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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 

Měnověpolitické doporučení pro 4. SZ 2012 
Sekce měnová a statistiky 

1. Základní scénář prognózy ze 3. SZ 2012 

Východiskem pro červnové měnověpolitické rozhodování je makroekonomická prognóza  
ze 3. SZ 2012. Následující odstavce ve stručnosti rekapitulují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury této prognózy. 

Česká ekonomika ve druhém pololetí loňského roku znatelně zpomalila svůj meziroční růst, 
který byl tažen již pouze čistým vývozem.1 Celková inflace přesahuje 3 %, měnověpolitická 
inflace se v prvních čtyřech měsících letošního roku pohybovala nad 2% hladinou.  
Ke zrychlení růstu cen výrazně přispělo zvýšení spodní sazby DPH z 10 na 14 % v lednu 
letošního roku. Největší zrychlení cenového růstu je − z důvodu uvedené daňové změny − 
patrné v segmentu regulovaných cen a cen potravin. Zdrojem zvýšené inflace je rovněž 
postupný průsak oslabení měnového kurzu a vysokých cen komodit z přelomu roku, naopak 
domácí faktory (slabá poptávka a nízký růst mezd) cenový vývoj tlumí. 

Stávající prognóza předpokládá oproti minulému roku výrazné zpomalení hospodářského 
růstu v efektivní eurozóně v roce 2012 (na 0,5 %); její růst by měl zrychlit až v příštím roce. 
Efektivní inflace v eurozóně by se měla v letošním roce vzhledem ke zmírnění vlivu cen 
komodit a utlumené poptávce snižovat a v příštím roce se bude pohybovat kolem 2% hodnoty. 
Očekávané zahraniční úrokové sazby 3M EURIBOR jsou až do poloviny příštího roku 
stabilní na současných hodnotách znatelně pod 1 %. To pro letošní i příští rok znamená posun 
oproti minulé predikci směrem dolů, v čemž se projevuje zavedení programů ECB na 
dodávání dlouhodobé likvidity bankovnímu sektoru. Prognóza pracuje  
s předpokladem pokračujícího postupného oslabování eura vůči dolaru oproti výchozím 
hodnotám. Výhled cen ropy vstupující do předpokladů stávající prognózy byl oproti 
předchozí predikci přehodnocen směrem nahoru, i nadále však byl očekáván jejich pozvolný 
pokles z výchozích hodnot. 

Prognóza pracuje se stávající zákonnou úpravou sjednocení obou sazeb DPH na 17,5 % v roce 
2013, které by mělo mít v souhrnu primární dopad ve výši cca -0,3 procentního bodu do 
spotřebitelských cen. V prognóze je rovněž začleněn vliv penzijní reformy, jejíž spuštění je 
zákonem stanoveno na příští rok. Součástí základního scénáře nejsou návrhy rozpočtových 
opatření, které vláda schválila v dubnu tohoto roku. Navrhovaná opatření však vstupují  
do alternativního scénáře. 

Česká ekonomika bude dle stávající prognózy v letošním roce v důsledku výrazného 
zpomalení zahraniční poptávky a pokračující fiskální konsolidace stagnovat, v příštím roce by 
měla v návaznosti na pozvolné zahraniční oživení vzrůst o 1,9 %. Celková inflace se bude 
v letošním roce nacházet zejména vlivem daňových změn poblíž výchozích zvýšených 
hodnot, měnověpolitická inflace se bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma. 
                                                 
1 V 1Q12 pak ekonomická aktivita přešla do poklesu v meziročním i mezikvartálním vyjádření.   
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Podle základního scénáře v roce 2013 celková i měnověpolitická inflace klesnou mírně pod 
inflační cíl. 

Stávající prognóza předpokládá pro 2Q12 průměrnou výši kurzu 24,7 CZK/EUR a následně 
jeho pozvolnou apreciaci. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb ve 
zbývající části letošního roku a jejich následný mírný nárůst od druhé poloviny roku 2013. 
Pro 2Q12 z prognózy vyplývá hodnota sazby 3M PRIBOR na úrovni 1,1 %, přičemž její 
průměr za dosavadní průběh aktuálního čtvrtletí činí 1,24 %. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T 
REPO je předpokládáno stabilní na úrovni 0,45 procentního bodu na celém horizontu 
prognózy. Pro 3Q12, kam převážně dopadne červnové rozhodnutí bankovní rady, je 
s prognózou konzistentní sazba 3M PRIBOR na úrovni 0,9 %, čemuž dle předpokladů 
predikce zhruba odpovídá 2T repo sazba ve výši 0,5 %.  

Podle sekce měnové a statistiky jdou celková rizika prognózy ze 3.SZ ve směru vyšší 
celkové inflace a nižší měnověpolitické inflace při nižším výhledu úrokových sazeb v duchu 
fiskálního alternativního scénáře. Následující dvě kapitoly shrnují hlavní argumenty vedoucí 
k nižším, resp. vyšším úrokovým sazbám oproti základnímu scénáři prognózy. Kapitola 4 pak 
přináší další měnověpolitické úvahy spojené s obousměrnými či nejednoznačnými 
nejistotami. 

2. Argumenty pro nižší trajektorii úrokových sazeb oproti 
základnímu scénáři prognózy 

a) Informace o postupu vládních rozpočtových opatření v rámci legislativního procesu zvyšují 
pravděpodobnost realizace fiskálního alternativního scénáře stávající prognózy s dopady 
do nižší trajektorie úrokových sazeb oproti základnímu scénáři počínaje koncem letošního 
roku. Vládní návrhy zapracované v tomto alternativním scénáři se týkají opatření jak na 
příjmové straně (včetně zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 15 a 21 %), tak na straně 
výdajové (zejména nižší valorizace důchodů a zmrazení náhrad zaměstnancům).2 Z hlediska 
celkové inflace by to znamenalo dopad směrem vzhůru v důsledku zvýšení DPH. Související 
fiskální restrikce vedoucí k výrazně pomalejšímu oživení ekonomické aktivity v roce 2013 
(zejména prostřednictvím slabšího výhledu spotřeby domácností) by pak měla za následek 
mírně nižší měnověpolitickou inflaci oproti základnímu scénáři prognózy, na což 
v alternativním scénáři reagují měnověpolitické sazby v první polovině roku 2013 poklesem 
až na nulovou hodnotu.3  

b) Ve směru nižších domácích úrokových sazeb působí aktualizovaný výhled vývoje 
zahraničních veličin, který vychází z červnové publikace Consensus Forecasts a 
souvisejících tržních výhledů. Za tímto působením stojí zejména změna výhledu očekávané 
trajektorie zahraničních úrokových sazeb 3M EURIBOR a cen průmyslových výrobců. Tržní 
výhled sazeb EURIBOR se oproti základnímu scénáři ze 3.SZ posunul níže na celé své 
trajektorii, přičemž rozdíl narůstá nad úroveň 0,2 p.b. v závěru příštího roku. Výhled 
zahraničního PPI byl přehodnocen v příštím roce směrem k mírnějšímu růstu cen v souvislosti 
s utlumenější ekonomickou aktivitou a poklesem cen komodit. Rovněž trajektorie ceny ropy 
Brent se na celém horizontu výhledu posouvá výrazně níže. Vývoj v zahraničí tak působí 
                                                 
2 Primární dopad zvýšení sazeb DPH by činil 0,7 procentního bodu. Růst cen by vedl v kombinaci s nižší 
dynamikou nominálního disponibilního příjmu ke snižování reálné spotřeby domácností. Plánovaná rozpočtová 
opatření by zbrzdila hospodářský růst v příštím roce zhruba o 0,8 procentního bodu. 
3 Postupy měnové politiky v podmínkách přibližování se k nulové hranici úrokových sazeb byly aktualizovány 
ve zvláštním dodatku k měnověpolitickým úvahám v posledním loňském MPD.  
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zejména skrze nižší dovozní ceny (především energetických surovin) a navazující nižší 
domácí ceny pohonných hmot a regulované ceny ve směru nižší domácí inflace, což má spolu 
s nižším výhledem zahraničních úrokových sazeb vliv na posun domácí úrokové trajektorie 
směrem dolů ve srovnání se stávající prognózou.  

c) Bod „počátečních podmínek“ v simulaci GRIPu působí v souhrnu ve směru slabě nižší 
inflace i úrokových sazeb. Nová data národních účtů za 1Q12 ukazují na přechod české 
ekonomiky do recese, když oproti očekávané stagnaci ekonomická aktivita mezičtvrtletně  
(o 0,8 %) i meziročně (o 0,7 %) poklesla.4 Předstihové indikátory z domácí ekonomiky pro 
2Q12 prozatím naznačují přetrvávání utlumené ekonomické aktivity. Celkově nová data  
o ekonomické aktivitě jdou oproti stávající prognóze mírně protiinflačním směrem. Naopak 
nepatrně proinflačně působí mzdový vývoj v podnikatelské sféře. Růst mezd zrychlil v tomto 
segmentu v 1Q12 na 3,6 %, přičemž prognóza očekávala 2,8 %. Po sezonním očištění je však 
rozdíl oproti prognóze jen mírný, navíc byl růst mezd podle ČSÚ výrazně ovlivněn 
jednorázovými faktory.5 Poslední data o vývoji mezd v průmyslu naznačují zpomalení růstu 
mezd ve 2Q12. Souhrnné vyhodnocení uvedených informací bude provedeno v rámci 
přípravy nové prognózy.6  

d) Rizika plynoucí z nových informací o cenovém vývoji jsou celkově mírně protiinflační, 
zejména v oblasti cen pohonných hmot a regulovaných cen energií. Hodnota pozorované 
meziroční inflace za květen letošního roku je oproti prognóze ze 3.SZ o 0,2 p.b. nižší, což je 
dáno především pomalejším růstem cen potravin, kde však není vyloučeno, že se odchylka od 
prognózy v následujících měsících zmírní.7 Současně však došlo v souvislosti s vývojem ve 
světě (viz bod 2b) k mírnému snížení výhledu růstu regulovaných cen na letošní rok i na rok 
2013, když aktuálně slabší kurz koruny vůči dolaru zcela nekompenzuje nižší výhled cen 
plynu na celém horizontu prognózy. Podobně tomu bude zřejmě i v případě nové prognózy 
cen pohonných hmot.  

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

Riziko ve směru vyšší inflace a vyšších domácích úrokových sazeb představuje slabší než 
očekávaný kurz koruny vůči euru. Jeho oslabení pravděpodobně souvisí s nejistotou okolo 
pokračující dluhové krize v eurozóně a s komunikovaným výhledem poklesu domácích 
úrokových sazeb, kterým po květnovém měnovém jednání ČNB trh zřejmě poněkud 
překvapila. Průměrná hodnota kurzu koruny (25,2 CZK/EUR) za dosavadní průběh 2Q12 (ke 
                                                 
4 Ve struktuře ekonomické aktivity došlo ke zřetelně vyššímu než prognózovanému poklesu spotřeby domácností 
a fixních investic. Reálné vládní výdaje oproti předpokladu jejich znatelného poklesu v prvním čtvrtletí poklesly 
jen mírně. Tempo růstu vývozu bylo ve skutečnosti vyšší než očekávané, čistý vývoz tak při vývoji dovozu 
zhruba odpovídajícímu prognóze vykázal vyšší než předpovídaný kladný příspěvek k růstu HDP. 
5 Jedná se o vliv výplaty mimořádných odměn, preference zaměstnanců čerpat dovolenou spíše než 
nemocenskou v případě nemoci a pravidelné revize dat spolu s metodickým přesunem některých jednotek mezi 
podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. 
6 V nepodnikatelské sféře meziroční růst mezd v 1Q12 také zrychlil na obdobné tempo jako v podnikatelském 
sektoru (3,5 %), přičemž prognóza v návaznosti na očekávaný fiskální vývoj předpokládá pro celý letošní rok 
jejich stagnaci. I zde se na nenaplnění prognózy z části podílela revize časové řady na minulosti a přesun 
některých institucionálních jednotek mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. 
7 Naše interpretace vývoje cen potravin je taková, že dochází k očekávanému odeznívání minulých nákladových 
šoků. Tyto šoky souvisely s nedávným vývojem světových cen potravinářských surovin (a domácích dovozních 
cen a cen zemědělských výrobců) a s jednorázovými administrativními vlivy (tzv. „vaječná inflace“). Prognóza 
odeznívání těchto vlivů předpokládala, nicméně ho rozkládala do několika měsíců, zatímco v realitě k němu 
dochází rychleji. Vývoj fundamentů, tj. cen zemědělských komodit, přitom zhruba odpovídá prognóze. 
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dni 26.6.) je cca o 2 % slabší v porovnání s  prognózou (24,7 CZK/EUR). Aktuální hodnota 
kurzu (25,8 CZK/EUR) je pak ještě zřetelně slabší než dosavadní průměr za čtvrtletí. Dopady 
případného odlišného vývoje kurzu od prognózy popisuje zpracovaný standardní citlivostní 
scénář kurzu. Podle tohoto scénáře by případné 3% oslabení koruny ve 2Q12 na průměrnou 
hodnotu 25,4 CZK/EUR vedlo v následujících čtvrtletích k nárůstu inflace o 0,1 − 0,2 p.b. 
oproti základnímu scénáři. Implikované úrokové sazby by oproti základnímu scénáři ležely o 
0,3 p.b. výše, následně by se od 2Q13 vracely k sazbám ze základního scénáře prognózy.  

Analytici ve svých aktuálních výhledech očekávají podobný, resp. mírně slabší kurz ve 
srovnání s prognózou ČNB. Konkrétně v ročním horizontu analytici oslovení ČNB v rámci 
červnového šetření IOFT předpokládají kurz na úrovni 24,4 CZK/EUR, tedy ve srovnání se 
základním scénářem (24,3 CZK/EUR) téměř shodnou hodnotu.8 Analytici přispívající do 
šetření FECF předpokládají v ročním horizontu kurz 25 CZK/EUR, tj. o 2,8 % slabší. Přitom 
je třeba mít na paměti, že tržní výhledy sazeb v ročním horizontu se pohybují na mírně vyšší 
hladině oproti předpokladům prognózy. 

4. Další měnověpolitické úvahy 
Nadále přetrvává výrazná nejistota o dalším vývoji v eurozóně. Tato nejistota  je z hlediska 
zahraniční poptávky a návazně domácí ekonomické aktivity vychýlena jednoznačně směrem 
dolů, dopady na domácí inflaci a úrokové sazby však mohou jít oběma směry v závislosti na 
budoucím kurzovém vývoji (viz níže). Již dlouhou dobu zvýšená nervozita na trzích se 
promítá do častých změn tržního sentimentu a zvýšené volatility na trzích (kurz USD/EUR, 
ceny komodit, výnosy státních dluhopisů, akciové trhy). V centru pozornosti trhů se 
v poslední době opět nachází politický i ekonomický vývoj Řecka, kde se 17. června konaly 
opakované parlamentní volby. V těchto volbách zvítězily umírněné strany požadující pouze 
dílčí revizi dohod s „Trojkou“, nicméně výrazné zklidnění situace na finančních trzích to 
prozatím nepřineslo. Navíc Španělsko dne 9. června oznámilo, že požádá evropské autority 
o finanční pomoc pro svůj bankovní sektor (až do výše 100 mld. EUR). Trhy však prozatím 
vyhodnotily (otázka nakolik korektně) uvedenou sumu jako nedostatečnou, což spolu se 
snížením španělského ratingu agenturou Fitch tlačí na vysoké výnosy španělských státních 
dluhopisů. Stejně tak Kypr již podal žádost o finanční pomoc; v této souvislosti se mluví o 
částce ve výši až 10 mld. EUR, která je s ohledem na malou velikost kyperské ekonomiky 
poměrně značná (více než 50 % HDP). Nepříznivá situace v jižních státech eurozóny ohrožuje 
soudržnost a ekonomické vyhlídky tohoto uskupení, a zůstává tak − stejně jako v mnoha 
předchozích čtvrtletích  −  rizikem prognózy. 

Jak je naznačeno výše, dopad případného dalšího zhoršení zahraničního ekonomického 
výhledu by však zřejmě neměl jednoznačné implikace pro domácí úrokové sazby. 
Pravděpodobně by totiž opět došlo k protisměrnému vlivu silnějších protiinflačních tlaků 
z reálné ekonomiky na jedné straně a více oslabeného kurzu koruny s proinflačními dopady 
prostřednictvím dovozních cen na straně druhé. Implikace pro měnovou politiku malých 
otevřených ekonomik s plovoucím kurzem a režimem cílování inflace tak závisí na tom, který 
z uvedených faktorů převáží.9 

                                                 
8 Alternativní scénář prognózy ze 3. SZ předpokládá hodnotu 24,4 CZK/EUR. 
9 Některé zahraniční centrální banky, jako např. Sveriges Riksbank, Norges Bank, Bank of Izrael, Bank of 
Australia, Bank of Brasilia či Bank of Chile, nedávno své měnověpolitické sazby snížily. 
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5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 

Na květnovém zasedání (3.5.) BR ponechala limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni 0,75 %. Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno. Z dotazníků 
IOFT (13.4.) vyplývalo, že na květnovém zasedání BR ČNB všichni analytici předpokládali 
stabilitu základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly 
v rozmezí 0,75 až 1,25 % (medián 0,75 %). Ze šetření agentury Thomson Reuters také 
vyplývalo, že na květnovém zasedání BR ČNB všech sedmnáct analytiků předpokládalo 
stabilitu základních sazeb. Očekávání v delším horizontu byla nadále značně různorodá, 
přičemž rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo 0,50 až 1,25 % 
(medián 1,00 %).  

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB M. Singer oznámil, že 
pro stabilitu sazeb hlasovali čtyři členové bankovní rady, dva členové hlasovali pro snížení 
sazeb o 0,25 procentního bodu a jeden člen hlasoval pro zvýšení sazeb o 0,25 procentního 
bodu. Poté guvernér představil novou prognózu. Podle ní by se celková inflace v důsledku 
zvýšení DPH měla ve zbytku letošního roku pohybovat poblíž současných zvýšených hodnot, 
měnověpolitická inflace se bude v letošním roce pohybovat v horní polovině tolerančního 
pásma. V příštím roce pak celková i měnověpolitická inflace klesnou mírně pod cíl. Guvernér 
uvedl, že s prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb ve zbývající části 
letošního roku a jejich následný nárůst od druhé poloviny roku 2013.  

Kromě základního scénáře byl zpracován i alternativní scénář „dodatečných rozpočtových 
opatření“, který zachycuje vládou plánovaná rozpočtová opatření pro rok 2013 směřující  
k další fiskální konsolidaci a z větší části vyžadující úpravu platných zákonů. Tento scénář 
vede ve srovnání se základním scénářem v roce 2013 k nižším úrokovým sazbám a výrazně 
pomalejšímu růstu ekonomické aktivity při vyšší celkové inflaci. 

Rizika nové prognózy byla vyhodnocena jako proinflační. Protiinflačním rizikem jsou 
poptávkové dopady dodatečných fiskálních opatření (v duchu alternativního scénáře).  
K proinflačním rizikům patří případné zvýšení inflačních očekávání, mírně slabší kurz koruny 
vůči euru a riziko vyšších cen komodit, zejména ropy. Obousměrné riziko představuje 
zahraniční ekonomický vývoj.   

Během května a června se několik členů BR vyjádřilo k budoucímu nastavení měnové 
politiky (viz Tabulka 2). Komunikace většinově vyznívala ve smyslu protiinflačních rizik 
stávající prognózy a ve prospěch snížení základních úrokových sazeb na červnovém 
měnovém zasedání.  

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR stagnovaly, sklon výnosové křivky sazeb 
PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). Hladina sazeb FRA se však posunula níže cca o 20 až 
30 b.b. Aktuální tržní trajektorie 3M sazeb je klesající, v celém horizontu se pohybuje mírně 
nad trajektorií konzistentní se základním i alternativním scénářem stávající prognózy (viz 
Graf 4).  

Sazby IRS se od posledního zasedání BR také snížily. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, 
spread 5R-1R dosahuje 0,4 p.b., spread 10R-1R činí 0,9 p.b. 

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (15.6.) vyplývá, že na červnovém zasedání BR ČNB osm analytiků předpokládá snížení 
základních úrokových sazeb ČNB o 0,25 p.b., jeden analytik očekává jejich stabilitu. Odhady 
úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 0,25 až 0,75 % (medián 0,50 %).  
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Ze šetření agentury Thomson Reuters vyplývá, že na červnovém zasedání BR ČNB patnáct 
analytiků předpokládá snížení základních úrokových sazeb ČNB o 0,25 p.b., čtyři analytici 
očekávají jejich stabilitu. Očekávání v delším horizontu ukazuje Tabulka 1. Rozmezí 
očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činí 0,25 až 1,00 % (medián 0,50 %). 

Tabulka 1: Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování příští změny úrokových sazeb dle 
Thomson Reuters (22.6.2012) 

2012 2013 2014 
   

2H12 1H13 2H13 1H14 
    

3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 
        

Vysvětlivky: 

• jedná se o příští očekávanou změnu každého analytika, tzn. počet šipek se shoduje s počtem analytiků 
• z důvodu přehlednosti tmavé šipky označují očekávané snížení sazeb, světlé šipky zvýšení sazeb 
• šipka o velikosti         odpovídá změně o 0,25 p.b., šipka o velikosti        změně o 0,50 p.b. (momentálně 

se žádná změna v tomto rozsahu nečeká) 
 

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 24,4 CZK/EUR, 
tj. o 3,3 % vzhledem k průměru za 2Q12 do 26.6. Analytici v rámci šetření FECF 
předpokládají ve stejném horizontu posílení o 1 % na 25,0 CZK/EUR. Základní scénář 
prognózy očekává pro 2Q13 kurz na úrovni 24,3 CZK/EUR, alternativní scénář 24,4 
CZK/EUR.  

Tabulka 2: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 

16.5. M. Singer 

(Reuters) 

Pokles úrokových sazeb podle mého názoru koresponduje se situací, v níž se nacházíme. Na 
horizontu měnové politiky vidíme inflaci pod cílem... Prostě nevidím přínos v dalším vyčkávání. 
A samozřejmě nás jakékoli otálení může přivést k tomu, abychom příště, nebo později začali 
uvažovat o výraznější reakci... Potřebujeme sledovat efekt kurzu a úrokové sazby v úplnosti, 
tedy pokud bude kurz slabší, možná nebude třeba tolik snižovat (sazby). 

23.5. V. Tomšík 

(Patria) 

Můj aktuální názor se ve srovnání s mým posledním hlasováním nijak zásadně nezměnil. 
Předběžná data o HDP za první čtvrtletí jsou dokonce citelně horší než to, s čím počítala 
prognóza. Zdali to nějak ovlivní mínění i ostatních kolegů v bankovní radě, nemohu v žádném 
případě za mé kolegy předjímat... Prozatím však pozorujeme spíše protiinflační rizika, zejména 
slabý výkon domácí ekonomiky. 

8.6. V. Tomšík 

(Bloomberg) 

The latest GDP figures confirm that we have a very low domestic pressure on inflation, so for 
this it doesn’t provide any significant signal to change my personal opinion about the stance of 
the monetary policy... But I always take my final decision in the day of the monetary policy 
council meeting. I can’t rule out any monetary policy steps. 

12.6. L. Lízal 

(Bloomberg) 

The economy is performing worse than expected, while the overall situation has led to a weaker 
koruna. The latest forecast assumed a decline in interest rates, but it also assumed an 
exchange rate at a different (stronger) level. What will be important for my decision is to analyze 
the effects of these two factors... Still, I would consider the risks to the forecast to be rather on 
the anti-inflationary side at this moment, mainly because of the weak demand in the domestic 
economy. 

15.6. M. Hampl 

(Dow Jones Newswires) 

I cannot tell you right now how I'm going to vote, but definitely, definitely, there is an 
accumulation of anti-inflationary risks. There's no doubt about that for me. Whether it is enough 
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for a further cut at the current juncture, at the next meeting, I'm not 100% sure.  

20.6. M. Singer 

(MF Dnes) 

... myslím si, že rizika na protiinflační straně jsou v tuto chvíli významně výraznější.  

6. Měnověpolitické doporučení SMS 

Sekce měnová a statistiky doporučuje na červnovém měnověpolitickém zasedání bankovní 
rady snížit měnověpolitické úrokové sazby (s výjimkou diskontní sazby) o 0,25 p.b.  

Komunikační doporučení:  

Základní scénář stávající prognózy je konzistentní s poklesem tržních úrokových sazeb  
pod 1 % ve 3Q12 a jejich dalším snižováním v závěru letošního, resp. na počátku příštího 
roku. Rizika této prognózy vyznívají směrem dolů pro měnověpolitickou inflaci a úrokové 
sazby, a to zejména v souvislosti s rostoucí pravděpodobností realizace fiskálního 
alternativního scénáře, která by vedla k ještě hlubšímu poklesu tržních úrokových sazeb 
počínaje koncem letošního roku. Současně se snížením úrokových sazeb tak 
doporučujeme komunikovat možnost jejich dalšího poklesu ve druhé polovině letošního 
roku. 
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Graf 1: Prognóza inflace ze 3. SZ 2012 a cíl ČNB 
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Graf 2: Výnosové křivky PRIBOR 
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Graf 3: Úroková rozpětí – PRIBOR 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

4/12 5/12 6/12

3M-1M

6M-3M

12M-6M

,

CPI 5/12
HDP I/12

PPI 4/12PPI 3/12 CPI 4/12
Minutes 3.SZ

Minutes 2.SZ
CPI 3/12

PPI 5/12

 



 9

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 (1.4. = 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) 
Ukazatel inflace vnímané za uplynulých 12 měsíců Ukazatel inflace očekávané v příštích 12 měsících
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Graf 12: Inflační očekávání dalších subjektů v české ekonomice v % 
Inflační očekávání v horizontu 1R Inflační očekávání v horizontu 3R
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Graf 13: Vějířový graf prognózy úrokových sazeb (3M PRIBOR v %) 
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Graf 14: Srovnání úrokových sazeb ze základního a alternativního scénáře (3M PRIBOR v %) 
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Graf 15: Srovnání měnověpolitické inflace ze základního a alternativního scénáře (v %) 
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