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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 

Měnověpolitické doporučení pro 2. SZ 2013 
Sekce měnová a statistiky 

1. Prognóza z 1. SZ 2013 

Východiskem pro březnové měnověpolitické rozhodování zůstává makroekonomická 
prognóza z 1. SZ 2013. Následující odstavce ve stručnosti rekapitulují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury této prognózy. 

Česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí 2012 meziročně klesla o 1,7 %, za celý rok 2012  
o 1,2 %. Meziroční celková inflace na konci minulého a na začátku letošního roku klesla a 
aktuálně se i přes významné dopady daňových změn pohybuje mírně pod cílem ČNB. 
Měnověpolitická inflace se s únorovou hodnotou 0,9 % nachází těsně pod dolní hranicí 
tolerančního pásma cíle. Podle stávající prognózy jsou zdrojem inflace daňové změny a 
postupně se zmírňující růst cen potravin, regulovaných a dovozních cen. Vývoj domácí 
ekonomiky má naopak na cenový růst tlumící vliv.  

Počátkem letošního roku prognóza předpokládá další zpomalení ekonomického růstu 
v efektivní eurozóně, poté by mělo nastat pozvolné oživení. Celkově je pro rok 2013 
stávající prognózou 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 na velmi nízkých hodnotách (kolem 0,3 %), v průběhu letošního roku se ve 
stávající prognóze očekává, že jen pozvolna porostou. V tom se odráží 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 došlo k harmonizačnímu zvýšení 
spotřební daně u cigaret s očekávaným 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 nevýrazné.  

Dle stávající prognózy se reálná ekonomická aktivita 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. 
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Prognóza očekává, že kurz koruny vůči euru bude velmi pozvolna posilovat z úrovně 25,5 
CZK/EUR předpokládané pro 1Q13, v níž se odrazila mimo jiné komunikace ČNB ohledně 
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 sazbu 3M PRIBOR ve výši  
0,5 %, přičemž uvedená sazba se za dosavadní průběh 1Q13 drží přesně na této úrovni. Stejná 
výše tržních sazeb je pak konzistentní s prognózou i pro 2Q13, kam převážně dopadne 
březnové rozhodnutí bankovní rady. Prognóza předpokládá nejprve 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 
nepatrně pod nulu v závěru letošního roku.  

Celkově je bilance rizik a nejistot stávající prognózy hodnocena Sekcí měnovou a statistiky 
ve 2. SZ jako lehce protiinflační, resp. jdoucí ve směru potřeby mírně uvolněnějších 
měnových podmínek.  

2. Argumenty pro uvolněnější měnové podmínky oproti prognóze 
a) Nová data národních účtů za čtvrté čtvrtletí 2012 ukazují na poněkud hlubší 

ekonomickou recesi oproti prognóze. Oproti prognóze se prohloubil pokles spotřeby 
domácností a hrubé tvorby fixního kapitálu. Čistý vývoz sice i nadále přispíval kladně 
k růstu HDP, příspěvek se však výrazně snížil a zřetelně zaostal za předpoklady prognózy. 
Předstihové indikátory u průmyslu a stavebnictví naznačují pro první čtvrtletí 2013 další 
meziroční propad produkce a rovněž tržby v maloobchodě nadále klesaly. Zvyšoval se 
pouze indikátor spotřebitelské důvěry. Útlum pokračuje na trhu práce. Nově dostupné 
ukazatele z oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti byly povětšinou o něco horší ve 
srovnání s prognózou. Nad druhou stranu růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve 
čtvrtém čtvrtletí 2012 zrychlil výrazně nad prognózu z 1.SZ. To však bylo ve velké míře 
způsobeno jednorázovými efekty daňové optimalizace, která vedla u některých skupin 
zaměstnanců s vysokými příjmy k přesunu bonusů a odměn obvykle vyplácených v lednu 
již do závěru uplynulého roku. Po očištění o tento vliv byl růst mezd zřejmě jen mírně nad 
prognózou, což znamená, že v souhrnu působí nové informace z domácí ekonomiky a trhu 
práce lehce protiinflačně.  
 

b) Meziroční inflace se v prvních dvou měsících letošního roku snižovala oproti prognóze 
rychleji; v únoru dosáhla 1,7 % a byla tak o 0,3 p.b. pod prognózou. To bylo do značné 
míry dáno nižším růstem regulovaných cen (elektřina, plyn, teplo a teplá voda) a 
prozatímní absencí dopadů vyšší spotřební daně z cigaret1. Vlivem pozorovaného vývoje 
se snižuje i aktualizovaný výhled meziročního růstu regulovaných cen cca o 1 p.b. do 
konce letošního roku.2  

                                                 
1 Stávající prognóza očekává, že z důvodu pouze částečného předzásobení ve srovnání s předešlými případy 
zvyšování spotřební daně na cigarety se vyšší daň promítne do cen cigaret s relativně krátkým zpožděním, a to 
v období únor – duben. V únoru však k žádnému pohybu u cen cigaret nedošlo. Předpokládáme tak, že se 
uvedená daňová změna projeví v inflaci s větším zpožděním. Dopad zmiňovaného růstu spotřební daně na 
cigarety do inflace činí cca 0,1 p.b., přičemž na všechny změny nepřímých daní (včetně této) je standardně 
uplatňována výjimka z reakce měnové politiky.  
2 Odchylka regulovaných cen od prognózy byla také částečně způsobena změnou spotřebního koše ČSÚ 
v souvislosti s dokončením procesu deregulace nájemného. Nově jsou tyto položky součástí korigované inflace 
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c) Na základě březnového vydání publikace Consensus Forecasts a souvisejících tržních 

výhledů byl aktualizován výhled vnějšího prostředí. Tržní výhled úrokových sazeb 
3M EURIBOR se opět snížil téměř na celém horizontu prognózy, a to zhruba o 0,1 p.b. 
Tím se odsouvá očekávaný nárůst sazeb v eurozóně ze současných historických minim až 
na konec letošního roku. Očekávané tempo růstu zahraniční poptávky se v letošním roce 
posouvá v průměru o 0,2 p.b. a v příštím roce o 0,1 p.b. směrem dolů oproti 
předpokladům prognózy. Aktualizovaný výhled zahraničí tak znamená riziko utlumenější 
domácí ekonomické aktivity a fundamentálně slabšího kurzu koruny, tj. potřeby celkově 
mírně uvolněnějších měnových podmínek. Navíc se v poslední době zvýšila nejistota 
vnějšího prostředí v souvislosti s vývojem na Kypru.   

3. Argumenty pro přísnější měnové podmínky oproti prognóze 
V současné situaci není identifikován žádný významný argument jdoucí 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 nástrojem k použití v případě potřeby dalšího uvolnění 
měnových podmínek byl bankovní radou zvolen měnový kurz. Za přispění komunikace ČNB 
se kurz koruny drží v blízkosti hodnoty 25,5 CZK/EUR v průměru předpokládané pro 1Q13. 
Stávající 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 
zajišťováno „spontánním“ vývojem kurzu koruny, byť s výrazným přispěním komunikace 
ČNB ohledně možných devizových intervencí.  

Vyznění tiskové konference po minulém měnověpolitickém zasedání BR vedlo tržní 
účastníky k dojmu, že ČNB mění svůj pohled na potřebu devizových intervencí, a koruna 
vzápětí prudce posílila k úrovni 25,2 CZK/EUR. Na této hladině se objevil zájem 
zahraničních fondů o prodej korun a ta se postupně vrátila k předchozím hodnotám kolem 
25,7 CZK/EUR. Dle vyjádření Sekce bankovních obchodů tak i nadále převažují na trhu 
krátké pozice v korunách. Krize na Kypru a zveřejnění slabších německých dat (PMI) byly 
faktory, které obecně zvyšovaly averzi k riziku a koruna i díky jim dosáhla letošní nejslabší 
hodnoty 25,8  CZK/EUR (21.3.). Proražení technické hranice 25,75 otevírá teoreticky prostor 
k oslabení na další technickou, psychologickou a opční úroveň 26 CZK/EUR. Vzhledem k 
posledním komentářům členů BR a aktuální úrovni kurzu  trh neočekává od nadcházejícího 
zasedání BR spuštění intervenční aktivity, nicméně bude opět pozorně sledovat vyznění 
tiskové konference, a pokud komunikace ČNB zůstane v intencích připravenosti k 
intervencím, neočekává SBO výraznější reakci kurzu koruny. Upevnění kredibility ČNB 
v otázce připravenosti a odhodlanosti k intervencím je obzvláště důležité v situaci lehce 
protiinflační bilance rizik stávající prognózy, resp. v situaci, kdy nově dostupné 
informace od zpracování prognózy jdou ve směru potřeby mírně uvolněnějších 
měnových podmínek.  

 

                                                                                                                                                         
bez pohonných hmot a ta pak vlivem uvedeného přesunu dosáhla v prvních dvou měsících letošního roku o něco 
méně záporných hodnot ve srovnání s prognózou. Na odchylku skutečnosti od prognózy celkové inflace tak 
uvedená metodická změna neměla vliv.  
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b) Současná situace je taková, že by se ČNB po dosažení dolní hranice pro pohyb 
nominálních úrokových sazeb měla snažit snížit ex ante reálné sazby skrze zvýšení inflačních 
očekávání. Tím bylo motivováno vyhlášení bankovní rady komunikované již v závěru 
loňského roku, že sazby budou drženy na technicky nulové hranici, dokud se neobjeví 
výrazné inflační tlaky.3 V této situaci je potom velmi důležité nepřipouštět úvahy, že s cílem 
ČNB udržovat cenovou stabilitu je konzistentní i takový růst cen, který je nižší než 2 %. 
Pokles inflačních očekávání je ekvivalentní tomu, že ve stejném rozsahu vzrostou reálné 
úrokové sazby. V této souvislosti stojí za zmínku, že inflační očekávání analytiků finančního 
trhu, se v tříletém horizontu v posledních dvou měsících snížila na hodnotu 1,9 %, a dostala se 
tak poprvé od snížení cíle na 2 % v roce 2010 pod jeho úroveň. Trhy by proto měly dostat 
jasný signál, že snahou ČNB je i nadále udržovat měnověpolitickou inflaci v blízkosti 2% 
cíle, a ne tedy kdekoliv v pásmu 0 − 2 %.4 Doporučujeme proto aktivně nekomunikovat, že 
ČNB je k devizovým intervencím ochotna sáhnout až v situaci bezprostředně hrozící deflace, 
což naznačuje, že inflace pod cílem ale setrvávající v mírně kladných hodnotách je pro nás 
přijatelná.  

 
5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 
Na únorovém zasedání (6.2.) BR ponechala základní úrokové sazby beze změny. 
Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi analytiky. Z dotazníků IOFT (15.1.) 
vyplývalo, že na únorovém zasedání BR ČNB všech dvanáct 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 na 
únorovém zasedání BR ČNB všech osmnáct analytiků předpokládalo stabilitu základních 
úrokových sazeb ČNB. Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním horizontu činilo  
0,05 až 0,25 % (medián 0,05 %). Rovněž všech šestnáct analytiků oslovených agenturou 
Bloomberg (4.2.) očekávalo stabilitu základních úrokových sazeb ČNB na únorovém 
měnověpolitickém zasedání BR ČNB.  

Očekávání týkající se devizových intervencí nebyla jednotná. Většina analytiků z lednového 
šetření IOFT byla přesvědčena, že při aktuálních úrovních kurzu k nim ČNB nepřistoupí. 
Naopak podle průzkumu agentury Thomson Reuters dvanáct z oslovených osmnácti analytiků 
předpokládalo devizové intervence, z toho 4 analytici v 1Q13 a 5 analytiků ve 2Q13. 

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB M. Singer oznámil, že 
pro rozhodnutí o stabilitě úrokových sazeb hlasovali všichni členové bankovní rady. Poté 
guvernér představil novou prognózu. Podle ní by se celková inflace v letošním roce měla 
nacházet v blízkosti 2% cíle, po odeznění vlivu zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod se 
na počátku roku 2014 sníží mírně pod cíl. Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu 
pohybovat v dolní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. Guvernér uvedl, že s prognózou je 
konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až od poloviny roku 
2014; kurz koruny bude velmi mírně posilovat z aktuální úrovně. Rizika nové prognózy byla 
vyhodnocena jako celkově vyrovnaná; nejistota panuje okolo rozsahu a dopadů fiskální 
konsolidace a okolo chování domácností v oblasti spotřeby a úspor. Dále guvernér řekl, že 
částečné uvolnění měnových podmínek již proběhlo prostřednictvím oslabení kurzu. Potřeba 
dalšího uvolnění měnové politiky už proto není tak urgentní, ačkoli stále existuje. 

                                                 
3 SMS navrhovala přijetí a komunikaci explicitního závazku v podobě „0-3-3“. V ekonomické literatuře bývá 
takovýto závazek k dočasnému přestřelení inflačního cíle označován jako "commitment to irresponsibility".  
4 V situaci primárních dopadů změn nepřímých daní v rozsahu necelého jednoho procentního bodu v letošním 
roce to de facto znamená, že celková inflace by se měla pohybovat znatelně nad cílem ČNB.  
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Během února a března 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. Názory se však lišily v 
pohledu na případný spouštěč intervencí, resp. v implicitním odhadu míry pravděpodobnosti, 
se kterou bude muset ČNB k intervencím přistoupit.  

Sazby na peněžním trhu nadále stagnují. Sklon výnosové křivky sazeb PRIBOR zůstává 
rostoucí (viz Graf 2). Tržní výhled 3M sazeb FRA implikuje jejich očekávanou stabilitu do 
konce letošního roku, což zhruba odpovídá očekávání na ponechání měnověpolitických 
úrokových sazeb na technicky nulové hodnotě při zachování stávající výše prémie na 
peněžním trhu. Téměř v celém horizontu se tržní výhled pohybuje v těsné blízkosti trajektorie 
úrokových sazeb konzistentní se stávající prognózou, až v závěru letošního roku leží lehce 
nad ní (viz Graf 4).  

Sazby IRS se po posledním zasedání BR mírně zvýšily v souladu s vývojem v eurozóně, 
v posledních dnech opět mírně klesly. 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 (13.3.) vyplývá, že na březnovém zasedání BR ČNB všech jedenáct 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 březnovém zasedání BR ČNB všech 
jednadvacet analytiků předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. Očekávání v 
delším horizontu ukazuje Tabulka 1. Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním 
horizontu činí 0,05 až 0,25 % (medián 0,05 %).  

Tabulka 1: Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování další změny 2T repo sazby dle 
Thomson Reuters (22.3.2013) 

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.) 

Rovněž všech šestnáct analytiků oslovených agenturou Bloomberg (22.3.) očekávalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB na březnovém měnověpolitickém zasedání BR ČNB. 

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 25,1 CZK/EUR, 
tj. o 1,6 % vzhledem k průměru za 1Q13 do 26.3. Analytici v rámci šetření FECF 
předpokládají ve stejném horizontu posílení o 1,2 % na 25,3 CZK/EUR. Prognóza ČNB 
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přitom očekává pro 1Q14 kurz na úrovni 25,1 CZK/EUR. Naprostá většina analytiků ze 
šetření IOFT (10 z 11) je přesvědčena, že v současné době ČNB k dalšímu uvolnění 
měnových podmínek formou devizových intervencí nepřistoupí. Podle průzkumu agentury 
Thomson Reuters šest z oslovených osmnácti analytiků devizové intervence předpokládá, 
z toho 1 analytik ve 2Q13 a 5 analytiků ve 3Q13. Tento průzkum také ukázal, že úroveň 
kurzu, která by eliminovala potřebu ČNB intervenovat, činí podle analytiků v průměru 25,9 
CZK/EUR (rozpětí 24,8 až 28,0 CZK/EUR). 

Tabulka 2: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 

26.2. L. Lízal 

(Reuters) 

There is no big difference between the previous and current forecasts. It can be seen in the 
trajectory of interest rates, which is a little higher than the previous one. However the trajectory 
still is in a range where monetary conditions may need to be loosened further. Qualitatively, the 
situation is still the same. 

4.3. M. Singer 

(Euro) 

Naše dnešní nejlepší představa letošního vývoje říká, že zásah do měnového kurzu budeme 
pravděpodobně potřebovat někdy ve druhé polovině roku… My jsme dali signál, že úrokové 
míry půjdou nahoru, až si budeme zcela jisti, že nebudeme muset nějakou dobu měnovou 
politiku uvolňovat. 

4.3. M. Singer 

(Parlamentní magazín) 

…stále je pravděpodobné, že za daných podmínek někdy v průběhu tohoto roku budeme 
intervenovat, abychom měnové podmínky uvolnili. Naším cílem bude uvolnit měnové podmínky 
v závislosti na vývoji ekonomiky tak, jak už nám neumožňuje úrok, abychom splnili inflační cíl i 
za rok a půl. To znamená, že cíl je pohyblivý, z hlediska kurzu žádná stabilní cílová hodnota 
dlouhodoběji nebude existovat.  

19.3. M. Hampl 

(Bloomberg) 

For me personally, a trigger for conducting interventions would be the moment when I see a 
highly probable risk of a long-lasting, devastating deflationary spiral. From the current 
perspective, I personally don’t see such a strong risk yet. It can’t be ruled out that this risk will 
appear in the future, but I don’t see it materializing for now.  

19.3. K. Janáček 

(Reuters) 

Měnová politika už je u nás velmi výrazně uvolněná. Úrokové sazby, za které si berou úvěry jak 
podniky, tak domácnosti, jsou na historických minimech. To je to hlavní, co může Česká 
národní banka pro toto hospodářství svou měnovou politikou udělat. Z hlediska měnové politiky 
jsme udělali maximum…Zatím dle mého názoru není nutné intervenovat. Domnívám se, že v 
současné situaci jsou měnové podmínky nastaveny tak, že může dojít k bezproblémovému a 
postupnému oživení české ekonomiky a poptávky českých domácnosti a podniků po 
investicích. Měnová politika je nastavená tak, že tento proces rozhodně nebude brzdit, ale 
spíše mu bude napomáhat. Intervence by pro mě byly myslitelné jen v případě nějakých 
výrazných výkyvů kurzu nebo ve výše uvedeném případě vážného ohrožení plnění zákonného 
mandátu ČNB v cenové stabilitě. 

20.3. M. Singer 

(Wall Street Journal) 

If we do intervene, it’s because we’ve exhausted our interest rate tool and we want to keep up 
with the mandate which is to keep prices stable. We are not here to keep up competitiveness, 
which is by the way obviously pretty reasonable. We are here to potentially stop, decrease or 
eliminate the risk of significantly undershooting our inflation target… I will vote for it if I’m afraid 
of undershooting the price stability mandate… We are thinking that we may be forced to use 
the exchange rate as an additional tool for [monetary] easing, not for defending a particular 
exchange rate. 

6. Měnověpolitické doporučení SMS 

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

Komunikační doporučení:  
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Doporučujeme komunikovat bilanci rizik stávající prognózy jdoucí ve směru potřeby 
mírně uvolněnějších měnových podmínek.  

V souladu s předchozími vyjádřeními doporučujeme nadále (pokud možno jednotně) 
komunikovat připravenost a odhodlanost ČNB použít devizové intervence v případě 
potřeby dalšího uvolnění měnové politiky. Doporučuje přitom opětovně poukázat na 
schopnost kurzu kompenzovat protiinflační rizika původem jak z domácí ekonomiky, tak i ze 
zahraničí.  

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 stávající prognózou předpokládán a nejsou patrná 
ani žádná rizika jdoucí v tomto směru. Spíše se, v souladu s výše uvedeným, aktuálně 
objevují některá rizika v lehce protiinflačním směru.  

V neposlední řadě doporučujeme (opět pokud možno jednotně) komunikovat, že snahou ČNB 
je i nadále udržovat měnověpolitickou inflaci v těsné blízkosti 2% cíle, a netolerovat jeho 
systematické podstřelování.   
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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 (1.1. = 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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