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Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2015
Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář prognózy z 1. SZ 2015

Východiskem pro únorové měnověpolitické zasedání je nová makroekonomická prognóza 
z 1. SZ 2015. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, předpoklady 
a vyznění nové prognózy.

Česká ekonomika v závěru roku 2014 pokračovala v růstu, a to s přispěním všech složek 
domácí poptávky, čistý vývoz přispěl naopak záporně. Celková i měnověpolitická inflace se 
během čtvrtého čtvrtletí 2014 výrazně snížily, a koncem roku se tak nacházely hluboko pod 
dolní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Pokračoval meziroční pokles regulovaných cen 
a v prosinci začaly klesat i ceny pohonných hmot a potravin. Lehce se zvýšila pouze 
korigovaná inflace bez pohonných hmot, v níž se projevoval vliv oslabeného kurzu koruny 
i růstu domácí ekonomiky a mezd.

Podle předpokladu prognózy by v letošním roce měl růst ekonomické aktivity v efektivní 
eurozóně dosáhnout 1,5 % a v příštím roce dále zrychlit na 2 %. Ceny průmyslových výrobců
v eurozóně meziročně výrazně klesají, rovněž spotřebitelská inflace je ve většině zemí 
eurozóny záporná. V průběhu letošního roku by mělo dojít k obratu v cenovém vývoji, a to 
díky zrychlení tempa růstu ekonomiky eurozóny a oslabujícímu kurzu eura. K odeznění 
deflačních tlaků by mělo přispět i další uvolnění měnové politiky ECB, které se 
odráží v nízkém výhledu tržních úrokových sazeb 3M EURIBOR. Výhled ceny ropy Brent 
zohledňuje její nedávný propad, přičemž v následujícím období se očekává její jen mírný 
nárůst.

Zrychlující zahraniční poptávka, nízké ceny ropy, uvolněné domácí měnové podmínky 
a expanzivní působení fiskální politiky vyústí letos v přírůstek HDP o 2,6 %. V příštím roce 
růst ekonomiky zrychlí na 3 % zejména v důsledku dalšího urychlení dynamiky zahraniční 
poptávky. Rostoucí ekonomická aktivita se na trhu práce bude i nadále projevovat
zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky. Míra nezaměstnanosti bude 
nadále postupně klesat. Dynamika mezd v podnikatelské sféře se zvýší, totéž bude v letošním 
roce platit i pro mzdy v nepodnikatelské sféře.

Prognóza očekává nulové, resp. mírně záporné, hodnoty celkové i měnověpolitické 
inflace v roce 2015 a jejich následné zvýšení k 2% cíli až ve druhé polovině roku 2016. 
Celkové tlaky na růst spotřebitelských cen se v nejbližším období téměř vytratí, neboť pokles 
výrobních cen v eurozóně v kombinaci s propadem světových cen energetických komodit 
povede k výraznému snížení nákladů plynoucích z dovozních cen. Směrem ke zvyšování cen 
bude naopak na celém horizontu prognózy působit pokračující růst domácí ekonomické 
aktivity a pozvolna zrychlující dynamika mezd. 

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni
a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016, tedy na celém svém 
horizontu. Krátkodobá prognóza kurzu koruny vůči euru pro první čtvrtletí 2015 (27,8 
CZK/EUR) zohledňuje jeho oslabení v první polovině ledna, v dalších čtvrtletích prognóza 
předpokládá jeho stabilitu na obdobné úrovni jako v průběhu minulého roku 
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(27,5 CZK/EUR), která je mírně slabší než vyhlášená hladina asymetrického kurzového 
závazku. 

V průběhu zpracování prognózy bylo identifikováno několik nejistot, kam patří zejména 
propagace doposud umírněného růstu mezd do budoucnosti a dopady prudkého poklesu cen 
energetických surovin. Nejistota panuje také o tom, do jaké míry zahraniční výhledy již 
zohlednily uvedený propad cen ropy a rovněž uvolnění měnové politiky ECB na jedné straně, 
a zpomalující poptávku v rozvíjejících se zemích na druhé straně. Tyto nejistoty však nejsou 
natolik výrazné nebo vyhraněné, aby vedly ke zpracování plnohodnotného alternativního 
scénáře prognózy. Celkově je bilance rizik a nejistot nové prognózy hodnocena Sekcí 
měnovou a statistiky jako vyrovnaná.

2. Diskuze parametrů kurzového závazku

Podle nové prognózy bude inflace zejména v první polovině horizontu měnové politiky 
stále poměrně výrazně pod cílem, a to i přesto, že používání kurzu jako nástroje měnové 
politiky je v nové prognóze předpokládáno až do konce příštího roku (tedy nikoliv pouze do 
prvního čtvrtletí roku 2016 jako v minulé prognóze).

V této situaci jsou standardním východiskem úvah o případné změně parametrů kurzového 
závazku – jeho hladiny a doby jeho využívání – následující scénáře. Scénář s endogenním 
kurzem, který ukazuje rozsah potřebného uvolnění měnových podmínek prostřednictvím 
měnového kurzu a scénář s volnými sazbami, který signalizuje rozsah potřebného uvolnění 
měnových podmínek při použití tradičního nástroje – tedy skrze hypotetické snížení 
úrokových sazeb.

V simulaci s endogenním kurzem kulminuje oslabení koruny ve druhém čtvrtletí roku 2015 
na hladině 29 CZK/EUR (viz Graf 1). Inflace se v tomto scénáři nachází v nejbližších 
čtvrtletích výrazně pod minulou trajektorií, vzhledem k rychlosti kurzové transmise však 
v tomto případě neklesá až do záporných hodnot; v roce 2016 se pak ale dostává nad 2% cíl 
ČNB, resp. až na horní hranici jeho tolerančního pásma. Kurzová trajektorie je přitom ve 
srovnání s minulou verzí scénáře zřetelně slabší na celém horizontu. Potřeba uvolnění 
měnových podmínek prostřednictvím oslabení kurzu je tedy prizmatem tohoto scénáře ve 
srovnání se 7. SZ 2014 výrazně silnější a déletrvající.

Graf 1: Scénář s endogenním kurzem
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Simulace s volnými sazbami abstrahující od existence nulové dolní meze a kurzového 
závazku na hladině 27 CZK/EUR naznačuje potřebu bezprostředního uvolnění měnových 
podmínek v rozsahu hypotetických tří až čtyř snížení repo sazby o standardních
0,25 procentního bodu.1 To je srovnatelný rozsah snížení úrokových sazeb, jaký implikovala 
prognóza na podzim 2013, než bylo přistoupeno k použití kurzu jako nástroje dalšího 
uvolnění měnové politiky. Aktuální simulace s volnými sazbami přitom pracuje s obvyklou 
mírou vyhlazování úrokových sazeb v reakční funkci centrální banky. Scénář současně
implikuje průměrnou úroveň kurzu 27,8 CZK/EUR v první polovině roku 2015 s následným 
pozvolným posilováním na hodnotu 26,8 CZK/EUR ke konci roku 2016. Inflace se v tomto 
případě po přechodném poklesu do záporných hodnot vrací nad nulu od začátku roku 2016 a 
dosahuje 2% inflačního cíle v jeho čtvrtém čtvrtletí.

Z výše uvedeného vyplývá, že v nové prognóze předpokládané nastavení měnové politiky 
nevede k jejímu dostatečnému uvolnění, a to jak z hlediska plnění inflačního cíle, 
tak z hlediska vytvoření předpokladů pro budoucí ukončení režimu používání kurzu 
jako nástroje měnové politiky na horizontu predikce. 

3. Cena ropy a flexibilita cílování inflace

V aktuální ekonomické situaci a navazujících úvahách o nastavení měnové politiky hraje 
zásadní roli prudký propad cen energetických surovin.2 Tato část MPD diskutuje, zda by měl 
být tento – pro českou ekonomiku pozitivní nabídkový (resp. nákladový) – šok interpretován 
jako důvod pro uplatnění některého z prvků flexibility našeho režimu cílování inflace (např. 
v podobě ex-ante výjimky z plnění inflačního cíle).

Ke kvantifikaci vlivu ropného šoku na ekonomiku byla v 1. SZ 2015 použity 
simulace s využitím satelitní verze jádrového predikčního modelu g3 s explicitním 
zachycením vlivu cen ropy (viz Graf 2 a též část II.4 Situační zprávy). První simulace
zahrnuje propad ceny ropy pod hladinu 50 USD/barel následovaný jen pozvolným nárůstem 
její ceny, což odpovídá předpokladům nové prognózy. Druhá simulace zachycuje 
hypotetickou situaci, ve které by se cena ropy v celém prognostickém horizontu nacházela na 
úrovni 100 USD/barel.3 Dopad nižších cen ropy do spotřebitelských cen směrem dolů je nad 
rámec čisté inflace zhruba z poloviny dán nižším růstem regulovaných cen a ve svém maximu 
přesahuje 1 procentní bod. Zhruba stejně velký je v absolutní hodnotě pozitivní dopad do 
růstu HDP. Nižší náklady také umožňují firmám mírně urychlit růst mezd.

Na horizontu měnové politiky, tedy v první polovině příštího roku, snižuje propad cen ropy 
inflaci o necelý 1 procentní bod. Nebýt propadu cen ropy by tedy prognóza inflace byla na 
horizontu měnové politiky poblíž 2% cíle ČNB. Na druhou stranu růst ekonomiky by po 
dočasném zpomalení na přelomu minulého a letošního roku oživoval výrazně pomaleji oproti 
prognóze. Nad rámec toho byla zpracována i simulace s endogenním kurzem založená na 

                                                
1 Konkrétně scénář implikuje hodnotu 2T repo sazby ve výši -0,8 % v prvním čtvrtletí tohoto roku, -1 % ve 
druhém čtvrtletí a -0,8 % ve čtvrtletí třetím.
2 Cena ropy od poloviny loňského roku strmě klesla z hodnot přesahujících 100 USD/barel na méně než 
polovinu, podobný průběh prognóza se zpožděním očekává i u světových cen zemního plynu. Prognóza 
předpokládá v souladu s aktuálním tržním výhledem postupný nárůst cen ropy z výchozích hodnot kolem 
50 USD/barel na přibližně 65 USD/barel na konci roku 2016. Nelze však vyloučit ani další pokles ceny ropy 
a/nebo její setrvání na velmi nízké úrovni i v průběhu dalších měsíců.
3 Vliv tohoto hypotetického průběhu ceny ropy je ve scénáři zohledněn jednak přímo skrze příslušný blok 
ekonomických mechanismů v rozšířeném modelu g3 a jednak prostřednictvím domácích regulovaných cen 
energií pro domácnosti. Pokles cen ropy vede s mírným zpožděním k poklesu cen pohonných hmot. Náklady v 
ostatních sektorech ekonomiky se tak snižují a způsobují všeobecný nárůst reálné poptávky při nižších cenách.
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fixaci ceny ropy na úrovni 100 USD/barel. Ta implikuje oslabení kurzu na necelých
28,2 CZK/EUR v první polovině roku 2015.

Vliv ropného šoku na očekávaný vývoj inflace a související potřebu uvolnění měnové 
politiky je tedy kvantitativně významný. Stejně velká je tedy i jeho role v aktuálním 
měnověpolitickém rozhodování, pokud jde o případné explicitní výjimkování jeho 
cenových dopadů jako nabídkového šoku.

Graf 2: Scénář hypotetického návratu ceny ropy na 100 USD/b

V této situaci se vzhledem k charakteru ropného šoku (prudký, zřejmě jednorázový nákladový 
šok) nabízí otázka, zda využít institut (ex-ante) výjimek z plnění cíle, které jsou od počátku 
režimu cílování inflace jeho logickou a integrální součástí. V posledních letech využívala 
ČNB v praxi ex-ante výjimky pouze v souvislosti se změnami nepřímých daní, když ve 
svém rozhodování a komunikaci využívala koncept tzv. měnověpolitické inflace. Tou je 
myšlena celková inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, která figuruje v 
modelové reakční funkci centrální banky. Faktem však je, že aktuální nabídkový šok je svým 
rozsahem zcela mimořádný, a tudíž opodstatňuje úvahy o použití ex ante výjimky jdoucí za 
rámec dosavadní praxe. Veřejná komunikace ČNB k takovému kroku dává prostor – viz Box.

Box: Veřejná komunikace ČNB o výjimkách z plnění inflačního cíle (web ČNB)

K potřebě uplatňovat výjimky z plnění inflačního cíle vedou v režimu cílování inflace velké 
nárazové změny exogenních faktorů (jedná se zejména o šoky na straně nabídky), jež jsou zcela 
či ve značné míře mimo dosah opatření měnové politiky centrální banky. Snaha udržet inflaci 
v cíli by za těchto okolností mohla vyústit v nežádoucí výkyvy hrubého domácího produktu 
a zaměstnanosti. Pokud takový šok odchýlí předpokládanou inflaci od cíle, ČNB na jeho primární 
dopady nereaguje. Využije výjimky ze svého závazku plnit inflační cíl a akceptuje takto 
způsobené přechodné odchýlení prognózy a následně i budoucí inflace od cíle. Šoků, které 
vytvářejí prostor pro uplatnění takovéto výjimky, může být celá řada. Jedním z takových šoků 
jsou úpravy nepřímých daní.

Výjimka ze závazku centrální banky plnit inflační cíl má být obecně využita v situacích, kdy 
ekonomiku nacházející se původně v rovnováze zasáhne silný vnější šok a kdy by snaha 
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centrální banky udržet inflaci v cíli vyústila v nežádoucí výkyvy hrubého domácího produktu 
a dalších reálných veličin (nucené zchlazení ekonomiky v době negativního nabídkového 
šoku či naopak přehřátí ekonomiky při pozitivním nákladovém šoku podobnému současné 
situaci).4,5 To však neodpovídá bezvýhradně aktuální situaci, kdy se inflace nachází vlivem 
dlouhodobě utlumeného cenového vývoje v eurozóně již delší dobu pod cílem, když domácí 
ekonomika sice roste, stále ale operuje pod svým potenciálem (byť se mu má na horizontu 
prognózy přiblížit). Další uvolnění měnové politiky, které by vedlo k urychlení ekonomického 
růstu, by z tohoto hlediska nebylo destabilizující.6

Přirozeným prvkem flexibility cílování inflace je přitom i volba horizontu měnové politiky. 
V našem případě je pak podstatný fakt, že standardně cílujeme meziroční inflaci v horizontu 
roku až roku a půl, kdy primární cenový dopad aktuálního cenového šoku z podstaty věci z 
inflace vymizí. Měnová politika tak reaguje pouze na jeho případné sekundární dopady, tj. 
hlídá, aby se jednorázový šok do cenové hladiny neodrazil ve vývoji inflace v delším období.

V několika prognózách v minulosti mířil výhled inflace na horizontu měnové politiky 
výrazněji nad nebo pod cíl ČNB, a to i když nebyl uplatněn institut explicitních ex-ante 
výjimek (takže mimo cíl mířila i měnověpolitická inflace). Bylo tomu tak převážně z důvodu 
vyhlazování úrokových sazeb7, jejichž prognóza je dána reakční funkcí centrální banky
(úrokovým pravidlem), která obsahuje poměrně výraznou míru perzistence. Nicméně i 
v těchto případech byla zpravidla s výhledem inflace mířícím nad/pod cíl konzistentní reakce 
ČNB, která prostřednictvím růstu/poklesu úrokových sazeb působila ve směru 
zpřísnění/uvolnění měnové politiky a limitovala rozsah očekávaného přestřelení/podstřelení 
cíle. Bankovní rada pak většinou i v těchto případech následovala měnověpolitické 
doporučení SMS opírající se o trajektorii sazeb v prognóze, což přispívalo ke stabilizaci 
inflačních očekávání v blízkosti cíle.

Jednou z mála výjimek byl srpen 2012, kdy bankovní rada nenásledovala prognózu 
a doporučení SMS ve směru dalšího poměrně razantního poklesu sazeb. Bankovní rada tehdy
podle svých slov přijala strategii vyčkávání („wait-and-see“) a sazby ponechala beze 
změny, přičemž se vůči prognóze nevymezila z hlediska bilance rizik ani na jednu stranu.
Naopak se přihlásila k úmyslu uvolňovat měnovou politiku v souladu s prognózou, zajistit 
návrat inflace na cíl a zabránit poklesu inflačních očekávání. Ve zpětném pohledu tato
zkušenost s vyčkávací strategií není pozitivní, neboť její komunikace vyzněla poněkud 
rozpačitě a následný vývoj ukázal na správnost dalšího uvolňování měnové politiky. Aktuální 
situace je nicméně spojena s některými významnými nejistotami, které by mohly vyčkávací 
přístup opodstatnit a zároveň naznačit, které faktory ovlivní budoucí směřování měnové 
politiky (vliv opatření ECB na výhledy eurozóny; mzdový vývoj v podmínkách příznivého 

                                                
4 Modelově bývá tento fenomén explicitně zachycen přítomností mezery výstupu v reakční funkci centrálních 
bank, což byl případ reakční funkce bývalého jádrového predikčního modelu ČNB (QPM). 
5 Toto chápání institutu výjimek má svou oporu i v zákonné úpravě cílů centrální banky. Článek 98 Ústavy ČR a 
§ 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance totiž ukládají ČNB zabezpečovat především cenovou stabilitu a 
– pokud tím není dotčen tento hlavní cíl ČNB – podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k 
udržitelnému hospodářskému růstu.
6 To naznačuje i vývoj domácí poptávky, která by měla mít dlouhodobě poměrně úzký vztah k vývoji té části 
inflace, kterou je možno považovat za systematickou a která je nejvíce ovlivňována právě měnovou politikou. 
Domácí poptávka v současnosti roste v nominálním vyjádření zhruba o 3,5 % meziročně, tj. stále o cca 1,5 p.b.
pomaleji, než je její předpokládané rovnovážné tempo, jádrová inflace (korigovaná inflace bez cen pohonných 
hmot) je stále výrazně pod úrovní konzistentní s dlouhodobým plněním cíle (a bude se od něj v nejbližších 
čtvrtletích vzdalovat). To potvrzuje, že případné další uvolnění měnové politiky by z hlediska stabilizační role 
centrální banky nebylo kontraproduktivní. 
7 Vedle toho byl uplatňován i koncept tzv. oportunní dezinflace v obdobích bezprostředně předcházejících 
přechodu na nový (nižší) cíl, např. před rokem 2010.  
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nákladového šoku a nulové dolní meze sazeb; vývoj ceny plynu v návaznosti na ceny ropy; 
dopady autonomního uvolnění měnových podmínek v důsledku oslabení kurzu koruny 
k dolaru a pokles dlouhodobých nominálních úrokových sazeb na historická minima).     

Případné uplatnění explicitní ex-ante výjimky (a/nebo vyhlazení reakce) má i další rozměr, 
když představuje pro ekonomické subjekty „precedens“ pro další provádění, srozumitelnost, 
kredibilitu a předvídatelnost měnové politiky. Vnímání a chápání měnové politiky 
veřejností je přitom podstatné pro její efektivní fungování. V tomto kontextu nelze při 
měnověpolitické doporučení pominout fakt, že ČNB uplatnění institutu výjimek již avizovala 
v prosincovém Prohlášení bankovní rady a v následné lednové komunikaci, která toto 
Prohlášení akcentovala (viz část 6). Okamžitý posun hladiny kurzového závazku by tak 
znamenal negativní šok pro chápání režimu veřejností a pro jeho schopnost ukotvovat inflační 
očekávání ekonomických subjektů v delším horizontu. 

Existuje tak dilema, zda se i v současné poměrně výjimečné situaci přiklonit k osvědčenému, 
tj. jednoduchému, transparentnímu a vydefinovanému přístupu, a reagovat konzistentně
uvolněním měnové politiky s cílem dosáhnout na horizontu měnové politiky inflačního cíle.
Oproti tomu je možné využít či dále prohloubit aspekt flexibility cílování inflace, což by 
umožnilo zdržet se výrazné měnověpolitické reakce cestou uplatnění ex-ante výjimky na 
primární cenové dopady současného ropného šoku s rizikem, že případný další protiinflační 
vývoj si vynutí akci měnové politiky se zpožděním, a proto zřejmě ve větším rozsahu. 

4. Kurzový nástroj, inflační očekávání, verbální intervence a
komunikace

V předchozí části MPD popsané dilema pociťované při aktuálním měnověpolitickém
rozhodování je bezpochyby ovlivněno skutečností, že kurz jako nástroj měnové politiky v
té podobě, jak je od listopadu 2013 používán, je ve srovnání s tradičním nástrojem v podobě
úrokových sazeb instrumentem nepoměrně „hrubším“. V našem případě má použití kurzu
podobu veřejně komunikovaného jednostranného kurzového závazku, který má dva 
parametry, a to délku používání (platnost) a kurzovou (intervenční) hladinu.

Předpokládaná platnost kurzového závazku již přitom byla několikrát prodloužena. 
Příslušná formulace z posledního Prohlášení bankovní rady po prosincovém měnovém 
zasedání zněla tak, že „bankovní rada zopakovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako 
nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016“. Nicméně přidaná hodnota dalšího 
prodlužování doby kurzového závazku se z hlediska plnění inflačního cíle na horizontu 
měnové politiky rychle vyčerpává a navíc by toto prodloužení mohlo být kontraproduktivní, 
pokud by nás v budoucnu omezovalo v posunu hladiny kurzového závazku na slabší úroveň
(který by zřejmě byl výrazný, a tudíž by budoucí exit přibližoval). Na druhou stranu by
zřejmě bylo matoucí, pokud by bankovní rada bez dalšího vysvětlení neposunula 
předpokládaný exit konzistentně s prognózou. Trh by toto mohl interpretovat jako překvapení 
v „jestřábím“ směru a zareagovat posílením měnového kurzu (viz část 5).

K případným změnám hladiny kurzového závazku naopak v tomto režimu nedochází
zdaleka tak spojitě (co do frekvence a rozsahu), jako je tomu u změn úrokových sazeb. Jinými 
slovy v našem případě nelze posun hladiny závazku v situacích vyžadující uvolnění měnové 
politiky operativně „dávkovat“ po malých krocích (např. několika změnami na zasedáních 
bezprostředně po sobě jdoucích), ale naopak se pro posun hladiny kurzového závazku musí 
„nahromadit“ výrazná potřeba měnověpolitického uvolnění.
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Zároveň je důležité, zda kurz chápeme jako nástroj cílování inflace, nebo jako nástroj 
„zvláštního určení“, jehož použití slouží pouze k eliminaci rizika výskytu nějaké mezní
ekonomické situace (k odříznutí „tail-risku“). Prvotní chápání tohoto nástroje při jeho 
zavádění přitom směřovalo (alespoň z pohledu SMS) k první uvedené interpretaci, v následné 
komunikaci však byla ČNB nucena akcentovat spíše druhý pohled. V něm je kurz nástrojem 
pouze pro případ vážné hrozby deflace spojené s propadem poptávky a celé ekonomiky, jak 
tomu bylo na podzim roku 2013.

Aktuálně přitom není riziko, že vývoj domácí poptávky a české ekonomiky nabere 
v podmínkách dopadů ropného šoku podobně negativní směr jako v roce 2013, příliš 
vysoké, i pokud se ČNB zdrží výraznější reakce. Nová prognóza ČNB sice zahrnuje dočasně 
negativní inflaci, ale v prostředí pokračujícího růstu ekonomiky i domácí poptávky a nadále 
se zlepšující situace na trhu práce. Na druhou stranu platí, že rozměr tohoto rizika je mimo
jiné i funkcí toho, nakolik zůstanou inflační očekávání ukotvena v blízkosti inflačního cíle, a 
jak na pozitivní nákladový šok zareaguje mzdový vývoj. To bude přitom odrazem zejména
toho, jak budou ekonomické subjekty vnímat připravenost ČNB bránit svůj cíl pomocí 
měnověpolitických nástrojů, které má k dispozici.8

Klíčová je v této souvislosti ukotvenost inflačních očekávání, která je věcí endogenní a je 
potřeba ji měnověpolitickými opatřeními a komunikací aktivně udržovat.9 V této souvislosti 
je potřeba konstatovat, že i nová prognóza předpokládá ukotvenost inflačních očekávání, která 
pomáhá skrze vpředhledící modelové mechanismy poměrně rychlému návratu inflace do cíle, 
a to i v situaci výchozí velmi nízké inflace, resp. (poklesem nákladů vyvolané) deflace.

V současných podmínkách však není vyloučeno, že část ekonomických subjektů 
dospěje k názoru, že centrální banka nedodává ekonomice potřebné uvolnění měnových 
podmínek, a de facto tak implicitně (dočasně) snižuje svůj cíl či ho (po nějakou dobu) nehodlá 
bránit. Toto přesvědčení v subjektech může utvrzovat fakt, že kurzová trajektorie 
předpokládaná novou prognózou leží na výrazně silnějších hodnotách, než trajektorie 
endogenního (z pohledu plnění cíle optimálního) kurzu, kterou jsou někteří agenti schopni 
(intuitivně či explicitní optimalizací) si dopočítat.10 Při tvorbě prognózy přitom pracujeme s 
předpokladem, že nesoulad mezi fixovanou a „optimální“ kurzovou trajektorií agenti považují 
za neočekávané a tudíž nesystematické měnověpolitické šoky, které nemají vliv na jejich 
očekávání dalšího vývoje, a tudíž na schopnost cíle ukotvovat inflační očekávání. Až do 
minulé prognózy byl přitom tento předpoklad opodstatněný, neboť skutečný kurz se posouval 
na slabší úrovně oproti vyhlášené hladině kurzového závazku spolu s tím, jak sílily dovážené 
protiinflační tlaky. Vnímání možnosti posunu hladiny kurzového závazku na slabší úroveň 
účastníky trhu tak fungovalo jako automatický stabilizační mechanismus. Poslední vývoj se 
však od optimální trajektorie kurzu poměrně výrazně odchyluje (z části i s přispěním 
komunikace ČNB). Pokud připustíme, že očekávání agentů tím mohou být ovlivněna, pak se 
ocitneme v jiné situaci. Tu aproximuje zpracovaný scénář nižší kredibility inflačního cíle
(viz Graf 3). Nižší důvěra v inflační cíl se v této simulaci promítá do nižších inflačních 

                                                
8 Vnímání existence 2% cíle širokou veřejností bylo nepochybně upevněno oslabením kurzu ze strany ČNB
v listopadu 2013 a navazující veřejnou diskusí. Tento efekt však není bohužel měřitelný a je otázkou, do jaké 
míry na něj může měnová politika spoléhat.   
9 Při předpokládané stabilitě nominálního kurzu koruny k euru odráží prognózovaný návrat inflace k cíli ČNB 
silně i předpoklady o vývoji zahraničních veličin, zejména ohledně cenového vývoje v eurozóně, který by se měl 
dle CF pozvolna navracet k 2% růstu. V tomto ohledu jsou významné nedávné kroky ECB, směřující k posílení 
„gravitační síly“ jejího vlastního cíle. Jejich účinnost je však v současnosti zdrojem nejistoty.
10 Někteří analytici, ale i např. MF ČR, ve svých analýzách a prognózách připouštějí, že ČNB nebude 
ochotna/schopna v příštích letech dosáhnout inflačního cíle a že se režim cílování inflace pomalu proměňuje na 
režim cílování (fixního) měnového kurzu.  
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očekávání, vyšších reálných úrokových sazeb, do utlumení mzdového růstu i domácí 
poptávky, a v důsledku se projeví výrazně nižším vývojem inflace na celém horizontu. 

Graf 3: Scénář nižší kredibility inflačního cíle

Evidence o tom, zda jsou či nejsou v naší současné situaci patrné známky ohrožení kredibility
inflačního cíle, je smíšená. Krátkodobá inflační očekávání v poslední době značně poklesla, 
když inflace očekávána (resp. prognózována) finančními trhy i podniky v horizontu jednoho 
roku propadla výrazně pod inflační cíl (viz Graf 16); což však zhruba odpovídá tomu, jak 
svou prognózu inflace ve stejném horizontu v důsledku dopadů poklesu cen ropy snižuje i 
ČNB (a např. i MF ČR). V tříletém horizontu jsou naproti tomu inflační očekávání analytiků 
stále pevně ukotvena na cíli ČNB. Kvalitativní šetření Evropské komise mapující 
domácnostmi vnímanou a očekávanou inflaci (Graf 15) signalizuje také tendenci k poklesu 
uvedených indikátorů jak v případě českých domácností, tak u subjektů v eurozóně. 
Očekávání českých domácností jsou přitom v poslední době systematicky výše, než je tomu 
v případě eurozóny. Možná se v tom mimo jiné odráží i fakt, že cíl ČNB je nyní v (po)vědomí
naší veřejnosti v důsledku toho, co se odehrálo od listopadu 2013, zakořeněn více, než tomu 
bylo kdykoliv předtím. Naproti tomu ECB byla až do svého lednového rozhodnutí vnímána 
spíše jako ten, kdo z hlediska potřebného uvolňování měnové politiky činí „too little, too 
late“. 

Nelze se však zcela spolehnout na to, že inflační očekávání zůstanou po ropném šoku 
nedotčena, aniž by si to ČNB odpracovala. Komunikace centrální banky by tedy měla 
zdůrazňovat, že měnová politika má k dispozici nástroj (byť povahy „atomového tlačítka“), 
který je schopna a připravena použít v případě negativních sekundárních efektů propadu cen 
ropy.11 Tomu by mělo napomoci opětovné vysvětlování či připomínání základní 
skutečnosti, že kurz je skutečně „pouze“ naším novým nástrojem, nikoliv novým cílem. 
Jinými slovy neměli bychom připustit, aby se kurz fakticky stal novou nominální kotvou 
ekonomiky, když na našem mandátu, kterým je udržování cenové stability (a tedy dosahování 
inflačního cíle ve střednědobém horizontu), se nic nemění. Konzistentně s tím by měla 
vypadat naše reakce a komunikace.

                                                
11 MMF ve své čerstvě vydané publikaci WEO Update uvádí: „In particular, if the further declines in inflation, 
even if temporary, lead to additional downdraft in inflation expectations in major economies, monetary policy 
must stay accommodative through other means to prevent real interest rates from rising.“ 
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Vzhledem k tomu že, jak bylo řečeno výše, je posun hladiny závazku nástrojem poněkud
„těžkopádným“ řešením, přicházejí v současné situaci v úvahu v první řadě verbální kurzové
intervence. Ty jsou naopak nástrojem velmi operativním a lze je pro formování kurzových 
a inflačních očekávání využívat relativně pružně. Jejich použití se mimochodem velmi 
osvědčilo v období od podzimu 2012 přibližně do léta 2013, kdy se jejich prostřednictvím
podařilo kurz oslabit a následně stabilizovat na hladinách, které dlouho vypadaly jako 
nadějné, resp. dostatečné z hlediska potřebného uvolnění měnové politiky.

S verbálními intervencemi je nicméně také potřeba zacházet opatrně. Jejich použití může 
v naší současné situaci účinně substituovat posun hladiny kurzového závazku na slabší 
úroveň. Na druhou stranu je třeba výroky volit tak, aby nebyla poškozena kredibilita centrální 
banky. Zejména je potřeba vyvarovat se příliš závazně působících prohlášení ve smyslu 
budoucího posunu hladiny závazku, který bude podmíněn tím, že se vývoj bude ubírat 
určitým směrem, pokud současně neexistuje shoda na tom, že takový krok budeme schopni
v budoucnu učinit. Nenaplnění takto vytvořených očekávání poškozuje obraz ČNB v očích 
zejména těch subjektů, které jsme měli po zahájení intervencí na svojí straně. Již nyní se 
dostáváme na samotnou mez toho, kam nám v odkládání dalšího uvolnění měnové politiky
umožňují jít prohlášení formulovaná v období po listopadu 2013, která nastiňovala, za jakých 
podmínek bude ČNB zvažovat posun hladiny závazku na slabší úroveň.12 Další „zklamávání“
očekávání by mohlo vést naopak k velmi nežádoucímu posílení kurzu směrem k hladině 
závazku (27 CZK/EUR) a případně i k potřebě tuto hranici bránit nákupy deviz na trhu (viz 
též vyjádření Sekce bankovních obchodů v následující části tohoto MPD). 

V této situaci se jako bezpečnější cesta jeví využívání toho, že kurzový závazek je 
formulován jako jednostranný, když na slabší straně jeho hladiny ČNB nechává kurz volně 
pohybovat dle podmínek na devizovém trhu. S výhodou toho lze komunikovat (připomínat), 
že oslabení kurzu i nyní, stejně jako v minulosti, funguje jako přirozený kanál přizpůsobení 
ekonomiky dopadajícím protiinflačním šokům (kurz se osvědčil jako shock-absorber), a to 
i v režimu kurzového závazku. A že není z našeho pohledu účelné jakkoli tomuto působení
pružného kurzu bránit (viz též citát V. Tomšíka z 27.1. v Tabulce č. 1)13. Oslabování koruny 
nad hladinu 28 CZK/EUR nejen že může samo absorbovat část dopadů ropného šoku,
ale může též poskytnout centrální bance příležitost pro případný budoucí „bezbolestný“
posun kurzového závazku na slabší hodnotu.

Před tím, než dospějeme k vyústění našich dosavadních úvah, je třeba zmínit ještě dvě 
skutečnosti. Tou první je fakt, že přizpůsobení aktuálnímu protiinflačnímu vývoji skrze
případné oslabení kurzu koruny vůči euru bude podpořeno tím, že v poslední době dochází
(vlivem pohybu eurodolarového kurzu) i k oslabování koruny vůči americkému dolaru. To 
by mělo mít jednak malý proinflační vliv prostřednictvím cen zboží a služeb přímo placených 
v dolarech, resp. dovážených z dolarových oblastí, a současně by mohlo poskytnout mírnou 
konkurenční výhodu našim (exportujícím) podnikům soutěžícím na globálním trhu s
asijskými a dalším zámořskými konkurenty operujícími v dolarových cenách. Uvedený vliv 
oslabení koruny vůči dolaru není ve výhledu inflace explicitně zachycen, neboť kurz koruny 

                                                
12 Tehdejší formulace zněly v tom smyslu, že posun hladiny závazku bude zvažován v situaci, kdy dojde k 
takové kumulaci významných protiinflačních tlaků, která si bude vyžadovat výrazné uvolnění domácích 
měnových podmínek. Těžko jsme si v té době asi dovedli představit silnější protiinflační konstelaci, než která 
vyplývá z aktuálního propadu cen světových energetických surovin, který se odehrává v podmínkách stále 
křehkého oživení poptávky v zemích našich hlavních obchodních partnerů a již zcela otevřené deflace v zemích 
eurozóny na úrovni nejen výrobních, ale i spotřebitelských cen. 
13 Lapidárně řečeno, ideálním komunikačním módem by z pohledu SMS mělo být udržování tzv. „constructive 
ambiguity“, která dává prostor pro tvorbu interpretací ze strany tržních hráčů, jejichž vodítkem bude hodnocení 
nově dostupných informací z pohledu jejich dopadu do výhledu inflace. 
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vůči dolaru se přímo14 odráží pouze v prognózovaném vývoji regulovaných cen energií pro 
domácnosti a cen pohonných hmot. Uvedený vliv však není kvantitativně příliš významný, 
neboť podíl za dolary dováženého zboží a služeb ve spotřebním koši není velký (elektronika 
2,9 % a vybrané potraviny 1,2 %) a jejich cenová elasticita na vývoj kurzu dolaru vůči koruně 
je empiricky spíše slabá. Také vliv oslabení koruny vůči dolaru na zvýšení našich vývozů do 
zámořských oblastí, resp. na naši celkovou exportní a ekonomickou aktivitu bude jen velmi 
limitovaný. 

Druhou okolností je to, že uvolňování měnových podmínek bude ještě nějakou dobu
spontánně probíhat zřejmě skrze jejich úrokovou složku, a to na dlouhodobých klientských 
úrokových sazbách. Výnos českého desetiletého vládního dluhopisu během loňského roku 
klesl o 1,8 procentního bodu. Vzhledem k těsnému vztahu mezi tímto výnosem a úrokovými 
sazbami z hypotečních úvěrů lze očekávat v příštích měsících „doběhnutí“ transmise. Prostor 
pro další pokles úrokových sazeb z hypotéčních úvěrů je odhadován na zhruba 
0,5–1 p.b.15

Shrneme-li, kdybychom měli k dispozici prostor pro pokles měnověpolitických 
úrokových sazeb, doporučili bychom s ohledem na prognózovaný vývoj inflace na 
horizontu měnové politiky jejich snížení v rozsahu minimálně 0,5 p.b. 

Případné další prodloužení platnosti kurzového závazku má již malou přidanou 
hodnotu z hlediska plnění cíle na horizontu měnové politiky a v jistém smyslu může být i 
kontraproduktivní; jeho smyslem tak je pouze zachování srozumitelnosti naší 
komunikace resp. vyvarování se nesprávné intepretace na devizovém trhu. 

Úvahy o posunu hladiny kurzového závazku jsou tak zcela na místě, i když na primární 
dopady poklesu cen ropy je vhodné aplikovat institut výjimek, což už ostatně ČNB ve 
své dosavadní komunikaci avizovala. 

V této situaci se optimální měnověpolitickou reakcí nyní jeví pokud možno jednotně
komunikovat, že ČNB je v případě potřeby připravena k posunutí hladiny kurzového 
závazku na výrazně slabší úroveň. K tomu bychom navrhli přistoupit – konzistentně 
s dosavadní komunikací ČNB – v tom případě, pokud bude mít cenový vývoj negativní 
důsledky pro vývoj domácí poptávky, inflačních očekávání a stabilitu ekonomiky. Za 
klíčový indikátor, zda směřujeme do takovéto situace, přitom považujeme budoucí vývoj 
výhledů pro eurozónu (tj. očekávání ekonomických agentů ohledně účinnosti opatření 
ECB) a v domácí ekonomice zejména mzdový vývoj.

5. Vyjádření sekce bankovních obchodů

Koruna se v lednu po delší době vymanila z úzkého pásma a výrazněji oslabila. Ještě 
začátkem nového roku se pohybovala v úzkém pásmu, ale 7. ledna byla zveřejněna nižší data 
o inflaci z eurozóny, což odstartovalo oslabování koruny. Ve stejný den vyšel článek 
viceguvernéra V. Tomšíka v HN, který dále podpořil spekulace ohledně možného posunutí 

                                                
14 Nepřímo se naopak slabší kurz eura (a koruny) vůči dolaru v prognóze promítá skrze vývoj cen průmyslových 
výrobců v eurozóně a skrze exportní (a celkovou ekonomickou) aktivitu zemí jako je Německo, které generují 
poptávku po vývozech našich podniků (jako subdodavatelů).
15 Obecně působí proti „autonomnímu“ uvolňování úrokové složky měnových podmínek pozorovaný pokles 
inflačních očekávání. Na druhou stranu není vyloučen ještě další pokles dlouhodobým nominálních sazeb na 
domácím finančním trhu v návaznosti za zahájený program kvantitativního uvolňování ze strany ECB. Ten může 
mít mimochodem i významnější dopad do budoucího ekonomického a cenového vývoje v eurozóně, než se 
aktuálně předpokládá. 
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závazku, ke kterému by mohlo dojít na nejbližším zasedání bankovní rady. V pátek 9. ledna 
byla zveřejněna nižší data o domácí inflaci a koruna rychle oslabila nad hladinu 28,5 
CZK/EUR, což byla nejslabší hodnota od roku 2009. V úterý 13. ledna po zveřejnění blogu 
guvernéra M. Singera („Měnovou politiku ovlivňuje především budoucí cenový vývoj, ne ten 
právě pozorovaný.“) koruna korigovala zpět k hranici 28 CZK/EUR. O dva dny později 
oznámení SNB, že opouští kurzový závazek, posunulo korunu dál nad hladinu 27,7 
CZK/EUR.

Opět se tak potvrdilo, že koruna mnohem více reaguje na informace, které implikují možnou 
změnu v nastavení hodnoty kurzového závazku, než na případnou změnu jeho délky, která 
momentálně přesahuje horizont obvyklého finančního plánování bank, resp. jejich klientů. 
Trh bude bedlivě sledovat přicházející data z ekonomiky a upravovat své sázky podle toho, 
jak moc bude pravděpodobný případný posun hranice závazku na slabší hodnoty kurzu.

V kontextu toho, co se všechno událo v lednu, lze očekávat, že únorové měnové zasedání 
bude pod drobnohledem a trh může reagovat citlivěji na vše, co bude komunikováno. Takže 
i takové výroky, které by v minulosti moc pozornosti nepřitáhly, mohou vést k nějakému 
posunu kurzu. Zopakování či mírné posílení naší dosavadní komunikace pravděpodobně
povede k tomu, že spekulace na posun flooru zůstanou zachovány a v případě nějakých 
špatných dat z ekonomiky se ještě více budou zesilovat a tlačit tak korunu ke slabším 
hodnotám.

Komunikace ČNB, která by vedla k oslabení spekulací na posun flooru by ale mohla naopak 
vést k posílení koruny, a to ze dvou důvodů:

- Podle našich informací existují tržní pozice na změnu úrovně kurzového závazku, 
jejichž cílové úrovně jsou vzdálené současným hodnotám, a změna očekávání úpravy 
úrovně by pravděpodobně spustila uzavírání těchto pozic.

- Toto posílení by mohlo být podpořeno i tím, že strategie některých bank nesouhlasí s 
tržním konsensem ohledně posunu flooru, ale spíše se zaměřují na test naší odolnosti 
na 27 CZK/EUR vzhledem k událostem ve Švýcarsku.

6. Dosavadní komunikace ČNB

Na tiskové konferenci po prosincovém měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB 
M. Singer přednesl Prohlášení bankovní rady rekapitulující minulou prognózu a hodnotící 
nově dostupné informace získané od jejího zpracování. Prognóza byla 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 neměl 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 
minulé prognózy jako protiinflační. V tomto směru působil nižší ekonomický růst a inflace 
v eurozóně, výrazně nižší ceny energetických komodit a pomalejší domácí růst mezd. 
Bankovní rada v této situaci zopakovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje 
měnové politiky dříve než v roce 2016. Současně konstatovala, že deflační tlaky přicházející 
ze zahraničí jsou z významné části spojeny s pozitivním nabídkovým šokem, zejména 
s poklesem cen energetických komodit. Teprve pokud by došlo k dlouhodobému posílení 
deflačních tlaků schopných způsobit propad domácí poptávky, obnovení rizik deflačního 
vývoje české ekonomiky a systematický pokles inflačních očekávání, bylo by třeba zvážit 
posun hladiny kurzového závazku na slabší úroveň.
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Během ledna se několik členů BR vyjádřilo k měnové politice ČNB, resp. k jejímu 
budoucímu nastavení (viz Tabulka 1). Komunikace se soustředila na vysvětlování hodnocení 
situace bankovní radou na prosincovém měnovém zasedání, tj. avizovala vpředhledící přístup 
měnové politiky a použití ex ante výjimky z plnění inflačního cíle ve vztahu k cenám ropy, 
jejichž propad představuje příznivý nabídkový šok. Tím tato komunikace ztlumila očekávání 
ohledně možnosti bezprostředního posunu hranice kurzového závazku na slabší hodnoty. 
Zároveň členové bankovní rady pokračovali v objasňování podmínek a podoby budoucího 
exitu, mimo jiné i ve vazbě na nedávnou švýcarskou zkušenost.

Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů bankovní rady v médiích

7.1. V. Tomšík

(Hospodářské noviny)

Aktuální hospodářská situace činí otázku opuštění kurzového závazku a s tím spojené úvahy o 
možném posílení koruny pramálo relevantní. Eurozóna má dlouhodobě klesající výrobní ceny 
(a to i bez aktuálního efektu levné ropy), díky čemuž stále dovážíme do české ekonomiky silné 
deflační tlaky. Pokud tyto klesající výrobní ceny navíc stáhnou dolů křehký růst zahraniční 
poptávky, tak dovoz deflačních tlaků do Česka ještě více zesílí. V takovém případě pak 
pozitivní nabídkový šok plynoucí z aktuálního poklesu cen ropy může mít negativní dopady do 
inflačních očekávání tím, že sníží inflaci v situaci nulových úrokových sazeb, a tím zvýší reálné 
úrokové sazby. To může mít negativní dopad na vývoj domácí reálné poptávky a ČNB bude stát 
před staronovým rozhodnutím, jak splnit inflační cíl, stabilizovat inflační očekávání a podpořit 
domácí reálnou ekonomiku. Úvahy o posílení koruny tak opravdu dnes ani v budoucnu nejsou 
namístě. Naopak relevantní jsou úvahy o tom, jakými nástroji ukotvit stále velmi nízkou inflaci k 
dvouprocentnímu cíli.

13.1. M. Singer 

(čnBlog)

…v tuto chvíli podle mého názoru není nutné, aby měnová politika ČNB rychle reagovala na 
deflační impulzy v oblasti cen potravin či ropy. Takže abych zacitoval z našeho prohlášení po 
posledním měnovém zasedání v prosinci loňského roku: „Teprve pokud by došlo 
k dlouhodobému posílení deflačních tlaků schopných způsobit propad domácí poptávky, 
obnovení rizik deflačního vývoje české ekonomiky a systematický pokles inflačních očekávání, 
bylo by třeba zvážit posun hladiny kurzového závazku na slabší úroveň“.

13.1. J. Rusnok

(ČT24)

…samozřejmě jde o nízká čísla týkající se inflace v prosinci. Z nich se někomu může hodit 
usuzovat, že centrální banka se chystá přistoupit k další intervenci v neprospěch koruny. Žádný 
reálný důvod to však nemá. Situace dnes je úplně jiná, než byla situace, když jsem ještě nebyl 
v centrální bance…

V tuto chvíli já za sebe říkám, že nevidím důvod pro žádné dramatické změny nastavení těch 
takzvaných měnověpolitických podmínek, které dnes máme v platnosti.

14.1. M. Singer 

(Čro Radiožurnál)

Já jsem včera zveřejnil blog, ve kterém shodou okolností více méně vysvětluji rozhodnutí 
i z konce loňského roku, kdy jsme se rozhodli a už v prohlášení bankovní rady říkali, že v tuto 
chvíli nepovažujeme za nutné, vzhledem k podmínkám, ve kterých ekonomika je, měnit kurzový 
závazek, který máme. To znamená, že nenecháme korunu posílit pod 27 Kč za euro. 

15.1. M. Singer 

(Čro Radiožurnál) 

Intervence v tom nejjednodušším slova smyslu, ve kterém je používána, znamená, že 
prodáváme a jsme na trhu. My na trhu nejsme, my jsme na trhu byli pár dní, dokonce méně než 
jeden pracovní týden, v roce 2013 a od té doby tam nejsme. Pokud se mě ptáte na závazek 
bankovní rady nebo vyjádření, že neopustíme od držení kurzu 27 minimálně do konce tohoto 
roku, tak to je rozhodnutí bankovní rady z posledního měnového zasedání, které si rozumně 
neumím moc představit, proč bychom měnili, protože cenový nárůst bude mimořádně nízký, ne-
li záporný.

Ale my žádné intervence do konce roku 2016 neplánujeme, my jenom říkáme, že nenecháme 
posílit kurz nad 27. Ten kurz se v tuto chvíli u hranice 27 drží poměrně daleko.

Nejsem si vědom, že by tato centrální banka dělala skrytou intervenci přes 10 let a upřímně 
řečeno i ty statistiky, které zveřejňujeme, nám žádnou skrytou intervenci prostě dělat 
neumožňují.

…my říkáme, že ji (myšleno hranici kurzového závazku, pozn. SMS) přestaneme hájit až 
v okamžiku, kdy…si ekonomika na kurzy zvykne, to znamená, že ony projdou do mezd a přes 
lepší výkon ekonomiky samozřejmě do příjmů většiny subjektů a začnou se prolínat do cen, 
pakliže se bude měna chovat rozumně potom, co uvolníme, zvednout úroky z nulové hranice. 
Teprve v takové situaci zrušíme náš závazek a budeme připraveni samozřejmě nějakému 
drastickému posílení bránit, protože posílení, byť ne o 40, ale o těch 20 %, to je samozřejmě 
ohromné.

23.1. M. Singer …limit na úrovni 27 korún za euro tu s nami pravdepodobne zostane dlhšie, než sme 
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(Hospodárske noviny) 
predpokladali.

My nechávame kurz voľne fluktuovať na úrovniach nad stanovených 27 korún. Nemáme určenú 
žiadnu hornú hranicu. Skôr je to o tom, že to, kde je kurz koruny dnes, ovplyvňuje aj budúci 
dopyt v ekonomike. Je však rozdiel, či je kurz na úrovni 28,30 alebo 27,05. Tento interval 
samozrejme uvádzam len ako príklad. To potom vytvára inú situáciu v oblasti dopytu, iný stav 
ekonomiky a na to potom môže menová politika reagovať.

…to (myšlena cena ropy, pozn. SMS) vnímame ako dôležitý jav v oblasti ponuky, ktorý si 
môžeme dovoliť ignorovať, pretože v priebehu roka by to mohlo začať odznievať. Na druhej 
strane sme však pripravení reagovať, ak by nastali nejaké negatívne sekundárne efekty.

27.1. V. Tomšík

(Lidové noviny)

Momentálně opravdu není nutné uvažovat o posunu tohoto závazku. Není ale možné vyloučit, 
že koruna oslabí samovolně – v důsledku tržního vývoje. Změna kurzového závazku je 
v principu možná, ale teprve pokud by došlo k dlouhodobému zvýšení deflačních tlaků 
spojených s negativním dopadem do poptávky. V této chvíli nicméně platí, že pokles cen ropy 
je pozitivní šok. A na jeho prvotní efekty centrální banky reagovat nemají.

…závazek bude ukončen ve chvíli, kdy česká ekonomika bude natolik silná, že bude vytvářet 
dostatečné a stabilní inflační tlaky na úrovni inflačního cíle ČNB, včetně využití celé šíře 
tolerančního pásma.

…Rozlišujme dvě věci: řekl jsem, že momentálně nevidím potřebu k posouvání našeho 
kurzového závazku. Ale pokud dojde k samovolným tržním pohybům, na tom není nic 
špatného. Takové oslabení koruny může mimo jiné znamenat, že si zdejší výrobci udrží či posílí 
svoji konkurenční schopnost. A zároveň to bude znamenat další uvolnění měnových podmínek 
přes pokles očekávaných reálných úrokových sazeb s pozitivním dopadem na vývoj celé 
ekonomiky, nejenom exportu.

…Jestliže bráníme náš inflační cíl, zajišťujeme stabilitu vývoje cen ve střednědobém 
i dlouhodobém horizontu. Lidé mají nejenom aktiva, ale také závazky – berou si hypotéky, 
půjčky. A v případě deflace vám dluhy zůstávají v nominální hodnotě stejné – reálně se tedy 
zvyšují. Když snižujeme úrokové sazby, snižujeme také dluhovou zátěž lidí. Dříve či později jim 
klesne také cena hypoték – buď hned, nebo později při jejich refixaci.

27.1. K. Janáček

(prezentace v Klubu Stratég)

Bankovní rada opakovaně konstatovala, že neukončí používání kurzu jako nástroje měnové 
politiky dříve než v roce 2016. Přistoupení k využívání kurzu jako nástroje měnové politiky bylo 
transparentní a stejný bude i exit. Exit může být realizován jednorázově i v sérii kroků. Návrat 
do standardního režimu měnové politiky nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před 
zahájením intervencí ČNB. Případné výkyvy kurzu bude ČNB vyhlazovat. Klíčové je správné 
načasování exitu. K němu dojde až poté, co zcela pomine hrozba deflačně-recesních tendencí, 
které byly motivací pro oslabení koruny. Přístup ČNB tak bude zcela odlišný od nedávné 
švýcarské zkušenosti.

28.1. V. Tomšík

(prezentace French – Czech 
Chamber of Commerce

QUO VADIS 2015) 

The forecast assumes that the exchange rate will be used as a monetary policy instrument until 
2016.

The Bank Board stated that the CNB would not discontinue the use of the exchange rate as 
a monetary policy instrument before 2016.

7. Reakce a očekávání finančních trhů 

Prosincové měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi analytiky. 
Stabilitu základních sazeb ČNB očekávalo všech třináct analytiků z dotazníků IOFT (12.12.),
všech šestnáct analytiků podle šetření agentury Thomson Reuters (15.12.) i všech osmnáct 
analytiků oslovených agenturou Bloomberg (15.12.). Analytici z prosincového průzkumu 
IOFT i Thomson Reuters předpokládali ukončení režimu intervencí v období 1Q16 až 1Q17.

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR zůstaly stabilní, sklon výnosové křivky 
sazeb PRIBOR je rostoucí (viz Graf 4). Výhled sazeb FRA implikuje jen lehký pokles 3M 
PRIBORu v ročním horizontu. To zhruba odpovídá očekávané neměnnosti 
měnověpolitických úrokových sazeb přinejmenším do stejné doby při nevýznamném poklesu 
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prémie na peněžním trhu. Na celém horizontu se tak tržní výhled pohybuje v blízkosti 
trajektorie sazeb konzistentní s novou prognózou ČNB (viz Graf 6). 

Sazby IRS od posledního zasedání BR zaznamenaly lehký posun směrem dolů. Výnosová 
křivka sazeb IRS je rostoucí, spread 5R–1R dosahuje 0,1 p.b., spread 10R–1R činí 0,4 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (15.1.) vyplývá, že na únorovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech dvanáct
analytiků očekává stabilitu základních sazeb ČNB. Ze šetření agentury Thomson Reuters 
vyplývá, že na únorovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech patnáct 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 (15.1.)  a Thomson Reuters (3.2.)

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

 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

Rovněž všech dvanáct analytiků oslovených agenturou Bloomberg (2.2.) očekávalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB na únorovém měnověpolitickém zasedání BR ČNB.

Analytici v rámci šetření IOFT a FECF očekávají, že kurz se v horizontu 1R nezmění nebo 
jen slabě posílí ze současných hodnot kolem 27,8 CZK/EUR. Prognóza ČNB předpokládá pro 
1Q16 kurz na úrovni 27,5 CZK/EUR. Analytici z průzkumu IOFT předpokládají ukončení 
režimu intervencí v období 3Q16 až 1Q17, blíže viz Tabulka 2. Podle průzkumu agentury 
Thomson Reuters analytici očekávají ukončení režimu intervencí v období 2Q16 až 3Q17. 
Větší část z nich si myslí, že režim intervencí bude ukončován postupně, např. úpravou 
intervenční hladiny kurzu. Pouze jeden analytik očekává, že exit z devizových intervencí bude 
doprovázen bezprostředním zvyšováním úrokových sazeb.

8. Měnověpolitické doporučení SMS

Sekce měnová a statistiky doporučuje na únorovém 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;

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

↑ ↑ ↑↑ ↑↑↑↑↑
●●●● ●●●●● ●●

○ ○ ○○○○ ○

2017

1H17

↑↑↑

○○○
●

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

- komunikovat, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve 
než ve druhém pololetí roku 2016;

- uvést, že dle analýz ČNB je propad cen ropy pozitivním nákladovým šokem, který 
urychlí růst české ekonomiky v roce 2015. Na primární dopady tohoto šoku do cenové 
hladiny přitom ČNB aplikuje institut výjimek, tj. je připravena v letošním roce tolerovat 
dočasný pohyb inflace blízko nuly, nebo i lehce pod ní. V příštím roce však primární 
dopady tohoto šoku odezní a záměrem ČNB je zajistit návrat inflace k 2% cíli. V tomto 
ohledu budou důležité případné negativní sekundární dopady letošní nízké inflace, proti 
kterým je ČNB v případě potřeby připravena zasáhnout;

- ČNB je tak připravena posunout hladinu kurzového závazku, pokud by došlo k 
dlouhodobému posílení deflačních tlaků schopných způsobit propad domácí poptávky, 
obnovení rizik deflačního vývoje české ekonomiky a systematický pokles inflačních 
očekávání;

- klíčové z tohoto pohledu budou zejména účinnost opatření ECB v boji s deflací 
v eurozóně, vývoj mezd v domácí ekonomice a tržní vývoj kurzu koruny; 

- komunikovat nadále, že návrat do standardního režimu měnové politiky nebude na 
horizontu 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.
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Graf 4: Prognóza inflace z 1.SZ 2015 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 (1.11. = 1,0)
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Graf 13: Kurz CZK/EUR

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

Graf 15: Vnímání inflace a Inflační očekávání 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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