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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 
Měnověpolitické doporučení pro 3. SZ 2011 
Sekce měnová a statistiky 
 

1. Základní scénář prognózy ze 3. SZ 2011 

Východiskem pro květnové měnověpolitické rozhodování je nová makroekonomická 
prognóza ze 3. SZ 2011. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury nové prognózy.  

Česká ekonomika pozvolna zpomaluje svůj růst, který byl v posledních čtvrtletích tažen 
zejména investicemi do zásob. Zdrojem inflace jsou aktuálně především ceny komodit, když 
růst zahraničních cen průmyslových výrobců je z pohledu dovozních cen jen zčásti tlumen 
zhodnoceným kurzem. Slabá domácí poptávka i nízký růst mezd způsobují, že domácí 
inflační tlaky nejsou v současnosti patrné. Ziskové marže v sektoru spotřebitelských statků 
jsou již jen mírně stlačené pod svou rovnovážnou úroveň.  

Nová prognóza předpokládá pro letošní i příští rok zpomalení růstu efektivní ekonomické 
aktivity v eurozóně směrem ke 2 %. Tahounem tohoto růstu nadále bude především německá 
ekonomika, brzdou naopak země „jižního křídla“ a Irsko. V první polovině roku 2012 lze 
očekávat další zpomalení tempa růstu ekonomické aktivity vlivem kulminace restriktivního 
vlivu rozpočtové konsolidace v jednotlivých členských státech eurozóny. Spotřebitelské ceny 
v efektivní eurozóně porostou v letošním roce o 2,4 % a v příštím roce o 2,1 %.  Růst cen 
průmyslových výrobců se vlivem vysokých cen komodit letos očekává na úrovni 4,7 %. 
V roce 2012 by měl růst výrobních cen zvolnit na 2,5 %. Trajektorie sazeb 3M EURIBOR je 
nadále rostoucí a oproti minulé prognóze se posouvá výrazně směrem nahoru na celém 
horizontu prognózy, přičemž se současně zvyšuje i její sklon.  

V letošním roce očekává nová prognóza snížení tempa ekonomického růstu v ČR na 1,5 % 
v důsledku zpomalení domácí poptávky a snížení tempa ekonomického růstu v zahraničí. Ke 
zpomalení domácí poptávky přispějí spotřeba domácností a spotřeba vlády, které zmírní svůj 
růst, resp. poklesnou z důvodu předpokládaného restriktivního dopadu konsolidace veřejných 
rozpočtů. Zároveň odezní vliv investic do zásob. Dynamika zahraničního obchodu zvolní 
v reakci na zpomalení růstu zahraniční poptávky a v případě dovozu i na útlum poptávky 
domácí. Ve výsledku přitom bude čistý vývoz v roce 2011 kladně přispívat k růstu HDP. 
V příštím roce tempo růstu HDP znatelně zrychlí na 2,8 %, přičemž nejvýznamněji k němu 
přispěje spotřeba domácností  v důsledku zrychlení růstu mezd a tvorba hrubého kapitálu 
v souvislosti s oživením fixních investic.  

Podle nové prognózy se celková inflace bude na celém horizontu prognózy nacházet poblíž 
inflačního cíle. Vzhledem k malému dopadu změn nepřímých daní zapracovaných do 
základního scénáře prognózy (jde pouze o vyprchávající minulé, resp. pro rok 2012 
očekávané dopady změn spotřební daně z cigaret) se i měnověpolitická inflace bude 
pohybovat poblíž cíle. K tomu budou přispívat na prognóze postupně sílící inflační tlaky z 
domácí ekonomiky spojené se zrychlováním mzdového růstu. Nárůst domácích inflačních 
tlaků bude od poloviny roku 2011 částečně kompenzován postupným posilováním měnového 
kurzu, jenž z hlediska dopadů do čisté inflace převáží nad vlivem růstu cen v zahraničí. 
Nárůst domácích nákladových tlaků by měl pokračovat i v roce 2012 v souvislosti 
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s opětovným oživením zahraniční poptávky i české ekonomiky a se zrychlujícím růstem 
mezd. 

S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb v nejbližším období a 
jejich postupný růst počínaje 4Q 2011, čemuž odpovídá hodnota tržních úrokových sazeb 3M 
PRIBOR pro 2Q11 ve výši 1,2 %. Průměr uvedené sazby za dosavadní průběh 2Q11 a 
aktuální hodnota ke dni 3.5. dosáhly shodně úrovně 1,2 %. Průměrnou hodnotu rozpětí mezi 
sazbami 3M PRIBOR a 2T repo předpokládá základní scénář pro 2Q11 ve výši 0,45 p.b., což 
se shoduje s průměrem tohoto rozpětí za dosavadní průběh čtvrtletí i jeho aktuální hodnotou 
k 3.5. V prognóze pak tomu pro 2Q11 odpovídá průměrná hodnota 2T repo sazby na úrovni 
0,8 %, tj. její ponechání na stávající úrovni.  

Sekce měnová a statistiky hodnotí ve  3. SZ celkovou bilanci rizik nové prognózy 
měnověpolitické inflace jako vyrovnanou. 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 
Ve směru nižších úrokových sazeb (pravděpodobně spíše v delším horizontu než okamžitě) 
by mohla působit případná eskalace dluhových problémů některých zemí eurozóny, tj. 
„jižního křídla“ a Irska. Nervozita ohledně budoucího vývoje jižního křídla v posledních 
týdnech opět zesílila, a to pod vlivem žádosti o pomoc ze strany Portugalska a informací o 
možné restrukturalizaci dluhu řecké vlády. Bankrot některých zemí, resp. jeho hrozba, by 
mohly negativně ovlivnit rozhodování a chování ekonomických subjektů i v zemích 
nepostižených fiskálním problémy. Podobně jako v období, které následovalo po pádu 
Lehman Brothers, by i nyní v takovém případě mohla propadnout důvěra spotřebitelů a 
podniků a výrazně se snížit jejich spotřebitelský a investiční apetit. Z toho potenciálně 
plynoucí útlum domácí poptávky v eurozóně jako celku by velmi negativně ovlivnil exportně 
orientované země v jejím sousedství, včetně České republiky. Útlum ekonomického růstu 
eurozóny z důvodu prohloubení dluhové krize byl v podobě alternativního scénáře zpracován 
v 1. SZ 2011.1 Z něj vyplýval tlak na nižší úrokové sazby v delším horizontu ve srovnání 
s tehdejším základním scénářem. Závěry tohoto scénáře lze pro ilustraci diskutovaného rizika 
využít i nyní. Uvedený scénář přitom nepokrýval rizika možného nespojitého vývoje na 
finančních trzích, kde by mohlo dojít k rychlým obousměrným změnám sentimentu vůči 
zemím jako je ČR s dopady do vývoje měnového kurzu, výnosů vládních dluhopisů, platební 
bilance a dalších veličin.  

 

3. Argumenty pro vyšší trajektorii úrokových sazeb oproti 
základnímu scénáři prognózy 
Rizikem ve směru vyšších sazeb může být méně protiinflační působení domácí ekonomiky 
na počátku prognózy oproti tomu, co předpokládá její základní scénář. Značné přehodnocení 
                                                 
1 Případný o 1 p.b. nižší celoroční růst zahraniční ekonomické aktivity by vedl k poklesu zahraničních sazeb 
v roce 2011 o 0,1–0,3 p.b. a ovlivňoval by 3M PRIBOR, nejprve jeho mírným zvýšením (vlivem slabšího kurzu 
koruny) a následně od konce roku 2011 poklesem o 0,1–0,5 p.b. vůči základnímu scénáři z 1.SZ 2011. Tempo 
růstu domácího HDP by výrazně pokleslo v letošním i příštím roce. Domácí inflace se naopak oproti základnímu 
scénáři téměř nezměnila, neboť nižší poptávkové tlaky byly kompenzovány oslabením měnového kurzu. 
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počátečních podmínek v protiinflačním směru oproti minulé prognóze odráží kumulaci 
prakticky všech významných dat z domácí ekonomiky během uplynulého čtvrtletí 
v protiinflačním směru. Nelze však pominout ani přetrvávající datové nejistoty, které 
hodnocení situace komplikují.2 Stejně tak nelze vyloučit, že údaje během dalšího čtvrtletí 
tento doposud jednoznačný obrázek zkorigují. Kvalitativně se nacházíme v situaci 
„dvourychlostní ekonomiky“ s oživujícím průmyslem těžícím z dynamické zahraniční 
poptávky na straně jedné a nadále utlumenými odvětvími produkujícími převážně pro domácí 
poptávku (stavebnictví, tržní služby aj.) na straně druhé.3 Pokud by bylo pozorované oživení 
v průmyslu dostatečně silné a trvalé, mohla by z něj záhy začít profitovat i dosud skomírající 
odvětví, a to ve vyšší míře, než předpokládá prognóza.  

 

4. Další měnověpolitické úvahy 
a) Alternativní scénář zvýšení sazby DPH popisuje plánovaný posun snížené sazby DPH  
z 10 % na 14 % s platností od 1. ledna 2012. Primární dopady této změny do celkové inflace 
činí 1,1 p.b. a nejvíce se projeví v cenách potravin a regulovaných cenách. Nicméně vzhledem 
k tomu, že primární dopady změn nepřímých daní nejsou součástí měnověpolitické inflace, 
nemají přímý dopad na úrokové sazby. Zároveň alternativní scénář – v souladu s minulými 
zkušenostmi a nadále utlumenou ekonomickou aktivitou – nepředpokládá výrazné sekundární 
dopady zvýšení sazby DPH do inflace. Měnověpolitické implikace tak má v tomto scénáři 
zejména restriktivní dopad vyšší sazby daně na ekonomickou aktivitu spojený s pomalejším 
růstem reálných spotřebních výdajů domácností.4 Ten tlačí na mírný pokles měnověpolitické 
inflace, na což úrokové sazby reagují od 2Q12 poklesem vůči základnímu scénáři, jehož 
rozsah je však nepatrný. Předpokládáme, že v další čtvrtletní prognóze (v 5. SZ se přepíná 
prognostický horizont do roku 2013) zapracujeme − v případě schválení − uvedenou změnu 
sazby DPH do základního scénáře. Stejně tak tomu bude v případě druhého kroku v této 
oblasti – sloučení obou sazeb DPH na 17,5 % od roku 2013 a s dopady daňové i penzijní 
reformy.  
 
b) Měnověpolitické rozhodování je  i nadále komplikováno zvýšenou volatilitou na 
světových finančních a komoditních trzích, která je výsledkem nejistot ohledně budoucího 
globálního ekonomického vývoje a krátkodobých výkyvů sentimentu. Rizikům spojeným se 
zahraničním vývojem se (vedle scénáře prohloubení dluhové krize  - viz bod 2) věnovaly 
alternativní scénáře cen komodit a německé lokomotivy v 1. SZ 2011. Tato rizika se mezitím 
částečně materializovala (silnější růst německé ekonomiky, aktuálně vyšší ceny ropy, 
rychlejší růst úrokových sazeb v eurozóně) a byla již s novými daty a aktualizovanými 
výhledy zapracována do základního scénáře nové prognózy. Nejistota v této oblasti však 
nadále přetrvává.  
 
                                                 
2 Jde zejména o překvapivě nízký vykázaný ekonomický růst za 4Q10 ve srovnání s minulou prognózou při 
naopak svižném růstu hrubé přidané hodnoty, revize časové řady HDP a jeho struktury, „chybějící“ vliv investic 
do fotovoltaických elektráren ve vykázané řadě hrubé tvorby fixního kapitálu, přetrvávající nesoulad mezi 
vývojem spotřeby domácností a maloobchodních tržeb bez prodejů automobilů, stejně jako nenaplnění 
předpokladu o vyplácení zisků firem v podobě mezd.  
3 Jsou zde poměrně příznivá data o produkci a tržbách v průmyslu (a také maloobchodu) za první dva měsíce 
roku 2011, v průmyslu se zvyšuje využití výrobních kapacit, rostou mzdy a zaměstnanost, pokračuje růst nových 
průmyslových zakázek, zlepšuje se sentiment průmyslových podniků a klesá vliv nedostatečné poptávky jako 
bariéry růstu produkce v tomto odvětví.  
4 V roce 2012 je růst spotřeby domácností oproti základnímu scénáři nižší v rozmezí 0,4 až 1,5 p.b. Růst HDP se 
ve stejném roce ve srovnání se základním scénářem snižuje  o 0,2 až 0,5 p.b.  
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c) Relativní (až nezvyklý) klid naopak panuje okolo posledního vývoje měnového kurzu. 
Prognóza předpokládá pro 2Q11 kurz na úrovni 24,3 CZK/EUR, dosavadní průměr za 2Q11 
činí rovněž 24,3 CZK/EUR. Aktuálně je hodnota měnového kurzu jen nepatrně silnější - 
kolem 24,2 CZK/EUR. Nedávné posílení kurzu se tak nevymyká z rámce běžné volatility 
kurzového vývoje, takže prozatím nenaznačuje relevanci obvyklého kurzového citlivostního 
scénáře.5  
 
 

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 

Na březnovém zasedání (24.3.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na úrovni 0,75 %. Toto rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno. Z dotazníků IOFT 
(14.3.) vyplývalo, že na březnovém zasedání BR ČNB dvanáct analytiků předpokládalo 
stabilitu základních sazeb ČNB, jen jeden analytik očekával jejich zvýšení. Odhady úrovně 
2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly v rozmezí 1,25 až 1,75 % (medián 1,50 %). Ze 
šetření agentury Thomson Reuters (18.3.) vyplývalo, že na březnovém zasedání BR ČNB 
devatenáct analytiků předpokládalo stabilitu základních sazeb, jeden analytik očekával jejich 
zvýšení.6 Očekávání v delším horizontu byla rozložena takto: zvýšení ve 2Q11 (11 analytiků), 
zvýšení ve 3Q11 (5 analytiků), zvýšení ve 4Q11 (2 analytici), zvýšení v 1Q12 (1 analytik). 
Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo 1,00 až 2,25 % (medián 
1,50 %). 

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB M. Singer oznámil, že 
bankovní rada rozhodla většinou hlasů; pro stabilitu základních sazeb hlasovalo pět členů BR, 
jeden člen byl pro zvýšení o 0,25 p.b. Guvernér uvedl, že rizika prognózy z pohledu celkové 
inflace jsou proinflační, u měnověpolitické inflace jsou zhruba vyrovnaná. Proinflační rizika 
představují vyšší světové ceny komodit (to se týká především energií, ceny ostatních komodit 
již stagnují nebo klesají), výhled zahraničních úrokových sazeb a plánované zvýšení sazby 
DPH včetně jeho vlivu na inflační očekávání. K protiinflačním rizikům patří slabé poptávkové 
tlaky z domácí ekonomiky a nepatrně silnější kurz koruny.  

Během dubna se několik členů BR vyjádřilo k  budoucímu nastavení měnové politiky (viz 
Tabulka). Názory jednotlivých členů se přitom lišily ve vnímání inflačních rizik, resp. v 
otázce načasování cyklu zvyšování sazeb. 

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR stagnovaly, sklon výnosové křivky sazeb 
PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). Sazby FRA se lehce snížily, především v delším 
horizontu. Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR se pohybuje nad trajektorií sazeb konzistentní 
se základním scénářem nové prognózy, přičemž s prodlužujícím se horizontem se odchylka 
zvyšuje (viz Graf 4). Pravděpodobným důvodem je trhem očekávané rychlejší zvyšování repo 
sazby. 

Sazby IRS od posledního zasedání BR mírně klesly. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, 
spread 5R-1R dosahuje 1,2 p.b., spread 10R-1R činí 1,7 p.b. 
                                                 
5 Podle tohoto scénáře by posílení koruny v 2Q11 na průměrnou hodnotu 23,6 CZK/EUR vedlo v průběhu roku 
2011 a počátkem roku 2012 k poklesu inflace o 0,1 − 0,2 p.b. oproti základnímu scénáři. Implikované úrokové 
sazby by oproti základnímu scénáři ležely v průběhu tohoto roku a počátkem příštího roku o 0,3–0,4 p.b. níže, 
poté by se v průběhu 2H 2012 vracely k sazbám ze základního scénáře prognózy.  
 
6 Dle šetření agentury Bloomberg byl poměr názorů podobný – 18 pro stabilitu a 1 pro zvýšení sazeb.  
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Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (15.4.) vyplývá, že na květnovém zasedání BR ČNB sedm analytiků předpokládá 
stabilitu základních sazeb ČNB, dva analytici očekávají jejich zvýšení o 0,25 p.b. Odhady 
úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 1,25 až 2,25 % (medián 1,50 %).  

Ze šetření agentury Thomson Reuters (29.4.) vyplývá, že na květnovém zasedání BR ČNB 
devatenáct analytiků předpokládá stabilitu základních sazeb, tři analytici očekávají jejich 
zvýšení o 0,25 p.b.7 Očekávání v delším horizontu jsou rozložena takto: zvýšení ve 2Q11 (9 
analytiků – z toho 3 na květnovém zasedání a 6 na červnovém zasedání), zvýšení ve 3Q11 (11 
analytiků), zvýšení ve 4Q11 (1 analytik), zvýšení v 1Q12 (1 analytik). Rozmezí očekávané 
úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činí 1,25 až 2,25 % (medián 1,50 %). 

Analytici v rámci dubnového šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 23,8 
CZK/EUR, tj. o 2,1 % vzhledem k průměru za 2Q11 do 3.5. Analytici v rámci šetření FECF 
předpokládají ve stejném horizontu posílení o 1,4 % na 23,9 CZK/EUR. Základní scénář 
prognózy očekává pro 2Q12 kurz na úrovni 23,5 CZK/EUR. 

Tabulka 2: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 
 
5.4. P.Řežábek 

(Reuters) 

Zvýšení sazeb v květnu může být reálné, jestliže se potvrdí hrozby na proinflační straně… 
Horizont (zvýšení sazeb) bych v každém případě viděl dříve než ke konci roku. Otázka je 
jediná, jestli se to stane do léta, nebo v létě, nebo na podzim… Zvyšování úrokových sazeb 
může být pomalejší (oproti očekávání trhu) v závislosti na nejasném výhledu možného vývoje 
situace v Libyi a dluhového problému Portugalska. 

6.4. K. Janáček 

(Reuters) 

Vidím dost faktorů, které by vedly k tomu, že bych neváhal hlasovat pro zvýšení v květnu… 
Zvýšení sazeb ovlivní inflaci až v horizontu roku, roku a půl. Také proto to bude mít symbolický, 
nikoli skokový vliv na tržní cenu peněz. 

7.4. M. Hampl 

(Reuters) 

All factors show that all demand pressures are rather muted and rather weaker even than we 
had anticipated. 

11.4. M. Singer 

(Reuters) 

Nevěřím, že někdo v bankovní radě byl překvapený pohybem sazeb ECB. Nemění to výrazně 
rizika jedním, nebo druhým směrem. 

18.4. M. Singer 

(Bloomberg) 

One thing is happening for sure: the uncertainty is increasing. Whether the path of appropriate 
policy is moving in a stricter direction, of higher rates, or tighter monetary policy for us, is much 
less clear to me… Still, I feel our future forecast may stress a little bit more inflationary risk than 
the previous one, mainly because of commodity prices. 

27.4. L. Lízal 

(Hospodářské noviny) 

 

Víme, že to (nízké úrokové sazby) někdy skončí, ale je otázka, kdy bude správný čas z tohoto 
vlaku „vystoupit“. Zatím ale signály neukazují problém. Je to spíše opačné, zatím se ukazuje, že 
se nebude nic dít, když sazby zůstanou beze změny. 

  

6. Měnověpolitické doporučení SMS 
SMS doporučuje na květnovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady ponechat 
úrokové sazby na stávající úrovni.  
 
 

                                                 
7 I názory analytiků oslovených průzkumem agentury Bloomberg jsou, co se týče odhadovaných výsledků 
květnového zasedání bankovní rady ČNB, srovnatelné. 
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Graf 1: Prognóza inflace ze 3. SZ 2011 a cíl ČNB 
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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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