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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 

Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2013 
Sekce měnová a statistiky 

1. Prognóza z 1. SZ 2013 

Východiskem pro únorové měnověpolitické rozhodování je nová makroekonomická 
prognóza z 1. SZ 2013. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury nové prognózy. 

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí 2012 meziročně klesla o 1,3 %, zejména vlivem snížení 
investic do zásob a spotřeby domácností. Celková inflace ve čtvrtém čtvrtletí 2012 dosáhla 
hodnoty 2,8 %, a pohybovala se tak v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. 
Měnověpolitická inflace se s hodnotou 1,5 % nacházela pod cílem. Zdrojem inflace jsou 
daňové změny, růst cen potravin a postupně se zmírňující růst dovozních cen. Vývoj domácí 
ekonomiky má naopak na cenový vývoj tlumící vliv. 

Počátkem letošního roku se předpokládá další zpomalení ekonomického růstu v efektivní 
eurozóně, poté by mělo nastat pozvolné oživení. Celkově je pro rok 2013 předpokládán růst 
v efektivní eurozóně na úrovni 0,6 %. Utlumená ekonomická aktivita bude brzdit meziroční 
růst spotřebitelských cen v efektivní eurozóně, který se v průběhu roku 2013 bude nacházet 
v blízkosti 2 %. Zahraniční úrokové sazby 3M EURIBOR jsou aktuálně na velmi nízkých 
hodnotách kolem 0,2 %, v průběhu letošního roku se očekává, že jen pozvolna porostou. 
V tom se zrcadlí očekávání pokračující uvolněné měnové politiky ECB a utlumené 
ekonomické aktivity. To se odráží i ve výhledu kurzu eura vůči dolaru, který předpokládá 
pozvolné oslabování evropské měny na hodnoty okolo 1,25 USD/EUR. Na celém horizontu 
prognózy se očekává mírně klesající trend ceny ropy Brent. 

Zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod od ledna 2013 bude mít souhrnný primární dopad 
do inflace ve výši přibližně 0,7 procentního bodu. Souběžně proběhlo harmonizační zvýšení 
spotřební daně u cigaret s příspěvkem do inflace zhruba 0,1 procentního bodu. Prognóza 
očekává plné promítnutí uvedených změn do příslušných cen, druhotné dopady do inflačních 
očekávání a mezd jsou předpokládány nadále nevýrazné.  

Reálná ekonomická aktivita se v letošním roce celkově mírně sníží v důsledku utlumené 
domácí poptávky v podmínkách pokračující fiskální konsolidace. Ve druhé polovině roku 
bude docházet k postupnému oživování v důsledku zlepšujícího se vývoje zahraniční 
poptávky. V příštím roce bude zrychlování růstu pokračovat, za celý rok 2014 vzroste HDP 
přibližně o 2 %. Celková inflace se i přes významné dopady daňových změn bude v letošním 
roce pohybovat poblíž cíle ČNB, po jejich odeznění na počátku roku 2014 klesne mírně pod 
cíl. Měnověpolitická inflace se až do konce roku 2014 bude nacházet v dolní polovině 
tolerančního pásma inflačního cíle. 

Prognóza očekává, že kurz koruny vůči euru bude velmi pozvolna posilovat z aktuálně 
oslabené úrovně kolem 25,5 CZK/EUR, v níž se odrazila komunikace ČNB ohledně 
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devizových intervencí. Posilování kurzu bude ovlivněno nízkým výhledem zahraničních 
úrokových sazeb a klesajícím schodkem běžného účtu v podmínkách jen pozvolného 
oživování zahraniční poptávky.  

S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až 
od poloviny roku 2014. Pro 1Q13 prognóza očekává hodnotu sazby 3M PRIBOR na 
průměrné úrovni 0,5 %, přičemž se uvedená sazba za dosavadní průběh čtvrtletí drží přesně 
na této úrovni. Prognóza předpokládá stabilitu rozpětí 3M PRIBOR–2T repo v aktuální výši 
0,45 procentního bodu, a dále jeho pozvolný pokles na 0,4 procentního bodu. Uvedenému 
odpovídá hypotetický krátkodobý pokles 2T repo sazby jen nepatrně pod nulu v závěru roku 
2013. Z toho důvodu nebyly zpracovány scénáře devizových intervencí a kvantifikace dopadu 
existence nulového omezení úrokových sazeb (tzv. měnověpolitický experiment).  

Celkově je bilance rizik a nejistot nové prognózy hodnocena Sekcí měnovou a statistiky jako 
vyrovnaná.  

2. Argumenty pro uvolněnější měnové podmínky oproti 
prognóze 

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

3. Argumenty pro přísnější měnové podmínky oproti prognóze 
V současné situaci není identifikován žádný významný argument jdoucí asymetricky v tomto 
směru. 

4. Další měnověpolitické úvahy 

a) ČNB se po vyčerpání prostoru pro snižování úrokových sazeb i nadále pohybuje na hranici 
konvenční měnové politiky, přičemž dalším nástrojem k použití v případě potřeby dalšího 
uvolnění měnových podmínek byl zvolen měnový kurz. Za přispění komunikace ČNB se 
kurz koruny drží již druhé čtvrtletí v řadě na slabších úrovních ve srovnání s 
minulou prognózou. Přitom míra jeho oslabení zatím více než kompenzuje protiinflační vývoj 
domácí ekonomiky od předchozí prognózy. Dle vyjádření Sekce bankovních obchodů 
převažují v současné době na trhu krátké pozice v korunách, které byly po přechodném 
uzavírání před Vánoci částečně obnoveny na začátku letošního roku. Trh se drží v režimu tzv. 
pásmového obchodování, kdy se po nějakou dobu kurz pohybuje v určitém úzkém pásmu a do 
jiného (vyššího) pásma se posunuje až po prolomení technické, opční či psychologické 
hranice. Momentálně kurz opakovaně selhal při testování hranice 25,75 CZK/EUR, jejíž 
prolomení je nutné pro to, aby se kurz dostal do dalšího pásma k 26 CZK/EUR. Aktuálně na 
trhu převládá strategie nákupů při propadech, kdy k nákupům eur (prodejům korun) dochází 
zpravidla mezi 25,40-25,50 CZK/EUR. Trh napjatě očekává výsledek měnového jednání BR 
a vzhledem k tomu, že bude představena nová prognóza, může přechodně zesílit tlak na další 
oslabení koruny kvůli rostoucím spekulacím na zahájení intervencí.  

Nová prognóza potřebu uvolnění měnových podmínek v rozsahu, který by znamenal nutnost 
ČNB vstoupit na devizový trh, neimplikuje. Přesněji řečeno, prognóza neimplikuje zahájení 
devizových intervencí, pokud bude potřebné uvolnění měnových podmínek i nadále 
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zajišťováno „spontánním“ vývojem kurzu koruny, byť s výrazným přispěním komunikace 
ČNB ohledně možných devizových intervencí.  

Připravenost ČNB k intervencím byla v poslední době poměrně intenzivně komunikována 
některými členy bankovní rady (nejen lednová vyjádření, která jsou uvedena v části 5, ale i ta 
ze závěru loňského roku – viz minulé MPD). V takové situaci by mohlo být nezahájení 
intervencí nepřesně vnímáno zejména ze strany trhu1  jako změna v názoru ČNB na 
potřebnost, efektivnost a časování devizových intervencí. To by mohlo některé tržní hráče 
dovést k přesvědčení, že jejich spekulace na oslabení kurzu koruny minimálně v tuto chvíli 
nepovedou k výrazným ziskům, a ti proto začnou své krátké korunové pozice uzavírat.2 
Případné následné posílení koruny by způsobilo zpřísnění měnových podmínek a mohlo by 
vyvolat potřebu, aby ČNB na trh v dalších měsících intervencemi vstoupila a tím zabránila 
výraznému podstřelování inflačního cíle. To by trh mohl zpětně považovat za dynamicky (v 
čase) nekonzistentní chování měnové politiky a její komunikace s potenciálním negativním 
dopadem na reputaci ČNB.  

Situace je tak poměrně komplikovaná − má podobu nestabilní (přeskakující) rovnováhy − a 
bude třeba vhodnou komunikací zabránit „zklamání“ části trhu z toho, že k intervencím 
ČNB (zatím) nepřistupuje. Obzvláště složité je to v situaci, kdy výhled měnověpolitických 
úrokových sazeb v nové prognóze leží v roce 2013 mírně výše ve srovnání s minulou 
prognózou a v zásadě již jen symbolicky pod nulovou hladinou. V tom se odráží zejména 
oslabení kurzu právě pod vlivem komunikace ČNB. Trh teď může zkoušet tlačit na 
zpevňování kurzu a hledat úroveň, kde leží práh naší citlivost vůči sílící koruně, a to přesto, že 
bylo opakovaně komunikováno, že nějaká konstantní cílová/spouštěcí hladina kurzových 
intervencí z principu neexistuje. Takové chování trhu a měnového kurzu by nebylo z hlediska 
budoucího vývoje inflace z pozice ČNB snadné tolerovat a vedlo by nutně k opětovným 
úvahám o potřebě zahájení intervencí.  

Doporučujeme proto navázat na dřívější komunikaci v tom smyslu, že potřeba případných 
intervencí se může týkat roku 2013 jako takového, nikoliv jeho samého počátku. Je přitom 
důležité pokračovat v komunikaci připravenosti a odhodlanosti využít devizové 
intervence v případě potřeby dalšího měnového uvolnění s tím, že ČNB si je dobře vědoma 
výhod a nevýhod tohoto poměrně efektivního nástroje.  

b) V průběhu zpracování prognózy bylo diskutováno riziko, že domácnosti se rozhodnou 
nadále odkládat svou spotřebu a ve zvýšené míře vytvářet úspory.3 Toto riziko bylo v situační 
zprávě popsáno zpracovaným citlivostním scénářem. Simulace předpokládá oproti 
základnímu scénáři pozvolnější návrat aktuálně výrazně zvýšené míry úspor k jejím 
dlouhodobým hodnotám a s tím související pomalejší odeznívání poklesu spotřeby 

                                                 
1 Zřejmě narozdíl od části tržních subjektů si většina analytiků oslovených ČNB v rámci průzkumu IOFT myslí, 
že při aktuálních úrovních kurzu ČNB k devizovým intervencím nepřistoupí. Naopak podle průzkumu agentury 
Thomson Reuters většina analytiků devizové intervence předpokládá.  
2 Podle názoru SBO by se mohla nastat situace analogická vývoji po měnověpolitickém zasedání BR před 
Vánoci, tj. patrně dojde k částečnému výběru zisků z krátkých pozic v korunách, a tedy k posílení koruny a k 
hledání nové úrovně pro znovu-otevírání těchto pozic. SBO přitom předpokládá, že zájem o znovu-otevírání 
krátkých korunových pozic se objeví patrně na úrovních kolem 25,00 za podpory verbálních intervencí 
představitelů ČNB, takže koruna se nevymaní z rozpětí 25 – 26 CZK/EUR. 
3 Následkem významné revize dat o spotřebě domácností došlo na počátku roku 2012 ke skokovému 
přehodnocení míry úspor o cca 3 procentní body směrem nahoru. Popisované riziko, tj. že domácnosti budou i 
nadále odkládat spotřebu a ve zvýšené míře vytvářet úspory, může být motivováno například přetrváváním 
výrazných nejistot ohledně budoucího zahraničního i domácího ekonomického vývoje a působení fiskální 
politiky. 
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domácností. To se projevuje výraznějším útlumem ekonomické aktivity, resp. obecněji více 
protiinflačním působením domácí ekonomiky. Opačným směrem působí oslabený kurz 
promítající se do vývoje dovozních cen. S citlivostním scénářem je konzistentní o něco 
výraznější pokles tržních úrokových sazeb než v základním scénáři. Pozvolnější pokles míry 
úspor v tomto citlivostním scénáři byl přitom určen poměrně arbitrárně a nemá ambici 
popisovat z pohledu rizik základního scénáře prognózy druhý nejpravděpodobnější vývoj. 
Spíše ilustruje obecnější nejistotu ohledně síly vlivu ekonomických fundamentů a sentimentu 
domácností na míru potřebného uvolňování měnové politiky v budoucnosti.4 
 
Výše uvedené riziko, o jehož naplňování se bude možné přesvědčit až s uplynutím delšího 
časového období, je navíc třeba interpretovat na pozadí značně zvýšené datové nejistoty o 
vývoji spotřeby domácností a míry úspor v souvislosti s provedenou výraznou revizí 
sektorových národních účtů. Datová nejistota a možnost budoucích dalších revizí vedla ke 
zpracování druhého citlivostního scénáře prezentovaného v situační zprávě. V něm jsou 
dopady experimentálního snížení míry úspor a zvýšení spotřeby domácností na minulosti do 
výhledu inflace a vyšších úrokových sazeb sice dosti nevýznamné, ale obecně nelze revize dat 
z hlediska budoucích změn prognózy podceňovat.  
 
c) Zároveň přetrvávají již dříve identifikované nejistoty ohledně vývoje a dopadů fiskální 
politiky. Sem patří zejména odlišná (potenciálně vyšší) hodnota fiskálního multiplikátoru, než 
která je standardně používána v makroekonomických prognózách ČNB. Citlivostní scénář 
zpracovaný v rámci 7.SZ 2012 ukazuje, že pokud by byl fiskální multiplikátor roven jedné 
(oproti standardně uvažované hodnotě 0,6), pak by měnová politika musela na potenciálně 
silnější ekonomické dopady fiskální restrikce reagovat výraznějším uvolněním měnových 
podmínek oproti prognóze, a to v ekvivalentu -0,1 až -0,3 procentního bodu do sazeb 3M 
PRIBOR v letech 2013 a 2014. V prognózách standardně používaný předpoklad výše 
fiskálního multiplikátoru (0,6) však i nadále považujeme za poměrně robustní. Druhým 
rizikem z fiskální oblasti zůstává případné přijetí dodatečných úsporných rozpočtových 
opatření na rok 2014 na rámec těch, která byla zapracována do prognózy. Současně se 
v posledních dnech objevily návrhy na dřívější spuštění Jednotného inkasního místa (JIM 
spuštěn již v roce 2014, namísto v dosud uvažovaném roce 2015). S JIMem jsou spojeny 
úpravy v oblasti příspěvků na sociální a zdravotní pojištění a změny v oblasti daně z příjmu 
fyzických osob (zrušení superhrubé mzdy, změny ve slevách na dani, odpočitatelných 
položkách ze základu daně aj.). Aktualizované a detailní odhady rozpočtových dopadů 
uvedených návrhů však zatím nejsou k dispozici.  

  
5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 

Na prosincovém zasedání (19.12.) BR ponechala základní úrokové sazby beze změny. 
Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi analytiky. Z dotazníků IOFT (12.12.) 
vyplývalo, že na prosincovém zasedání BR ČNB všech jedenáct analytiků očekávalo stabilitu 
základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybovaly 
v rozmezí 0,05 až 0,25 % (medián 0,05 %). Podle šetření agentury Thomson Reuters (14.12.) 
na prosincovém zasedání BR ČNB všech osmnáct analytiků předpokládalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB. Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním 
                                                 
4 Část pozorovaného růstu míry úspor lze připsat obavám domácností o budoucí vývoj v důsledku pokračující a 
restriktivně působící domácí fiskální konsolidace (viz bod c) níže). Tento faktor je v prognózách standardně 
zohledňován (fiskální výhled působí v současnosti zejména skrze spotřebu domácností), a proto nelze tvrdit, že 
základní scénář prognózy od tohoto vlivu zcela abstrahuje.  
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horizontu činilo 0 až 0,25 % (medián 0,05 %). Rovněž všech patnáct analytiků oslovených 
agenturou Bloomberg (14.12.) očekávalo stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. 

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB M. Singer oznámil, že 
pro toto rozhodnutí hlasovali všichni členové bankovní rady. Guvernér připomněl, že se 
stávající prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb a jejich růst až v roce 
2014, a zopakoval předpoklad stávající prognózy o dalším uvolnění měnové politiky v roce 
2013. Rizika této prognózy byla vyhodnocena jako slabě protiinflační. K protiinflačním 
rizikům patří slabší domácí ekonomická aktivita včetně nižšího růstu mezd, domácí cenový 
vývoj a vývoj v zahraničí. Naopak proinflačním rizikem jsou aktuálně vyšší ceny 
zemědělských komodit. Guvernér uvedl, že aktuálně slabší kurz koruny částečně kompenzuje 
protiinflační domácí vývoj. 

Během ledna se několik členů BR vyjádřilo k budoucímu nastavení měnové politiky (viz 
Tabulka 2). Komunikace potvrzovala dřívější vyjádření, že případné další uvolnění měnové 
politiky by probíhalo prostřednictvím devizových intervencí. 

Sazby na peněžním trhu stagnují od začátku listopadu, kdy základní sazby ČNB byly sníženy 
na technickou nulu. Sklon výnosové křivky sazeb PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 2). 
Tržní výhled 3M sazeb FRA je lehce klesající,  v celém horizontu se pohybuje zhruba 
v souladu s trajektorií úrokových sazeb konzistentní s novou prognózou (viz Graf 4).  

Sazby IRS se mírně zvýšily v souladu s vývojem v eurozóně. Výnosová křivka sazeb IRS je 
rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 0,5 p.b., spread 10R-1R činí 1,1 p.b. 

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (15.1.) vyplývá, že na únorovém zasedání BR ČNB všech dvanáct analytiků očekávalo 
stabilitu základních sazeb ČNB. Odhady úrovně 2T repo sazby v horizontu 1R se pohybují 
v rozmezí 0,05 až 0,25 % (medián 0,05 %).  

Ze šetření agentury Thomson Reuters vyplývá, že na únorovém zasedání BR ČNB všech 
osmnáct analytiků předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. Očekávání v 
delším horizontu ukazuje Tabulka 1. Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním 
horizontu činí 0 až 0,25 % (medián 0,05 %).  

Tabulka 1: Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování další změny 2T repo sazby dle 
Thomson Reuters (1.2.2013) 

2013 2014 2015 
   

1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 
     

1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 
          

Vysvětlivky: 

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

• velikost šipky určuje očekávanou změnu  (0,20 až 0,45 p.b.) 
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Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 25 CZK/EUR, tj. 
o 2,1 % vzhledem k průměru za 1Q13 do 4.2. Analytici v rámci šetření FECF předpokládají 
ve stejném horizontu posílení o 1,4 % na 25,2 CZK/EUR. Základní scénář prognózy očekává 
pro 1Q14 kurz na úrovni 25,1 CZK/EUR. Většina analytiků ze šetření IOFT je přesvědčena, 
že při aktuálních úrovních kurzu ČNB k devizovým intervencím nepřistoupí. Mezi hlavní 
důvody řadí relativní konzervatizmus ČNB, zahraničně politická omezení (případná 
nespokojenost obchodních partnerů) nebo relativně nízkou efektivnost, kterou devizovým 
intervencím někteří analytici přisuzují. Naopak podle průzkumu agentury Thomson Reuters 
dvanáct z oslovených osmnácti analytiků předpokládá devizové intervence, z toho 4 analytici 
v 1Q13 a 5 analytiků ve 2Q13. 

Tabulka 2: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 

9.1. M. Singer 

(Čt24) 

A v tuto chvíli se může velmi dobře stát během tohoto roku, že budeme potřebovat dále uvolnit 
měnové podmínky a v takovém případě jsme se po zase debatě, která začala už loni na jaře, 
shodli, že tím nástrojem, kterým jsme mohli dále uvolnit a měli dále uvolňovat měnové 
podmínky, bude-li to třeba z té široké plejády těch nástrojů, které dnes centrální banky 
používají, by byly kurzové intervence, intervence proti síle české koruny. 

14.1. M. Singer 

(Týden) 

Proti vlastní měně má centrální banka nekonečnou sílu...Centrální bankovnictví má vyjasněné, 
že měnová politika má být optimální, přičemž nákladové a rozvahové úvahy nemají hrát roli. U 
nás je jasné, že intervenčním nástrojem bude kurs koruny...Možné to určitě je (na dotaz, zda 
jsou intervence reálné již v 1.pololetí tohoto roku, pozn. SMS). 

28.1. V. Tomšík 

(Reuters) 

Pokud bude nadále potřeba uvolňovat měnové podmínky, jsem připraven jít do intervencí 
...Stále cílujeme inflaci, rozhodně neplánujeme cílovat kurz. Kurz chápeme pouze jako 
alternativní nástroj v rámci cílování inflace, který bychom, pokud to bude potřeba, použili jen 
dočasně... Takovýto (aktuální, pozn. SMS) vývoj kurzu nepochybně pomáhá v uvolnění 
měnových podmínek, ale jestli to vyváží tato zesílená, nově pozorovaná protiinflační rizika, 
nebo dokonce oddálí debatu o zahájení intervence, to nejsem schopen v tuto chvíli říci.  

6. Měnověpolitické doporučení SMS 

Sekce měnová a statistiky doporučuje na únorovém měnovém zasedání bankovní rady 
ponechat měnověpolitické úrokové sazby beze změny.  

Komunikační doporučení:  

Doporučujeme komunikovat vyrovnanou bilanci rizik a nejistot nové prognózy. V této 
souvislosti lze uvést, že vývoj v eurozóně začíná jevit známky uklidnění, a není proto již  tak 
výrazným zdrojem nejistoty pro domácí měnověpolitické rozhodování, jako tomu bylo 
donedávna. 

Současně doporučujeme potvrdit předchozí komunikaci, že sazby budou drženy na technické 
nule v delším horizontu, dokud nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků. Přitom 
takový nárůst inflačních tlaků není novou prognózou předpovídán a nejsou ani 
identifikována žádná hmatatelná rizika takového vývoje.  

V souladu s předchozími vyjádřeními doporučujeme nadále komunikovat připravenost a 
odhodlanost ČNB použít devizové intervence v případě potřeby dalšího uvolnění měnové 
politiky. Doporučujeme přitom navázat na dřívější komunikaci v tom smyslu, že potřeba 
případných intervencí se může týkat roku 2013 jako takového, nikoliv jeho samého 
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počátku. Přitom skutečnost, že se trajektorie úrokových sazeb oproti minulé prognóze 
posunula mírně směrem nahoru, lze interpretovat jako ilustraci schopnosti kurzu kompenzovat 
protiinflační rizika z domácí ekonomiky a ne jako signál toho, že využití devizových 
intervencí již nebude za žádných okolností potřeba.  

Zároveň je možno uvést, že ČNB si je dobře vědoma výhod a nevýhod tohoto poměrně 
efektivního nástroje a má jasnou přesnou představu o dopadech případného oslabení kurzu 
koruny vlivem intervencí na vývoj inflace i ekonomické aktivity. 
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Graf 1: Prognóza inflace z 1. SZ 2013 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 (1.11. = 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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