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Omezený přístup po dobu 6 let

Měnověpolitické doporučení pro 2. SZ 2015
Sekce měnová a statistiky

1. Prognóza z 1. SZ 2015 a její naplňování dle 2. SZ

Východiskem pro březnové měnověpolitické zasedání zůstává makroekonomická prognóza 
z 1. SZ 2015. Následující odstavce ve stručnosti rekapitulují počáteční podmínky, 
předpoklady a hlavní kontury této prognózy.

Domácí ekonomika vzrostla v loňském roce o 2 %, když tempo růstu HDP ve čtvrtém čtvrtletí 
podle očekávání zpomalilo. K dosaženému růstu HDP přispívaly všechny hlavní složky 
domácí poptávky. Čistý vývoz naopak přispěl k meziročnímu vývoji HDP lehce záporně.
Nové údaje z trhu práce potvrzovaly pokračující pozitivní vliv rostoucí ekonomiky. Celková i 
měnověpolitická inflace se během čtvrtého čtvrtletí 2014 výrazně snížily a od konce loňského 
roku se nacházejí 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 stávající 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 dle předpokladů stávající 
prognózy 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 uvolnění 
měnové politiky ECB, které se odráží v nízkém výhledu tržních úrokových sazeb 
3M EURIBOR. Výhled ceny ropy Brent konzistentní se stávající prognózou zohlednil její 
předchozí propad, přičemž v následujícím období je předpokládán její jen mírný nárůst.

Zrychlující zahraniční poptávka, nízké ceny ropy, uvolněné domácí měnové podmínky a 
expanzivní působení fiskální politiky vyústí letos dle stávající prognózy 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.

Stávající prognóza očekává, že se celková i měnověpolitická inflace budou v roce 2015 
pohybovat okolo nulových, resp. mírně záporných, hodnot a k jejich následnému zvýšení ke
2% cíli dojde až během roku 2016. Celkové tlaky na růst spotřebitelských cen se vytrácejí, 
neboť pokles výrobních cen v eurozóně v kombinaci s propadem světových cen energetických 
komodit vede k výraznému snížení nákladů plynoucích z dovozních cen. Směrem ke 
zvyšování cen má naopak na celém horizontu prognózy působit pokračující růst domácí 
ekonomické aktivity a pozvolna zrychlující dynamika mezd. 
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Stávající 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) zohlednila jeho oslabení v první polovině ledna, v dalších čtvrtletích 
prognóza předpokládá jeho stabilitu na obdobné úrovni jako v průběhu minulého roku 
(27,5 CZK/EUR), která je mírně slabší než vyhlášená hladina asymetrického kurzového 
závazku. 

Na únorovém měnověpolitickém zasedání bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy jako 
vyrovnaná, míra nejistoty se však dle jejího mínění zvýšila. Na základě toho bankovní rada 
konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve 
druhém pololetí roku 2016.

Ve 2. SZ 2015 je sekcí měnovou a statistiky bilance rizik stávající prognózy vyhodnocena 
na základě nově dostupných informací jako protiinflační, a to zejména v souvislosti s 
vývojem mezd a kurzu koruny vůči euru.

V dalších částech měnověpolitického doporučení je stručně popsán aktualizovaný scénář 
prognózy z 1. SZ 2015, resp. jsou diskutována hlavní rizika stávající prognózy plynoucí 
z dosavadního vývoje. Poté jsou prezentovány scénáře dokládající potřebu dalšího uvolnění 
měnové politiky a související další měnověpolitické úvahy. Následuje vyjádření sekce 
bankovních obchodů a kapitoly věnované komunikaci ČNB a očekáváním finančních trhů. 
Textovou část dokumentu pak uzavírá vlastní měnověpolitické doporučení sekce měnové a 
statistiky včetně komunikačního doporučení.

2. Aktualizovaný scénář prognózy z 1. SZ a její další rizika

Níže uvedená aktualizace prognózy zachovává předpoklad o stabilitě tržních úrokových sazeb 
na stávající velmi nízké úrovni při současném používání kurzu jako nástroje měnové politiky 
až do konce roku 2016. Výhled celkové i měnověpolitické inflace se vlivem vyššího růstu 
regulovaných cen a nepatrně vyšších publikovaných dat domácí inflace posouvá ve zbývající 
části letošního roku lehce směrem nahoru a pro rok 2016 se naopak snižuje v rozsahu 
0,2 až 0,4 procentního bodu. Důvodem je vliv předpokládaného pozvolnějšího obnovení růstu 
cen v zahraničí v kombinaci s pomaleji rostoucími domácími mzdami. Celková i 
měnověpolitická inflace se tak budou dle této simulace přibližovat k inflačnímu cíli v příštím 
roce zřetelně pomaleji a na rozdíl od stávající prognózy ho do konce predikčního horizontu 
nedosáhnou.

Nad rámec nových informací obsažených v provedené simulaci nadále existují nejistoty 
spojené se zachycením nedávného vývoje cen ropy, oslabení eura a opatření ECB v 
aktuálních scénářích inflace a ekonomického růstu v eurozóně. Dodatečným rizikem jdoucím 
protiinflačním směrem je možnost setrvání kurzu koruny vůči euru na aktuálně silnějších 
hodnotách oproti předpokladům prognózy či dokonce možnost testování kurzového závazku 
trhem v blízké budoucnosti.1 V opačném směru míří z pohledu celkové inflace riziko dalšího 
zvýšení spotřební daně na cigarety v příštím roce.

V souhrnu je tak bilance rizik stávající prognózy protiinflační zejména v souvislosti s 
vývojem mezd a kurzu koruny vůči euru.  

                                                
1 Podle aktuálního průzkumu Reuters se většina respondentů (12 ze 16) domnívá, že ČNB bude nucena hájit 
proti trhu současnou úroveň závazku 27 EUR/CZK. Předpokládají přitom, že banka tuto úroveň uhájí.
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Graf 1:  Srovnání aktualizovaného scénáře (2. SZ) s prognózou z 1. SZ 2015 

3. Potřeba uvolnění měnové politiky

Výše uvedená aktualizace stávající prognózy signalizuje, že 2% cíle ČNB nebude dosaženo 
ani do konce predikčního horizontu. 

V této situaci jsou standardním východiskem našich úvah o potřebě dalšího uvolnění měnové 
politiky 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.
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Graf 2:  Scénář s endogenním kurzem

Aktualizovaná simulace s endogenním kurzem ukazuje, že jeho trajektorie se oproti verzi 
této simulace z 1. SZ příliš nezměnila, když měnový kurz je v první polovině letošního roku 
jen mírně silnější a naopak v roce 2016 pouze o něco málo slabší, než tomu bylo v minulé 
verzi této simulace. Stále tak platí, že k dosažení dostatečného uvolnění měnových podmínek 
vedoucího k rychlejšímu návratu inflace na cíl, resp. jeho dočasnému přestřelení na horizontu 
měnové politiky, by bylo v nejbližších čtvrtletích potřeba oslabit kurz k hladině 
29 CZK/EUR.2 Prizmatem tohoto scénáře je tedy potřeba uvolnění měnové politiky cestou 
oslabení kurzu zhruba stejně velká jako v 1. SZ 2015. Výhled inflace v aktualizované 
simulaci s endogenním kurzem je přitom v důsledku nových informací mířících 
protiinflačním směrem mírně nižší oproti verzi tohoto scénáře z 1. SZ, a to na celém 
predikčním horizontu. 

Aktualizovaná simulace s volnými sazbami abstrahující od existence nulové dolní meze a 
kurzového závazku ukazuje podobně jako v minulé situační zprávě na potřebu
bezprostředního uvolnění měnových podmínek v rozsahu hypotetických tří až čtyř snížení 
repo sazby o standardních 0,25 p.b. To je tedy i nadále srovnatelný rozsah snížení úrokových 
sazeb, jaký implikovala prognóza na podzim 2013, než bylo přistoupeno k použití kurzu jako 
nástroje dalšího uvolnění měnové politiky.

Výše uvedené simulace potvrzují, že ve stávající prognóze předpokládané nastavení 
měnové politiky nevede k jejímu dostatečnému uvolnění, a to ani z hlediska plnění 
inflačního cíle, ani z hlediska vytvoření předpokladů pro ukončení režimu používání kurzu 
jako nástroje měnové politiky na horizontu predikce.

Od poloviny ledna pozorovaná tendence k posilování kurzu k hladině 27 CZK/EUR je
z tohoto pohledu jevem krajně nevítaným. Skutečnost, že pohyb kurzu na hladině závazku 
není dostatečný k budoucímu plnění inflačního cíle, naše prognózy ukazují již delší dobu a 
protiinflační bilance rizik stávající prognózy tento závěr dále posiluje. 

                                                
2 Aktuálně se přitom kurz pohybuje poblíž hodnoty 27,4 CZK/EUR.
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4. Další měnověpolitické úvahy

Po únorovém měnovém zasedání bankovní rada komunikovala, že je připravena v 
letošním roce tolerovat dočasný pohyb inflace blízko nuly nebo i lehce pod ní. Bankovní rada 
konstatovala, že v příštím roce prvotní dopady pozitivního nákladového šoku v podobě 
propadu cen ropy odezní a záměrem ČNB zůstává zajistit návrat inflace k dvouprocentnímu 
cíli. Podstatné tedy bude zabránit případným negativním sekundárním dopadům aktuálního 
propadu cen energetických surovin, které by se odrazily ve vývoji inflace v delším období. 
V přijetí tohoto přístupu se – vedle příznivého nabídkového charakteru poklesu cen ropy –
odrážela povaha kurzového závazku, který je ve srovnání s úrokovými sazbami nepoměrně 
hrubším nástrojem (podrobná diskuse všech relevantních aspektů byla součástí minulého 
MPD). 

Bylo přitom řečeno, že v nadcházejícím období budou z pohledu eliminace nepříznivých 
sekundárních dopadů klíčové zejména účinnost opatření Evropské centrální banky v boji s 
deflací, tržní vývoj kurzu koruny a vývoj mezd v domácí ekonomice.

Ohledně účinnosti opatření ECB nadále panuje nejistota. V aktualizovaných simulacích 
prognózy působí výhledy zahraničních veličin celkově v protiinflačním směru. To je však 
dáno zejména snížením očekávaného vývoje cen průmyslových výrobců v eurozóně, který je 
spíše vzadhledícím odrazem propadu cen ropy na přelomu let 2014 a 2015 a aktuálně 
pozorovaných dat než signálem nedůvěry analytiků v účinnost opatření ECB. Na druhou 
stranu výhled růstu ekonomické aktivity v efektivní eurozóně se poprvé po delší době zvýšil, 
byť zatím jen marginálně, a poměrně příznivě vyznívají i některé předstihové indikátory.3

Euro výrazně oslabilo vůči dolaru, i když v posledních dnech došlo k částečné korekci.      

Co se týče domácího ekonomického vývoje, už analýza situace z počátku roku ukazovala, že
čelíme rozporuplnému vývoji. Situaci lze charakterizovat tak, že vývoj domácí ekonomické 
aktivity, resp. domácí poptávky, reálných toků na trhu práce, sentimentu ekonomických 
subjektů a finančních výsledků podniků je poměrně příznivý a působí v souhrnu již několik 
čtvrtletí proinflačně. Na druhou stranu deflačně, resp. dezinflačně, působí aktuální vývoj 
zahraničních cen a cen světových energetických surovin. Tyto krátkodobé protiinflační 
faktory však mají potenciál negativně ovlivnit inflaci i ve střednědobém horizontu, a to skrze 
inflační očekávání, mzdový vývoj, reálné úrokové sazby a domácí poptávku. 

Uvedený rozpor se při pohledu na nově dostupná data získaná od posledního měnového 
zasedání dále prohloubil. Nepříznivě překvapil zejména domácí mzdový růst, který ve 
čtvrtém čtvrtletí loňského roku znatelně zaostal za prognózou. Vývoj mezd i nadále 
považujeme za jeden z klíčových indikátorů, který bude poskytovat informace o tom, nakolik 
se současné nízkoinflační prostředí bude mít tendenci propagovat i do budoucnosti a zda, 
resp. nakolik, bude ovlivňovat vývoj inflace na horizontu měnové politiky. Na nadále nízký 
růst mezd v podnikatelské sféře přitom ukazují lednové údaje z průmyslu i stavebnictví a 
rovněž předběžné výsledky šetření ČNB a Svazu průmyslu a dopravy za první čtvrtletí 2015. 
Na druhou stranu některé veřejně dostupné informace naznačují zostřená mzdová vyjednávání 
zejména v klíčových podnicích automobilového průmyslu, tedy v sektoru, který byl 
v minulém roce tahounem růstu ekonomické aktivity.

                                                
3 Například březnový PMI v průmyslu, který byl zveřejněn až po dokončení 2.SZ, překvapil pozitivně. 
V Německu vzrostl na 52,4 bodů (očekáváno přitom bylo pouze 51,5), v eurozóně na 51,9 bodů (z 51,0 v únoru, 
očekáváno bylo zvýšení jen na 51,5).
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Druhou negativní zprávou je posílení kurzu pod 27,5 CZK/EUR, které nastalo v poslední 
době a které zpřísňuje celkové měnové podmínky. Přitom žádoucí by s ohledem na očekávaný 
vývoj inflace bylo jejich uvolňování. A to platí i přesto, že některé informace z poslední doby 
ukazují, že by vývoj korunových cen ropy a jeho dopady do domácí inflace mohly být o něco 
méně deflační, než očekává stávající prognóza; jedná se ovšem o lehký posun výhledu 
směrem nahoru na té části horizontu predikce, o němž již ČNB jasně komunikovala, že ho 
bude výjimkovat.

Mzdový vývoj v ekonomice může ČNB ovlivnit jen nepřímo, zato na chování měnového 
kurzu máme mnohem přímočařejší vliv. Až donedávna fungovalo vnímání možnosti posunu 
hladiny kurzového závazku na slabší úroveň jako automatický stabilizační mechanismus
s tendencí navádět skutečný kurzový vývoj do blízkosti optimální kurzové trajektorie 
(z hlediska žádoucího uvolnění měnových podmínek). Poslední vývoj kurzu se však od 
žádoucí trajektorie kurzu poměrně výrazně (a čím dál tím více) odchyluje. Takový vývoj
kurzu, resp. jeho tolerování ze strany ČNB, může ohrozit ukotvenost inflačních očekávání
v blízkosti cíle ve střednědobém horizontu. 

Situaci, která by mohla nastat, popisuje aktualizovaný scénář nižší kredibility inflačního 
cíle (viz Graf 3). V tomto scénáři se – podobně jako v jeho verzi z minulé situační zprávy –
promítá snížená důvěra v inflační cíl do inflačních očekávání, zvýšených reálných úrokových 
sazeb, do utlumeného mzdového růstu i domácí poptávky, a v důsledku se projevuje
výrazným podstřelováním inflačního cíle na horizontu měnové politiky. Výhled inflace se 
v aktualizované simulaci přitom od minulé verze tohoto scénáře zásadně neliší.

Graf 3:  Scénář s nižší kredibilitou cíle ČNB

V této souvislosti opakovaně konstatujeme, že ukotvenost inflačních očekávání je věcí 
endogenní a je potřeba ji měnověpolitickými opatřeními a komunikací aktivně udržovat.
Považujeme proto nadále za klíčové, aby ekonomické subjekty vnímaly připravenost ČNB
bránit svůj cíl pomocí měnověpolitických nástrojů, které má k dispozici.    

Tomu by mělo napomoci opětovné vysvětlování či připomínání základní skutečnosti, že 
kurz je skutečně „pouze“ naším novým nástrojem, nikoliv novým cílem. Nesmíme 
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připustit, aby se kurz stal novou nominální kotvou ekonomiky. Konzistentně s tím by měla 
vypadat naše reakce a komunikace.4 Ta by měla být jednotná a reprodukovat schválené 
klíčové formulace prohlášení bankovní rady po jejím měnovém zasedání. 

Znovu navrhujeme provádět verbální kurzové intervence, a to způsobem navazujícím na 
komunikaci z Prohlášení bankovní rady po projednání 1.SZ a akcentujícím protiinflační vývoj 
dvou klíčových faktorů, tj. mezd a kurzu koruny vůči euru. 

Primárním cílem verbálních intervencí je zvrátit posilující tendence kurzu, přičemž
z pohledu budoucího plnění inflačního cíle by ideální bylo přispět k jeho opětovnému
oslabení přinejmenším k hladině 28 CZK/EUR.

Současně s tím je jejich smyslem snížit riziko, že by došlo k testování hladiny 
27 CZK/EUR. Existují informace, že se někteří tržní hráči na takové testování odhodlanosti 
ČNB bránit svůj kurzový závazek chystají. ČNB by proto měla znovu zopakovat svou 
připravenost bránit vyhlášený kurzový závazek automatickými intervencemi v časově a
objemově neomezeném rozsahu.5 Současně pokud verbální intervence obnoví oboustranné 
vnímání kurzového rizika a povedou k oslabení kurzu do bezpečné vzdálenosti od 
27 CZK/EUR, pak se pravděpodobnost spekulativního útoku na korunu (resp. na kurzový 
závazek ČNB) snižuje.6

5. Vyjádření sekce bankovních obchodů

Koruna je v posledních týdnech spíše pod nákupním tlakem, zejména po komentářích 
prezidenta M. Zemana. Od té doby je podle trhu jen otázkou času, kdy bude kredibilita 
závazku ČNB testována. Zájem domácích klientů o prodej korun a zajišťování dividend 
pomůže ještě po určitou dobu bránit v posilování CZK, nicméně vzhledem k aktuálnímu 
sentimentu může dojít k posílení CZK k hladině kurzového závazku. Vliv kvantitativního 
uvolňování ECB (QE) zatím nebyl tržními hráči zmiňován jako aktuální „hybatel“ kurzu, 
nicméně lze předpokládat, že v dlouhodobějším horizontu jeho vliv bude sílit.

6. Dosavadní komunikace ČNB

Na tiskové konferenci po únorovém 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 konce roku 
2016, tedy na celém svém horizontu. Následný návrat do standardního režimu měnové 
politiky by 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 nové prognózy jako 
vyrovnaná, míra nejistoty se však zvýšila. Zvýšená míra nejistoty je spojena zejména 

                                                
4 Z tohoto důvodu nepovažujeme další prodlužování platnosti závazku za vhodné, když jeho extenze za horizont 
měnové politiky není z hlediska plnění inflačního cíle na tomto horizontu v zásadě příliš účinná. 
5 Analytici tento typ výroků od ČNB na nadcházejícím zasedání očekávají a nebylo by taktické je v tomto ohledu 
zklamat. 
6 Jedním z výsledků porady bankovní rady s experty konané 20. března 2015 byl závěr, že by se v ČNB mělo 
začít pracovat na technické realizovatelnosti (zprůchodnění) zavedení záporných úrokových sazeb (aniž by tím 
bankovní rada předjímala, že k němu skutečně dojde). Záporné měnověpolitické úrokové sazby mohou být 
použity jako krizové opatření právě v situaci spekulativního útoku na korunu. 
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s dopady opatření Evropské centrální banky na výhledy vývoje v eurozóně a rovněž 
s budoucím vývojem domácích mezd v prostředí velmi nízké inflace a pozitivního 
nákladového šoku v podobě propadu cen ropy. Bankovní rada v této situaci konstatovala, že 
ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí 
roku 2016. Česká národní banka je 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.

Během února a března se několik členů BR vyjádřilo k měnové politice ČNB, resp. k jejímu 
budoucímu nastavení (výběr z prezentací, rozhovorů a článků viz Tabulka 1). Komunikace 
vesměs tlumočila pozice bankovní rady zformulované na minulém měnovém zasedání, 
celkově však nebyla interpretována jako verbální intervence ve směru slabší koruny.7

Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů bankovní rady v médiích

19.2. M. Singer

(prezentace CFA Society 
Forecasting Dinner 2015)  

The CNB will not discontinue the use of the exchange rate as a monetary policy instrument 
before 2016 H2…Appropriate course of action is to apply system of escape clauses (i.e. 
exemptions from hitting inflation target) to first-round effects of this shock to price level; this 
means tolerating inflation moving close to, or even slightly below, zero this year…Monetary 
policy response would only be necessary if negative second-round effects of oil shock were to 
materialize… The CNB is prepared to move the exchange rate commitment to a weaker level if 
there were to be a long-term increase in deflation pressures capable of causing a slump in 
domestic demand, renewed risks of deflation in the Czech economy and a systematic decrease 
in inflation expectations.

2.3. J. Rusnok

(prezentace Univerzita 
Hradec Králové)

ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí 
2016…ČNB je 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.

8.3. J. Rusnok

(Frekvence 1)

Je tady stále silná tendence k deflaci…Tato deflace je jiná než v roce 2013. Ta dnešní deflace 
je vyvolána nabídkovým pozitivním šokem z dramatického poklesu cen ropy a dalších surovin, 
zejména energetických komodit. Takže to je inflace, na kterou my nebudeme reagovat, a 
nereagujeme žádným dalším posouváním té hranice k nějakému dalšímu oslabení. Naopak 
jsme řekli, že tu stávající hranici, to dno těch 27 korun, pod které to nechceme pustit z dobrých 
důvodů, budeme držet…ten kurz bude zhruba takový, jaký je teď.

10.3. L. Lízal

(Prezentace Adam Smith 
Seminar, Paris)

The CNB’s analyses confirm that the slump in oil prices is a positive supply shock and the CNB 
will not respond to the first-round effects of this shock on the price level. This means it is 
prepared to tolerate that inflation moving temporarily close to, or even slightly below, zero this 
year. Fluctuations in the koruna exchange rate significantly affect domestic economic and price 
developments and therefore also the likelihood of the CNB changing the parameters But it will 
be important to prevent any second-round effects of the current slump in energy commodity 
prices, which would be reflected in inflation in the longer run…of the exchange rate commitment 
in the future…The Bank Board stated that the CNB would not discontinue the use of the 
exchange rate until the monetary policy horizon, i.e., before the second half of 2016.

10.3. V. Tomšík

(čnBlog)

Na základě prognózy bankovní rada ČNB prodloužila platnost asymetrického kurzového 
závazku přinejmenším do poloviny roku 2016 a vyjádřila připravenost posunout hladinu 
kurzového závazku, pokud by došlo k dlouhodobému posílení deflačních tlaků schopných 
způsobit propad domácí poptávky, obnovení rizik deflačního vývoje a systematický pokles 
inflačních očekávání… zodpovědní a profesionální tvůrci (hospodářské) politiky pečlivě váží 

                                                
7 Nebyl zejména využit potenciál zesílení klíčové věty v prohlášení bankovní rady ohledně podmínek pro změnu 
hladiny kurzového závazku. Ta v prosinci 2014 v příslušné pasáži zněla: „…teprve pokud by došlo k 
dlouhodobému posílení deflačních tlaků…., bylo by třeba zvážit posun hladiny kurzového závazku na slabší 
úroveň….“. Po únorovém měnovém zasedání bylo komunikováno, že „… Česká národní banka je připravena 
posunout hladinu kurzového závazku, pokud by došlo k dlouhodobému posílení deflačních tlaků schopných 
způsobit…“. Tato změna formulace ale unikla zájmu médií i většiny analytiků a navíc na semináři s analytiky 
byla v reakci na explicitní dotaz označena za nevýznamnou. Proto budou v návrhu Prohlášení bankovní rady na 
březnové zasedání úpravy provedené v jeho klíčových pasážích týkajících se aktuální pozice ČNB zvýrazněny 
tak, aby vynikly případné změny oproti dosavadnímu wordingu.
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každé slovo, které může mít vliv na vývoj kurzu, neboť čím blíže budeme k hranici 27 korun za 
euro, tím větší je pravděpodobnost pro reakci měnové politiky ČNB.

13.3. M. Hampl

(Bloomberg)

The impact is so strong that the difference between actual inflation and a hypothetical rate that 
would be adjusted for this effect is expected to be almost 1.5 percentage point at the end of the 
second quarter of this year. Without this positive supply shock, we would quite probably be at 
least within the tolerance band of the inflation target already this year….Wages are a very 
important hard indicator that I would recommend for everybody to watch closely. If real and 
nominal wages reversed the current revival trend, it would be a signal that deflation 
expectations in the economy may be rising…The wording of the message after the last meeting 
was quite clear, and it still reflects my thinking at this moment. I don’t see any significant 
development in risks since we made that statement. But especially external risks remain high, 
and surprises coming from the outside in the past few years have been only anti-inflationary 
and negative in terms of demand. If I had to base my prediction only on past developments, I 
would have to expect anti-inflationary risks getting stronger. 

14.3. J. Rusnok

(MF Dnes)

To (myšlen exit, pozn. SMS) je ještě daleko. V tuto chvíli říkáme, že je neukončíme dřív než ve 
druhé polovině roku 2016…

16.3. L. Lízal

(prezentace Česká 
společnost pro energetiku) 

…propad cen ropy je pozitivním nabídkovým šokem, který urychlí růst české ekonomiky v roce 
2015. Na primární dopady tohoto šoku do cenové hladiny přitom Česká národní banka v 
souladu se svou předchozí komunikací nebude reagovat…Podstatné ale bude zabránit 
případným negativním sekundárním dopadům aktuálního propadu cen energetických surovin, 
které by se odrazily ve vývoji inflace v delším období…Bankovní rada konstatovala, že Česká 
národní banka neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém 
pololetí roku 2016.

16.3. J. Rusnok

(ČRo Radiožurnál)

…to je oficiální stanovisko centrální banky z posledního měnového zasedání, že nejméně do 
poloviny roku 2016 budeme intervenční kurz, hladinu 27 držet.

16.3. M. Singer

(ČT24)

Tak, ve Švýcarsku můžeme krátce vidět, že můžou (zda mohou být úrokové sazby záporné, 
pozn. SMS). Otázka je, kdy začnou lidi i firmy vytahovat z bank hotovost. Pak vlastně ten cash 
systém přestává fungovat. Nicméně Evropská centrální banka sáhla k tomuto kroku a ten krok 
mimochodem oslabil euro velmi dramaticky, což je vlastně to, co my vidíme i teď vůči, vůči 
koruně.… Už sice nejsme na rekordní nezaměstnanosti, zažili jsme konečně nějaký rok i s 
růstem reálných mezd, ale ekonomika prostě není ve stavu, kdy potřebuje přitahovat a snižovat
růst cen. To je absurdní. Růst cen je na nule, teprve někdy na konci roku, příští rok se dostane 
do tolerančního pásma, plus, minus jedno procento kolem 2% cíle. Čili ta ekonomika v tuto 
chvíli nic takového nepotřebuje a my jsme řekli, že tento rok budeme tolerovat velmi nízkou, či 
mírně zápornou inflaci způsobenou propadem cen ropy, protože to není poptávkový fenomén, 
to je fenomén nabídky, to je fenomén, který umožňuje v této zemi levněji vyrábět, levněji 
produkovat...My v tuto chvíli říkáme, že kurzový závazek bude trvat minimálně do půlky příštího 
roku.

17.3. J. Rusnok

(Bloomberg)

Core inflation is stable, and it’s still holding in positive numbers. Dollar developments are also 
influencing prices of other commodities, including food, and this is effectively having an impact 
of some monetary easing because stronger dollar is increasing the costs of such imports. I 
wouldn’t completely underestimate this effect. Although wages aren’t rising very fast, there is 
some growth. This may start improving sentiment among people; it may translate into consumer 
behavior, which I think is a reason why we don’t need to fear a dramatic increase in anti-
inflationary risks. There is evidence that real wages are growing, which will be reflected in 
consumer spending sooner or later. For now, I don’t see a reason to shift the foreign- exchange 
commitment to a weaker level. We have said we can’t rule out such a decision if anti-inflationary 
risks evolve into a deflation-recession tendency causing stagnation or a decline in demand This 
certainly isn’t happening. On the contrary, anti- inflationary risks seem to be somewhat 
softening, and I don’t see a worsening outlook for domestic demand either. So the conditions 
we said would be needed for additional action aren’t being met.“ Defending the current koruna 
commitment is another thing, and we have said we will defend it. But changing the rate to a 
weaker level is a different matter.

7. Reakce a očekávání finančních trhů 

Únorové měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi analytiky. 
Stabilitu základních sazeb ČNB očekávalo všech dvanáct analytiků z dotazníků IOFT (15.1.), 
všech patnáct analytiků podle šetření agentury Thomson Reuters (3.2.) i všech dvanáct 
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analytiků oslovených agenturou Bloomberg (2.2.). Analytici z průzkumů IOFT a Thomson 
Reuters předpokládali ukončení režimu intervencí v období 3Q16 až 1Q17, resp. 2Q16 až 
3Q17.

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR zůstaly stabilní, sklon výnosové křivky 
sazeb PRIBOR je rostoucí (viz Graf 5). Výhled sazeb FRA implikuje lehký pokles úrokové 
sazby 3M PRIBOR v ročním horizontu, tj. do prvního čtvrtletí 2016. To odpovídá očekávané 
neměnnosti měnověpolitických úrokových sazeb přinejmenším do stejné doby a lehkému 
snížení prémie na peněžním trhu z její aktuální výše. Na celém horizontu se tak tržní výhled 
pohybuje nepatrně pod trajektorií sazeb konzistentní se stávající prognózou ČNB (viz Graf 7). 

Sazby IRS od posledního zasedání BR zaznamenaly kolísavý vývoj, celkově se téměř 
nezměnily. Výnosová křivka sazeb IRS je rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 0,2 p.b., spread 
10R-1R činí 0,4 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (13.3.) vyplývá, že na březnovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech třináct 
analytiků očekává stabilitu základních sazeb ČNB. Ze šetření agentury Thomson Reuters 
vyplývá, že na březnovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech šestnáct 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 (13.3.)  a Thomson Reuters (23.3.)

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 třináct analytiků oslovených agenturou Bloomberg (23.3.) očekávalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB na březnovém měnověpolitickém zasedání BR ČNB.

Analytici v rámci šetření IOFT a FECF očekávají, že kurz v horizontu 1R zůstane zhruba 
stabilní v blízkosti současných hodnot kolem 27,4 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 4Q17, blíže viz Tabulka 2. Podle průzkumu agentury
Thomson Reuters analytici očekávají ukončení režimu intervencí v období 3Q16 až 3Q17. 
Menší část z nich si myslí, že režim intervencí bude ukončován postupně, např. snížením 
intervenční hladiny kurzu; jeden analytik se naopak domnívá, že v 1H16 dojde k posunu 
hladiny kurzového závazku na 28 CZK/EUR. Pouze dva analytici očekávají, že exit 
z devizových intervencí bude doprovázen bezprostředním zvyšováním úrokových sazeb.

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

↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑
●●● ●●●●● ●●●● ●
○○ ○○○○ ○ ○

○○○

2015 2016

1H15 2H15 1H16 2H16

↑

2017

1H17

↑↑↑↑

○○○

2H17

↑↑
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Výrazná většina respondentů se domnívá, že ČNB bude nucena bránit současnou úroveň 
kurzového závazku, všichni předpokládají, že ji uhájí.

8.  Měnověpolitické doporučení SMS

Sekce měnová a statistiky doporučuje na březnovém 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 v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu tak, 
aby udržovala kurz koruny poblíž hladiny 27 CZK/EUR, a znovu explicitně zdůraznit, že 
ČNB je připravena automaticky, tedy bez dalšího rozhodnutí bankovní rady, provádět 
časově i objemově neomezené intervence, viz aktualizované FAQs na web ČNB
zpracované ve spolupráci SMS a odboru komunikace sekce kancelář;

- v návaznosti na uskutečněnou poradu bankovní rady s experty urychleně podniknout kroky 
v oblasti implementace měnové politiky tak, aby v případě potřeby bylo možno 
dosáhnout záporných měnověpolitických sazeb, a návazně i záporných krátkodobých 
tržních úrokových sazeb, jako krizového opatření v případě déletrvajícího testování 
kurzového závazku ČNB ze strany tržních hráčů;

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

- verbálně intervenovat, že bankovní rada ČNB je v případě potřeby připravena
posunout hladinu kurzového závazku na slabší hladinu, přičemž pravděpodobnost
tohoto kroku se oproti minulému zasedání bankovní rady zvýšila, a to z důvodu
protiinflační bilance rizik stávající prognózy související zejména s vývojem domácí mezd a 
kurzu koruny vůči euru;

- uvést, že přetrvává zvýšená míra nejistoty ohledně dopadů opatření ECB na výhledy 
vývoje v eurozóně;

- 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 (1.1. = 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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