospodářské noviny)

Úrokové míry jsou extrémně nízko a byl bych klidnější, kdyby byly trochu výše.

10.12. R. Holman

(Bloomberg)

Current monetary-policy settings are appropriate. There aren’t such inflation risks that would 
require an increase in interest rates at the next monetary meeting, or at the beginning of next 
year, and I don’t think it will happen…Our latest forecast says that the period of interest rate 
increases will probably start near the end of next year, but I think that it will start earlier, maybe 
at around the middle of next year. I think we will start increasing rates sooner than what our 
latest forecast assumes

13.12. V. Tomšík

(E15)

Prognóza hovoří o stabilních sazbách po většinu roku (2011 pozn. SMS)... Já sám v této chvíli 
očekávám stabilitu sazeb. Do budoucna však nelze vyloučit pohyb žádným směrem.

13.12. E. Zamrazilová

(TK o finanční. Gramotnosti -
Reuters)

Není akutní potřeba měnověpolitické sazby zvyšovat. Současně jsem toho názoru, že není 
potřeba nechávat měnověpolitické sazby na současné extrémně nízké hladině.

14.12. M. Hampl Více než v minulosti si umím představit, ze všechny cesty pro měnovou politiku jsou otevřené, 
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(Reuters)
pokud nebude naplňován ten základní scénář… Pokud by se základní scénář nenaplňoval, tak 
já si skutečně umím představit mnohé, nebo téměř všecko v oblasti měnové politiky v České 
republice. Základní scénář počítá s tím, ze začneme utahovat měnové podmínky a já říkám, že 
mé osobní hodnocení je takové, že více než v minulosti cítím tu možnost, že se budou 
kumulovat rizika na protiinflační straně.

6. Měnověpolitické doporučení SMS

SMS doporučuje na prosincovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady ponechat 
úrokové sazby na stávající úrovni.
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Graf 1: Prognóza inflace ze 7. SZ 2010 a cílové pásmo
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Graf 2: Výnosové křivky PRIBOR

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2T 1M 3M 6M 1R

den projednání 7.SZ

den po projednání 7.SZ 

Minutes 7.SZ

20.12.



8

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 (1.10. = 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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