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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 
Měnověpolitické doporučení pro 7. SZ 2011 
Sekce měnová a statistiky 
 

1. Základní scénář prognózy ze 7. SZ 2011 

Východiskem pro listopadové měnověpolitické rozhodování je nová makroekonomická 
prognóza ze 7. SZ 2011. Následující odstavce ve stručnosti rekapitulují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury nové prognózy.  

Česká ekonomika zpomaluje svůj růst, který byl doposud tažen zejména čistým vývozem. 
Zdrojem inflace zůstávají především světové ceny komodit, ceny potravin a regulované ceny. 
Inflační tlaky z domácí ekonomiky nejsou patrné. Celková i měnověpolitická inflace se 
pohybují nepatrně pod cílem ČNB. Tempa růstu celkového vývozu i dovozu výrazně 
zpomalují, odeznívá prorůstový vliv obnovy zásob, soukromá i vládní spotřeba klesají. Fixní 
investice naopak pokračují v nedávno obnoveném pozvolném růstu.    

Ekonomický růst v eurozóně začal ve druhém čtvrtletí 2011 zpomalovat a ve zbytku letošního 
roku, resp. v příštím roce by se jeho dynamika měla dále znatelně snížit. Prohlubující se 
dluhová krize v eurozóně vede k výraznému přehodnocení tržního výhledu zahraničních 
sazeb 3M EURIBOR směrem dolů. Očekává se tak nejprve pokles a posléze poměrně dlouhá 
stagnace těchto sazeb. Předpokládá se pokračující oslabování eura vůči dolaru a zpomalení 
inflace v efektivní eurozóně z aktuálních zvýšených hodnot ovlivněných předchozím růstem 
cen komodit. Světové ceny nerostných surovin budou ze svých současných vysokých hodnot 
v delším období pozvolně klesat.  

Prognóza i nadále počítá se zvýšením snížené sazby DPH z 10 % na 14 % od ledna 2012, 
přičemž primární dopad této změny do inflace lze odhadnout na cca 1,1 procentního bodu.  
Ponecháváme rovněž náš předpoklad o sjednocení obou sazeb DPH na 17,5 % od roku 2013, 
jehož souhrnný primární dopad do inflace bude činit cca -0,2 procentního bodu. Dopady 
těchto daňových úprav do inflačních očekávání a mzdového vývoje jsou očekávány malé. Do 
prognózy je nově začleněn vliv penzijní reformy, jejíž spuštění je plánováno na rok 2013, 
avšak i zde je předpokládán zanedbatelný střednědobý dopad na vývoj ekonomiky (resp. 
spotřeby domácností). 

Nová prognóza předpovídá, že česká ekonomika v letošním roce celkově zpomalí svůj růst na 
2 %, v roce 2012 potom dojde k výraznému zpomalení až na 1,2 %. V následujícím roce by 
potom mělo dojít k oživení a reálná ekonomická aktivita by měla vzrůst o 2,7 %. Celková 
inflace se v důsledku zvýšení DPH v roce 2012 dočasně dostane těsně pod 3 %, od začátku 
roku 2013 se sníží pod inflační cíl. Měnověpolitická inflace se na celém horizontu prognózy 
bude pohybovat mírně pod cílem.  

Prognóza předpokládá pro 4Q11 dočasné oslabení měnového kurzu na 24,8 CZK/EUR a poté 
jeho (zpočátku poměrně rychlou) korekci a posilování v důsledku očekávané nízké úrovně 
zahraničních úrokových sazeb a v delším horizontu též obnovení reálné konvergence. 
V opačném směru sice na vývoj kurzu působí útlum zahraniční poptávky. Ten však lze dle 
předpokladů základního scénáře prognózy považovat spíše za krátkodobé zakolísání růstu než 
za novou vlnu krize, takže tento vliv je ve srovnání s výše uvedenými apreciačními faktory 
slabý. S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb na začátku 
prognózy a jejich stabilita až do přelomu let 2012 a 2013. Konkrétně pro 4Q11 z prognózy 
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vyplývá hodnota sazby 3M PRIBOR na úrovni 1 %, přičemž její průměr za dosavadní průběh 
čtvrtletí ke dni 1.11. činí 1,2 %. Rozpětí sazeb 3M PRIBOR - 2T repo by mělo být stabilní na 
současné úrovni 0,43 procentního bodu na celém horizontu prognózy. Výše uvedenému 
odpovídá snížení dvoutýdenní repo sazby o 0,25 procentního bodu ve čtvrtém čtvrtletí 2011.  

Sekce měnová a statistiky hodnotí v 7. SZ celkovou bilanci rizik nové prognózy z hlediska 
inflace jako vyrovnanou, avšak současně jsou rizika výrazně vychýlená ve směru vyšších 
úrokových sazeb, slabšího měnového kurzu a nižšího HDP v souladu s 
vyzněním alternativního scénáře. Následující kapitoly shrnují hlavní argumenty vedoucí k 
nižším, resp. vyšším, úrokovým sazbám, oproti základnímu scénáři nové prognózy, a další 
měnověpolitické úvahy. 

2. Argumenty pro nižší trajektorii úrokových sazeb oproti 
základnímu scénáři prognózy 
a) Rizikem ve směru nižších sazeb je případný pomalejší růst mezd oproti základnímu 
scénáři, odrážející velkou míru ekonomické nejistoty. Prognóza předpokládá nárůst domácích 
nákladových tlaků, jejichž průsak do spotřebitelských cen bude zčásti tlumen poklesem 
ziskových marží podniků. K nárůstu domácích nákladů povede postupně zrychlující růst mezd 
v podnikatelském sektoru1 a předpokládané zpomalení produktivity práce související s 
nástupem fáze zpomalení ekonomické aktivity. Očekávané zvýšení nákladových tlaků 
z domácí ekonomiky je přitom v nové prognóze – vlivem předpokládaného nižšího tempa 
růstu produktivity – výraznější ve srovnání s prognózou minulou. I pokud dojde k naplnění 
základního scénáře z hlediska zahraniční poptávky i dalších veličin, je nejisté, zda k urychlení 
růstu mezd skutečně dojde. Jejich dynamika bude z části odrážet výsledky nadcházejících 
kolektivních vyjednávání, která se budou odehrávat v podmínkách mimořádně zvýšené 
nejistoty ohledně budoucího vývoje, takže lze předpokládat velmi opatrný přístup podniků – 
ale možná i odborů – ke zvyšování mezd. Přitom základní scénář prognózy, který standardně 
přistupuje k výhledům zahraničím poptávky jako plně očekávaným a nezatíženým nejistotou, 
nemůže bez ad hoc expertních zásahů tento aspekt zachytit.  

b) Výrazně nižší, resp. v první fázi dokonce protiinflační, tlaky z domácí ekonomiky přináší 
alternativní scénář prognózy. V tomto scénáři se však zároveň pohybuje kurz koruny po 
znatelně slabší trajektorii ve srovnání s prognózou a tento vliv z pohledu měnové politiky 
převažuje. V souhrnu proto alternativa představuje naopak argument pro vyšší sazby – viz 
část 3a tohoto MPD. Je však možné, že by výrazně nespojitý vývoj v zahraničí 
(překonávající předpoklady alternativního scénáře a připomínající kolaps zahraniční poptávky 
po pádu Lehman Brothers) vedl k dalšímu snížení výhledu zahraničních úrokových sazeb, 
mnohem výraznějšímu domácímu hospodářskému útlumu i propadu světových cen komodit. 
Pak by vnější protiinflační šok v kombinaci s dále sníženým výhledem zahraničních sazeb 
mohl vést − inverzně vůči alternativě −  k potřebě uvolnění domácí měnové politiky.       

3. Argumenty pro vyšší trajektorii úrokových sazeb oproti 
základnímu scénáři prognózy 
a) Argumentem v tomto směru je alternativní scénář prognózy. K jeho zpracování vedla 
obava z nekonzistence ve výhledech zahraničního ekonomického vývoje použitých 
standardně v základním scénáři. Analytici totiž ve svých očekáváních ekonomické aktivity a 
inflace v eurozóně jen postupně zohledňují nepříznivý vývoj související s eskalací evropské 
                                                 
1 Za celý rok 2011 průměrná mzda vzroste o 3,2 % a v příštím roce dále zrychlí na 4,1 %. V roce 2013 potom 
mzdy vzrostou o 4,7 %. 
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dluhové krize, zatímco tržní výhled eurových úrokových sazeb reagoval silně a okamžitě. 
Tato kombinace výhledů vytváří v prognóze tlak na opětovné rychlé posilování kurzu koruny, 
k němuž ve skutečnosti nemusí dojít. V alternativním scénáři se vlivem dopadů eskalující 
dluhové krize v eurozóně předpokládá její hospodářská stagnace v roce 2012 spojená s nižší 
zahraniční inflací ve srovnání se základním scénářem. Alternativní scénář vede ve srovnání 
s prognózou k mnohem utlumenější domácí ekonomické aktivitě v příštím roce při výrazně 
slabší hladině kurzu koruny.2 Na to domácí měnová politika reaguje vyššími úrokovými 
sazbami oproti základnímu scénáři; sazby jsou tak v nejbližším období stabilní (nedochází 
k jejich poklesu jako v základním scénáři). Celková domácí inflace se výrazněji nemění, když 
se slabší měnový kurz a vyšší dovozní ceny kompenzují s nižšími domácími inflačními tlaky 
danými utlumenější ekonomickou aktivitou a pomalejším růstem mezd. 

Tuto alternativu považujeme za silnou, a to zejména ve světle našich zkušeností s jen 
postupným promítáním nových informací do ekonomických výhledů zahraničních analytiků 
při eskalaci minulé krize v roce 2008. Ex-post se tehdejší výhledy ekonomické aktivity 
ukázaly jako značně nadhodnocené. Toto riziko je tu i nyní a je zesilováno opakovanými 
nepříliš přesvědčivými pokusy evropských institucí o vyřešení krize (což platí i o výsledcích 
posledního summitu zemí eurozóny). Různé zdroje (oficiální i neoficiální) přitom v této 
souvislosti poukazují na výrazně zvýšené riziko ohrožení funkčnosti finančních trhů, stability 
sektoru finančního zprostředkování a plynulosti toku úvěrů do reálné ekonomiky v zemích 
eurozóny.  

b) K riziku uvedenému v bodě 3a lze současně přistoupit i z opačného pohledu, než jak to činí 
alternativní scénář. Přes všechny obavy z dopadů eskalace dluhové krize v eurozóně  
a jejího váhavého řešení do vývoje ekonomické aktivity nejsou zatím „tvrdá“ data z reálné 
ekonomiky (přicházející se zpožděním) nijak dramaticky nepříznivá. Není vyloučeno, že 
hospodářský růst jádra eurozóny zakolísá jen mírně a ECB nebude – v situaci jen pozvolna 
odeznívajících inflačních tlaků a vzhledem k obavám z narušení své kredibility – ochotna 
přistoupit k opětovnému snížení úrokových sazeb. Musíme tedy připustit i možnost, že 
říjnový výhled zahraniční ekonomické aktivity vstupující do základního scénáře je dobrým 
odhadem budoucího vývoje a že se naopak mýlí tržní výhled zahraničních úrokových sazeb. 
SMS proto zpracovala simulaci zahraničních úrokových sazeb 3M EURIBOR a dopočítala 
jejich trajektorii tak, aby v modelu NiGEM odpovídala výhledu HDP eurozóny z říjnového 
CF. V takovém případě by 3M EURIBOR v roce 2012 setrval poblíž hodnoty ze 3Q11 a o rok 
později se v průměru zvýšil až na 2,2 %. To by vedlo ke znatelně vyšší trajektorii domácích 
úrokových sazeb, než předpovídá základní scénář prognózy. Tato simulace přitom do značné 
míry odpovídá minulé prognóze, v níž mělo dojít k prvnímu zvýšení domácích úrokových 
sazeb již v průběhu 4Q11.  

c) S nejistotou je spojen také vývoj měnového kurzu koruny, a to i v podmínkách, že se 
bude ve všech ostatních zahraničních i domácích veličinách naplňovat základní scénář 
prognózy. V něm kurz koruny – jak již bylo řečeno – po počátečním oslabení začne v roce 
2012 výrazně posilovat. Rizika tohoto vývoje mohou vyplývat z výhledu platební bilance3  i z 

                                                 
2 Kurz by tak opět (tj. stejně jako v závěru roku 2008) mohl sehrát roli faktoru tlumícího dopad ekonomických 
šoků, když by jeho prostřednictvím došlo k požadovanému uvolnění domácích měnových podmínek. 
V alternativě je přitom výhled kurzu v souladu s tím, co očekávají analytici finančního trhu, zatímco základní 
scénář předpokládá v ročním horizontu mnohem silnější hodnotu koruny.   
3 Změna ve způsobu financování deficitu českého státního rozpočtu (výrazné zvýšení podílu rezidentů), nižší 
čerpání zdrojů z fondů EU, snížení přílivu přímých investic a zájem rezidentů o portfoliové investice v zahraničí 
vyvolávají potřebu poměrně rozsáhlého zapojení domácího bankovního sektoru do financování deficitu běžného 
účtu. Platební bilance bez operací bankovního sektoru tak vykazuje v letošním roce výrazný deficit. Ten bude 
dle základního scénáře prognózy přetrvávat i v letech 2012 a 2013, i když se výrazně sníží. 
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negativních změn sentimentu vůči zemím našeho regionu.4 Pro ošetření kurzové nejistoty byl 
zpracován standardní citlivostní scénář. Ten ukazuje, že případné oslabení kurzu zlepší 
cenovou konkurenceschopnost vývozců a prostřednictvím vyššího čistého vývozu povede na 
začátku prognózy k vyššímu růstu HDP oproti základnímu scénáři. Oslabení kurzu také 
povede k růstu dovozních cen a vyšším inflačním tlakům. Trajektorie tržních úrokových sazeb 
leží proto oproti základnímu scénáři výše. V reakci na přísnější nastavení měnové politiky 
a korekci kurzového vývoje však tempo růstu HDP následně mírně zpomaluje a na konci 
horizontu prognózy se vrací k hodnotám základního scénáře. 

4. Další měnověpolitické úvahy 
a) Poměrně velké nejistoty vyvstávají v oblasti domácí fiskální politiky. Ty pramení 
z několika zdrojů.  

Prvořadým rizikem v oblasti fiskálního vývoje je dopad případného horšího vývoje domácí 
ekonomické aktivity (viz alternativní scénář) do vývoje daňových příjmů i salda veřejných 
rozpočtů a případná reakce vlády na tento vývoj. Mírný pokles HDP v roce 2012 a jeho 
pomalejší nárůst ze snížené úrovně v roce 2013 v souladu s alternativou by dle našich 
propočtů vedl k prohloubení schodku vládního sektoru až na téměř 5 % v roce 2013. To by 
jednoznačně znamenalo nesplnění vládního cíle reflektujícího závazek vyplývající 
z procedury při nadměrném schodku, podle níž by měl být deficit snížen pod 3 % HDP do 
roku 2013 (s čímž počítá letošní aktualizace Konvergenčního programu ČR).5 Je otázkou, jak 
by na takový vývoj zareagovala vláda. Není vyloučena dodatečná (procyklická) fiskální 
restrikce, která by dále přibrzdila ekonomické zotavování, a která by – předpokládáme pouze 
z části – kompenzovala poměrně výrazný výpadek daňových příjmů.6 To by zřejmě vedlo 
k tlaku na nižší domácí úrokové sazby, než vyplývá z alternativního scénáře. Nelze však na 
druhou stranu – v podmínkách vážných hospodářských potíží a blížících se parlamentních 
voleb – vyloučit ani případný proticyklický expanzivní fiskální stimul (po vzoru 
protikrizového balíčku na rok 2009). Taková fiskální reakce by naopak znamenala dodatečný 
tlak ve směru vyšších sazeb oproti alternativě. Diskuse na úrovni EU zatím jednoznačný 
návod pro fiskální politiku zemí v situaci podobné ČR nedávají. Diskutovány jsou podle 
našich informací všechny možnosti reakce fiskálu na případný budoucí zhoršený ekonomický 
vývoj. 

V druhé řadě patří k rizikům fiskální prognózy plánovaná daňová reforma (a spuštění 
jednotného inkasního místa – JIM) včetně zdanění hazardu. Tato opatření zatím nepostoupila 

                                                 
4 Změny sentimentu však mohou jít i v apreciační směru. Nejsou totiž ojedinělé ani hlasy vyzdvihávající dobré 
makroekonomické fundamenty ČR (viz nedávné zvýšení ratingu vládních dluhopisů) a předpovídající kurzu 
koruny z těchto důvodů zřetelné posílení. Tento vývoj by představoval z pohledu měnové politiky obtížnou 
situaci, protože by kurz neplnil stabilizační roli, ale naopak zpřísňoval měnové podmínky v situaci, kdy možnost  
jejich uvolnění standardní cestou ze strany centrální banky je již značně omezená.    
5 Základní scénář prognózy předpovídá pro rok 2013 mírné překročení plánovaného  
3% deficitu vlivem znatelného zpomalení růstu HDP v roce 2012 a jeho jen postupného oživování v roce 2013,  
a to i přes námi očekávané přijetí dodatečných rozpočtových opatření na výdajové straně. Z toho vyplývající 
omezení některých výdajů v rámci spotřeby vlády zbrzdí růst HDP v základním scénáři v roce 2013 v rozsahu 
necelých dvou desetin procentního bodu.   
6 Restrikce by vedle škrtů na výdajové straně mohla mít i podobu dřívějšího (než od roku 2013) sjednocení obou 
sazeb DPH, a to na vyšší než dosud uvažované hladině. Tyto úvahy se opakovaně vracejí, a pro ilustraci jejich 
dopadů lze využít měnověpolitický experiment, který SMS zpracovala v rámci přípravy MPD k 5. SZ 
(předpoklad sjednocení DPH na 19 % již od ledna 2012 s několika uvažovanými výjimkami). Experiment 
ukázal, že dopad takového opatření (jehož primární dopad do CPI činí zhruba 0,8 p.b.)  na měnověpolitickou 
inflaci je oproti základnímu scénáři mírně tlumící (v důsledku restriktivního dopadu na spotřebu), nicméně 
odchylka úrokových sazeb od základního scénáře je zanedbatelná (podrobněji viz Měnověpolitické doporučení k 
5.SZ). 
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dostatečně daleko v rámci legislativního procesu, a proto nebyla zatím do prognózy 
začleněna. Rizikem prognózy, tak jak bylo popsáno v textu 7. SZ, se ještě nedávno jevila 
jejich implementace v původně předpokládaném termínu, tj. od roku 2013 (v případě zdanění 
hazardu od roku 2012).7 Před několika dny však byly uveřejněny informace o možném 
odsunutí spuštění daňové reformy a JIM na rok 2014. Vzhledem k tomu, že JIM má spravovat 
penzijní spoření po zavedení druhého (fondového) pilíře penzijního systému, je otázkou, zda 
tím není ohroženo dokonce i zahájení poslaneckou sněmovnou již schválené penzijní reformy 
v původním plánu, tj. v roce 2013, jak předpokládá prognóza. Odložení jejího startu by 
představovalo vyšší příjem veřejných financí v roce 2013 o zhruba 0,4 % HDP. 

b) Prognóza ze 7. situační zprávy implikuje pro 4Q11 pokles tržních úrokových sazeb 3M 
PRIBOR na 1 % a jejich stabilitu lehce pod touto úrovní až téměř do samého závěru příštího 
roku. Požadovaného poklesu tržních sazeb je za předpokladu neměnné prémie 3M PRIBOR 
– 2T repo možno dosáhnout snížením základní sazby ČNB o 0,25 p.b. na 0,5 %. Předpoklad 
stability uvedené prémie se prozatím naplňuje, a to navzdory pozorovanému růstu obdobné 
prémie v eurozóně a historické zkušenosti z let 2007-2009. Nicméně v případě nárůstu 
rizikové prémie na českém mezibankovním trhu by bylo legitimní uvažovat o snížení 
základních úrokových sazeb o 0,50 p.b., které by protisměrný pohyb prémie kompenzovalo  
obdobně jako výrazná snížení sazeb ČNB po pádu Lehman Brothers.  

c) Rozhodování o nastavení úrokových sazeb se po nějaké době opět výrazně zkomplikovalo8 
a situace se z hlediska měnové politiky začíná podobat krizovému období let 2008 a 2009. 
V něm se rozhodování opíralo do značné míry i o posouzení toho, co by bylo větší 
měnověpolitickou chybou v případě, že by se následný vývoj odchýlil od předpokladů dané 
varianty. Nyní v případě snížení 2T repo sazby v souladu se základním scénářem prognózy 
hrozí, že by horší než očekávaný ekonomický vývoj dle alternativního scénáře  
a z něj vyplývající podstatně slabší kurz koruny (případně, kdyby se vývoj ubíral cestou 
citlivostního scénáře nefundamentálně slabšího kurzu) mohly vést k potřebě sazby opět brzy 
zvýšit s nepříznivými reputačními důsledky.9 Na druhou stranu v případě ponechání 
úrokových sazeb na stávající úrovni a brzkého posílení kurzu koruny v souladu s prognózou 
by naopak nemuselo dojít k uvolnění celkových měnových podmínek, které ekonomická 
situace a výhled měnověpolitické inflace vyžadují.10 Následně by mohla vzniknout potřeba 
urychleného snižování úrokových sazeb, které by se však v této situaci mohlo jevit jako 
opožděné.11  
 

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 
Na zářijovém zasedání (22.9.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni 0,75 %. Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno. Z dotazníků 
IOFT (13.9.) vyplývalo, že na zářijovém zasedání BR ČNB všichni analytici předpokládali 
stabilitu základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly 
                                                 
7 Daňová reforma by měla mít mírně stimulující dopad na spotřebu domácností, přičemž na podniky a investice 
by působila v opačném směru a její celkový dopad by byl mírně restriktivní. Ve směru vyšších fiskálních příjmů 
(o cca 8 mld. Kč) by působilo případné schválení zdanění hazardu. 
8 Tři zpracované číselné scénáře možného budoucího vývoje sazeb vedoucí každý k jiné bezprostřední 
měnověpolitické reakci ilustrují obtížnost stávající situace.  
9 Z pohledu plnění inflačního cíle však uvedené riziko jako příliš silné nevnímáme, neboť je tlumeno faktem, že 
v základním (i alternativním) scénáři prognózy se měnověpolitická inflace pohybuje na horizontu měnové 
politiky mírně pod inflačním cílem, a je zde tedy „určitá rezerva“. 
10 Zahraniční analytici a investoři, se kterými se setkáváme, se poměrně často dokonce ptají na to, jak ČNB 
vnímá riziko možné deflace a jak je připravena reagovat nestandardními nástroji, aby se této situaci vyhnula. 
11 Pro případ rychlého vyčerpání prostoru pro standardní měnověpolitickou reakci má ČNB z roku 2009  
„v šuplíku“ připraven manuál pro použití několika málo možných nekonvečních nástrojů. 
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v rozmezí 0,75 až 1,50 % (medián 0,75 %). Ze šetření agentury Thomson Reuters (15.9.) 
vyplývalo, že na zářijovém zasedání BR ČNB všech dvaadvacet analytiků předpokládalo 
stabilitu základních sazeb. Očekávání v delším horizontu byla rozložena takto: snížení v 1Q12 
(1 analytik), zvýšení v 1Q12 (2 analytici), zvýšení ve 2Q12 (3 analytici), zvýšení ve 3Q12  
(3 analytici), zvýšení ve 4Q12 (1 analytik), zvýšení ve 2H12 (4 analytici), zvýšení ve 2013  
(3 analytici), žádná změna (5 analytiků). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním 
horizontu činilo 0,50 až 1,25 % (medián 0,75 %). 

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB M. Singer oznámil, že 
bankovní rada rozhodla jednomyslně; pro stabilitu základních sazeb hlasovalo všech sedm 
členů BR. Guvernér uvedl, že rizika stávající prognózy jsou mírně ve směru nižší inflace  
a výrazně ve směru nižších úrokových sazeb. Proinflační riziko představuje slabší kurz 
koruny. K protiinflačním rizikům patří nižší výhled zahraničních úrokových sazeb a stav 
finančního sektoru a veřejných financí ve vyspělých zemích. Rizika prognózy jsou tedy 
v současnosti tažena především vnějším prostředím. V souvislosti s nejistotou spojenou  
s vývojem dluhové krize v eurozóně guvernér prohlásil, že není vyloučený ani pokles 
domácích úrokových sazeb. Pohyb úrokových sazeb bude přitom úzce spjat s vývojem kurzu 
koruny. 

Během října se několik členů BR vyjádřilo k budoucímu nastavení měnové politiky (viz 
Tabulka). Převažovaly názory, že v nejbližším období není pravděpodobná úprava úrokových 
sazeb. 

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR stagnovaly, sklon výnosové křivky sazeb 
PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). Sazby FRA se téměř nezměnily. Tržní trajektorie se 
od počátku roku 2012 pohybuje na mírně vyšší hladině než základní scénář, avšak níže než 
alternativní scénář (viz Graf 4).  

Sazby IRS se od posledního zasedání BR lehce zvýšily, ve většině splatností o 0,1 p.b. 
Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 0,6 p.b., spread 10R-1R činí 
1,1 p.b. 

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (14.10.) vyplývá, že na listopadovém zasedání BR ČNB všichni analytici předpokládají 
stabilitu základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybují 
v rozmezí 0,75 až 1,00 % (medián 0,75 %).  

Ze šetření agentury Thomson Reuters (27.10.) vyplývá, že na listopadovém zasedání BR ČNB 
všech dvacet analytiků předpokládá stabilitu základních sazeb. Očekávání v delším horizontu 
jsou značně různorodá a jsou rozložena takto: snížení v 1Q12 (1 analytik), snížení ve 2Q12  
(1 analytik), zvýšení ve 2Q12 (2 analytici), zvýšení ve 3Q12 (4 analytici), zvýšení ve 4Q12  
(3 analytici), zvýšení ve 2H12 (1 analytik), zvýšení v 1Q13 (4 analytici), zvýšení ve 2013  
(1 analytik), žádná změna (3 analytici). Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním 
horizontu činí 0,50 až 1,25 % (medián 0,75 %). 

Analytici v rámci šetření IOFT i FECF očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 24,0 
CZK/EUR, tj. o 3,5 % vzhledem k průměru za 4Q11 do 1.11. Základní scénář prognózy 
očekává pro 4Q12 kurz na úrovni 22,7 CZK/EUR, alternativní scénář na úrovni 24,0 
CZK/EUR. 

 
Tabulka: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 
 
6.10. L. Lízal Situace se od léta poněkud změnila, dnes vidíme rizika na obou stranách, takže výhled je spíše 

neutrální. Inflační tlaky stále nejsou viditelné. Vnější ekonomické podmínky jsou velkým rizikem, 
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(ekonom.cz) ať jde o hospodářský růst či eskalaci dluhových problémů, ostatně to je patrné ze záznamu z 
posledního měnového zasedání. 

7.10. E. Zamrazilová 

(Dow-Jones) 

In the long term I'm not in favor of low interest rates... For now, my view is to wait and see... I 
don't share the conventional wisdom of using low interest rates to promote growth... Revisions 
(ročních národních účtů, pozn. SMS) showed that the increase of our interest rates would have 
been appropriate... "I think that if we had done one or two hikes, this possibly would have given 
us more room now, more flexibility. 

18.10. M. Singer 

(patria.cz) 

Už jsme s většinou kolegů z bankovní rady komunikovali, že současná situace zvýšení dále 
odsouvá a po dlouhé době nastává situace, kdy si já a řada kolegů nejsme jisti, zda příští pohyb 
musí být jen nahoru... Intervencí se nezříkáme, ale nijak je nepreferujeme. Vzhledem k tomu, 
že na rozdíl od Polska není "rozvaha" země ohrožena prakticky žádným kursem (nemáme 
významné úvěry v cizích měnách), asi bychom spíš intervenovali jen v případě mimořádně 
prudkých pohybů kursu s cílem nikoliv kurz "držet" ale jen zpomalit jeho pohyb. V posledních 
deseti letech však ČNB neintervenovala... 

24.10. K. Janáček 

(Bloomberg, Reuters) 

With such strong uncertainties in the external environment as we’re seeing now, a wait-and-see 
policy approach is the most appropriate. I don’t see reasons for moving interest rates in any 
direction in the foreseeable future, meaning in the next two quarters... I don’t think the 
developments in the economy warrant a further reduction in interest rates. Lower rates might 
not have a major impact on commercial interest rates and the lending policies of banks, while 
the signaling effect of such a move might be relatively short-lived. 

24.10. P. Řežábek 

(Reuters) 

I would prefer to leave the present level of rates because we can hardly buoy confidence in the 
economy and the financial sector through further lowering (of rates). There is an elevated 
spread between our rates and market rates and I am rather pessimistic that a further lowering in 
rates would have a more significant impact on increasing credit activity. That is more linked with 
confidence. 

 

6. Měnověpolitické doporučení SMS 
SMS doporučuje na listopadovém měnověpolitickém zasedání bankovní rady ponechat 
úrokové sazby na stávající úrovni. 
V tomto doporučení se odráží poměrně velká váha přikládaná alternativnímu scénáři  
a posouzení rizika chyby u obou uvažovaných variant rozhodnutí. Jako závažnější totiž 
vnímáme riziko, že by v případě snížení úrokových sazeb nedošlo k tak výraznému posílení 
kurzu, s jakým počítá základní scénář prognózy, a koruna by se pohybovala v duchu (či 
dokonce nad hladinou) alternativního scénáře prognózy, tj. v souladu s aktuálními výhledy 
analytiků. Návazně by mohla vyvstat potřeba rychlé korekce úrokových sazeb směrem vzhůru 
s negativními důsledky pro reputaci ČNB. 

Naopak zatím méně nebezpečným se jeví pozdější uvolnění měnové politiky, než předpokládá 
základní scénář prognózy. Jednou z důležitých indicií naplňování tohoto scénáře bude vývoj 
měnového kurzu, který může na rostoucí riziko měnověpolitické chyby upozornit poměrně 
záhy. ČNB by pak mohla reagovat snížením sazeb například již na prosincovém 
měnověpolitickém zasedání bankovní rady, takže riziko chyby z prodlení je poměrně malé.  
  
Komunikační doporučení:  
Doporučujeme komunikovat výrazná rizika základního scénáře prognózy u měnového kurzu, 
úrokových sazeb a HDP a jejich vychýlenost směrem k alternativnímu scénáři. U výhledu 
sazeb doporučujeme i nadále připouštět, že jejich budoucí změna může být v jakémkoliv 
směru. 
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Graf 1: Prognóza inflace ze 7. 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 (1.8. = 1.0) 

0,84

0,88

0,92

0,96

1,00

1,04

1,08

1,12

1,16

8/11 9/11 10/11 11/11

HUF/EUR
PLN/EUR
CZK/EUR

ap
re

ci
ac

e 
   

de
pr

ec
ia

ce

 
 
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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