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Přijaté měnověpolitické rozhodnutí
a poměr hlasování

• Jednání se zúčastnilo šest ze sedmi členů bankovní rady.
• Po projednání situační zprávy bankovní rada rozhodla 

většinou hlasů snížit dvoutýdenní repo sazbu o 0,25 
procentního bodu na 0,75 %. Zároveň rozhodla ve 
stejném rozsahu snížit Lombardní sazbu na 1,75 %. 

• Současně se snížením základní úrokové sazby bankovní
rada rozhodla ponechat diskontní sazbu nezměněnou, tj. 
na úrovni 0,25 %, a snížila tak rozpětí mezi diskontní
sazbou a repo sazbou na 0,50 p.b. 

• Pro toto rozhodnutí hlasovali čtyři členové bankovní rady, 
dva členové hlasovali pro ponechání úrokových sazeb 
beze změny.
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Důvody rozhodnutí

• Celková i měnověpolitická inflace budou v horizontu měnové
politiky mírně pod 2% inflačním cílem.

• S prognózou je konzistentní nejprve mírný pokles tržních 
úrokových sazeb, následovaný jejich stabilitou a postupným 
růstem od roku 2011.

• Rizika prognózy jsou vyrovnaná.
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Shrnutí prognózy

• Celková inflace se v průběhu letošního roku bude postupně zvyšovat 
až mírně nad inflační cíl vlivem již uskutečněných změn nepřímých 
daní. V roce 2011 inflace klesne mírně pod inflační cíl ČNB.  

• Měnověpolitická inflace bude zpočátku ležet pod celkovou inflací a 
bude se na horizontu měnové politiky (2. a 3. čtvrtletí 2011) zezdola 
přibližovat k cíli.

• HDP na celém horizontu prognózy meziročně roste, výraznějšímu růstu 
v letošním roce však bude bránit dočasné ochlazení domácí spotřeby a 
zahraniční poptávky. V roce 2011 oba vlivy odezní a růst HDP začne 
zrychlovat.

• Nominální měnový kurz koruny na prognóze pozvolna zhodnocuje.
• S prognózou je konzistentní nejprve mírný pokles tržních úrokových 

sazeb, následovaný jejich stabilitou a postupným růstem od roku 2011.
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Vnější prostředí (i)

Srovnání předpokladů aktuální a minulé prognózy
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Vnější prostředí (ii)

Srovnání předpokladů aktuální a minulé prognózy
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Prognóza celkové inflace
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Prognóza měnověpolitické inflace
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Prognóza HDP
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Prognóza úrokových sazeb 
(3M PRIBOR)
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Prognóza kurzu CZK/EUR 
(čtvrtletní průměry)
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Srovnání s minulou prognózou
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Hlavní rizika prognózy

Rizika prognózy jsou vyrovnaná.

• Proinflačním rizikem je vývoj kurzu.

• Protiinflačním rizikem je hospodářský výhled ve světě ve 
vztahu na české exporty.

• Obousměrná nejistota plyne z aktuálního vývoje na 
finančních trzích v souvislosti s fiskální situací.



Den otevřených dveří České
národní banky

V sobotu 12. června 2010 se přijďte 
přesvědčit na vlastní oči, 
JAK SE DĚLÁ MĚNA
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ČNB se otevírá veřejnosti počtvrté
v historii

• Veřejnost nahlédne do jinak běžně nepřístupných prostor 
počtvrté v historii; naposledy měla příležitost před čtyřmi lety

• Podtitul - Jak se dělá měna

• Šest zastavení o měnověpolitickém rozhodování ČNB
• Souvislosti rozhodování o úrokových sazbách – kdo a jak dělá
měnovou politiku
• Jak se změny úrokových sazeb promítají do běžného života

• Vystoupení členů bankovní rady na téma měnové politiky, 
dohledu nad finančním trhem a peněžního oběhu.
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ČNB podporuje rozvoj finanční
gramotnosti

• Únor 2008: ČNB pověřena ze zákona ochranou spotřebitele 
na finančním trhu

• Září 2008: Vznik „odboru ochrany spotřebitele“

• Nedílnou součástí ochrany spotřebitele je podpora finanční
gramotnosti - nejlepší ochrana je prevence
• Společný jmenovatel stížností spotřebitelů: nízká úroveň
finanční gramotnosti i právního vědomí
• Finanční krize umocnila význam finanční gramotnosti
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Konkrétní aktivity ČNB na podporu 
finanční gramotnosti

• Spolupráce s příslušnými ministerstvy v Pracovní skupině pro 
finanční vzdělávání

• Aktuálně zejména projekt Měření finanční gramotnosti v ČR
• Podíl na přípravě Národní strategie finančního vzdělávání

• Příprava webových stránek ČNB pro laickou veřejnost
• Komunikace ke školám prostřednictvím expozice ČNB; 
semináře pro učitele k výuce finanční gramotnosti
• Účast na soutěži finanční gramotnosti pro ZŠ a gymnázia

• Téma ochrany spotřebitele v Den otevřených dveří ČNB
• Prezentace k finančnímu vzdělávání, hry a kvízy
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Oslovení mladých lidí na komunitní
síti Facebook



Děkuji za pozornost

Více informací o prognóze 
naleznete na stránkách 
http://www.cnb.cz/cs/menova
_politika/prognoza

a ve Zprávě o inflaci II/2010, 
zveřejněné 14.května 2010.


