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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 
Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2011 
Sekce měnová a statistiky 
 

1. Základní scénář prognózy z 5. SZ 2011 

Východiskem pro srpnové měnověpolitické rozhodování je nová makroekonomická 
prognóza z 5. SZ 2011. Následující odstavce ve stručnosti rekapitulují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury nové prognózy.  

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku zrychlila svůj růst, který byl doposud 
tažen čistým vývozem a investicemi do zásob. Ve druhém čtvrtletí však zřejmě započalo 
zpomalení. Zdrojem inflace jsou aktuálně především dovozní ceny, potažmo světové ceny 
komodit. Domácí inflační tlaky jsou zatím nevýrazné, když růst mezd zůstává – i přes dílčí 
zrychlení – umírněný a domácí poptávka utlumená. Celková a měnověpolitická inflace se 
pohybují nepatrně pod cílem ČNB.  

Tempo ekonomického růstu v efektivní eurozóně se v prvním čtvrtletí 2011 zvýšilo. Ve 
druhém čtvrtletí se však objevují známky zpomalení a za celý rok 2011 by měl hospodářský 
růst v eurozóně dosáhnout 2,8 %. V příštích dvou letech pak jeho dynamika zvolní na 2,2 %.  
Růst cen průmyslových výrobců v eurozóně v letošním roce přesáhne 5 % a příštích dvou 
letech zpomalí na 2,5 %. Očekávaná trajektorie tříměsíční sazby EURIBOR je i nadále 
rostoucí, výrazně se však snižuje její sklon, neboť se zvýšila nejistota ohledně budoucího 
vývoje dluhové krize v eurozóně. Rostoucí úrokové sazby v eurozóně a nejistota ohledně 
dalšího vývoje ve Spojených státech se promítly do nedávného posílení kurzu eura vůči 
dolaru, na prognóze se však očekává postupné oslabování eura. Tržní výhled dolarových cen 
ropy předpovídá jejich velmi pozvolný pokles od závěru letošního roku.  

V 5. SZ se prognostický horizont prodlužuje do roku 2013. Základní scénář prognózy počítá  
s plánovaným zvýšením snížené sazby DPH z 10 % na 14 % v lednu 2012 a následným 
sjednocením sazby DPH od roku 2013 na 17,5 %. Nová prognóza předpokládá, že česká 
ekonomika  za celý letošní rok nepatrně zpomalí svůj růst na 2,1 %, přičemž v průběhu roku 
bude tempo růstu postupně klesat v důsledku odeznění investic do zásob a vlivem fiskální 
konsolidace. Zdrojem růstu bude zejména čistý vývoz, i když postupně se začne projevovat 
zpomalování zahraniční poptávky. V roce 2012 poroste domácí ekonomika přibližně stejným 
tempem jako v letošním roce, když ji bude brzdit zpomalení hospodářského růstu v zahraničí 
a pokračující, byť mírnější, domácí fiskální restrikce. K robustnějšímu oživení dojde až v roce 
2013.  

Celková inflace se v důsledku zvýšení DPH v roce 2012 dostane mírně nad 3 %, od začátku 
roku 2013 se opět vrátí k inflačnímu cíli. Měnověpolitická inflace se na celém horizontu 
prognózy bude pohybovat poblíž cíle. K jejímu mírnému zvýšení oproti současným hodnotám 
budou vedle regulovaných cen přispívat postupně sílící tlaky z domácí ekonomiky spojené se 
zrychlováním mzdového růstu a v delším horizontu též s robustnějším oživením ekonomické 
aktivity. Prognóza předpokládá postupné posilování kurzu koruny vůči euru v důsledku 
příznivého výhledu čistého vývozu, poklesu rizikové prémie vlivem fiskální konsolidace 
a v delším horizontu obnovení dlouhodobé reálné konvergence. 
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S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb na začátku prognózy a 
jejich postupný růst od přelomu let 2011 a 2012.1 Ve 3Q11 tomu odpovídá hodnota sazeb 3M 
PRIBOR ve výši 1,2 %, přičemž průměr této sazby za dosavadní průběh čtvrtletí do 2.8 
dosahuje stejné hodnoty. Prognóza předpokládá nejprve stabilitu rozpětí 3M PRIBOR–2T 
repo na současné úrovni kolem 0,44 procentního bodu  a od začátku roku 2012 jeho pozvolný 
pokles na hodnotu 0,3 procentního bodu. Výše uvedenému odpovídá jedno zvýšení 
dvoutýdenní repo sazby o 0,25 procentního bodu ve čtvrtém čtvrtletí 2011.  

Sekce měnová a statistiky hodnotí v 5. SZ celkovou bilanci rizik nové prognózy 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 
Rizikem v tomto směru jsou možné budoucí nižší zahraniční úrokové sazby ve srovnání 
s předpoklady prognózy. Výhled těchto sazeb je v poslední době velmi volatilní. Zejména  
v reakci na spekulace ohledně rozšíření dluhové krize do Itálie (viz box v 5. SZ)2 došlo 
v průběhu zpracování prognózy k prudkému poklesu eurových výnosových křivek. Vzhledem 
k možné dočasnosti tohoto výkyvu nedošlo k jeho promítnutí do předpokladů základního 
scénáře (tržní výhled sazeb – i tak se znatelně nižším sklonem než v minulé prognóze3 – byl 
mimořádně odečten v nepatrně dřívějším termínu (o jeden pracovní den dříve), než který 
odpovídá sběru dat pro Consensus Forecasts). Následně došlo k určité korekci na trzích, ale 
přesto má aktuálně (ke dni 2.8.) eurová výnosová křivka oproti základnímu scénáři menší 
sklon a od poloviny roku 2012 se od předpokladů prognózy odchyluje o více než 0,3 
procentního bodu směrem dolů. Ve výhledu budoucích eurových sazeb tak nadále přetrvává 
mimořádně vysoká nejistota. Tu ošetřuje zpracovaný citlivostní scénář zahraničních sazeb, 
který vychází z výhledu sazeb odečteného standardně ke dni zjišťování Consensus Forecasts. 
Scénář vede k mírně nižší trajektorii domácích úrokových sazeb a mírně silnějšímu kurzu 
koruny při takřka nezměněné trajektorii inflace a HDP.4 

                                                 
1 Na primární dopady změn nepřímých daní je standardně uplatněn institut výjimek a úrokové sazby na ně 
v prognóze nereagují. 
2 V poslední době byla zdrojem nejistoty i fiskální politika v USA, kde v případě neschválení vyššího limitu pro 
zadlužování federální vlády dokonce hrozily problémy se zajištěním plynulého financování veřejných 
výdajových programů. Ratingové agentury nadále hrozí zhoršením doposud elitního ratingu USA. Uvedené 
skutečnosti se odrážejí v kolísavosti kurzu USD/EUR.  
3 Zahraniční úrokové sazby jsou proto na konci výhledu  stále o dost níže (lehce přes 2 %) oproti odhadu úrovně 
politicky neutrální sazby v eurozóně (cca 4 %). Výhled sazeb přitom zohledňuje současnou evropskou dluhovou 
krizi spíše než očekávaný vývoj standardních veličin jako je inflace, HDP, kurz USD/EUR apod. To vytváří 
externalitu pro měnovou politiku v okolních státech včetně ČR, neboť i u těchto oživujících ekonomik musí 
v pokrizovém období docházet k pomalejšímu návratu úrokových sazeb k neutrální úrovni. V našem případě 
způsobují nízké zahraniční sazby zejména na počátku prognózy – ceteris paribus – tlak na posilování koruny, 
které kompenzuje a časem i převáží nad odeznívajícím proinflačním působením vysokých cen komodit. 
Prognózované narůstající domácí poptávkové tlaky pak budou potřeba k tomu, aby inflace po odeznění 
komoditního šoku neklesla pod cíl. Jinými slovy by případné vyšší zahraniční úrokové sazby (více zohledňující 
ekonomický cyklus v eurozóně) umožnily jiný mix domácích úrokových a kurzových měnových podmínek 
v tom smyslu, že by slabší kurz koruny mohl být doprovázen vyššími domácími sazbami.  
4 Co se týče možného negativního poptávkového dopadu případného dalšího výrazného prohloubení dluhové 
krize v eurozóně do české ekonomiky, lze kvalitativně i nadále vycházet z příslušného alternativního scénáře 
zpracovaného v rámci 1.SZ 2011.  
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3. Argumenty pro vyšší trajektorii úrokových sazeb oproti 
základnímu scénáři prognózy 
Možným rizikem prognózy je budoucí vývoj kurzu koruny. Ten na prognóze posiluje vlivem 
rostoucích čistých exportů, obnovení reálné konvergence a poklesu rizikové prémie země. 
Všechny uvedené faktory jsou pochopitelně na prognóze zatíženy nejistotou. Koruna byla 
navíc v posledních týdnech ovlivněna událostmi souvisejícími s prohlubováním dluhové krize 
v eurozóně a její kurz poměrně značně kolísal. Průměrný kurz za dosavadní průběh třetího 
čtvrtletí do 2.8. (24,33 CZK/EUR) je lehce slabší ve srovnání s prognózou na toto čtvrtletí 
(24,20 CZK/EUR), i když aktuálně se kurz k této krátkodobé prognóze přiblížil. Jak analytici 
finančního trhu oslovení ČNB v rámci šetření IOFT, tak i jejich zahraniční kolegové 
oslovení FECF očekávají v ročním horizontu poměrně znatelně slabší kurz koruny ve 
srovnání s prognózou ČNB (o více než 3 %).5 Pokud by se tyto výhledy analytiků naplnily, 
měnový kurz by do budoucna nekompenzoval objevující se domácí inflační tlaky v takové 
míře, jak předpokládá prognóza. Reakci ČNB na případný odklon vývoje kurzu od prognózy 
popisuje zpracovaný standardní citlivostní scénář kurzu. Ten ukazuje, že v reakci na 3% 
oslabení kurzu ve 3Q11 se úrokové sazby nacházejí o 0,3 procentního bodu výše ve srovnání 
se základním scénářem počínaje 4Q11.  

 
4. Další měnověpolitické úvahy 
a) Obecné nejistoty zůstávají u budoucího vývoje domácí fiskální politiky. Penzijní reformu 
ani daňovou reformu, jejichž konečná podoba dosud není známa, prognóza nezapracovává. 
Vedle toho je však i předpoklad o změnách DPH zahrnutých do prognózy obestřen dávkou 
nejistoty. Přestože je novela zákona o DPH již ve značně pokročilé fázi legislativního 
procesu, objevily se v souvislosti s přípravou vládního návrhu státního rozpočtu na příští rok 
návrhy na rychlejší sjednocení obou sazeb DPH, a to na vyšší než dosud uvažované hladině. 
Pro zachycení této nejistoty okolo změn DPH zpracovala SMS měnověpolitický experiment, 
v němž dochází ke sjednocení DPH na 19 % již od ledna 2012 s několika málo výjimkami 
(léky, knihy, tisk)6. Experiment ukazuje, že v takovém případě by byl růst HDP v roce 2012 
vlivem restriktivnější fiskální politiky o cca 0,4 procentního bodu nižší než v základním 
scénáři. Inflace by přitom byla vlivem vyšších primárních dopadů změn daní o 0,7 
procentního bodu vyšší, než předpokládá prognóza (přičemž sekundární dopady v podobě 
vyšších inflačních očekávání jsou standardně předpokládány malé). Na primární dopady 
daňových změn úrokové sazby nereagují a inflace očištěná o změny daní je na horizontu 
měnové politiky kvůli nižšímu růstu HDP téměř neznatelně nižší než v prognóze. Proto je 
odchylka úrokových sazeb od základního scénáře rovněž zanedbatelná stejně jako trajektorie 
měnového kurzu (viz Tabulka 1).  

 

 

 

 

 
                                                 
5 V této souvislosti je zajímavé, že inflace dle výhledu domácích analytiků nepřesáhne v ročním horizontu ani 
vlivem změn DPH ani působením slabšího kurzu 3 %, na rozdíl od toho, co předpovídá ČNB.  
6 Většímu odhadovanému inkasu DPH odpovídá v experimentu restriktivnější fiskální impuls v roce 2012 
působící kanálem nižší spotřeby na pomalejší růst HDP. 
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Tabulka 1  Citlivostní scénář DPH 
Sjednocení DPH na 19 % již od ledna 2012 s několika výjimkami vede dočasně 
k pomalejšímu růstu HDP a k vyšší inflaci převážně v roce 2012 (odchylky od základního 
scénáře) 

Inflace CPI 
(mzr. v %)

3M PRIBOR 
(% p.a.)

HDP
(mzr. v %)

Nominální 
kurz 

(CZK/EUR)
III/11 0.0 0.0 -0.2 0.0
IV/11 0.0 0.0 -0.1 0.1
I/12 0.7 0.0 -0.3 0.1
II/12 0.7 0.0 -0.4 0.1
III/12 0.7 -0.1 -0.4 0.1
IV/12 0.7 -0.1 -0.5 0.0
I/13 0.2 -0.1 -0.3 0.0
II/13 0.2 -0.1 -0.1 0.0
III/13 0.2 -0.1 0.1 0.0
IV/13 0.2 0.0 0.2 0.0  

 
b) Dalším obousměrným rizikem zůstává vývoj světových cen komodit, jejichž cenové 
výhledy se v poslední době hodně mění. Kvůli svému poněkud nestandardnímu vývoji 
v posledních měsících jsou nejisté i krátkodobé výhledy růstu domácích ceny potravin. 
  

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 

Na červnovém zasedání (23.6.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni 0,75 %. Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno. Z dotazníků 
IOFT (13.6.) vyplývalo, že na červnovém zasedání BR ČNB dvanáct analytiků předpokládalo 
stabilitu základních sazeb ČNB, jeden analytik očekával jejich zvýšení o 0,25 procentního 
bodu. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly v rozmezí 1,25 až 2,25 % 
(medián 1,50 %). Ze šetření agentury Thomson Reuters (17.6.) vyplývalo, že na červnovém 
zasedání BR ČNB všichni analytici předpokládali stabilitu základních sazeb. Očekávání 
v delším horizontu byla rozložena takto: zvýšení o 0,25 procentního bodu ve 3Q11 (16 
analytiků), zvýšení ve 4Q11 (1 analytik), zvýšení v lednu 2012 (1 analytik). Rozmezí 
očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo 1,00 až 2,25 % (medián 1,50 %). 
Stabilitu očekávali i všichni analytici oslovení agenturou Bloomberg. 

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání viceguvernér ČNB V. Tomšík oznámil, 
že bankovní rada rozhodla většinou hlasů; pro stabilitu základních sazeb hlasovalo pět členů 
BR, dva členové navrhovali zvýšení o 0,25 procentního bodu. Poté viceguvernér zmínil 
platnost prognózy ze 3.SZ 2011, přičemž celková i měnověpolitická inflace by se měly 
pohybovat poblíž inflačního cíle. Viceguvernér uvedl, že s prognózou je konzistentní 
přibližná stabilita tržních úrokových sazeb v nejbližším období a jejich postupný růst počínaje 
čtvrtým čtvrtletím 2011. Rizika prognózy měnověpolitické inflace jsou podle viceguvernéra 
vyrovnaná. Proinflačním rizikem je současná hodnota míry inflace (vyšší ceny potravin) a 
méně protiinflační působení domácí ekonomiky. V této souvislosti zmínil vyšší růst HDP, než 
očekávala prognóza ČNB, přičemž zejména čisté exporty přispěly k tomuto růstu. Podle 
viceguvernéra struktura domácího ekonomického růstu tak není proinflační. Protiinflačním 
směrem působí vývoj v zahraničí. Viceguvernér zdůraznil snížení výhledu 3M Euriboru pro 
rok 2012 oproti prognóze o 0,6 procentního bodu. Dále zmínil platnost některých argumentů 
ohledně alternativního scénáře eskalace dluhové krize některých zemí eurozóny ze ZoI 
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I/2011. Na závěr konference zmínil publikování Grafu rizik prognózy inflace společně 
s minutes. 

Během července se několik členů BR vyjádřilo k budoucímu nastavení měnové politiky (viz 
Tabulka 2). Jejich názory se přitom lišily v otázce načasování zvyšování úrokových sazeb. 

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR stagnovaly, sklon výnosové křivky sazeb 
PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). Sazby FRA se snížily, především v delším horizontu. 
Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR se téměř shoduje s trajektorií sazeb konzistentní se 
základním scénářem nové prognózy, resp. leží aktuálně nepatrně níže (viz Graf 4).  

Sazby IRS od posledního zasedání BR mírně klesly. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, 
spread 5R-1R dosahuje 0,9 procentního bodu, spread 10R-1R činí 1,4 procentního bodu. 

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (18.7.) vyplývá, že na srpnovém zasedání BR ČNB osm analytiků předpokládá stabilitu 
základních sazeb ČNB, dva analytici očekávají jejich zvýšení o 0,25 procentního bodu. 
Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 1,25 až 1,75 % (medián 
1,50 %).  

Ze šetření agentury Thomson Reuters (29.7.) vyplývá, že na srpnovém zasedání BR ČNB 
dvacet analytiků předpokládá stabilitu základních sazeb, dva analytici očekávají jejich zvýšení 
o 0,25 procentního bodu. Očekávání v delším horizontu jsou rozložena takto: zvýšení v 9/11 
(6 analytiků), zvýšení ve 4Q11 (10 analytiků), zvýšení v 1Q12 (2 analytici), žádná změna (2 
analytici). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činí 0,75 až 2,00 % 
(medián 1,50 %). 

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 23,7 CZK/EUR, 
tj. o 2,5 % vzhledem k průměru za 3Q11 do 2.8. Analytici v rámci šetření FECF 
předpokládají ve stejném horizontu posílení o 2,1 % na 23,8 CZK/EUR. Základní scénář 
prognózy očekává pro 3Q12 kurz na úrovni 23,0 CZK/EUR. 
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Tabulka 2: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 
 
1.7. K. Janáček 

(Hospodářské noviny) 

Můj názor je - a kolegům v bankovní radě jsem ho už několikrát řekl - že v případě, když ECB 
zvýší své sazby na 1,5 procentního bodu, tak já - to zdůrazňuji, jde o můj osobní názor - již 
tento rozdíl budu považovat za možné riziko pro kurz koruny. Může například dojít k oslabení 
koruny v důsledku krátkodobých pohybů kapitálu. Rizikem je ale zejména volatilita kurzu... 
Recese v české ekonomice pominula a myslím, že nastala doba, kdy začíná být luxusem 
dopovat českou ekonomiku nízkými sazbami... Já jako konzervativní ekonom jsem pro to, aby 
se trhy nepřekvapovaly, aby to bylo co možná nejhladší. A aby se to dělo ve více krocích (pozn. 
v kontextu zvyšování úrokových sazeb)... Jsem ve svých názorech konzistentní. Zatím se 
situace nezměnila, naopak. V ekonomice jsou protiinflační i proinflační tendence. Já 
jednoznačně vidím proinflační rizika jako větší. 

11.7. M. Hampl 

 (finmag.cz a peníze.cz) 

Pokud půjdou sazby nahoru, tak nikoli kvůli aktuálně vyššímu objemu hypoték, ale kvůli 
poptávkovým inflačním tlakům, jedním z mnoha jejich hybatelů mohou být třeba i úvěry na 
bydlení. Za sebe říkám, že už vidím náznaky „problikávání“ těchto proinflačních tlaků, takže 
pokud se nestane nějaká katastrofa, tak v souladu s naší prognózou vidím růst sazeb ve druhé 
polovině roku... Opět, pokud se naplní předpoklady prognózy o pokračujícím oživení, tak by se 
sazby měly z dnešních abnormálních úrovní postupně dostávat na úrovně normální, tedy vyšší 
(pozn. platí pro rok 2012). 

19.7. K. Janáček 

(Dow Jones Newswires) 

I believe there are conditions [for rate rises] and they continue to prevail.  

20.7. L. Lízal 

(Reuters) 

Před rozjitřením situace kolem Itálie se zdálo, že ten moment zvyšování sazeb u nás se 
přibližuje. Teď se zase zdá, že se zvyšování vzdaluje... V okamžiku změny hospodářského 
cyklu asi není zásadní problém, jestli dojde ke zvýšení sazeb o měsíc dřív nebo později, ale 
může být problém, pokud došlo ke změně sazeb krátce před tím, než se materializovaly nějaké 
zásadní nejistoty... Ve čtvrtém kvartálu již bude ekonomika zřejmě nastavena na růstové dráze, 
bude se zavírat mezera výstupu a začnou se objevovat inflační tlaky.  

27.7. V. Tomšík 

(Bloomberg) 

The question I’m asking is whether this higher growth is pro-inflationary or not. If it was pro-
inflationary, then we would need to react. But it seems to me that up to now the main driver of 
GDP growth are net exports, which is supporting koruna appreciation and thus taming 
inflationary pressures. I don’t see domestic demand-driven inflationary pressure so far... The 
most delicate task is to detect the turning point for monetary policy. At the moment, the turning 
point we are approaching is probably for higher interest rates, and now the debate is centred on 
finding this turning point... Growth in Germany is accelerating, but the market rates are affected 
by the debt problems in some euro countries and this has pushed the Euribor outlook down.  
This may be one of the reasons for some delay in raising interest rates in the Czech Republic... 
I can’t rule out the turning point will come this year. Nor can I rule out that it will come next year. 

 
  

6. Měnověpolitické doporučení SMS 
SMS doporučuje ponechat na srpnovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady sazby na 
stávající úrovni.  
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Graf 1: Prognóza inflace z 5. 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 (1.5. = 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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