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Měnověpolitické doporučení pro 3. SZ 2015
Sekce měnová

1. Základní scénář prognózy ze 3. SZ 2015

Východiskem pro květnové měnověpolitické zasedání je nová makroekonomická prognóza 
ze 3. SZ 2015. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, předpoklady 
a vyznění nové prognózy.

Česká ekonomika v závěru roku 2014 přechodně zpomalila svůj meziroční růst. K němu 
přispěla většina složek domácí poptávky, čistý vývoz přispěl naopak záporně. Celková i 
měnověpolitická inflace se v prvním čtvrtletí 2015 pohybovaly v blízkosti nuly, a nacházely 
se tak hluboko pod dolní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Lehce se zvýšila korigovaná 
inflace bez pohonných hmot, v níž se projevuje doznívající přímý vliv oslabeného kurzu 
koruny a přetrvávající růst domácí ekonomiky a mezd. Regulované ceny se vrátily k 
nepatrnému meziročnímu růstu, ceny pohonných hmot a potravin naopak klesaly.

Růst ekonomické aktivity v efektivní eurozóně by měl podle předpokladu prognózy zrychlit 
na 1,7 % v roce 2015 a 2,1 % v roce 2016. Cenový vývoj v eurozóně zůstává velmi utlumený 
zejména vlivem nedávného propadu cen energetických komodit. Ceny průmyslových výrobců 
meziročně výrazně klesají, rovněž spotřebitelská inflace je v mnoha zemích eurozóny 
záporná. Do konce letošního roku by ale mělo dojít k obratu v cenovém vývoji díky uvolněné 
měnové politice ECB, oslabenému kurzu eura a zrychlení tempa růstu ekonomiky eurozóny. 
ECB zahájila nákupy vládních dluhopisů, což se promítá do výhledu tržních úrokových sazeb 
3M EURIBOR v blízkosti nuly. Cena ropy Brent částečně korigovala svůj předchozí propad a 
tržní výhled předpokládá její další pozvolný růst.

V roce 2015 se tuzemský HDP zvýší o 2,6 % s přispěním zrychlující zahraniční poptávky, 
uvolněných domácích měnových podmínek, nízkých cen ropy a zvýšení vládních investic. 
V příštím roce růst ekonomiky dále zrychlí na 3,2 %, a to zejména v důsledku dalšího zvýšení
dynamiky zahraniční poptávky. Rostoucí ekonomická aktivita se na trhu práce bude 
projevovat pokračujícím zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky. Míra 
nezaměstnanosti bude nadále postupně klesat. Dynamika mezd v podnikatelské sféře se zvýší, 
mzdy v nepodnikatelské sféře porostou rychle zejména v letošním roce.

Prognóza očekává hodnoty celkové i měnověpolitické inflace poblíž nuly v roce 2015 a jejich 
následné zvýšení k 2% cíli během roku 2016. Celkové tlaky na růst spotřebitelských cen se 
budou postupně zvyšovat. Pokles výrobních cen v eurozóně v kombinaci s nedávným 
propadem světových cen energetických komodit však budou nadále výrazně snižovat náklady 
plynoucí z dovozních cen. Jejich protiinflační působení odezní až během roku 2016. 
V domácí ekonomice se budou náklady dále zvyšovat vlivem zrychlující dynamiky mezd a 
pokračujícího růstu ekonomické aktivity. 

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 druhé čtvrtletí 2015 (27,5 
CZK/EUR) zohledňuje jeho lehce silnější hodnoty v průběhu dubna. Stabilita kurzu na 
uvedené úrovni je pak v prognóze předpokládána až téměř do konce roku 2016.
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V průběhu zpracování prognózy bylo identifikováno několik rizik a nejistot. První z nich se 
týká vývoje na trhu práce, kde se pokles nezaměstnanosti a nárůst zaměstnanosti zatím 
nepromítají do výraznějšího urychlení mzdového vývoje. Další okruh nejistot představuje 
pozorovaný vývoj reálné spotřeby vlády a změny stavu zásob ve čtvrtém čtvrtletí 2014. Dále 
byla identifikována nejistota spojená s výhledy zahraničního vývoje v kontextu aktuálních
stimulačních opatření ECB a ohledně míry promítnutí propadu cen energetických komodit 
nejen do zahraničních cen, ale i do domácích regulovaných cen. Za nejvýznamnější riziko 
mířící protiinflačním směrem však sekce měnová považuje to, zda budou inflační očekávání i 
při aktuálně utlumené inflaci a při předpokládané absenci reakce měnové politiky nadále 
ukotvena u 2% cíle a zda se jejich případný pokles nepromítne do nízkého růstu nominálních 
mezd. Tato nejistota vedla ke zpracování alternativního scénáře nižších inflačních 
očekávání, v němž se inflace nevrací k cíli ČNB ani na konci predikčního horizontu
(podrobně viz část 3 MPD).

Celkově hodnotí Sekce měnová rizika prognózy ve vazbě na zpracovaný alternativní 
scénář jako protiinflační.

2. Diskuze parametrů kurzového závazku

Standardním východiskem úvah o případné změně parametrů kurzového závazku (jeho 
hladiny a doby jeho využívání) jsou vedle scénářů prognózy též dvě obvyklé simulace: 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 (viz Graf 1), která zachovává dosavadní (standardní)
nastavení parametrů kurzové reakční funkce, kulminuje oslabení koruny ve třetím čtvrtletí 
letošního roku těsně pod 29 CZK/EUR, tedy na jen nepatrně silnější hladině oproti verzi této 
simulace z minulé prognózy. Výhled inflace se v tomto scénáři prakticky až do konce 
predikčního horizontu nachází jen mírně pod minulou trajektorií. Simulace tedy naznačuje, že 
potřeba dalšího uvolnění měnových podmínek prostřednictvím kurzu stále trvá a oproti 
minulé prognóze se v zásadě nezmenšuje.
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Graf 1: Scénář s endogenním kurzem (dosavadní parametry kurzové reakční funkce)

Z výše uvedeného plyne, že v nové prognóze předpokládané nastavení měnové politiky 
nevede k jejímu dostatečnému uvolnění, a to zejména z hlediska vytvoření předpokladů 
pro ukončení režimu používání kurzu jako nástroje měnové politiky v dohledné 
budoucnosti.

3. Nižší agresivita kurzové reakční funkce, resp. alternativní 
scénář nižších inflačních očekávání

Při rozhodování o nastavení hladiny kurzového závazku v listopadu 2013 bankovní rada 
v souladu s doporučením sekce zvolila (v ex-ante pohledu) poměrně „agresivní“ postup 
v podobě oslabení kurzu z hodnot cca 25,8 CZK/EUR na hladinu 27 CZK/EUR. To mělo 
vedle odvrácení hrozby deflace současně zajistit rychlý návrat inflace k cíli, resp. krátkodobě 
vést k jeho přestřelení, a co možná nejvíce zkrátit dobu setrvání v nekonvenčním režimu 
měnové politiky. Tomuto postoji centrální banky k používání kurzu jako nástroje měnové 
politiky, resp. k plnění inflačního cíle, doposud odpovídalo nastavení kurzové reakční funkce 
v pravidelně zpracovávané simulaci s endogenním kurzem (viz předchozí kapitola). 

Z vývoje v uplynulém zhruba roce však vyplynulo, že bankovní radě je bližší pohled na kurz 
jako nástroj měnové politiky, v němž jeho opětovné použití přichází v úvahu až v případě
další vážné hrozby deflace spojené s propadem poptávky a celé ekonomiky. V takovém módu
má použití kurzu (změna hladiny kurzového závazku) charakter „atomového tlačítka“
stisknutého „..jednou, maximálně dvakrát za deset let…“ sloužícího k odvrácení hrozby 
deflace a souvisejícího propadu ekonomiky, spíše než flexibilního nástroje k
průběžnému cílování inflace. 

Tento fakt vedl sekci k návrhu na snížení agresivity v kurzové reakční funkci centrální banky, 
která generuje trajektorii endogenního kurzu. Konkrétně byla v alternativním nastavení
reakční funkce její agresivita snížena tak, aby implikovaná trajektorie endogenního kurzu 
zhruba odpovídala předpokladům základního scénáře prognózy s kurzem fixovaným na 
hladině 27,50 CZK/EUR. 

Trajektorii endogenního kurzu v simulaci s nižší agresivitou kurzové reakční funkce ve 
srovnání s jejím standardním nastavením ukazuje Graf 2.
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Graf 2: Scénář s endogenním kurzem při nižší agresivitě kurzové reakční funkce 

Endogenní kurz ve scénáři s nižší agresivitou kurzové reakční funkce dosahuje na celém 
horizontu prognózy silnějších hodnot, než je tomu při standardním nastavení.
Ve druhém čtvrtletí roku 2015 oslabení kurzu kulminuje na úrovni kolem 27,8 CZK/EUR a 
následně kurz postupně posiluje na hladinu přibližně 26,6 CZK/EUR na konci roku 2016.
Výhled inflace se až do konce predikčního horizontu nachází výrazně pod trajektorií 
standardního scénáře s endogenním kurzem; po poklesu do záporných hodnot v polovině roku 
2015 se inflace počátkem roku 2016 vrací nad nulu, avšak ani v závěru predikčního horizontu 
nedosahuje 2% inflačního cíle. Růst HDP je v simulaci s endogenním kurzem s nižší 
agresivitou pomalejší oproti standardnímu nastavení, a to prakticky na celém horizontu 
prognózy.

Výše uvedené srovnání trajektorií endogenního kurzu a dalších veličin při různém nastavení 
agresivity kurzové reakční funkce je důležité pro pochopení způsobu tvorby základního,
resp. alternativního scénáře prognózy, a pro jejich interpretaci. 

Prognóza inflace v základním scénáři s fixovaným kurzem na hladině 27,5 CZK/EUR
předpokládá, že veřejnost nastavuje svoje inflační a kurzová očekávání s vírou, že centrální 
banka používá kurz jako nástroj k dosažení svého inflačního cíle, tj. očekávání jsou tvořena 
na základě standardně odvozené endogenní trajektorie kurzu, v níž kurz kulminuje až na 
hladině cca 29 CZK/EUR. Pozorovaná hladina kurzu na úrovni 27,5 CZK/EUR je pak agenty 
v základním scénáři prognózy považována za krátkodobý výkyv (tj. nečekaný a 
nesystematický šok), který bude v následujícím období zkorigován. Inflační očekávání díky 
tomu zůstávají pevně ukotvena na 2% cíli. Pokud však k takové korekci v realitě nedojde, pak 
uvedený předpoklad vede v případě déletrvající a velké odchylky skutečného a endogenního 
kurzu k nadhodnocení prognózy inflace.1

V simulaci odpovídající alternativnímu nastavení kurzové reakční funkce naopak nejsou 
ekonomičtí agenti stabilitou kurzu na hladině 27,5 CZK/EUR překvapováni, protože jimi
pozorovaný kurz zhruba odpovídá kurzu optimálnímu, a to z hlediska jimi vnímaných 

                                                
1 V případě déletrvající a velké kurzové odchylky je modelový předpoklad, že se i v tomto případě stále jedná o 
„neočekávané šoky“, v rozporu s principem racionálních očekávání, protože znamená, že ekonomičtí agenti 
nejsou schopni rozpoznat, že se jedná o jejich systematické překvapování ze strany centrální banky. Scénář je tak 
vnitřně nekonzistentní. 
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preferencí centrální banky ohledně plnění inflačního cíle. De facto tak agenti od centrální 
banky neočekávají dostatečné (resp. dodatečné) uvolnění měnových podmínek cestou 
oslabení kurzu, které by vedlo k dosažení cíle, což se promítá do snížení jejich inflačních 
očekávání. 

Dopad nižších inflačních očekávání ekonomických subjektů na vývoj hlavních veličin je 
popsán v alternativním scénáři prognózy (Graf 3). Ten zachovává v případě úrokových 
sazeb a měnového kurzu stejný předpoklad jako základní scénář, tj. stabilitu tržních 
úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové 
politiky do konce roku 2016, tedy na celém predikčním horizontu.2 Oba scénáře tak 
předpokládají stabilitu kurzu na obdobné úrovni jako na počátku letošního roku (27,5 
CZK/EUR) do třetího čtvrtletí 2016 a jeho posílení k 27 CZK/EUR v závěru roku 2016. 

V alternativním scénáři se nižší inflační (a kurzová) očekávání promítají zejména do 
mzdových vyjednávání, a snižují tak růst nominálních mezd v podnikatelské sféře. 
Pozvolnější oživování růstu nominálních mezd snižuje náklady firem, což následně tlumí 
inflační tlaky z domácí ekonomiky. Nižší inflační očekávání tak v konečném důsledku vedou 
k podstřelení inflačního cíle v příštím roce. Celková inflace dosáhne v alternativním scénáři 
v závěru roku 2016 hodnoty 1,6 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v základním 
scénáři, a ani na konci predikčního horizontu se tak nevrací k 2% cíli ČNB. 

Z hlediska vývoje HDP působí v alternativním scénáři protisměrně dva faktory, které v 
letošním roce v souhrnu dynamiku ekonomické aktivity nepatrně snižují a v příštím roce 
naopak zvyšují oproti základnímu scénáři. Vlivem vyšších reálných úrokových sazeb a 
zejména pomalejšího růstu nominálních mezd se snižuje dynamika spotřeby domácností. 
Naopak nižší náklady na práci zvyšují cenovou konkurenceschopnost domácí ekonomiky, což 
v alternativním scénáři podporuje exportní odvětví a zvyšuje čistý vývoz.

Graf 3: Alternativní scénář nižších inflačních očekávání 

Alternativní scénář prognózy tedy jasně ukazuje, že nižší inflační očekávání, v nichž se odráží 
subjekty vnímaná „kurzová reakční funkce“ centrální banky, vede k tomu, že inflace 
nedosáhne na horizontu měnové politiky cíle. Alternativní scénář proto představuje konkrétní 

                                                
2 Také předpoklady o vývoji zahraničních veličin zůstávají shodné se základním scénářem prognózy.
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kvantifikovaný popis našich doposud jen obecných obav ze vzniku negativních sekundárních 
dopadů propadu cen ropy. Jako takový by měl být využit v komunikaci (viz část 8).

4. Další měnověpolitické úvahy

Aktuálně se inflace nachází blízko nulových hodnot, což odráží zejména pokles cen 
energetických surovin. Propad cen ropy byl přitom identifikován a ze strany ČNB
komunikován jako pozitivní nabídkový šok, jenž urychluje růst české ekonomiky, přičemž
jeho přímé cenové dopady v letošním roce bude ČNB tolerovat.

ČNB současně konstatovala, že v příštím roce prvotní dopady ropného šoku odezní a 
záměrem centrální banky 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.

Tyto dopady zatím nelze zcela vyloučit (spíše naopak), a to zejména kvůli pokračujícímu 
nízkému růstu mezd v podnikatelské sféře. Ten signalizuje, že v dlouhodobě nízkoinflačním 
prostředí, v němž centrální banka nečiní kroky na obranu svého cíle, existuje riziko poklesu 
inflačních očekávání. Jejich promítnutí3 do mzdového vývoje (např. skrze mechanismus 
kolektivních vyjednávání) by mohlo ovlivnit inflaci ve střednědobém horizontu (viz 
alternativní scénář prognózy v předešlé kapitole). 

V této souvislosti konstatujeme, že naplňování alternativního scénáře by bylo dle názoru
sekce výrazně suboptimální, a to navzdory jeho jen slabým dopadům do reálné ekonomiky.
Ve svých důsledcích by totiž mohlo vést k tomu, že by se ekonomika mohla ustálit na hladině 
inflace a mzdového růstu nižší, než by odpovídalo dvouprocentnímu cíli ČNB. Podmínky pro 
ukončení režimu používání kurzu jako nástroje měnové politiky by pak nebyly vytvořeny ani 
v poměrně daleké budoucnosti, inflační cíl by ztrácel svou relevanci pro očekávání a
rozhodování ekonomických subjektů a tuto relevanci by naopak čím dál tím více získával 
fixní kurz na hladině lehce nad 27 CZK/EUR. Prodloužení období nulových nominálních 
úrokových sazeb a pevného kurzu daleko za původně uvažovaný horizont by navíc mohlo 
začít měnit strukturální charakteristiky české ekonomiky, měnit chování a rozhodování 
ekonomických agentů, urychlovat růst úvěrů a cen aktiv (zejména nemovitostí) s potenciálně 
nepříznivými dopady na finanční stabilitu.

V případě důvodných obav, že dochází k naplňování alternativního scénáře, by proto
ČNB měla být připravena posunout hladinu kurzového závazku na slabší úroveň a svůj
inflační cíl hájit.4 V souvislosti s tím navrhujeme upravit, resp. posílit verbální intervence 
(konkrétní formulace viz část 8 tohoto MPD). Nedoporučujeme v této souvislosti nadále 
podmiňovat případný posun kurzového závazku na slabší úroveň poměrně 
nepravděpodobným dlouhodobým posílením deflačních tlaků schopných způsobit 
propad domácí poptávky a obnovením rizik deflačního vývoje české ekonomiky.

Primárním cílem verbálních intervencí zůstává oslabit kurz na hladiny, které povedou alespoň 
k částečnému dalšímu uvolnění měnových podmínek. Současně s tím je i nadále jejich
smyslem snížit riziko, že by došlo k testování hladiny kurzového závazku. ČNB by vedle toho

                                                
3 Inflační očekávání se projevují v mnoha kontraktech uzavíraných v ekonomice. Tzv. „revealed expectations“ se 
přitom mohou z mnoha důvodů výrazně lišit od „surveyed expectations“, kam patří např. IOFT. 
4 Vnější prostředí působí z hlediska diskutovaných rizik stále neutrálně, kurz EUR/USD oslabil a výhled růstu 
HDP v efektivní eurozóně se v dubnovém CF zvýšil pro 2015 i 2016. Na druhou stranu dobíhá vliv propadu cen 
ropy na současný a očekávaný vývoj PPI v eurozóně, a to i přes doposud poměrně příznivé vnímání 
kvantitativního uvolňování ze strany ECB. Staronovou nejistotou je však vyhrocení situace kolem Řecka. 
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měla též znovu zopakovat svou připravenost vyhlášený kurzový závazek bránit 
automatickými intervencemi v časově a objemově neomezeném rozsahu. 

Naproti tomu další prodloužení platnosti kurzového závazku nepovažujeme za potřebné
ani vhodné, neboť z hlediska plnění inflačního cíle na horizontu měnové politiky by již mělo
pravděpodobně jen malou přidanou hodnotu. Navíc by mohlo být vnímáno jako signál, že 
ČNB reálně neuvažuje o posunu hladiny kurzového závazku (který by byl pravděpodobně 
dostatečně velký na to, aby exit naopak přibližoval v čase). Zároveň by prodloužení platnosti 
kurzového závazku momentálně již sahalo za horizont stávající predikce, k jehož protáhnutí
do roku 2017 dojde až v příští prognóze. 

V souhrnu tedy sekce měnová doporučuje založit komunikaci na alternativním scénáři 
prognózy s tím, že v případě známek jeho naplňování je ČNB připravena posunout hladinu 
kurzového závazku na slabší úroveň a zajistit tak návrat inflace k 2% cíli.  

5. Vyjádření sekce bankovních obchodů

Koruna se po přechodné vlně volatility v prvním čtvrtletí letošního roku opět ustálila v úzkém 
pásmu, převážně 27,400-27,600. Z doporučení bank vyplývá, že stále očekávají test 
závazku, nicméně vlivem sezónních vlivů (zejména konverze dividend) k němu
pravděpodobně dojde až později. Na trhu je také poměrně rozšířený názor, že naše
komunikace ohledně posunu flooru je čistě účelová slovní intervence a že tento krok je z 
naší strany málo pravděpodobný (i kvůli veřejnému mínění).

Poslední dobou také poměrně často slýcháme od bank zprávy, že jsou na trhu českých státních 
dluhopisů velmi aktivní nerezidenti, což potvrzuje i statistika MF (viz graf níže). 
Pravděpodobně jde o přímý vliv QE ECB, částečně také snahy vyhnout se záporným 
eurovým sazbám.

Graf 4: Investice nerezidentů do českých státních dluhopisů

V tomto kontextu jsme se nedávno zabývali tím, zda jsme schopni odhalit budování 
spekulativních pozic proti našemu flooru v bilanci bankovního sektoru. Došli jsme k závěru, 
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že to není možné, protože takové spekulace jsou převážně realizovány pomocí nějakých 
nondelivery/carry trade struktur, které se projeví jen v podrozvaze, z níž však nelze určit 
směr, velikost ani typ dané pozice (spekulace vs. hedging). Tržním projevem velkých 
spekulativních pozic na posílení koruny by tak zřejmě byl posun implikovaných korunových 
úrokových sazeb (počítaných z FX forwardů) do výrazně záporných hodnot, který však 
momentálně nepozorujeme (implikované sazby jsou stabilně negativní v řádu pouze -10 b.b.).

6. Dosavadní komunikace ČNB

Na tiskové konferenci po březnovém 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 konce roku 2016, tedy na celém svém horizontu. 
Bankovní rada vyhodnotila bilanci rizik stávající prognózy na horizontu měnové politiky jako 
protiinflační. Ze tří faktorů, které bankovní rada na únorovém zasedání označila za klíčové 
z hlediska zabránění nepříznivým sekundárním dopadům poklesu cen ropy, se 
v protiinflačním směru doposud vyvíjely domácí mzdy a kurz koruny vůči euru. Zvýšená míra 
nejistoty ohledně celkových očekávaných přínosů opatření ECB pro vývoj v eurozóně i 
v české ekonomice, která je třetím z uvedených faktorů, přetrvávala. Bankovní rada v této 
situaci opět konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu až do horizontu měnové politiky, 
tedy dříve než ve druhém pololetí roku 2016. Bankovní rada zároveň znovu zdůraznila, že je 
v případě potřeby připravena posunout hladinu kurzového závazku. Vzhledem k již zmíněné 
protiinflační bilanci rizik prognózy se přitom pravděpodobnost tohoto kroku oproti minulému 
zasedání bankovní rady zvýšila.

Během dubna se několik členů BR vyjádřilo k měnové politice ČNB, resp. k jejímu 
budoucímu nastavení (viz Tabulka 1). Jejich vyjádření převážně potvrzovala komunikační 
vyznění březnového měnověpolitického zasedání. 

Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů bankovní rady v médiích

21.4. M. Hampl

(Roklen24)

…já bych si jako centrální bankéř přál, abychom se dostali ke stavu, kdy budeme normalizovat 
měnovou politiku a kdy s úrokovými sazbami půjdeme znovu nahoru...Kdy to bude, to vám teď 
neřeknu, ale ptáte-li se, co se stane, vrátíme se k té měnové politice, co byla v minulosti, 
k nenulovým úrokovým sazbám…

My už jsme platnost toho závazku posouvali v čase…k tomu by mohlo vést jako v minulosti to, 
že makroekonomické prostředí bude drtivě protiinflační…takže to, co v minulosti vedlo 
k posunům závazků, by mohlo vést k tomu posunu vystoupení z toho kurzového závazku i 
v budoucnu. My jsme dokonce řekli v tom prohlášení jako centrální banka, že pravděpodobnost 
posunu toho závazku se zvýšila…a je to prostě jenom vyjádření té nejistoty, kterou v tuto chvíli 
máme a která je v tuto chvíli spíš protiinflační než proinflační.

9.4. L. Lízal

(Prezentace Next  Steps in 
Asset Management, Praha)

Bankovní rada konstatovala, že Česká národní banka neukončí používání kurzu jako nástroje 
měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 2016…Vzhledem k protiinflační bilanci rizik 
prognózy se však oproti minulému měnověpolitickému zasedání zvýšila pravděpodobnost 
posunutí hladiny kurzového závazku.

12.4. V. Tomšík

(ČT24)

Pro mě je podstatné, že jsme se dostali na trajektorii hospodářského růstu taženou všemi 
složkami hospodářského růstu, ale když se podívám celkově na tuto situaci, je nutné, aby 
měnová politika byla i nadále uvolněná.

21.4. J. Rusnok

(Lidové noviny)

Řekli jsme, že ji (Pozn.: hranici 27 korun za euro) budeme držet nejméně do druhé poloviny 
roku 2016. To je jistota. A je předčasné říkat, co bude potom. Mezitím se změní vstupní 
parametry pro naše uvažování, budou tu nová čísla o vývoji ekonomiky, o jejím výhledu. 
Kurzový závazek může být klidně prodlužován, pokud se to ukáže jako potřebné. Ale také dál 
prodlužován být nemusí a může nastat tržní pohyb kurzu koruny oběma směry.
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22.4. M. Hampl

(Rádio Zet)

…kdyby hrozil ten scénář, který je asi představitelnější, to znamená, že by se ekonomice dobře 
nedařilo, hromadily se deflační tlaky na straně poptávky, to znamená poptávka by byla 
utlumená, investiční poptávka též, tak já bych řekl, první, k čemu by se zase centrální banka asi 
uchýlila, je to můj názor, by zase bylo použití kurzového nástroje, který, jak říkám, se osvědčil, 
funguje a koneckonců centrální banka s ním v tom režimu dál operuje a po posledním zasedání 
dokonce řekla, že i pravděpodobnost, že znovu ten nástroj využije, se zvýšila. Čili pro mě 
osobně, a říkám to jako svůj osobní názor, je mnohem konvenčnější uvažování použít něco, co 
už máme, než zkoušet nějaké alternativy, které ještě nemáme nebo jsme je nepoužili.

Pokud mám kurzový závazek a ten závazek jsem teoreticky a i prakticky schopen hájit 
nekonečně dlouho, tak první linie obrany je zase snažit se pracovat s tím závazkem, nikoli 
nějakou boční cestou se snažit jaksi zabránit tomu, abych ho musel hájit. Prostě je to závazek, 
hájím ho, řekli jsme, že jsme připraveni ho hájit neodvolatelně do okamžiku, než řekneme, že 
skončí…Mně přijde ta úvaha o záporných úrokových sazbách někdy jako takový trošku 
substitut za vůli ten závazek skutečně ctít a skutečně poctivě ho dodržovat.

28.4. M. Singer

(Reuters)

Máme tu prohlášení, které jasně říká, že v případě, že když bude potřeba něco dělat, co by 
vyžadoval dramatický vývoj, jehož pravděpodobnost se nějakým způsobem zvedla, tak kurz, na 
dané úrovni poznání, je první nástroj, kterým bychom to dělat měli…

Neříkám (exit) najednou, můžete se rozhodnout pro nějaký tunel, pro nějaký posunující se či 
rozšiřující se interval. Tam ještě nejsme. Cílem bude nedovolit prudký kurzový pohyb, to jsme 
řekli mockrát.

7. Reakce a očekávání finančních trhů 

Březnové měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi analytiky. 
Stabilitu základních sazeb ČNB očekávalo všech třináct analytiků z dotazníků IOFT (13.3.), 
všech šestnáct analytiků podle šetření agentury Thomson Reuters (23.3.) i všech třináct 
analytiků oslovených agenturou Bloomberg (23.3.). Analytici z průzkumu IOFT 
předpokládali ukončení režimu intervencí v období 3Q16 až 4Q17, analytici z průzkumu 
Thomson Reuters v období 3Q16 až 3Q17.

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR zůstaly stabilní, sklon výnosové křivky 
sazeb PRIBOR je rostoucí (viz Graf 6). Výhled sazeb FRA implikuje v ročním horizontu
lehký pokles sazeb 3M PRIBOR. To zhruba odpovídá očekávané neměnnosti 
měnověpolitických úrokových sazeb přinejmenším do stejné doby při nevýrazném poklesu 
prémie na peněžním trhu. Na celém horizontu se tak očekávané tržní sazby pohybují lehce 
pod trajektorií sazeb konzistentní s novou prognózou ČNB, která předpokládá stabilitu prémie 
na peněžním trhu (viz Graf 8).

Sazby IRS od posledního zasedání BR lehce zvýšily po celé délce křivky. Výnosová křivka 
sazeb IRS zůstává rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 0,2 p.b., spread 10R-1R činí 0,5 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (17.4.) vyplývá, že na květnovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech třináct 
analytiků očekává stabilitu základních sazeb ČNB. Ze šetření agentury Thomson Reuters 
vyplývá, že na květnovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech patnáct 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 (17.4.)  a Thomson Reuters (5.5.)

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 0,25 p.b.

 ●  předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření IOFT

 ○   předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření Thomson Reuters

Rovněž všech šestnáct analytiků oslovených agenturou Bloomberg (4.5.) očekávalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB na květnovém měnověpolitickém zasedání BR ČNB.

Analytici v rámci šetření IOFT a FECF očekávají, že kurz v horizontu 1R zůstane přibližně 
stabilní na současných hodnotách poblíž 27,4 – 27,5 CZK/EUR. Prognóza ČNB předpokládá 
pro 2Q16 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 2H17. 
Menší část z nich (5) si myslí, že režim intervencí bude ukončován postupně, např. snížením 
intervenční hladiny kurzu; jeden analytik se naopak domnívá, že ve 2H15 dojde k posunu 
hladiny kurzového závazku na 30 CZK/EUR. Pouze jeden analytik předpokládá zavedení 
dalších nekonvenčních opatření. Rovněž pouze jeden analytik očekává, že exit z devizových 
intervencí bude doprovázen bezprostředním zvyšováním úrokových sazeb. Polovina 
respondentů (7) se domnívá, že ČNB bude nucena bránit současnou úroveň kurzového 
závazku, všichni předpokládají, že ji uhájí.

8. Měnověpolitické doporučení sekce měnové

Sekce měnová doporučuje na květnovém měnovém zasedání bankovní rady:

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

- potvrdit závazek ČNB v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení 
kurzu tak, aby udržovala kurz koruny poblíž hladiny 27 CZK/EUR; opět připomenout, že 
ČNB je v případě potřeby připravena automaticky, tedy bez nutnosti dalšího rozhodnutí 
bankovní rady, provádět časově i objemově neomezené intervence na udržení svého 
kurzového závazku;

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

2015

1H15

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

●●● ●●●●●● ●●●● ● ●
○○○○○ ○○ ○

2017

1H17

↑↑↑

○○○○○

2H17

↑↑↑↑

○

2016

2H15 1H16 2H16
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- komunikovat protiinflační rizika základního scénáře nové prognózy, která plynou 
z případných nižších inflačních očekávání a která jsou popsána v jejím alternativním scénáři;

- komunikovat, že pokud se bude vývoj ubírat ve směru alternativního scénáře, je ČNB 
připravena posunout hladinu kurzového závazku na slabší úroveň, aby zajistila návrat 
inflace na 2% cíl v průběhu příštího roku (kdy odezní primární dopady propadu cen ropy na 
světových trzích). A konzistentně s dosavadní komunikací uvést, že signálem naplňování 
alternativního scénáře by byl zejména nízký mzdový růst;

- to zároveň znamená odstranit z komunikace „deflační“ podmínku, že 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“;

- 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 5: Prognóza inflace ze 3.SZ 2015 a cíl ČNB

Graf 6: Výnosové křivky PRIBOR

Graf 7: Úroková rozpětí – PRIBOR
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Graf 8: 3M PRIBOR, FRA

Graf 9: 3M EURIBOR, FRA

Graf 10: IRS CZK
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Graf 11: Výnosová křivka českých státních dluhopisů

Graf 12: Úrokové rozpětí v ČR

Graf 13: Kurzy středoevropských měn (1.2. = 1,0)
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Graf 14: Kurz CZK/EUR

Graf 15: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v %

Graf 16: Inflační očekávání a vnímání inflace v případě domácností (mezinárodní srovnání)
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Graf 17: Inflační očekávání dalších subjektů v české ekonomice v %

Graf 18: Vějířový graf úrokových sazeb v %

Graf 19: Prognóza měnového kurzu CZK/EUR
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