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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 

Měnověpolitické doporučení pro 3. SZ 2013 
Sekce měnová a statistiky 

1. Prognóza ze 3. SZ 2013 

Východiskem pro květnové měnověpolitické rozhodování je nová makroekonomická 
prognóza ze 3. SZ 2013. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury nové prognózy. 

Česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí 2012 meziročně klesla o 1,7 % vlivem snížení spotřeby 
domácností a fixních investic, ostatní složky poptávky přispěly k ekonomické dynamice 
kladně. Celková inflace dosáhla v prvním čtvrtletí 2013 hodnoty 1,7 %, a klesla tak mírně pod 
cíl ČNB. Měnověpolitická inflace se nacházela těsně pod dolní hranicí tolerančního pásma 
cíle. Snížil se vliv daňových změn a regulovaných cen, pokračuje růst cen potravin. Dovozní 
ceny působí mírně proinflačně v důsledku oslabení kurzu koruny. Vývoj domácí ekonomiky 
má naopak na cenový růst tlumící vliv.  

Ekonomický růst v efektivní eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí 2012 zpomalil meziročně na  
0,4 % a k dalšímu snížení jeho tempa zřejmě došlo i na začátku letošního roku. Oživení 
nastane až ve druhém pololetí roku 2013 a zejména pak v roce 2014. Utlumená zahraniční 
ekonomická aktivita bude brzdit meziroční růst spotřebitelských cen v efektivní eurozóně, 
který se v průběhu let 2013 a 2014 bude pohybovat okolo 2 %. Přetrvávající nízký výhled 
zahraničních sazeb 3M EURIBOR odráží očekávání pokračující uvolněné měnové politiky 
ECB při jen postupném oživování ekonomické aktivity v eurozóně v podmínkách pokračující 
dluhové krize. To se odráží i ve výhledu pozvolna oslabujícího kurzu eura vůči dolaru. U cen 
ropy je na horizontu prognózy předpokládán mírný pokles. 

Domácí ekonomická aktivita se v letošním roce celkově mírně sníží v důsledku utlumené 
zahraniční i domácí poptávky v podmínkách pokračující fiskální konsolidace. Ve druhé 
polovině roku však bude docházet k postupnému oživování domácí ekonomiky díky 
pozvolnému obratu ve vývoji zahraniční poptávky. V příštím roce bude zrychlování růstu 
pokračovat a za celý rok HDP vzroste o necelá 2 %. Celková inflace se i přes významné 
dopady zvyšování nepřímých daní bude v letošním roce pohybovat mírně pod 2% cílem ČNB. 
Měnověpolitická inflace se v letošním roce bude nacházet poblíž dolní hranice tolerančního 
pásma, poté se na horizontu měnové politiky bude pozvolna navracet k cíli. 

Kurz koruny bude z oslabené výchozí úrovně, v níž se odráží komunikace ČNB o možnosti 
devizových intervencí, na horizontu prognózy velmi pozvolna posilovat. Bude se tak dít 
vlivem obnovení mírně kladného úrokového diferenciálu a předpokládaného oživení 
zahraniční poptávky projevujícího se rostoucím čistým vývozem. 

S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až v 
roce 2014. Prognóza předpokládá pro druhé čtvrtletí 2013 rozpětí 3M PRIBOR–2T repo 
ve výši 0,43 procentního bodu, a dále jeho nepatrný pokles na 0,4 procentního bodu. Výše 
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uvedenému odpovídá hypotetický pokles 2T repo sazby mírně pod nulu ve zbývající části 
letošního roku. 

Celkově je bilance rizik a nejistot nové prognózy v 3. Situační zprávě hodnocena Sekcí 
měnovou a statistiky jako vyrovnaná, když je v souhrnu lehce protiinflační vnímání několika 
dílčích rizik a nejistot (viz níže) vyvažováno aktuálním vývojem kurzu koruny.  

2. Argumenty pro uvolněnější měnové podmínky oproti 
prognóze 

V současné situaci není identifikován žádný významný argument jdoucí asymetricky ve 
směru potřeby uvolněnějších měnových podmínek. 

3. Argumenty pro přísnější měnové podmínky oproti prognóze 
V současné situaci není identifikován žádný významný argument jdoucí asymetricky ve 
směru potřeby přísnějších měnových podmínek. 

4. Další měnověpolitické úvahy 

a)  Nová prognóza implikuje hypotetickou potřebu jen mírného poklesu repo sazby pod 
nulu koncentrovaného do nejbližších tří čtvrtletí. Podle provedeného měnověpolitického 
experimentu jsou náklady "nedoručení" takovéhoto uvolnění měnové politiky malé. To platí 
za předpokladu, že nebude narušena dlouhodobá kredibilita inflačního cíle. V této situaci 
necítí Sekce měnová a statistiky v současné době potřebu zahájit faktické devizové intervence 
s cílem dále uvolnit měnové podmínky; zároveň je však žádoucí pokračovat v dosavadní 
komunikaci závazku držet nulové sazby delší dobu a připravenosti použít devizové intervence 
v případě potřeby. Je důležité vyvarovat se náznaků předčasného exitu z dosavadního 
"verbálně-intervenčního" režimu, což je ještě dále podtrženo níže uvedenými argumenty.    

b) V průběhu predikčního procesu bylo identifikováno několik dílčích rizik a nejistot 
prognózy. Žádný z diskutovaných faktorů však nebyl Sekcí měnovou a statistiky vyhodnocen 
jako natolik významný, aby se stal argumentem pro přísnější, resp. uvolněnější měnové 
podmínky oproti prognóze.  

Dubnový Consensus Forecasts, na kterém je založena nová prognóza, opětovně mírně snížil 
výhled zahraniční poptávky, a je otázkou, zda toto snižování zahraničního výhledu nebude 
nadále pokračovat, a není-li tedy v současných předpokladech prognózy výhled zahraniční 
poptávky stále poněkud nadhodnocený.1 Případná nižší zahraniční poptávka by přitom vedle 
utlumenější domácí ekonomické aktivity zřejmě vedla i k dalšímu oslabení kurzu koruny, 
takže dopad do vývoje domácí inflace by nebyl jednoznačný. Zároveň došlo po dokončení 
prognózy k poklesu cen ropy (přechodně až pod 100 USD/barel) a zemního plynu na 
světových trzích. Cenový dopad zlevňování tarifů mobilních operátorů, které započalo až 
během zpracování prognózy, je předpokládán v kumulativní výši 0,1 p.b., a bude rozprostřen 
do zhruba čtyř měsíců. Nejistota přetrvává ohledně rozsahu daňové optimalizace a jeho vlivu 
na vývoj mezd v podnikatelském sektoru na přelomu let 2012 a 2013. I nadále pak panuje 

                                                 
1 Prognostické cvičení TCE (Trade Consistency Exercise) prováděné ECB naznačuje, že by oživení zahraniční 
poptávky mohlo být oproti předpokladům stávající prognózy poněkud slabší. Vedle rizika týkajícího se 
zahraniční poptávky panuje nejistota i ohledně interpretace posledního utlumeného vývoje obratu zahraničního 
obchodu a jeho implikací pro vývoj čistého vývozu na horizontu prognózy. 
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nejistota ohledně interpretace vývoje míry úspor na minulosti a jeho implikací pro vývoj 
spotřeby domácností na prognóze, která byla podrobně popsána v 1. SZ 2013.  

Výše uvedená dílčí rizika a nejistoty hodnotíme v souhrnu jako lehce protiinflační. Doposud 
slabší měnový kurz oproti prognóze na 2Q13 (viz též bod 4c) však tyto faktory kompenzuje 
a celkovou bilanci rizik prognózy tak v tomto MPD hodnotíme jako vyrovnanou.   

c) Za přispění komunikace ČNB se kurz koruny drží na znatelně slabší úrovni ve srovnání 
s minulou prognózou. Měnový kurz tak působí ve směru požadovaného uvolnění měnových 
podmínek v situaci, kdy je již prostor pro pokles měnověpolitických sazeb vyčerpán. Jak 
ukazuje nová prognóza, není v ní obsažené oslabení kurzu pro 2Q13 na 25,70 CZK/EUR  
natolik výrazné, aby zcela eliminovalo potřebu hypotetického krátkodobého poklesu 
měnověpolitických sazeb pod nulovou hranici. Kurz je však zčásti schopen kompenzovat více 
protiinflační vývoj domácí ekonomiky, než předpokládala minulá prognóza (viz rozklad změn 
prognózy úrokových sazeb ve 3. SZ). Dosavadní průměr kurzu za duben cca 25,85 CZK/EUR 
je pak z pohledu potřebného uvolňování měnových podmínek vítaným vývojem, když 
kompenzuje sekcí vnímaná lehce protiinflační dílčí rizika a nejistoty prognózy (viz výše).  

Komunikované odhodlání ČNB v případě potřeby použít devizových intervencí na oslabení 
kurzu je tak v současných podmínkách účinným způsobem ovlivňování měnových podmínek. 
Kromě standardních efektů v rámci kurzového kanálu mají v situaci nulových úrokových 
sazeb prováděné verbální intervence další dodatečný vliv, a to skrze zvýšení očekávané 
budoucí inflace (resp. zabránění jejímu poklesu pod cíl). Vlivem toho, že v současné situaci 
nebude měnová politika oslabení kurzu vyrovnávat pohybem sazeb, mají kurzové pohyby 
významnější vliv na inflační očekávání a na vývoj reálné ekonomické aktivity (zejména skrze 
domácí poptávku), než v situaci, kdy nulové omezení úrokových sazeb nepůsobí.  

Kurz koruny se od poslední dekády března drží převážně v pásmu 25,70 - 25,95 CZK/EUR. 
Dle vyjádření Sekce bankovních obchodů stále přetrvává zájem zahraničních fondů o 
prodeje korun, zatímco domácí klienti mají spíše zájem korunu kupovat. Otázkou je, jaký 
dopad bude mít na kurz koruny momentálně probíhající dividendová sezóna. Proti sobě stojí 
dva názory - někteří účastníci trhu se domnívají, že riziko intervencí donutilo akcionáře ve 
vyšší míře tyto konverze s předstihem zajistit, a že tedy dopad dividendových konverzí bude 
ještě nižší než v minulých letech. Podle jiných názorů však hodnoty kurzu kolem 25,50 
nebyly pro zajištění nijak atraktivní, a tak je naopak míra zajištění dividendových konverzí 
nižší než v minulosti. Panující nejistota ohledně budoucího vývoje kurzu, který je navíc na 
dohled cílové hodnoty mnohých investorů (26,00 CZK/EUR), se zřejmě odráží i v úzkém 
pásmu, ve kterém se koruna obchoduje. Od nové prognózy trh neočekává výraznější změnu 
politiky ČNB, a pokud nedojde k zásadnějším změnám rétoriky, SBO neočekává výraznější 
reakci kurzu koruny. 

d) Svou komunikací ČNB současně ovlivňuje očekávání ekonomických subjektů ohledně 
budoucího vývoje úrokových sazeb. V tomto ohledu je žádoucí nadále komunikovat 
závazek držet 2T repo sazby na technicky nulové hranici po delší dobu, dokud se neobjeví 
výraznější inflační tlaky. Nová prognóza takové tlaky přitom nepředpovídá a nejsou patrná 
ani rizika jdoucí v tomto směru. Pokud by se komunikací závazku (a připravenosti k 
devizovým intervencím) podařilo dále snížit nominální úrokové sazby na delším konci 
výnosové křivky a/nebo zvýšit inflační očekávání, pak lze dosáhnout snížení dlouhodobějších 
reálných úrokových sazeb relevantních pro rozhodování ekonomických subjektů i při 
nulovém omezení pro krátkodobé nominální úrokové sazby. 
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5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 

Na březnovém zasedání (28.3.) BR ponechala základní úrokové sazby beze změny. 
Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi analytiky. Z dotazníků IOFT (13.3.) 
vyplývalo, že na březnovém 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 na 
březnovém zasedání BR ČNB všech jednadvacet 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 (22.3.) očekávalo stabilitu základních úrokových sazeb ČNB na březnovém 
měnověpolitickém zasedání BR ČNB. 

Očekávání týkající se devizových intervencí nebyla jednotná. Naprostá většina analytiků ze 
šetření IOFT (10 z 11) byla 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 předpokládalo, 
z toho 1 analytik ve 2Q13 a 5 analytiků ve 3Q13. Tento průzkum také ukázal, že úroveň 
kurzu, která by eliminovala potřebu ČNB intervenovat, činila podle analytiků v průměru 25,9 
CZK/EUR (rozpětí 24,8 až 28,0 CZK/EUR). 

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 připomněl, že se stávající prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových 
sazeb a jejich následný růst až od poloviny roku 2014; úrokové sazby přitom budou drženy na 
stávajících úrovních (tj. na „technické nule“) v delším horizontu, dokud nedojde k výraznému 
nárůstu inflačních tlaků. Nárůst inflačních tlaků však není současnou prognózou předpovídán 
a aktuálně nejsou identifikována ani žádná hmatatelná rizika jejich nárůstu. Guvernér také 
uvedl, že v souladu s předchozí komunikací je ČNB i nadále připravena použít devizové 
intervence v případě potřeby dalšího uvolnění měnové politiky. Rizika stávající prognózy 
jdou ve směru mírně uvolněnějších měnových podmínek, přičemž v uvedeném směru působí 
domácí ekonomická aktivita, domácí inflace a vývoj v zahraničí.  

Během dubna 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 tom, co 
by bylo "spouštěčem" případných intervencí, a tím implicitně v odhadu míry 
pravděpodobnosti, se kterou bude muset ČNB k intervencím přistoupit.  

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 implikuje jejich očekávanou přibližnou stabilitu do začátku 
příštího 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 mírně výše než trajektorie sazeb 
konzistentní s novou prognózou ČNB (viz Graf 4).  

Sazby IRS také nezaznamenaly výraznější změny. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, 
spread 5R-1R dosahuje 0,4 p.b., spread 10R-1R činí 0,9 p.b. 
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Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (15.4.) vyplývá, že na květnovém zasedání BR ČNB všech třináct 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 květnovém zasedání BR ČNB všech 
jedenadvacet 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 0,30 % (medián 0,05 %).  

Tabulka 1: Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování další změny 2T repo sazby dle 
Thomson Reuters (26.4.2013) 

2013 2014 2015 
   

1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 
     

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 
 z důvodu přehlednosti tmavé šipky označují očekávané snížení 2T repo sazby, světlé šipky její zvýšení 
 očekávané změny dosahují výše 0,20 až 0,45 p.b. 

Rovněž všech jedenáct analytiků oslovených agenturou Bloomberg (26.4.) očekávalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB na květnovém měnověpolitickém zasedání BR ČNB. 

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 25,2 CZK/EUR, 
tj. o 2,6 % vzhledem k průměru za 2Q13 do 29.4. Analytici v rámci šetření FECF 
předpokládají ve stejném horizontu posílení o 2,2 % na 25,3 CZK/EUR. Prognóza očekává 
pro 2Q14 kurz na úrovni 25,3 CZK/EUR. Všichni analytici ze šetření IOFT jsou přesvědčeni, 
že v současné době ČNB k dalšímu uvolnění měnových podmínek formou devizových 
intervencí nepřistoupí. Vnímají, že v bankovní radě nepanuje plná shoda o spuštění 
případných intervencí a jejich efektech. Průzkum agentury Thomson Reuters ukázal, že podle 
17 analytiků z 20 oslovených vývoj koruny v posledních měsících eliminoval potřebu ČNB 
použít devizové intervence. Podle tohoto průzkumu úroveň kurzu, při které by ČNB spustila 
intervence, dosahuje v průměru 25 CZK/EUR (rozpětí 24,5 až 25,3 CZK/EUR). 

Tabulka 2: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 

23.4. E. Zamrazilová 

(Reuters) 

Souhlas s intervencemi jsem podmiňovala tím, že jejich vliv na konkurenceschopnost a pozitivní 
vliv na export převáží nad potenciálně negativním vlivem zdražování základních životních 
potřeb, které by mohlo vést k dalšímu útlumu potřeby domácnosti. Když vidím, že i při slabé 
koruně exporty do velkých ekonomik eurozóny klesají, tak z toho usuzuji, že primárním 
faktorem je úroveň poptávky v těchto zemích po exportech, což oslabení koruny neovlivní. 
Spíše bych to viděla z opačného hlediska. Pokud by koruna začala neúměrně posilovat, což se 
při současné nepříznivé situaci ekonomiky zdá nepravděpodobné, tak v tom případě by bylo 
namístě intervence použít. Zejména v případě, pokud by hrozila déletrvající deflace.…. Tady 
bych vážila na velmi citlivých vahách, která úroveň kurzu by byla pro ekonomiku natolik 
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škodlivá, že by bylo potřeba zasáhnout formou devizových intervenci. 

24.4. M. Singer 

(Patria) 

Rozhodně by mi ale připadala smělá logická implikace přecenění tohoto záporného efektu na 
spotřebitele, tedy teze, že by pokles kursu mohl mít v úhrnu deflační efekty... Usoudíme-li, že 
kurz je tak slabý, že ekonomice hrozí významná, ale skutečně velmi významná inflační rizika, 
zvedneme sazby z technické nuly. Obávám se ale, že ani při stávajících hodnotách kurzu nám 
tento scénář v dohledné době nehrozí. 

24.4.  V. Tomšík 

(Česká pozice) 

ČNB je nadále připravena použít v případě potřeby devizové intervence. Teď se ale připravuje 
nová prognóza. Musím počkat, co přinese. Takže vyloučit nelze nic. A navíc musím zopakovat, 
že jsou tu nové tlaky na snižování inflace – potýkáme se tedy s protiinflačními riziky. Pro mě 
osobně není přijatelné se tvářit, že je v pořádku, když podle prognózy může být inflace i 
dlouhodobě pod úrovní našeho dvouprocentního cíle. 

24.4. P. Řežábek 

(Bloomberg) 

From the current perspective, the difference between the market interest rates and the potential 
need for a further decline, as signaled in our prognosis, is relatively small. So for me, this isn’t a 
signal for potential interventions yet. I’m personally quite careful about interventions as it’s a 
complex issue and we always need to assess all aspects of it. An extraordinary step should 
only be taken in an extraordinary situation, and in my view, interventions would have to be a 
reaction to deflation, to a risk that on the policy horizon, we wouldn’t see any other way to return 
to the inflation target. We should be careful about using this instrument as long as inflation on 
the policy horizon isn’t at risk. 

6. Měnověpolitické doporučení SMS 

Sekce měnová a statistiky doporučuje na květnovém měnovém zasedání bankovní rady 
ponechat měnověpolitické úrokové sazby beze změny a nezahajovat intervence na 
devizovém trhu.  

Komunikační doporučení:  

Doporučujeme komunikovat celkově vyrovnanou bilanci rizik a nejistot nové prognózy.  

Doporučujeme přitom opětovně poukázat na schopnost kurzu kompenzovat protiinflační 
vývoj či jeho rizika, ať už pocházejí z domácí ekonomiky či ze zahraničí. 

Současně doporučujeme zopakovat, 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 patrná ani rizika jdoucí 
v tomto směru.  

Doporučujeme nadále (pokud možno jednotně) komunikovat připravenost a odhodlanost 
ČNB použít devizové intervence v případě potřeby dalšího uvolnění měnové politiky. Ty by 
v situaci nulových úrokových sazeb podpořily zejména domácí poptávku, a to přes kanál 
zvýšených inflačních očekávání. 

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. Zákonná povinnost ČNB velí udržovat cenovou stabilitu (plnit 
svůj inflační cíl) a ČNB necíluje spotřebu domácností, měnový kurz či jinou veličinu.  
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Graf 1: Prognóza inflace ze 3. 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 (1.2. = 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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