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Měnověpolitické doporučení pro 8. SZ 2014
Sekce měnová a statistiky

1. Prognóza ze 7. SZ 2014 a její naplňování dle 8. SZ 2014

Východiskem pro prosincové měnověpolitické zasedání zůstává makroekonomická prognóza
ze 7. SZ 2014. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, předpoklady 
a vyznění této prognózy.

Česká ekonomika v letošním roce zřetelně roste. K tomu přispívají všechny složky domácí 
poptávky, záporný příspěvek má pouze čistý vývoz. Celková i měnověpolitická inflace se
ve druhé polovině roku odpoutaly od blízkosti nulových hodnot, stále se však nacházejí pod 
dolní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.

Růst ekonomické aktivity v efektivní eurozóně zpomalil, přičemž zrychlovat začne dle 
předpokladů stávající prognózy až v roce 2015. V letošním roce je očekáván 1% růst
efektivního HDP, v následujících dvou letech pracuje stávající prognóza s předpokladem jeho 
zrychlování na 1,6 % a 2,1 %. Vlivem předchozího dlouhodobého ekonomického útlumu 
a poklesu cen komodit pokračuje pokles výrobních cen v eurozóně, 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 předpokládáno 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 odráží
nedávné uvolnění měnové politiky ECB a její předpokládané pokračování na horizontu 
prognózy s využitím nekonvenčních nástrojů. Postupné oslabování eura vůči americkému 
dolaru se dle stávající prognózy předpokládá na téměř celém horizontu prognózy. Prognóza 
předpokládala, že ceny ropy by měly v následujících dvou letech pozvolna narůstat z výchozí 
úrovně poblíž 90 USD/barel.

Podle stávající prognózy 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 očekávaného 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. 

Stávající 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 a na 
konci roku 2016 dosáhne 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 0,8 p.b.
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Na listopadovém měnověpolitickém zasedání vyhodnotila bankovní rada rizika prognózy 
jako vyrovnaná. Uvedla přitom, že slabší stávající úroveň kurzu vůči vyhlášenému závazku 
pomáhá nejen k návratu inflace ke dvouprocentnímu cíli, ale i pokračujícímu udržitelnému 
růstu ekonomiky. Bankovní rada v této situaci zopakovala, že Česká národní banka neukončí 
používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016.

V aktualizovaném scénáři stávající prognózy se dle 8. SZ (na bázi listopadového vydání 
publikace Consensus Forecasts) výhled celkové inflace posouvá ve zbývající části letošního 
roku a téměř po celý příští rok znatelně směrem dolů. To odráží zejména aktuální pokles 
světových cen energetických komodit a nižší pozorovanou domácí inflaci spolu 
s přehodnocením výhledu zahraniční inflace. Nad rámec toho existují dodatečná rizika 
spojená především s možným ještě více protiinflačním vývojem v eurozóně. V souhrnu je tak 
bilance rizik stávající prognózy v 8. SZ hodnocena jako protiinflační. 

V další části MPD je popsán dodatečně aktualizovaný scénář stávající prognózy (na bázi 
prosincového vydání publikace Consensus Forecasts) a uvedena její další rizika. Následuje 
popis aktuálních verzí scénáře s endogenní trajektorií kurzu a scénáře variantního načasování 
exitu, resp. pasáž přinášející další měnověpolitické úvahy. Poté následují vyjádření Sekce 
bankovních obchodů a kapitoly věnované komunikaci ČNB a očekáváním finančních trhů. 
Textovou část dokumentu pak uzavírá vlastní měnověpolitické doporučení SMS.

2. Aktualizovaný scénář stávající prognózy a její další rizika

Níže uvedená aktualizace stávající prognózy zachovává její předpoklad, že k opuštění režimu 
používání kurzu jako nástroje měnové politiky dojde ve druhém čtvrtletí roku 2016.
Aktualizace ukazuje posuny ve výhledu jednotlivých makroekonomických veličin na základě 
nových dat publikovaných od doby zpracování stávající prognózy, a to včetně aktualizace 
předpokladů o vývoji ve vnějším prostředí dle prosincového vydání publikace Consensus 
Forecasts a aktuálních tržních výhledů, které nebylo při zpracování 8. SZ k dispozici. Tato 
simulace se z hlediska výhledu celkové inflace posouvá oproti stávající prognóze na celém 
horizontu směrem dolů. V tomto směru působí v největší míře aktuální pokles světových cen 
energetických komodit promítající se do nižšího výhledu regulovaných cen v roce 2015. 
Protiinflační dopad má rovněž nižší pozorovaná domácí inflace spolu s přehodnocením 
výhledu zahraniční inflace i ekonomické aktivity směrem dolů, přičemž prosincový CF snížil 
očekávaný vývoj cen v efektivní eurozóně pro celý predikční horizont, tj. včetně roku 2016. 
Také data z domácí ekonomiky vyznívají v souhrnu lehce protiinflačně v důsledku pomaleji 
rostoucích mezd. 

Nad rámec nových informací zachycených ve výše uvedené simulaci existují dodatečná 
protiinflační rizika. Ta jsou spojena především s možným nadhodnocením očekávaného 
růstu ekonomické aktivity i cen v efektivní eurozóně, resp. účinností opatření ECB v boji 
s rizikem deflace. V opačném směru, avšak v malém rozsahu, působí možnost setrvání kurzu 
na mírně slabších hladinách oproti předpokladům prognózy.

V souhrnu se tak bilance rizik stávající prognózy posouvá oproti jejímu hodnocení 
v 8. SZ ještě více protiinflačním směrem, a to vlivem aktualizace předpokladů o vývoji
vnějšího prostředí. 
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Graf 1:  Srovnání aktualizovaného scénáře prognózy (12. CF) se stávající prognózou 

3. Diskuse 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 aktualizovaného 
scénáře s endogenním kurzem, který ukazuje na rozsah potřebného uvolnění měnových 
podmínek, a ze scénáře s variantní délkou používání kurzového závazku, který poskytuje 
podklad pro úvahy ohledně načasování exitu. 

Aktualizovaná simulace s endogenním kurzem ukazuje (Graf 2), že vlivem zahrnutí nových 
dat kulminuje požadované oslabení kurzu na hladině kolem 28 CZK/EUR, což je téměř stejná 
úroveň jako v 7.SZ. V tom se promítá zejména skutečnost, že aktualizovaná simulace vychází 
z pozorované úrovně kurzu v dosavadním průběhu 4Q2014 (27,60 CZK/EUR), která je o 
poznání silnější, než implikoval scénář s endogenním kurzem pro toto období v 7. SZ.1  

                                                
1 Pokud by byl tento scénář ze 7.SZ aktualizován o nové informace s výjimkou pozorované hladiny měnového 
kurzu, implikoval by oslabení kurzu až nad hladinu 28,5 CZK/EUR v prvním čtvrtletí 2015, což ukazuje na 
poměrně silnou potřebu dalšího uvolnění měnové politiky. Kurz na této úrovni by přitom zajistil dosažení 
inflačního cíle ještě do konce roku 2015 a jeho zřetelné překročení v roce 2016. 
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Protiinflační vliv nově dostupných dat přitom současně vede k tomu, že oslabování kurzu
kulminuje v aktualizovaném scénáři o několik čtvrtletí později než v 7. SZ, přičemž kurz je 
v celém zbytku horizontu znatelně slabší, než tomu bylo v minulé verzi tohoto scénáře. Z toho 
vyplývá, že potřeba dalšího uvolnění měnových podmínek prostřednictvím kurzu je nyní
výraznější, resp. déletrvající. Inflace je v simulaci s endogenním kurzem na bázi nových dat
v nejbližších několika čtvrtletích výrazně nižší než v její minulé verzi, v čemž se vedle již 
zmíněného zpočátku silnějšího kurzu odráží zejména nižší pozorovaná inflace, nižší výhled 
regulovaných cen a nižší výhled zahraniční inflace2. Růst HDP je v aktualizované simulaci
nejprve pomalejší, a to vlivem snížení výhledu zahraniční poptávky pro nejbližší období, poté 
v závěru horizontu prognózy dochází ke zvýšení prognózy růstu české ekonomiky, mj. vlivem
slabšího kurzu.

Graf 2:  Srovnání aktualizované simulace s endogenním kurzem s její verzí ze 7.SZ 

Pro potřeby úvah ohledně délky období, po něž bude používán kurz jako nástroj měnové 
politiky, byly aktualizovány simulace hypotetických variant načasování exitu. Jedná se 
o varianty s používáním kurzu do prvního až čtvrtého čtvrtletí roku 2016.3 Varianta 
s používáním kurzu do konce prvního čtvrtletí 2016 (červená čára) odpovídá nastavení exitu 
ve stávající prognóze, resp. v její výše prezentované aktualizaci. V této variantě přitom inflace 
poté, co se v průběhu roku 2016 dostane těsně nad 2% cíl, na přelomu let 2016 a 2017
opětovně viditelně klesne pod úroveň cíle. Až počínaje variantou s používáním kurzu do 
konce třetího čtvrtletí 2016 (černá čára) dochází k udržení inflace nad 2% cílem i v delším 
horizontu.

                                                
2 I tato simulace byla provedena na zahraničních výhledech z CF12, které nebyly pro 8. SZ k dispozici.
3 Všechny varianty předpokládají, že kurz bude nejprve stabilní na hodnotě 27,40 CZK/EUR a až v posledním 
čtvrtletí používání kurzu se koruna přimkne k hladině závazku (27 CZK/EUR). 
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Graf 3:  Scénář setrvání kurzu na 27,40 CZK/EUR s variantami používání kurzu jako nástroje do prvního 
až čtvrtého čtvrtletí 2016

4. Další měnověpolitické úvahy

V poslední době dochází pod vlivem negativních zpráv k opakovanému přehodnocování 
výhledů zahraničního ekonomického vývoje směrem k nižšímu ekonomickému růstu, 
utlumenějšímu vývoji průmyslových i spotřebitelských cen a nižším cenám ropy. 
V nastoupeném trendu pokračuje i poslední dostupný, tj. prosincový Consensus Forecasts, 
resp. poslední tržní výhledy. Nelze proto vyloučit, že výhledy vnějšího prostředí budou
snižovány i nadále. Navíc v posledních týdnech a dnech pozorujeme prudký pokles cen ropy. 
Ten je sice třeba chápat jako pozitivní nabídkový šok, který v delším horizontu přispěje 
k rychlejšímu růstu ekonomického výkonu mnoha zemí, z pohledu inflačních očekávání však 
jeho krátkodobé dopady ve směru poklesu cen nepřicházejí ve vhodnou dobu. A to obzvláště, 
když na trhu přetrvává skepse ohledně dostatečnosti dosavadních opatření ECB v boji proti 
hrozbě deflace.

Nelze tak vyloučit, že v příštím roce zůstane růst ekonomické aktivity v eurozóně velmi 
utlumený, přičemž v takovém prostředí může pozorované či pokračující skokové snižování
cen komodit vést k poklesu nejen průmyslových, ale i spotřebitelských cen.

Pokud půjde skutečně vývoj vnějšího prostředí tímto směrem, pak by při setrvání kurzu 
koruny na stávající hladině došlo k podstřelování inflačního cíle na horizontu měnové 
politiky. Navíc by další prodloužení platnosti kurzového závazku na jeho stávající hladině již 
nevedlo k dosažení cíle ani do konce predikčního horizontu. Opět by tedy hrozilo, že inflační 
očekávání přestanou být ukotvena cílem ČNB a začne docházet k autonomnímu zvyšování 
ex-ante reálných úrokových sazeb s negativními dopady na inflaci i rychlost ekonomického 
růstu. Bylo by tudíž potřeba měnové podmínky uvolnit využitím druhého parametru
kurzového závazku, tj. posunem jeho hladiny na slabší úroveň. Pro případný budoucí posun 
této úrovně je dobrým východiskem výše prezentovaná simulace s endogenním kurzem.
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Vycházíme z toho, že kurz (kurzový závazek) je nástrojem, který bude využíván v obou svých 
dimenzích (délka i hladina), bude-li to situace vyžadovat, a to zcela v duchu předchozí 
komunikace ČNB. V listopadu 2013 vytvořená rezerva v nastavení měnových podmínek již 
byla následným výrazně protiinflačním vývojem v zahraničí vyčerpána. Pro udržení 
kredibility inflačního cíle a měnové politiky ČNB jako takové je potřeba na sílící 
protiinflační vlivy reagovat konzistentně s naším měnověpolitickým režimem. Nominální 
kotvou pro očekávání ekonomických subjektů přitom je (a měl by nadále zůstat) inflační 
cíl, nikoliv současná hladina kurzového závazku (byť je bezprecedentní kurzová stabilita 
v posledním roce vnímána ekonomickými subjekty převážně velmi pozitivně). Možnosti 
použití kurzového nástroje nebyly vyčerpány a trh velmi bedlivě sleduje, zda je ČNB ochotná 
či připravená kurzem jako nástrojem měnové politiky dále hýbat, tj. v případě potřeby
posunout hladinu kurzového závazku na slabší úroveň.

Výše uvedené úvahy navrhujeme v přiměřené míře promítnout v komunikaci ČNB (viz část 
8 MPD). Tato komunikace by mohla vést k žádoucímu posunu kurzu na slabší úroveň, a to 
bez nutnosti dalších kroků. Jinými slovy by mohla fungovat podobně pozitivně jako verbální 
intervence od podzimu 2012 do léta 2013. Pokud by v současné situaci vývoj nadále
nepokračoval v prohlubování protiinflačních rizik, byla by navržená verbální intervence 
dostatečná. Naopak pokud by protiinflační rizika dále sílila, pak by se dle našeho názoru ČNB 
posunu hladiny kurzového závazku na slabší hladinu nakonec stejně nevyhnula, a bylo by 
dobře – jak opět ukazuje zkušenost let 2012-2013 – aspoň mít možnost tohoto posunu
dopředu komunikovanou.

5. Vyjádření sekce bankovních obchodů

Koruna mírně oslabovala před předchozím měnovým zasedáním ČNB v očekávání, zda 
zhoršení prognózy povede ke změně rétoriky centrální banky. K tomu nedošlo, naopak koruna 
posílila v reakci na výrok, že se bankovní rada vůbec nezabývala změnou hladiny závazku. 
Od té doby je obchodování klidné v úzkém pásmu a podobný vývoj očekáváme až do konce 
roku. Nízká likvidita však zvyšuje riziko přechodně vyšší volatility. Pokud by došlo 
k zásadnější změně rétoriky ČNB na nadcházejícím měnovém zasedání, zejména na 
téma hladiny kurzového závazku, je pravděpodobné i výraznější oslabení kurzu.
Případné další oddálení exitu by takovou reakci kurzu zřejmě nevyvolalo, ale bylo by pro trh 
pravděpodobně překvapující, neboť poslední posunutí bylo chápáno trhem jako finální 
s tím, že potřeba dalšího uvolnění měnové politiky již bude realizována změnou 
intervenční hladiny.

6. Dosavadní komunikace ČNB

Na tiskové konferenci po listopadovém měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB 
M. Singer přednesl Prohlášení bankovní rady rekapitulující novou prognózu a její 
předpoklady. Prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na 
stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do prvního 
čtvrtletí roku 2016. Následný návrat do standardního režimu měnové politiky přitom nebude 
znamenat posílení kurzu na úroveň před vstupem do intervenčního režimu, protože 
v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do domácích cen i dalších nominálních 
veličin. Bankovní rada vyhodnotila rizika nové prognózy jako vyrovnaná. Bankovní rada 
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v této situaci opět konstatovala, že Česká národní banka neukončí používání kurzu jako 
nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016.

Během listopadu a prosince 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 měnových zasedáních a v řadě případů tlumila 
očekávání posilování kurzu po provedení „exitu“.

Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů bankovní rady v médiích

7.11. K. Janáček

(XIII. Exportní fórum 
(Asociace exportérů –
prezentace)

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a 
používání kurzu jako nástroje měnové politiky do prvního čtvrtletí 2016. Následný návrat do 
standardního režimu měnové politiky přitom nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před 
zahájením intervencí ČNB.

9.11. M. Singer 

(ČT1)

My jsme odhodláni udělat vše pro to, aby ukončení režimu bylo hladké. My jsme měli vždycky 
kurzovou politiku takovou, že příliš rychlé výkyvy kurzu prostě nedopustíme.

12.11. M. Singer 

(ČT24)

…my v tuhle chvíli říkáme, že ta prognóza indikuje, že by to (využívání kurzu jako nástroje)
mělo končit někdy ne dříve než v roce 2016. Jestli eurozóna odvrátí svoji deflační hrozbu, tak si 
myslím, že ta prognóza je velmi spolehlivá… My prostě ukončíme ten režim v okamžiku, kdy v 
ekonomice bude dostatečná poptávka, porostou mzdy a to začne tlačit nahoru ceny v míře, že 
by neukončení a nepřitvrzení měnové politiky neumožňovalo být blízko inflačního cíle. To 
znamená, že v tom okamžiku buď budeme zvedat úrok, my si počkáme po vyhlášení konce, 
uvidíme, co nám udělá kurz, rovnou říkám dopředu, že nepřipustíme žádné silné posilování, tak 
jako jsme byli vždycky připraveni intervenovat, prostě ten režim v tomhle tom smyslu zůstává, a 
postupně začneme zvedat sazby, to zas není takový ohromující zázrak. 

18.11. V. Tomšík

(Kolokvium ČNB -  
prezentace)

… návrat do standardního režimu měnové politiky přitom nebude znamenat posílení kurzu na 
úroveň před vstupem do intervenčního režimu, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího 
kurzu koruny do domácích cen i dalších nominálních veličin…Přistoupení k využívání kurzu 
jako nástroje měnové politiky bylo transparentní a stejný bude pravděpodobně i exit. Exit může 
být realizován jednorázově i v sérii kroků. Exit by měl být sametový, i když jednorázové výkyvy 
nikdo nemůže vyloučit. Případné nadměrné výkyvy ale bude ČNB vyhlazovat. Klíčové je 
správné načasování exitu. Existuje přitom dilema mezi hladkým průběhem exitu a 
pravděpodobností vyhnutí se návratu k nulové dolní hranici úrokových sazeb.

26.11. M. Singer 

(Lidové noviny)

Řekli jsme dost jasně, že tento režim tady bude určitě do roku 2016. Pak už ale nebudeme mít 
žádný přesně stanovený strop pro posilování koruny. Nebude tu už žádná numerická hodnota, 
jako je v současnosti kurz 27 korun za euro. Prostě budeme připraveni intervenovat vůči 
prudkým změnám kurzu – stejně jako v minulosti… Využívání kurzu pro cílování inflace ale 
opustíme až v okamžiku, kdy si budeme „sakra“ jistí, že už ho pro nejbližší období 
nepotřebujeme. Poté samozřejmě mohou v případě potřeby následovat verbální intervence. A 
pokud by nezabraly ty verbální, tak i reálné intervence. Ale pak už skutečně nebudeme říkat, 
jaký je náš cíl, pokud jde o kurz koruny. Prostě řekneme – teď nám ta změna kurzu připadá 
prudká, proto intervenujeme a nakupujeme či prodáváme zahraniční měnu… Nelze to vyloučit 
(změnu kurzového závazku) ale bez mnohem dramatičtější změny ekonomické situace to 
považuji za velmi nepravděpodobné. Nezdá se, že by k tomu byla v bankovní radě vůle.

28.11. M. Hampl

(Economix)

Pro mě návrat do normálu nastane v okamžiku, kdy poprvé zase zvýšíme úrokové sazby. Jestli 
sledujete to, co říkáme ve veřejné komunikaci, tak víte, že jsme deklarovali, že to období 
nejspíš nenastane dříve než v roce 2016… Považuji něco takového za krajně, krajně 
nepravděpodobné (dřívější opuštění závazku než v roce 2016), protože vývoj reálné ekonomiky 
a vývoj inflace naznačuje spíše opak… Úplně vyloučeno na světě není nic, ale platí totéž jako u 
toho roku 2016, považuji to za nepravděpodobné (kurz ještě více oslabit).

5.12. M. Singer 

(Wood Winter Conference -
prezentace)

CNB Bank Board decided unanimously to leave interest rates unchanged; 2W repo rate 
remains at 0.05%. Forecast assumes market interest rates will be flat at current very low level 
and exchange rate will be used as monetary policy instrument until 2016 Q1.The CNB will not 
discontinue the use of the exchange rate as a monetary policy instrument before 2016.

8.12. M. Singer Až ho budeme opouštět (kurz jako nástroj), bude mu ekonomika mnohem více přizpůsobená 
včetně temp růstu mezd, cen a všech ostatních veličin. To zaprvé. Zadruhé těžko ho budeme 
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(E15)
opouštět, pokud bychom v tom okamžiku chtěli nějaké dramatické přitvrzení měnové politiky. 
Neboli – pokud by kurz měl začít přitvrzovat měnovou politiku svým dramatickým posilováním, 
vždycky můžeme zasáhnout. Jen už není řečeno, že sedmadvacet korun je ta svatá hodnota…
Dá se svým způsobem předvídat jenom jakoby krajní hrana, my říkáme rok 2016 (opuštění 
kurzu jako nástroje).

7. Reakce a očekávání finančních trhů 

Listopadové měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi 
analytiky. Z dotazníků IOFT (14.10.) vyplývalo, že na listopadovém zasedání BR ČNB 
i v ročním horizontu všech třináct analytiků očekávalo stabilitu základních sazeb ČNB. Podle
šetření agentury Thomson Reuters (31.10.) všech sedmnáct analytiků předpokládalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB. Rovněž všech patnáct analytiků oslovených agenturou 
Bloomberg (3.11.) očekávalo stabilitu základních úrokových sazeb ČNB na listopadovém 
měnověpolitickém zasedání BR ČNB.

Podle průzkumu IOFT analytici z průzkumu IOFT v listopadu předpokládali ukončení režimu 
intervencí v období 4Q15 až 2016. Podle průzkumu agentury Thomson Reuters analytici 
předpokládali ukončení režimu intervencí v období 4Q15 až 2Q16. Větší část z nich si 
myslela, že režim intervencí bude ukončován postupně, např. úpravou intervenční hladiny 
kurzu. Pouze tři analytici očekávali, že exit z devizových intervencí bude doprovázen 
bezprostředním zvyšováním úrokových sazeb.

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR zůstaly stabilní, sklon výnosové křivky 
sazeb PRIBOR je rostoucí (viz Graf 6). Výhled sazeb FRA implikuje očekávanou stabilitu 
3M PRIBORu minimálně v ročním horizontu, tj. aktuálně do konce roku 2015. To odpovídá 
očekávané neměnnosti měnověpolitických úrokových sazeb přinejmenším do stejné doby 
a zachování prémie na peněžním trhu poblíž aktuální výše. Na celém horizontu se tak tržní 
výhled pohybuje v těsné blízkosti trajektorie sazeb konzistentní se stávající prognózou ČNB 
(viz Graf 8). 

Sazby IRS od posledního zasedání BR zaznamenaly lehký posun směrem dolů v delších 
splatnostech. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 0,2 p.b., spread 
10R-1R činí 0,6 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (12.12.) vyplývá, že na prosincovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech 
třináct analytiků očekává stabilitu základních sazeb ČNB. Ze šetření agentury Thomson 
Reuters vyplývá, že na prosincovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech šestnáct 
analytiků předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. Očekávání v delším 
horizontu ukazuje Tabulka 2. 
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Tabulka 2: Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování další změny 2T repo sazby 
a okamžiku ukončení režimu devizových intervencí dle IOFT (12.12.)  a Thomson Reuters (15.12.)

2015 2016 2017

1H15 2H15 1H16 2H16 1H17

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17

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 0,20 až 0,45 p.b.
      předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření IOFT
      předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření Thomson Reuters

Analytici v rámci šetření IOFT a FECF očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí ze 
současných hodnot kolem 27,6 CZK/EUR na 27,3, resp. 27,4 CZK/EUR. Prognóza ČNB 
předpokládá pro 4Q15 kurz na úrovni 27,4 CZK/EUR. Analytici z průzkumu IOFT i Thomson 
Reuters předpokládají ukončení režimu intervencí v období 1Q16 až 1Q17, blíže 
viz Tabulka 2.
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8. Měnověpolitické doporučení SMS

Sekce měnová a statistiky doporučuje na prosincovém 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;

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

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

- uvést, že bilance rizik stávající prognózy je protiinflační, když odráží zejména méně 
příznivý hospodářský a cenový vývoj v zahraničí ve srovnání s tím, co bylo předpokládáno, 
spolu s pozorovaným prudkým poklesem cen ropy, a že vývoj se může v tomto směru
ubírat i nadále;

- současně komunikovat, že pokud bude vývoj v tomto směru pokračovat, bude nezbytné
uvažovat o posunu hladiny kurzového závazku na slabší úroveň;

- komunikovat nadále, že návrat do standardního režimu měnové politiky nebude na 
horizontu prognózy znamenat posílení kurzu na úroveň před zahájením intervencí 
České národní banky, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do 
cenové hladiny i dalších nominálních veličin. 
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Graf 4: Prognóza inflace ze 7.SZ 2014 a cíl ČNB

Graf 5: Výnosové křivky PRIBOR

Graf 6: Úroková rozpětí – PRIBOR
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Graf 7: 3M PRIBOR, FRA

Graf 8: 3M EURIBOR, FRA

Graf 9: IRS CZK
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Graf 10: Výnosová křivka českých státních dluhopisů

Graf 11: Úrokové rozpětí v ČR

Graf 12: Kurzy středoevropských měn (1.10. = 1,0)
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Graf 13: Kurz CZK/EUR

Graf 14: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v %

Graf 15: Inflační očekávání a vnímání inflace v případě domácností (mezinárodní srovnání)
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Graf 16: Inflační očekávání dalších subjektů v české ekonomice v %

Graf 17: Vějířový graf úrokových sazeb v %

Graf 18: Prognóza měnového kurzu CZK/EUR
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