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OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 

Měnověpolitické doporučení pro 4. SZ 2013 
Sekce měnová a statistiky 

1. Prognóza ze 3. SZ 2013 

Východiskem pro červnové měnověpolitické rozhodování zůstává makroekonomická 
prognóza ze 3. SZ 2013. Následující odstavce ve stručnosti rekapitulují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury této prognózy. 

Česká ekonomika se nachází v dlouhotrvající recesi, přičemž klesají téměř všechny složky 
poptávky. Celková inflace se od začátku letošního roku pohybuje pod 2% cílem ČNB, 
měnověpolitická inflace se nachází 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.  

Na začátku letošního roku došlo k dalšímu snížení tempa růstu v efektivní eurozóně. Oživení 
nastane dle předpokladů prognózy až ve druhém pololetí roku 2013 a zejména pak v roce 
2014. Utlumená zahraniční ekonomická aktivita bude brzdit meziroční růst spotřebitelských i 
průmyslových cen v efektivní eurozóně, který se v průběhu let 2013 a 2014 bude pohybovat 
okolo 2 %. Nízký výhled zahraničních sazeb 3M EURIBOR předpokládaný v prognóze 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. 

Dle stávající prognózy se domácí ekonomická aktivita 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 
oživení růstu pokračovat a za celý rok HDP vzroste o 1,8 %. 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. 

Prognóza očekává, že 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 v prognóze hypotetický pokles 2T repo sazby mírně pod nulu ve 
zbývající části letošního roku. 

Celkově je bilance rizik a nejistot stávající prognózy ve 4. Situační zprávě hodnocena Sekcí 
měnovou a statistiky jako mírně protiinflační, resp. jdoucí ve směru potřeby mírně 
uvolněnějších měnových podmínek ve srovnání s prognózou.   

2. Argumenty pro uvolněnější měnové podmínky oproti 
prognóze 

Celková meziroční inflace se ve druhém čtvrtletí letošního roku snižovala rychleji oproti 
očekávání, když v květnu dosáhla 1,3 %, a byla tak o 0,3 p.b. pod prognózou. To bylo dáno 
jednak hlubším poklesem cen v rámci korigované inflace bez pohonných hmot, k němuž 
došlo z důvodu snížení cen v oblasti telekomunikací, a jednak dosud jen velmi slabým 
promítnutím vyšších spotřebních daní z cigaret. Rovněž došlo k výraznějšímu meziročnímu 
poklesu cen pohonných hmot a nepatrně nižší byl i růst regulovaných cen. Naproti tomu ceny 
potravin rostly oproti prognóze zřetelně rychleji. U daní z cigaret předpokládáme jejich 
pozdější promítnutí v nejbližších měsících. Bod „inflace“ tak v simulaci GRIPu působí 
v souhrnu protiinflačním směrem. Rovněž krátkodobý výhled inflace je mírně protiinflační, 
když tímto směrem jde riziko u většiny složek1 s výjimkou cen potravin2.   
  

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 data národních účtů za první čtvrtletí 2013 ukazují na pokračující pokles HDP, 
který byl oproti prognóze výraznější, když se prohloubil na -2,2 % meziročně. Neočekávaně 
silné prohloubení poklesu HDP bylo způsobeno výhradně hlubším než prognózovaným 
propadem stavu zásob, naproti tomu většina ostatních výdajových složek se vyvíjela ve 
srovnání s prognózou příznivěji. To platí zejména pro spotřebu domácností, která 
zaznamenala již druhé mezičtvrtletní zvýšení v řadě. Zároveň došlo k revizi dat národních 
účtů směrem k méně výraznému poklesu spotřeby domácností v roce 2012, kompenzovanému 
zřetelnějším snížením investic a nižším čistým vývozem. Nové údaje o mzdách působí 
neutrálně. Celkově tak bod „počáteční podmínky“ v simulaci GRIPu představuje jen velmi 
mírné proinflační riziko, když hlubší pokles ekonomické aktivity je kompenzován méně 
protiinflační strukturou vývoje poptávky.3 Uvedené hodnocení je přitom výsledkem prvního 

                                                 
1 V příštích měsících může dojít k výraznějšímu snížení cen zemního plynu pro domácnosti vlivem zostřené 
konkurence na trhu. Dle informací ČSÚ bude pokles cen telekomunikačních služeb pokračovat ještě v červnu. 
Rovněž riziko prognózy cen pohonných hmot je v důsledku aktuálního výhledu nižších světových cen ropy a 
benzínu hodnoceno jako nepatrně protiinflační. 
2 Šetření ČSÚ o cenách potravin za červen ukazují na vyšší růst cen oproti prognóze ze 3.SZ. Dílčí dopad 
směrem nahoru zejména na ceny zeleniny mohou mít i nedávné povodně. Naproti tomu ceny zemědělských 
výrobců jsou mírně nižší oproti prognóze a výhled budoucího vývoje agrárních komodit ve světě jde ve srovnání 
s prognózou rovněž protiinflačním směrem.  
3 Předstihové indikátory ekonomické aktivity na počátku druhého čtvrtletí vyznívají smíšeně, když došlo k 
obnovení růstu vývozu, zvýšení průmyslových zakázek ze zahraničí a dalšímu zlepšení indikátoru spotřebitelské 
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rychlého posouzení nových dat a revidovaných minulých údajů, plnohodnotná analýza 
současného stavu ekonomiky proběhne standardně v rámci přípravy nové prognózy.  

b) Bylo identifikováno několik dílčích rizik a nejistot prognózy, které mají fiskální 
rozměr, avšak celkovou bilanci rizik výrazně neposouvají. Patří k nim případné slabší oživení 
v oblasti investiční aktivity subjektů vládního sektoru. To by znamenalo nižší schodek a ještě 
restriktivnější působení fiskální politiky v letošním roce, než se kterým zatím pracuje 
prognóza. Rovněž sem patří nedávné povodně, jejichž ekonomický i fiskální dopad4 však 
považujeme za nízký. Podle zatím zveřejněných informací budou výdaje na povodňová 
opatření alespoň částečně kryty změnou ve struktuře plánovaných rozpočtových výdajů. 
Zatím tedy není zřejmé, zda a v jakém rozsahu se jejich dopad může stát rizikem prognózy ve 
směru vyššího deficitu za rok 2013.5 Zdrojem nejistoty je i aktuální politický vývoj, který 
může mít vliv mimo jiné na další průběh procesu přípravy státního rozpočtu na rok 2014.  

c) Kurz koruny se v průměru za dosavadní průběh 2Q13 nachází na jen lehce slabší úrovni 
ve srovnání se stávající prognózou. Koruna v  průběhu května oslabila krátkodobě až na 26,1 
CZK/EUR (nejslabší hodnota od května 2010). V posledních cca 3 týdnech však kurz mírně 
posílil a aktuálně osciluje okolo hladiny 25,7 CZK/EUR, která je stávající prognózou 
předpokládána pro 2Q13. Postupně tak slábne jeho působení ve směru požadovaného 
uvolnění měnových podmínek, které je se stávající prognózou konzistentní a které není 
v důsledku dosažení dolní hranice úrokových sazeb možno provést jejich dalším snížením.  

Dle vyjádření Sekce bankovních obchodů důvodem zmíněné kurzové korekce v posledních 
týdnech na silnější hladinu nebylo budování nových pozic, ale zavírání starých. V průběhu 
zhruba posledního roku (s vyšší intenzitou od podzimu 2012) docházelo k otevírání nových 
tzv. carry obchodů financovaných korunou, a to nejen do měn střední Evropy, ale i do 
jihoafrického randu, rumunského nového lei či turecké liry. Tyto obchody však již aktuálně 
nejsou tak ziskové jako předtím, a proto začaly být postupně zavírány, čímž se kvůli následné 
reakci kurzů ziskovost těchto obchodů ještě dále snížila. Investory  rozvazující carry obchody 
nezajímala situace v ČR, ani technická analýza EUR/CZK, šlo jim pouze o odchod z 
neziskových pozic. Zdá se, že tento jednorázový efekt postupně odeznívá.6 Současně se 
začaly objevovat komentáře některých členů BR, že jsou připraveni podpořit intervence a že 
kurz mezi 25,6 - 26,0 CZK/EUR je "uspokojivý". Trh při současné úrovni kurzu okolo 
hladiny 25,7 CZK/EUR nečeká od nadcházejícího měnověpolitického zasedání ČNB  spuštění 
intervencí. Tento sentiment by se ale změnil v případě, že by koruna posílila výrazněji pod 
hranici 25,5 CZK/EUR.  

d) Potřeba dalšího uvolnění měnových podmínek vůči jejich současnému nastavení je 
dle názoru SMS silnější, než implikovala stávající prognóza. Ta indikovala hypotetické 
                                                                                                                                                         
důvěry, zároveň však pokračovaly poklesy průmyslové a stavební výroby i tržeb v maloobchodě bez 
motoristického segmentu. 
4 Škody, které napáchaly povodně na začátku června, nyní podle analýzy poradenské společnosti PwC činí 7,5 
mld. Kč, z toho ztráty firem jsou přibližně 2,3 mld Kč. Škody ze záplav v roce 2002 přesáhly 70 mld Kč. 
Ministerstvo zemědělství odhaduje škody ve svém rezortu na více než 3,5 mld. Kč. 
5 Na úhradu povodňových škod vláda schválila balík resortních opatření a přímé finanční pomoci postiženým 
oblastem v celkovém objemu 7,3 mld. Kč. Na rychlou finanční pomoc na záchranné a likvidační práce a 
odstraňování následků povodní bylo ve dvou krocích uvolněno 300 mil. Kč a následně 850 mil. Kč. Na obnovu 
povodní poškozené dopravní infrastruktury je určeno 3,3 mld. Kč. K některým dalším opatřením patří např. 
odložení povinnosti zaplatit doplatky na daň z příjmu za rok 2012, zrušení povinnosti podnikatelů postižených 
povodněmi platit zálohy na daň z příjmů, možné odpuštění daně z příjmů do výše prokázané škody (aktuální 
odhad cca 3 mld. Kč), odpuštění penále za zpožděné placení záloh na daň, pozdní platbu daně či zpožděné platby 
sociálního pojištění atd. 
6 Policejní zásah na Úřadu vlády a demise premiéra Nečase neměly na korunu bezprostřední vliv. 
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snížení 2T repo sazby na -0,1 až -0,2 % v období 2Q13 – 4Q13. Experimentální simulace po 
zapracování nových informací přitom ukazuje7, že se znalostí nových skutečností byl ve 
zpětném pohledu žádoucí hypotetický pokles 2T repo sazby ve 2Q13 na hodnoty  
-0,5 %, a i ty by na horizontu měnové politiky nezajistily návrat inflace na 2% cíl. Navíc 
měnový kurz, který částečně kompenzoval nemožnost uvolnění měnových podmínek v jejich 
úrokové složce při projednání 3.SZ, se aktuálně nachází poblíž prognózy, a tuto kompenzační 
roli momentálně nehraje (viz výše).    

Zároveň v poslední době došlo k posunu korunových výnosových křivek směrem nahoru, a to 
spolu s podobným vývojem ve světě souvisejícím s úvahami o omezování rozsahu 
kvantitativního uvolňování ze strany Fedu. To lze interpretovat jako autonomní zpřísnění 
měnových podmínek v oblasti dlouhodobějších úrokových sazeb, které se může v 
následujících měsících začít přelívat do klientských úrokových sazeb bank.  

Pokud by v této situaci stále byl k dispozici standardní nástroje měnové politiky, tj. úrokové 
sazby, debata v aktuálním MPD by se s největší pravděpodobností nevedla mezi ponecháním 
sazeb beze změny a jejich snížením o 0,25 %, ale mezi jejich snížením o 0,25 % vs. 0,50 %.8  
Zesiluje tak pravděpodobnost potřeby zahájení intervencí na oslabení kurzu koruny Na 
druhou stranu sílu argumentů v malé situační zprávě SMS stále ještě nevnímá jako dostatečně 
průraznou na bezprostřední přepnutí do režimu devizových intervencí. Přitom argumentem 
pro vyčkávání není obava z případného přestřelení inflačních tlaků při případném zahájení 
intervencí, které dle našeho názoru nehrozí, ale náklady exitu z intervenčního režimu. Pro tuto 
chvíli proto navrhujeme "pouze" komunikovat zvýšení pravděpodobnosti zahájení intervencí 
(viz část 6 tohoto MPD).  

 
5. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB 

Na květnovém zasedání (2.5.) BR ponechala základní úrokové sazby beze změny. 
Rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi analytiky. Z dotazníků IOFT (15.4.) 
vyplývalo, že na květnovém zasedání BR ČNB všech třináct 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 
květnovém zasedání BR ČNB všech jedenadvacet analytiků předpokládalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB. Rozmezí očekávané úrovně 2T repo sazby v ročním 
horizontu činilo 0,05 až 0,30 % (medián 0,05 %). Rovněž všech jedenáct analytiků 
oslovených agenturou Bloomberg (26.4.) očekávalo stabilitu základních úrokových sazeb 
ČNB na květnovém měnověpolitickém zasedání BR ČNB. 

Očekávání týkající se devizových intervencí nebyla zcela jednotná, převažoval však názor, 
že k zahájení přímých intervencí v nejbližší době nedojde. Všichni analytici ze šetření IOFT 
byli přesvědčeni, že ČNB počátkem května k dalšímu uvolnění měnových podmínek 
formou devizových intervencí nepřistoupí. Průzkum agentury Thomson Reuters ukázal, že 
podle 17 analytiků z 20 oslovených vývoj koruny v posledních měsících eliminoval potřebu 

                                                 
7 Jde o stejnou simulaci, která stojí v pozadí GRIPu, jen s tou změnou, že úrokové sazby 3M PRIBOR na 2Q13 
nejsou na rozdíl od GRIPu fixovány na průměru za dosavadní průběh čtvrtletí (tj. na 0,5 %), který odpovídá 
dosažení nulové spodní hranice pro měnověpolitické sazby, nýbrž jsou volné (plně endogenní).  
8 Jinými slovy, kdybychom bývali intervence zahájili před nějakým časem, nepovažovali bychom to zpětně za 
chybu. 
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ČNB použít devizové intervence. Podle tohoto průzkumu úroveň kurzu, při které by ČNB 
spustila intervence, dosahoval v průměru 25 CZK/EUR (rozpětí 24,5 až 25,3 CZK/EUR). 

Na tiskové konferenci po měnověpolitickém zasedání viceguvernér ČNB V. Tomšík oznámil, 
že pro rozhodnutí o stabilitě úrokových sazeb hlasovali všichni členové bankovní rady. 
Viceguvernér potvrdil závazek, že úrokové sazby budou drženy na stávajících úrovních (tj.  
na „technické nule“) v delším horizontu, dokud nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků. 
Nárůst inflačních tlaků přitom není novou prognózou předpovídán a nejsou identifikována ani 
žádná hmatatelná rizika nárůstu inflačních tlaků. Zároveň je ČNB připravena použít devizové 
intervence v případě potřeby dalšího uvolnění měnové politiky. Poté viceguvernér představil 
novou prognózu. Podle ní se celková inflace bude v letošním i příštím roce pohybovat mírně 
pod 2% cílem. Měnověpolitická inflace se v letošním roce bude nacházet poblíž dolní hranice 
tolerančního pásma, poté se bude pozvolna navracet směrem k cíli. Viceguvernér uvedl, že  
s prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až  
v roce 2014; kurz koruny bude velmi pozvolna posilovat z oslabené výchozí úrovně. Rizika 
nové prognózy byla vyhodnocena jako protiinflační, přičemž v tomto směru působí výhled 
zahraničí (sazby EURIBOR a cena ropy), vývoj domácí ekonomiky a nárůst konkurence  
v oligopolních odvětvích. Tato rizika jsou podle viceguvernéra do značné míry zmírňována 
slabším kurzem koruny.  

Během května a června 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 implikuje jejich očekávanou stabilitu v nejbližším období  
a lehký nárůst ve druhé polovině letošního roku, což zhruba odpovídá převažujícímu 
očekávání na ponechání měnověpolitických úrokových sazeb na technicky nulové hodnotě při 
zachování stávající výše prémie na peněžním trhu. V celém horizontu se tržní výhled 
pohybuje mírně výše než trajektorie sazeb konzistentní se stávající prognózou ČNB (viz Graf 
4).  

Sazby IRS od počátku května vzrostly v návaznosti na obdobný vývoj v zahraničí. Výnosová 
křivka sazeb IRS je rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 1,1 p.b., spread 10R-1R činí 1,5 p.b. 

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (12.6.) vyplývá, že na červnovém zasedání BR ČNB všech třináct analytiků očekává 
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 červnovém 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 %).  
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Tabulka 1: Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování další změny 2T repo sazby dle 
Thomson Reuters (21.6.2013) 

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 0,25 p.b. 

Rovněž všech šestnáct analytiků oslovených agenturou Bloomberg (24.6.) očekávalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB na červnovém měnověpolitickém zasedání BR ČNB. 

Analytici v rámci šetření IOFT očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí na 25,1 CZK/EUR, 
tj. o 2,7 % vzhledem k průměru za 2Q13 do 25.6. Analytici v rámci šetření FECF 
předpokládají ve stejném horizontu posílení o 1,2 % na 25,5 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. Průzkum agentury Thomson Reuters ukázal, že podle 10 analytiků 
ze 16 oslovených vývoj koruny v posledních měsících eliminoval potřebu ČNB použít 
devizové intervence. Podle tohoto průzkumu většina analytiků očekává spuštění intervencí 
pouze v případě reálné hrozby deflace. 

Tabulka 2: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích 
 

20.5. L. Lízal 

(Hospodářské noviny) 

Domnívám se, že v situaci, kdy nemůžeme hýbat se sazbami, které jsou technicky na nule, je 
pro měnovou politiku kurzová intervence mnohem rychlejším a účinnějším nástrojem, než 
bývaly ty standardní. Za běžné situace jsou náhlé výkyvy kurzu kompenzovány protisměrným 
pohybem úrokové míry, aby celkové měnové podmínky zůstaly nezměněné. To v případě 
intervencí při sazbách na technické nule nebude pravda. Proto jsem přesvědčen, že bude 
účinek intervencí rychlejší a větší než při tržních změnách kurzu v minulosti. 

…negativní sazby teď neřešíme, shodli jsme se na kurzových intervencích. 

Devizové intervence však mají i příjemný vedlejší účinek v tom, že podpoří exportéry tím, že se 
zdraží dovážené zboží, a tak přesměruje poptávku směrem k domácímu zboží. Je to dobré k 
dosažení inflačního cíle a má to navíc ještě některá pozitiva pro ekonomický růst i poptávku po 
domácím zboží. Také proto jsme tento nástroj zvolili. Ale to je vedlejší efekt, není to hlavní 
motivace. 

8.6. M. Singer 

(Den otevřených dveří ČNB) 

Úrokové sazby budou ponechány na stávajících nízkých úrovních (tj. na „technické nule“) v 
delším časovém horizontu, dokud nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků…ČNB je 
připravena použitím devizových intervencí oslabit kurz koruny, pokud to bude vyžadovat splnění 
inflačního cíle s výhledem na 1 až 1,5 roku…Hlavní snahou ČNB vždy bude (je to její zákonná 
povinnost) udržovat inflaci na inflačním cíli (2 %). 

13.6.  K. Janáček 

(Reuters) 

Jsem nadále připraven intervenovat a k intervenci máme neomezené zdroje. Zatím nevidím 
faktory, pro které je nutné okamžitě intervenovat. Podle mého názoru budeme pokračovat ve 
slovních intervencích. Pokud by prognózovaná celková inflace šla mimo koridor, který 
považujeme jako toleranční, pak jsem připraven intervenovat… Jsme na technické nule a 
sazby podle mého názoru budeme držet takto nízko po delší dobu, pokud se nějakým 
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zásadním způsobem nezmění situace, pokud jde o inflaci. Protiinflační rizika jsou mírně v 
převaze, ale nikoliv tak veliká, aby mě to nutilo jednat… Expanzivní měnovou politikou se dle 
mého názoru snažíme utvářet podmínky pro to, aby růst byl obnoven a nastartoval rychleji. 
Pokud se inflace bude chovat tak jako teď, tak o změně politiky v horizontu několika čtvrtletí 
uvažovat nebudu… Zatím si myslím, že exportéři jsou spokojeni s úrovní kurzu. Úroveň mezi 
25,6 a 26,0 (koruny za euro) je pro mě uspokojivá úroveň, která nevyžaduje nějakou reakci ze 
strany banky. 

18.6. P. Řežábek 

(DowJones) 

Low rates from a short-term perspective don't necessarily create risk. In the framework of 
positive impulses for domestic manufacturing, a weaker koruna is more advantageous. And 
such a view is incorporated into the [central bank's] forecasts…For a deflationary spiral to 
emerge in a small open economy [like the Czech Republic], it'd probably have to touch most of 
Europe.  

18.6. L. Lízal 

(Bloomberg) 

If the decision at the last policy meeting had been about interest rates, I would have very 
seriously considered cutting rates. The exchange-rate channel is much faster. The standard 
policy horizon for a change in rates is 12 to 18 months, while the exchange-rate effect could be 
visible in the inflation as early as in half a year… Now it seems much more likely that there will 
be a need to intervene, compared with what it appeared to be at the beginning of the year. But 
given the faster transmission of the exchange rate channel, I do not believe we are getting 
behind the curve. 

19.6. V. Tomšík 

(Hospodářské noviny) 

Já osobně jsem v případě potřeby stabilizace inflačních očekávání a udržení nízkoinflačního a 
stabilního hospodářského vývoje připraven podpořit použití dalšího nástroje měnové politiky, 
kterým devizové intervence nepochybně jsou… 

6. Měnověpolitické doporučení SMS 

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

Komunikační doporučení:  

Doporučujeme komunikovat mírně protiinflační bilanci rizik stávající prognózy, resp. 
rizika ve směru potřeby mírně uvolněnějších měnových podmínek ve srovnání s prognózou. 
S tou bylo přitom konzistentní uvolnění měnových podmínek, které již nebylo možno 
dosáhnout prostřednictvím snížení úrokových sazeb.    

Současně doporučujeme zopakovat, že sazby budou drženy na technické nule v delším 
horizontu, dokud nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků. Stávající prognóza 
přitom takové tlaky nepředpovídá a nejsou patrná ani hmatatelná rizika jdoucí v tomto směru. 
Lze naopak identifikovat rizika v opačném směru a tato rizika od minulého 
měnověpolitického zasedání dále zesílila.  

Doporučujeme nadále 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, a v menší míře i snižující se čistý vývoz. Vzhledem k výše identifikovaným 
protiinflačním rizikům prognózy se pravděpodobnost zahájení intervencí zvyšuje.  

V neposlední řadě doporučujeme 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 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 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14

den projednání 3.SZ

den po projednání 3.SZ 

Minutes 3.SZ

25.6.

prognóza ČNB (3.SZ)

 
 
 
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: Úrokové rozpětí v ČR 
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Graf 9: Kurzy středoevropských měn (1.4. = 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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