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Měnověpolitické doporučení pro 7. SZ 2014
Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář prognózy ze 7. SZ 2014

Východiskem pro listopadové měnověpolitické zasedání je nová makroekonomická 
prognóza ze 7. SZ 2014. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, 
předpoklady a vyznění nové prognózy.

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí 2014 nadále zřetelně rostla, když její růst v meziročním 
vyjádření nepatrně zpomalil na 2,5 %, přičemž mezičtvrtletně HDP vzrostl o 0,3 %. 
K meziročnímu zvýšení produktu přispěly všechny složky domácí poptávky, záporný 
příspěvek naopak měl čistý vývoz. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí 
2014 odpoutaly od blízkosti nulových hodnot, stále se však nacházely pod dolní hranicí 
tolerančního pásma cíle ČNB. Korigovaná inflace bez pohonných hmot se zvýšila do zřetelně 
kladných hodnot, ke zvýšení inflace rovněž přispělo zmírnění meziročního poklesu 
regulovaných cen. 

Růst ekonomické aktivity v efektivní eurozóně zpomalil, přičemž zrychlovat začne až v roce
2015. V letošním roce je tak předpokládán 1% růst HDP, v následujících dvou letech 
se očekává jeho zrychlování na 1,6 % a 2,1 %. Vlivem předchozího dlouhodobého 
ekonomického útlumu a aktuálního poklesu cen komodit pokračuje pokles výrobních cen, k 
jejich růstu dojde dle předpokladů prognózy až v průběhu roku 2015. Inflace spotřebitelských 
cen v efektivní eurozóně je velmi nízká a měla by v letošním roce dosáhnout 0,5 %. Zrychlení 
dynamiky těchto cen je očekáváno až v průběhu roku 2015, a to na 1,4 %, v roce 2016 by 
měly spotřebitelské ceny vzrůst o 1,8 %. Výhled tržních úrokových sazeb 3M EURIBOR se 
dále snížil a odráží nedávné uvolnění měnové politiky ECB a její předpokládané pokračování 
na horizontu prognózy s využitím nekonvenčních nástrojů. Postupné oslabování eura vůči 
americkému dolaru se předpokládá na téměř celém horizontu prognózy. Ceny ropy by měly v 
následujících dvou letech pozvolna narůstat ze současné výrazně snížené úrovně.

Domácí ekonomická aktivita v letošním i příštím roce vzroste o 2,5 %, v roce 2016 růst HDP 
dále mírně zrychlí. Domácí ekonomika bude ve zvýšené míře přispívat k růstu cenové 
hladiny, a to zejména v důsledku zrychlujícího mzdového růstu. Proinflační působení 
dovozních cen v letošním roce odezní vlivem pozorovaného poklesu výrobních cen v 
eurozóně při stabilním kurzu koruny. Prognóza očekává postupný růst celkové i 
měnověpolitické inflace a lehké překročení 2% cíle na počátku roku 2016. 

Prognóza předpokládá používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do prvního 
čtvrtletí 2016. Přitom předpokládá kurz na hodnotě 27,4 CZK/EUR do konce roku 2015.
S blížícím se ukončením používání kurzu jako nástroje měnové politiky se měnový kurz v 
prvním čtvrtletí 2016 přimkne k hladině kurzového závazku. Po ukončení kurzového závazku,
předpokládaném ve druhém čtvrtletí, bude koruna jen velmi pozvolna posilovat, na konci 
roku 2016 dosáhne kurz hodnoty 26,3 CZK/EUR. 

Prognóza současně předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na nynějších velmi nízkých 
úrovních do prvního čtvrtletí 2016. V následujícím čtvrtletí, po opuštění režimu používání
kurzu jako nástroje měnové politiky, je očekáván nárůst tržních sazeb o cca 0,8 p.b.
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Nová prognóza tak oproti minulé předpovědi implikuje opět větší (dlouhodobější) potřebu 
uvolněných měnových podmínek, když k předpokládanému ukončení kurzového závazku 
dochází nikoliv na podzim roku 2015, ale až na jaře roku 2016.

V průběhu zpracování prognózy bylo identifikováno několik dílčích rizik a nejistot, které však 
nebyly natolik vyhraněné, aby vedly ke zpracování alternativního či citlivostního scénáře. 
Celkově je bilance rizik a nejistot nové prognózy hodnocena Sekcí měnovou a statistiky jako 
vyrovnaná.

2. Diskuze parametrů kurzového závazku

Úvahy o nastavení parametrů režimu používání kurzu jako nástroje měnové politiky, zejména 
hladiny kurzového závazku a délky období jeho využívání, vycházejí z obvyklých scénářů: 
scénáře s endogenním kurzem, který ukazuje na rozsah potřebného uvolnění měnových 
podmínek, a scénáře s variantní délkou používání kurzového závazku, který poskytuje
podklad pro úvahy ohledně načasování exitu. 

V simulaci s endogenním kurzem kulminuje oslabení koruny v prvním čtvrtletí roku 2015 
na hladině 28,1 CZK/EUR. Kurzová trajektorie je zřetelně slabší ve srovnání s verzí tohoto 
scénáře z 5.SZ, v níž dosahovala koruna nejslabší hodnoty 27,9 CZK/EUR na konci letošního 
roku (viz Graf 1). Potřeba uvolnění měnových podmínek prostřednictvím oslabeného kurzu je
tak ve srovnání s minulou prognózou výraznější, resp. dlouhodobější. Úrokové sazby jsou 
v aktuální verzi simulace s endogenním kurzem předpokládány v souladu s novou prognózou
na stávající úrovni až do prvního čtvrtletí roku 2016. 

Graf 1: Scénář s endogenním kurzem

Zpracovaný citlivostní scénář s variantami ukončení používání kurzu jako nástroje 
měnové politiky v prvním, druhém, třetím, resp. čtvrtém čtvrtletí roku 2016 (Graf 2)
naznačuje, že při předpokládaném vývoji kurzu bude setrvání ve stávajícím režimu potřeba 
minimálně do konce prvního čtvrtletí 2016 (v grafech modrá čára). V této variantě dochází 
k dostatečnému uvolnění měnové politiky zajišťujícímu zvýšení inflace lehce nad cíl v roce 

-1

-0.5

0

3M PRIBOR (%, p.a.)

I/13 I/14 I/15 I/16

0.5

1

1.5

7.SZ 2014 5.SZ 2014 premie

-0.4

0

0.4

Nominální kurz (CZK/EUR)

I/13 I/14 I/15 I/16

26

27

28

-0.4

0

0.4

Inflace CPI (%, mzr.)

I/13 I/14 I/15 I/16
0

1

2

-2

0

2

4

Růst HDP (%, mzr.)

I/13 I/14 I/15 I/16

-2

0

2

4



Omezený přístup po dobu 6 let

3/12

2016. Tomu odpovídá umístění předpokládaného exitu z režimu kurzového závazku v nové 
prognóze do druhého čtvrtletí 2016. 

Graf 2: Scénář s variantním exitem

Při zpracování prognóz v tomto roce došlo opakovaně k prodloužení horizontu používání 
kurzu jako nástroje měnové politiky, a to zejména v důsledku více protiinflačního
zahraničního vývoje. Pokud by došlo k dalšímu zhoršení zahraničních výhledů a/nebo by se 
objevila jiná protiinflační rizika, byl by současný režim měnové politiky využíván po delší 
dobu než do 1. čtvrtletí 2016 (jak předpokládá nová prognóza). Zároveň je však 
z citlivostního scénáře evidentní, že prodlužování horizontu používání kurzu jako nástroje 
měnové politiky již ovlivňuje rok 2015 minimálně a první polovinu roku 2016 jen v poměrně 
malé míře. 

Celkově lze konstatovat, že používání kurzu jako nástroje měnové politiky s hladinou 
kurzového závazku 27 CZK/EUR odvrátilo hrozbu dlouhodobé deflace, která byla ve světle 
nových údajů ještě větší, než ukazovaly analýzy před rokem, a přispělo ke zřetelnému obratu
ve vývoji ekonomiky a trhu práce. S výhodou zpětného pohledu však zároveň platí, že 
z pohledu plnění inflačního cíle mělo být k oslabení kurzu přistoupeno dříve a s větší razancí,
když ve světle deflačního vývoje cen výrobců v eurozóně by vhodnější bylo nastavení hladiny 
kurzového závazku na 28 CZK/EUR. S přihlédnutí k tomu, že se kurz pohybuje na slabších 
úrovních oproti vyhlášené hladině kurzového závazku, lze nicméně stávající nastavení 
měnových podmínek nadále považovat za v zásadě adekvátní, neboť by mělo dle prognózy 
zajistit lehké překročení inflačního cíle v roce 2016. 

Doporučujeme tedy pokračovat ve vyjádřeních bankovní rady z posledních měsíců, že ČNB 
neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016. Pokud však 
bude kumulace protiinflačních faktorů pokračovat, pak by již bylo nutno reálně 
uvažovat i o posunu hladiny kurzového závazku na slabší úroveň. Samotné další 
prodloužení platnosti stávajícího závazku by v takovém případě totiž nemuselo být dostatečné
k zajištění plnění inflačního cíle na horizontu prognózy. Tuto možnost doporučujeme odrazit 
v komunikaci ČNB (viz část 6 MPD).
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3. Vyjádření sekce bankovních obchodů

Koruna se od poloviny září pohybovala převážně mezi 27,45 – 27,6 CZK/EUR bez známky 
trendu. Na začátku třetí říjnové dekády prorazila horní hranici rozmezí a oslabila k hladině 
27,75. Hlavním důvodem tohoto oslabení bylo zobchodování klientského příkazu a 
následná realizace stoplossů.  Během svátku 28. října při nízké likviditě se sice kurz krátce
ocitl i nad 27,8 CZK/EUR, ale někteří domácí klienti využili těchto úrovní k nákupu korun 
a ta brzy korigovala zpět na hranici 27,7 CZK/EUR. K poslednímu oslabení koruny přispěla 
také nervozita před blížícím se měnovým zasedáním bankovní rady, stejně jako (realistické) 
očekávání, že ČNB přehodnotí prognózu inflace a růstu HDP směrem dolů. Tomu nahrává 
i vývoj celkové ekonomické situace v eurozóně.

Vzhledem k tomu, že nová prognóza ČNB uvedená očekávání potvrdí, lze očekávat, že po 
měnovém zasedání by případná komunikace zvyšující se pravděpodobnosti posunu 
hranice kurzového závazku mohla vést k dalšímu oslabení koruny, ovšem zřejmě ne 
výrazně nad aktuální roční maxima (kolem 28 CZK/EUR). Na druhou stranu pokud trh 
vyhodnotí komunikaci ČNB tak, že pravděpodobnost posunu intervenční hladiny je navzdory 
snížení prognózy inflace i HDP nadále nízká, mohla by koruna korigovat na silnější úrovně. S 
blížícím se koncem roku samozřejmě bude klesat i likvidita na trhu, takže jednorázové 
příkazy mohou přispět k rychlejšímu pohybu kurzu koruny na obě strany.

4. Dosavadní komunikace ČNB

Na tiskové konferenci po zářijovém měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB 
M. Singer přednesl Prohlášení bankovní rady rekapitulující minulou prognózu a hodnotící 
nově dostupné informace získané od jejího zpracování. Prognóza předpokládala stabilitu 
tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje 
měnové politiky do třetího čtvrtletí 2015. Návrat do standardního režimu měnové politiky 
přitom neměl dle prognózy znamenat posílení kurzu na úroveň před vstupem do intervenčního 
režimu, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny 
i dalších nominálních veličin. Bankovní rada vyhodnotila rizika minulé prognózy jako mírně 
protiinflační. Rizika v tomto směru plynula z vývoje v zahraničí, konkrétně z nižšího 
ekonomického růstu a utlumenějšího cenového vývoje v eurozóně a z nižšího výhledu 
světových cen potravin a ropy. Mírně proinflačním směrem naopak působila data z domácí 
ekonomiky, zejména pozorovaná inflace a růst mezd. Bankovní rada v této situaci 
zopakovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 
2016.

Během října se několik členů BR vyjádřilo k měnové politice ČNB, resp. k jejímu budoucímu 
nastavení (viz Tabulka 1). Komunikace byla v souladu s hodnocením situace bankovní radou 
na posledních dvou měnových zasedáních.

Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů bankovní rady v médiích

1.10. J. Rusnok

(Obchodní snídaně ING)

Poslední vyjádření bankovní rady indikuje, že Česká národní banka neukončí používání kurzu 
jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016… Zahájení kurzového režimu ČNB 
provedla velmi transparentně, stejně transparentně by měl být proveden i exit z režimu. V 
úvahu připadají dvě pravděpodobné varianty:

• Jednorázově ohlášený exit, následovaný růstem úrokových sazeb

• Fázovaný exit – postupné opuštění kurzového závazku s dvěma či více mezikroky.
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8.10. J. Rusnok

(Business and Investment 
Forum, Ostrava)

Rizika prognózy zůstávají mírně protiinflační. Bankovní rada na základě toho opět konstatovala, 
že Česká národní banka neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v 
roce 2016.

11.10. V. Tomšík 

(Bank of America Merrill 
Lynch Great Debates 
Conference, Washington 
D.C.)

The exit will not come before 2016, the discussions on its design (one-off vs. gradual) are still 
ongoing.

15.10. M. Hampl

(cianews.cz)

…zpětně viděno bylo tehdejší uvolnění měnových podmínek prostřednictvím zvoleného 
kurzového závazku ještě potřebnější, než ukazovaly tehdejší prognózy. A i ty byly alarmující. Je 
jasné, že jsme byli na okraji propasti, ze které by se těžko škrábalo zpět. Když srovnáme vývoj 
ekonomiky tehdy a dnes, je obrázek docela jasný… Uspíšení si oproti již vyhlášenému termínu 
nyní neumím moc představit, to by opravdu muselo nastat v ekonomice něco zcela revolučního. 
Prodloužení by pak mohlo nastat za předpokladu, že by inflační tlaky byly dále velmi utlumené v 
důsledku zpomalujícího vývoje reálné ekonomiky. Takže jednoduše řečeno, čím rychleji 
budeme oživovat, tím rychleji budeme z kurzového závazku venku. A technicky jak? Celou 
dobu se snažíme komunikovat, že se pokusíme o exit co nejhladší, co nejpřímočařejší. Máme 
nástroje, jak omezit případné přílišné kurzové skoky po exitu.

20.10. M. Singer

(Hospodářské noviny)

Dostupná čísla, která odrážejí stav ekonomiky, ukazují, že intervence zabraly docela výrazně, 
dokonce o něco více, než jsme si představovali… je evidentní, že bez toho kroku bychom zažili 
minimálně rok deflaci, ne-li déle… to, že ekonomika roste více, než jsme čekali, také znamená, 
že náš krok byl mnohem potřebnější, než jsme si mysleli, a že mohl přijít dříve.

21.10. M. Singer

(Fakulta ekonomická
Západočeské univerzity v 
Plzni)

Pro posun hladiny kurzového závazku na slabší úroveň by bylo třeba, aby bankovní rada 
shledala další zřetelné posílení protiinflačních vlivů…ČNB neukončí používání kurzu jako 
nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016.

29.10. L. Lízal 

(Setkání s klienty a partnery 
pobočky Brno)

Bankovní rada na základě toho opakovaně konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu 
jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016.

5. Reakce a očekávání finančních trhů 

Zářijové měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi analytiky. 
Z dotazníků IOFT (11.9.) vyplývalo, že na zářijovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu 
všech třináct analytiků očekávalo stabilitu základních sazeb ČNB. Podle šetření agentury 
Thomson Reuters (22.9.) všech patnáct analytiků předpokládalo stabilitu základních 
úrokových sazeb ČNB. Rovněž všech osmnáct analytiků oslovených agenturou Bloomberg
(22.9.) očekávalo stabilitu základních úrokových sazeb ČNB na zářijovém měnověpolitickém 
zasedání BR ČNB.

Podle zářijového průzkumu IOFT analytici předpokládali ukončení režimu intervencí 
v období 4Q15 až 2016. Podle průzkumu agentury Thomson Reuters analytici předpokládali 
ukončení režimu intervencí v období 4Q15 až 2H16. Větší část z nich si myslela, že režim 
intervencí bude ukončován postupně, např. úpravou intervenční hladiny kurzu. Pouze dva 
analytici očekávali, že exit z devizových intervencí bude doprovázen bezprostředním 
zvyšováním úrokových sazeb.

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR stagnovaly. Sklon výnosové křivky sazeb 
PRIBOR zůstává rostoucí (viz Graf 4). Výhled sazeb FRA implikuje očekávanou stabilitu
3M PRIBORu minimálně v ročním horizontu, tj. aktuálně do konce do konce 3Q15. To 
odpovídá očekávané neměnnosti měnověpolitických úrokových sazeb v ročním horizontu a 
zachování prémie na peněžním trhu poblíž aktuální výše. Na celém horizontu se tak tržní 
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výhled pohybuje v těsné blízkosti trajektorie sazeb konzistentní s novou prognózou ČNB (viz 
Graf 6). 

Sazby IRS od posledního zasedání BR zaznamenaly lehký posun směrem dolů v delších 
splatnostech. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 0,3 p.b., spread 
10R-1R činí 0,8 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků
IOFT (14.10.) vyplývá, že na listopadovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech 
třináct analytiků očekává stabilitu základních sazeb ČNB. Ze šetření agentury Thomson 
Reuters vyplývá, že na listopadovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech sedmnáct 
analytiků předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. Očekávání v delším 
horizontu ukazuje Tabulka 2. 

Tabulka 2: Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování další změny 2T repo sazby 
a okamžiku ukončení režimu devizových intervencí dle IOFT (14.10.)  a Thomson Reuters (31.10.)

2014 2015 2016

2H14 1H15 2H15 1H16 2H16

4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

Vysvětlivky:
 u úrokových sazeb se jedná o další očekávanou změnu každého analytika ze šetření Thomson Reuters, 

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 2T repo sazby dosahují výše 0,10 až 0,25 p.b.
      předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření IOFT
      předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření Thomson Reuters

Rovněž všech patnáct analytiků oslovených agenturou Bloomberg (3.11.) očekávalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB na listopadovém měnověpolitickém zasedání BR ČNB.

Analytici v rámci šetření IOFT a FECF očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí ze 
současných hodnot kolem 27,7 – 27,8 CZK/EUR na 27,3, resp. 27,1 CZK/EUR. Prognóza 
ČNB předpokládá pro 4Q15 kurz na úrovni 27,4 CZK/EUR. Analytici z průzkumu IOFT 
předpokládají ukončení režimu intervencí v období 4Q15 až 2016, blíže viz Tabulka 2. Podle 
průzkumu agentury Thomson Reuters analytici očekávají ukončení režimu intervencí v období 
4Q15 až 2Q16. Větší část z nich si myslí, že režim intervencí bude ukončován postupně, např. 
úpravou intervenční hladiny kurzu. Pouze tři analytici očekávají, že exit z devizových 
intervencí bude doprovázen bezprostředním zvyšováním úrokových sazeb.
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6. Měnověpolitické doporučení SMS

Sekce měnová a statistiky doporučuje na listopadovém měnovém zasedání bankovní rady:

- ponechat měnověpolitické úrokové sazby beze změny, nadále komunikovat záměr držet 
úrokové sazby na stávajících úrovních (tj. na „technické nule“) přinejmenším do okamžiku 
ukončení používání kurzu jako nástroje uvolňování měnových podmínek;

- potvrdit závazek ČNB v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení 
kurzu tak, aby udržovala kurz koruny poblíž hladiny 27 CZK/EUR;

- nadále komunikovat, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky 
dříve než v roce 2016;

- uvést, že prognóza inflace se pro zbytek roku 2014 i pro rok 2015 posouvá zřetelně směrem 
dolů, když zohlednila velmi utlumený cenový vývoj v eurozóně. V případě pokračující 
kumulace protiinflačních faktorů by tak již bylo nutno uvažovat i o posunu hladiny 
kurzového závazku na slabší úroveň, neboť samotné další prodloužení platnosti stávajícího 
závazku by v takovém případě již nemuselo být dostatečné k zajištění plnění inflačního cíle
na horizontu prognózy;

- komunikovat nadále, že návrat do standardního režimu měnové politiky nebude na 
horizontu prognózy znamenat posílení kurzu na úroveň před vstupem intervenčního 
režimu, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny 
i dalších nominálních veličin;

- u příležitosti 1. výročí zahájení používání kurzu jako nástroje měnové politiky v zesílené 
intenzitě poukazovat na přínosy tohoto kroku patrné ve vývoji české ekonomiky 
v dosavadním průběhu letošního roku (pro tento účel lze využít mj. box ve shrnutí Zprávy o 
inflaci IV/2014).
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Graf 3: Prognóza inflace ze 7.SZ 2014 a cíl ČNB

Graf 4: Výnosové křivky PRIBOR

Graf 5: Úroková rozpětí – PRIBOR
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Graf 6: 3M PRIBOR, FRA

Graf 7: 3M EURIBOR, FRA

Graf 8: IRS CZK
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Graf 9: Výnosová křivka českých státních dluhopisů

Graf 10: Úrokové rozpětí v ČR

Graf 11: Kurzy středoevropských měn (1.8. = 1,0)
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Graf 12: Kurz CZK/EUR

Graf 13: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v %

Graf 14: Inflační očekávání a vnímání inflace v případě domácností (mezinárodní srovnání)
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Graf 15: Inflační očekávání dalších subjektů v české ekonomice v %

Graf 16: Vějířový graf úrokových sazeb v %

Graf 17: Prognóza měnového kurzu CZK/EUR
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