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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 

Měnověpolitické doporučení pro 7. SZ 2012 
Sekce měnová a statistiky 

1. Prognóza ze 7. SZ 2012 

Východiskem pro listopadové měnověpolitické rozhodování je nová makroekonomická 
prognóza ze 7. SZ 2012. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury nové prognózy. 

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí 2012 meziročně klesla o 1 %, když jediným zdrojem 
růstu byl čistý vývoz. Celková inflace ve třetím čtvrtletí 2012 dosáhla průměrné hodnoty  
3,3 %, a pohybovala se tak mírně nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. 
Měnověpolitická inflace byla s průměrnou hodnotou 2 % na cíli. Zdrojem inflace jsou daňové 
změny a postupně odeznívající růst dovozních cen a cen potravin. Vývoj domácí ekonomiky 
cenový růst naopak tlumí. 

Nová prognóza předpokládá ve zbytku letošního a na začátku příštího roku znatelné 
zpomalování ekonomického růstu v efektivní eurozóně, opětovné oživování růstu se očekává 
až od poloviny roku 2013. I přes zpomalování ekonomické aktivity se výhled efektivní inflace 
spotřebitelských cen v eurozóně v letošním roce pohybuje na úrovni 2,5 %, v  roce 2013 a 
2014 pak cenový růst dosáhne hodnot lehce nad 2 %. Zahraniční úrokové sazby 3M 
EURIBOR jsou aktuálně na hodnotách kolem 0,2 %. Jejich tržní výhled zohledňuje 
předpoklad pokračující uvolněné měnové politiky ECB. Pod hladinou 0,5 % by se proto měla 
trajektorie zahraničních úrokových sazeb pohybovat až téměř do konce roku 2014. To se 
spolu s pokračující dluhovou krizí v eurozóně odráží i ve výhledu kurzu eura vůči dolaru, 
který by měl opět oslabit z aktuálně silnější hodnoty. U cen ropy se předpokládá mírně 
klesající trajektorie ze zvýšené výchozí úrovně. 

Prognóza domácího cenového vývoje předpokládá v souladu s plánem vlády zvýšení obou 
sazeb DPH o 1 procentní bod od ledna 2013, jehož souhrnný primární dopad do inflace 
dosáhne přibližně 0,7 procentního bodu. Souběžně je předpokládáno harmonizační zvýšení 
spotřební daně u cigaret s příspěvkem do inflace zhruba 0,1 procentního bodu. Prognóza 
předpokládá plné promítnutí uvedených změn do příslušných cen, naopak jejich druhotné 
dopady do inflačních očekávání a mezd jsou předpokládány nevýrazné.  

Hrubý domácí produkt se v letošním roce sníží v důsledku výrazného zpomalení zahraniční 
poptávky a celkově utlumené domácí poptávky v podmínkách pokračující fiskální 
konsolidace. V reakci na oživování zahraniční poptávky bude v příštím roce dle prognózy  
docházet k obnovování růstu domácí ekonomické aktivity, které však bude brzděno 
restriktivními dopady vládních rozpočtových opatření. HDP tak znatelně vzroste až v roce 
2014. Celková inflace setrvá v příštím roce lehce nad cílem ČNB vlivem předpokládaných 
daňových změn; na přelomu let 2013 a 2014 (tj. na horizontu měnové politiky) klesne pod cíl. 
Měnověpolitická inflace se bude na celém horizontu prognózy pohybovat v dolní polovině 
tolerančního pásma inflačního cíle. 
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Prognóza očekává, že kurz koruny vůči euru bude na celém výhledu stabilní na úrovni kolem 
25 CZK/EUR či lehce nad ní. Utlumená zahraniční poptávka a předpokládaná nižší míra 
rovnovážné apreciace posouvají trajektorii kurzu ke slabším hodnotám. V opačném směru 
působí nízký výhled zahraničních úrokových sazeb a klesající schodek běžného účtu.  

S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb a jejich růst až v roce 2014. 
Konkrétně pro 4Q12 prognóza očekává hodnotu sazby 3M PRIBOR na úrovni 0,5 %, přičemž 
průměr za dosavadní průběh čtvrtletí dosahuje cca 0,7 %. Prognóza předpokládá stabilitu 
rozpětí 3M PRIBOR-2T repo v aktuální výši 0,45 procentního bodu do začátku roku 2013, 
a dále jeho nepatrné snížení na 0,4 procentního bodu. Prognóze tak odpovídá jedno snížení 2T 
repo sazby o 0,25 procentního bodu do konce roku 2012 a jedno další snížení repo sazby o 
čtvrt procentního bodu v první polovině roku 2013. To by hypoteticky znamenalo dosažení 
záporné úrovně repo sazby. 

Celkově jsou rizika nové prognózy hodnocena Sekcí měnovou a statistiky jako vyrovnaná. 
Sekce měnová a statistiky zároveň nenachází významné argumenty mířící jednostranně ve 
směru nižších nebo vyšších úrokových sazeb oproti prognóze, standardně prezentované 
v kapitolách 2 a 3. Kapitola 4 přináší měnověpolitické úvahy spojené s obousměrnými či 
nejednoznačnými riziky a dále úvahy spojené s nulovým omezením pro úrokové sazby.  

2. Argumenty pro nižší trajektorii úrokových sazeb oproti 
prognóze 

V současné situaci není identifikován žádný významný argument jdoucí asymetricky v tomto 
směru. 

3. Argumenty pro vyšší trajektorii úrokových sazeb oproti 
prognóze 

V současné situaci není identifikován žádný významný argument jdoucí asymetricky v tomto 
směru. 

4. Další měnověpolitické úvahy 

a)   ČNB se při aktuálním rozhodování pohybuje na samé hranici konvenční měnové politiky. 
Toto MPD přitom reflektuje výsledky diskuse, která v poslední době proběhla kolem 
případného nástupu do fáze využívání nekonvenčních měnových nástrojů. Stále přitom platí 
předchozí doporučení SMS využít před přijetím jakýchkoliv nekonvenčních opatření 
nejprve zcela konvenční prostor pro měnovou politiku, a to snížením úrokových sazeb na 
nulu (omezení v podobě některých právních norem odvozujících sankce a pokuty v podobě 
násobku diskontní sazby ČNB nepovažujeme za prohibitivní).  

Současně je při sestupu k dolní hranici úrokových sazeb vhodné nadále komunikovat 
připravenost ČNB využít další nástroje s cílem dosáhnout uvolnění měnových podmínek 
konzistentně s režimem cílování inflace (připravenost bránit inflační cíl a zabránit jeho 
dlouhodobému podstřelování, resp. případně vzniku deflační spirály).1 Přitom bankovní rada 

                                                 
1 Náklady existence nulové dolní hranice úrokových sazeb v podmínkách ztráty důvěry ekonomických subjektů 
ve schopnost centrální banky ukotvovat inflaci a inflační očekávání jsou popsány v následující části MPD. 
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již veřejně komunikovala, že takovýmto nástrojem mohou být zejména devizové intervence 
na oslabení měnového kurzu.2   

b) Trajektorie 2T repo sazby implikovaná základním scénářem prognózy se od prvního 
čtvrtletí 2013 hypoteticky pohybuje pod nulovou hranicí. V souvislosti s tím byl zpracován 
měnověpolitický experiment, který kvantifikuje ekonomický dopad existence nulové dolní 
hranice pro pohyb úrokových sazeb. Jedná se vlastně o podmíněnou prognózu  (simulaci) 
s fixací tržní úrokové sazby 3M PRIBOR na hladině cca 0,4 p.b. (tj. ve výši rozpětí této sazby 
vůči 2T repo sazbě) po většinu prognostického horizontu. V simulaci dochází oproti 
základnímu scénáři k poklesu měnověpolitické i celkové inflace v roce 2014 pod dolní hranici 
tolerančního pásma inflačního cíle ČNB. Dopad na reálnou ekonomiku je rovněž záporný, ale 
v menším rozsahu. 

Významným faktorem v této simulaci jsou očekávání ekonomických subjektů. Výše popsaná 
základní varianta měnověpolitického experimentu předpokládá, že pro 25 % ekonomických 
subjektů  je dosažení nulové dolní hranice úrokových sazeb přirozeným definitivním 
ukončením možností jakéhokoliv dalšího uvolňování měnové politiky. Zbývajících 75 %.  
subjektů stále věří, že požadovaného uvolnění měnové politiky bude dosaženo pomocí jiných 
nástrojů. V extrémním případě, kdy 100 % subjektů nabude přesvědčení, že centrální banka 
nepřistoupí k dalšímu uvolnění měnové politiky alternativními cestami, vede simulace 
k mnohem výraznějšímu propadu měnověpolitické inflace, a to do záporných hodnot. Naopak 
při zachování plné důvěry v účinné uvolnění měnové politiky jinými způsoby jsou náklady 
nedostatečného uvolnění měnových podmínek výrazně menší a měnověpolitická inflace 
zůstává na horizontu měnové politiky v tolerančním pásmu inflačního cíle.  

c) V  situaci, kdy implikovaná trajektorie repo sazby klesá na horizontu prognózy pod 
nulovou hranici,  jsou zvažovány efekty použití dalších možných nástrojů měnové politiky. 
Simulace zpracovaná v rámci 7. SZ kvantifikuje dopad použití devizových intervencí 
prováděných za účelem dosažení požadovaného uvolnění měnové politiky. V této simulaci je 
nominální kurz fixován na slabších hodnotách, které uvolní měnové podmínky v takovém 
rozsahu, aby nebyl nutný hypotetický pokles repo sazby pod nulovou hranici. Následné vyšší 
proinflační tlaky z dovozních cen se promítají do vyšší měnověpolitické inflace, která tak 
zůstává na horizontu měnové politiky v blízkosti cíle ČNB. Vývoj reálné ekonomiky se 
přitom příliš neliší od základního scénáře. Lze tedy říci, že devizové intervence na oslabení 
kurzu v souhrnu fungují jako poměrně dobrý substitut poklesu úrokových sazeb. Praktickým 
aspektům potenciálního využití devizových intervencí se přitom věnují dva materiály 
předkládané do bankovní rady paralelně se 7.SZ 2012.  

d) Lze se současně domnívat, že vývoj měnového kurzu bude nyní na trzích a mezi 
odbornou veřejností ještě více sledovanou veličinou než doposud. Přes znalost prognózy 
všech hlavních veličin se trhy mohou domnívat, že použití devizových intervencí bude ČNB 
zvažovat až při posílení kurzu hluboko pod 25 CZK/EUR (nulové hranice úrokových sazeb je 
přitom v prognóze dosaženo při očekávané stabilitě kurzu poblíž 25 CZK/EUR na celém 
výhledu). Trhy tak mohou testovat, na které hladině kurzu ČNB přistoupí k zahájení 
intervencí. To by mohlo znamenat, že se kurz může v příštích dnech a týdnech vyvíjet 
poněkud neklidně s tendencí k posilování, přestože se v dosavadním průběhu 4Q12 zatím 

                                                 
2 SMS za další vhodný nástroj uvolňování měnových podmínek i nadále považuje přijetí závazku držet úrokové 
sazby na nule po dobu tří let, pokud během té doby nevzroste měnověpolitická inflace nad 3 % (tzv. závazek 
typu 0-3-3). 
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nachází velmi blízko prognóze.3 Uvedené riziko lze zmírnit pokračující komunikací toho, že 
využití devizových intervencí by bylo motivováno potřebou dalšího uvolňování měnových 
podmínek ve snaze zajistit plnění inflačního cíle, přičemž kurz v těchto úvahách nevystupuje 
v roli cíle, ale potenciálního nástroje. Není pro něj tudíž stanovena žádná cílová hladina a jeho 
vývoj je nutno vnímat v kontextu celkového makroekonomického příběhu a výhledu budoucí 
inflace. V něm hraje vývoj měnového kurzu svoji významnou roli, ale případné intervence 
nejsou svázány s nějakou konkrétní, v čase neměnnou hladinou kurzu, od níž by měly začít, 
resp. kterou by měly bránit. 

e) Z aktuální politické situace vyplývají nejistoty ohledně budoucí fiskální politiky. 
Předpokládáme, že vláda se bude snažit splnit své dříve vyhlášené fiskální cíle pro rok 2013. 
Proto lze očekávat, že pokud nedojde ke schválení vládou navrhovaných konsolidačních 
příjmových opatření, pak budou nižší než dosud plánované daňové příjmy v roce 2013 a 
následujících letech zřejmě alespoň částečně kompenzovány omezením vládních výdajů.4 
Zmírnění fiskální restrikce na příští rok oproti tomu, co předpokládá prognóza, tak nemusí být 
výrazné. Současně také hrozí nespuštění penzijní reformy v příštím roce. To by samo o sobě 
podle předpokladů prognózy nemělo mít dopad do reálné ekonomiky, neboť zavedení 
druhého pilíře penzijního systému má v prognóze neutrální dopad na dynamiku spotřeby a  
HDP. Odklad penzijní reformy ale může představovat dodatečné (i když ne příliš významné) 
navýšení veřejných příjmů oproti dosavadním plánům, vést k mírnému uvolnění vládního 
rozpočtového omezení a umožnit tak zmírnění fiskální restrikce.5 Mírným protiinflačním 
rizikem prognózy z oblasti fiskální politiky je na druhou stranu potenciálně vyšší hodnota 
fiskálního multiplikátoru, než která je standardně používána v makroekonomických 
prognózách ČNB. Zpracovaný citlivostní scénář ukazuje, že pokud by byl fiskální 
multiplikátor roven jedné6 (oproti standardně uvažované hodnotě 0,6), pak by měnová politika 
musela na restriktivnější ekonomické dopady rozpočtových opatření obsažených v prognóze 
reagovat výraznějším uvolněním měnových podmínek oproti prognóze, a to v ekvivalentu  
-0,1 až - 0,3 p.b. do sazeb 3M PRIBOR v letech 2013 a 2014.  

5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 
Na zářijovém zasedání (27.9.) BR snížila limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace o 0,25 p.b. na 0,25 %. Zároveň rozhodla snížit lombardní sazbu o 0,75 p.b. na 0,75 % 
a diskontní sazbu o 0,15 p.b. na 0,10 %. Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno. 
Z dotazníků IOFT (14.9.) vyplývalo, že na zářijovém zasedání BR ČNB osm analytiků 
očekávalo snížení 2T repo sazby o 0,25 p.b., čtyři analytici očekávali její stabilitu. Odhady 
úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly v rozmezí 0,05 až 0,75 % (medián 0,25 
%). Ze šetření agentury Thomson Reuters (21.9.) vyplývalo, že na zářijovém zasedání BR 
ČNB osmnáct analytiků předpokládalo snížení repo sazby o 0,25 p.b., dva analytici očekávali 
její stabilitu. Očekávání v delším horizontu byla nadále značně různorodá, přičemž rozmezí 
očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo 0,05 až 0,75 % (medián 0,25 %). 
                                                 
3 Ve směru oslabení koruny by naopak dle informací SBO mohlo tlačit vybírání kapitálových zisků 
z korunových českých vládních dluhopisů před koncem roku zahraničními investory. 
4 Jiná kompozice rozpočtových opatření může současně vést k odlišným primárním a bezprostředním 
sekundárním cenovým dopadům změn nepřímých daní oproti tomu, s čím zatím počítá prognóza. Na primární 
dopady je standardně aplikován institut výjimek. Implikace pro úrokové sazby by tak plynuly pouze ze změny 
výhledu měnověpolitické inflace, v níž by se vedle odlišných bezprostředních sekundárních dopadů projevovala 
také případná změna prognózy vlivu fiskální politiky na domácí poptávku a ekonomickou aktivitu. 
5 Opačným rizikem naproti tomu nadále zůstává realizace dodatečných fiskálních konsolidačních opatření v roce 
2014, která jsou předpokládána letošním vládním Konvergenčním programem, ale doposud nebyla specifikována 
do té míry, aby mohla být zahrnuta do prognózy. 
6 Tato hodnota pro země EU vyplývá např. z poslední analýzy ECB v této oblasti.  
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Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB M. Singer oznámil, že 
pro přijaté rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady, dva členové hlasovali pro ponechání 
úrokových sazeb beze změny. Guvernér připomněl, že se stávající prognózou je konzistentní 
pokles tržních úrokových sazeb v nejbližších několika čtvrtletích a jejich růst až v roce 2014. 
Rizika této prognózy byla vyhodnocena jako celkově protiinflační. K protiinflačním rizikům 
patří silnější kurz koruny, slabší domácí ekonomická aktivita včetně nižšího růstu mezd a 
domácí cenový vývoj. Proinflačním rizikem jsou vyšší světové ceny energetických a 
zemědělských komodit. Guvernér uvedl, že ČNB zkoumá, zda technicky nebo právně by 
úrokové sazby měly zůstat kladné. V tomto smyslu by diskontní sazba na 0,1 % neměla být 
vnímána jako spodní hranice. BR se shodla, že v případě použití jiných nástrojů měnové 
politiky než úrokových sazeb by tímto nástrojem byl pravděpodobně kurz například ve formě 
intervencí na devizovém trhu. Zároveň dodal, že členové bankovní rady se neshodli na tom, 
kdy by tento nástroj měl být použit,. 

Během října se několik členů BR vyjádřilo k budoucímu nastavení měnové politiky (viz 
Tabulka 2). Komunikace vyznívala ve smyslu, že další uvolnění měnové politiky je 
pravděpodobné. Zároveň potvrzovala úvahy o možném použití devizových intervencí. 

Do sazeb na peněžním trhu se očekávaný pokles základních sazeb z větší části promítl již 
v předstihu, po zasedání BR se tržní úrokové sazby ještě lehce snížily. Sklon výnosové křivky 
sazeb PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). Sazby FRA po zasedání BR již nepokračovaly 
v poklesu a zhruba stagnovaly. Tržní výhled 3M sazeb FRA je lehce klesající, nicméně 
v celém horizontu se pohybuje nad trajektorií konzistentní s novou prognózou, přičemž s 
prodlužujícím se horizontem se odchylka zvyšuje (viz Graf 4).  

Sazby IRS se také pohybovaly bez výraznějšího trendu. Výnosová křivka sazeb IRS je 
rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 0,5 p.b., spread 10R-1R činí 1,0 p.b. 

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (12.10.) vyplývá, že na listopadovém zasedání BR ČNB třináct analytiků očekávalo 
stabilitu základních sazeb ČNB, jeden analytik očekával snížení 2T repo sazby o 0,15 p.b. 
Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 0,05 až 0,50 % (medián 
0,25 %).  

Ze šetření agentury Thomson Reuters vyplývá, že na listopadovém zasedání BR ČNB čtrnáct 
analytiků předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB, čtyři analytici očekávají 
snížení 2T repo sazby o 0,15 p.b a jeden její snížení o 0,25 p.b.. Očekávání v delším horizontu 
ukazuje Tabulka 1. Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činí 0 až 
0,75 % (medián 0,25 %).  

Tabulka 1: Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování další změny 2T repo sazby dle 
Thomson Reuters (24.10.2012) 

2012 2013 2014 2015 
    
 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 
      

12/12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 
          

Vysvětlivky: 
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• jedná se o další očekávanou změnu každého analytika, tzn. počet šipek se shoduje s počtem analytiků, 
kteří očekávají změnu v horizontu, který pokrývá tabulka 

• z důvodu přehlednosti tmavé šipky označují očekávané snížení 2T repo sazby, světlé šipky její zvýšení 
• očekávané změny dosahují výše 0,15 p.b. až 0,40 p.b. 

Z 20 analytiků oslovených agenturou Bloomberg jich 15 očekává na listopadovém 
měnověpolitickém zasedání bankovní rady ČNB stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. 
Zbývajících 5 analytiků předpokládá snížení 2T repo sazby, z toho 1 analytik o 0,25 p.b., 3 
analytici o 0,15 p.b. a 1 analytik o 0,10 p.b. 

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 24,5 CZK/EUR, 
tj. o 1,7 % vzhledem k průměru za 4Q12 do 30.10. Analytici v rámci šetření FECF 
předpokládají ve stejném horizontu posílení o 0,8 % na 24,7 CZK/EUR. Základní scénář 
prognózy očekává pro 4Q13 kurz na úrovni 25,2 CZK/EUR. 

Tabulka 2: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 

11.10. M. Singer 

(Hospodářské noviny) 

Pokud bychom měli pocit, že u nás hrozí delší deflační tlaky, samozřejmá cesta, jak se s tím 
vypořádat, je přes oslabování měny. 

19.10. K. Janáček 

(Dow Jones Newswires) 

We can use a mix of [interest] rates, cutting to 0.1%, and exchange-rate [intervention] to 
indirectly help Czech exporters... We are very aware of the exchange rate and we'd like to not 
allow the Czech currency to appreciate quickly. 

16.10. L. Lízal 

(patria.cz) 

Otázku snížení budu řešit vždy ve světle nové prognózy, nicméně současná prognóza 
předpokládala ještě jeden pokles sazeb. Ovšem nová data a ekonomický vývoj činí každé 
rozhodování v jistém smyslu unikátní a neopakovatelné. 

24.10. L. Lízal 

(Bloomberg) 

The current forecast assumes another rate reduction. I don’t think the next forecast will be 
dramatically different from the current one. This means there shouldn’t be a change in the trend, 
although there may be a change in the timing... ‘The transmission mechanism has been 
working so far, so I don’t see a reason not to use interest rates again, if we agree that it is 
needed. For me, zero rates aren’t a problem. It is neither a psychological nor a technical 
barrier... The foreign-exchange channel seems to be the next most effective instrument in terms 
of an impact on prices and in terms of relaxing monetary conditions. It is also an instrument that 
we know the best, an instrument that is the easiest to monitor and regulate. 

24.10. P. Řežábek 

(Reuters) 

Monetary policy should consider, very cautiously, its next costly steps, such as interventions, 
although I cannot exclude them. 

6. Měnověpolitické doporučení SMS 

Sekce měnová a statistiky doporučuje na listopadovém měnovém zasedání bankovní rady 
snížit limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 p.b. na 0 %. Současně 
s tím doporučujeme snížit diskontní úrokovou sazbu o 0,1 p.b. na 0 % a lombardní 
úrokovou sazbu o 0,25 p.b. na 0,5 %.  

Komunikační doporučení:  

Doporučujeme komunikovat vyrovnaná rizika nové prognózy. Vzhledem k tomu, že 
trajektorie 2T repo sazby konzistentní s prognózou se ve značné části horizontu prognózy 
pohybuje pod nulovou hranicí, doporučujeme komunikovat, že ČNB si je vědoma nulové 
dolní meze pro pohyb měnověpolitických sazeb a je připravena vyčerpaný prostor pro 
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pokles sazeb v případě potřeby substituovat uvolňováním měnových podmínek na 
straně měnového kurzu (či případně i s využitím dalších nástrojů).  
 



 8

Graf 1: Prognóza inflace ze 7. SZ 2012 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: Výnosová křivka českých státních dluhopisů 
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Graf 8: Úroková rozpětí v ČR a eurozóně 
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Graf 9: Kurzy středoevropských měn (1.8. = 1,0) 
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Graf 10: Kurz CZK/EUR 
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Graf 11: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v % 
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Graf 12: Inflační očekávání a vnímání inflace v případě domácností (mezinárodní srovnání) 
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Graf 13: Inflační očekávání dalších subjektů v české ekonomice v % 
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Graf 14: Vějířový graf prognózy úrokových sazeb (3M PRIBOR v %) 
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