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Měnověpolitické rozhodnutí

Bankovní rada ČNB na jednání 7. 5. 2020 snížila 2T repo sazbu 

o 75 bazických bodů na 0,25 %. Současně rozhodla o snížení 

lombardní sazby na 1,00 %. Diskontní sazba zůstala nezměněna 

na 0,05 %.

Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady, dva 

členové hlasovali pro snížení 2T repo sazby o 50 bazických bodů. 

Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou 

makroekonomickou prognózu ČNB. 

Nejistota ohledně vnějších i domácích předpokladů prognózy, 

včetně jejich zachycení predikčním aparátem, je mimořádně 

vysoká.

2



Aktuální prognóza

20.05.2020



Prognóza celkové inflace • Celková inflace rychle klesne do tolerančního pásma

vlivem v souhrnu protiinflačních dopadů pandemie 

a v příštím roce se bude nacházet poblíž cíle na pozadí 

výrazně uvolněných měnových podmínek. 

• Jádrová inflace zvolní v návaznosti na útlum domácích 

cenových tlaků a postupně se zhoršující situaci na trhu 

práce.

• Dynamika cen potravin zůstane letos vysoká na pozadí  

omezené nabídky a vyšších nákladů produkce. 

• V reakci na kolaps světových cen ropy se výrazně 

propadnou ceny domácích pohonných hmot a vysoký 

růst regulovaných cen dále zvolní. 

• V dubnu 2020 cenová hladina vzrostla meziročně o 3,2 %, 

což bylo o 0,2 p. b. více, než předpovídala aktuální 

prognóza ČNB.
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Prognóza růstu reálného HDP
• Českou ekonomiku výrazně zasáhla opatření 

v souvislosti s nákazou a HDP letos poklesne o 8 %.

• K propadu HDP přispějí všechny výdajové složky 

s výjimkou spotřeby vlády.

• Uvolnění vládních restriktivních opatření obnoví 

ekonomickou aktivitu, ale ani do konce příštího roku 

ekonomická aktivita nedosáhne úrovně ze závěru 

roku 2019.

• Reálný HDP se v 1. čtvrtletí 2020 meziročně propadl 

o 2,2 % (2 % předpoklad prognózy), ale uvolňování 

restriktivních opatření je oproti základnímu scénáři 

rychlejší.

5



Prognóza kurzu koruny

• Kurz koruny zůstane zejména vlivem nepříznivého 

ekonomického vývoje doma i v zahraničí poblíž 

aktuálních oslabených hodnot. K tomu přispěje 

i výrazné snížení kladného úrokového diferenciálu vůči 

eurozóně.

• Prognóza předpokládá kurz 27,2 CZK/EUR 

ve 2. čtvrtletí 2020.
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Prognóza úrokových sazeb

• S prognózou je – po razantním březnovém snížení 

domácích tržních úrokových sazeb – konzistentní jejich 

další pokles ve druhém čtvrtletí 2020 následovaný jejich 

přibližnou stabilitou.

• Bankovní rada ČNB snížila 2T repo sazbu více, než 

odpovídá základnímu scénáři, když vyhodnotila rizika 

prognózy jako bezprecedentně vysoká a vyžadující ještě 

výraznější uvolnění měnových podmínek.

7



Rizika a nejistoty prognózy

20.05.2020

• Mimořádně výrazná rizika prognózy v souvislosti 

s pandemií jsou popsána dvěma alternativními scénáři:

• Déletrvající a pomaleji odeznívající pandemie

• Druhá vlna pandemie



Déletrvající a pomaleji odeznívající pandemie

Zahraničí

• Vládní opatření prodloužena o 2 až 3 týdny.

• Pozvolnější návrat ekonomické aktivity k růstu a zhoršení sentimentu firem a důvěry spotřebitelů vede k nižším inflačním 

tlakům v efektivní eurozóně a potřebě déle držet uvolněnou měnovou politiku.
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Déletrvající a pomaleji odeznívající pandemie
Domácí ekonomika

• Opatření oproti základnímu scénáři uvolněna o měsíc později (turismus omezen až do konce prázdnin) spolu se 

zhoršením sentimentu domácností a firem. 

• Výraznější pokles domácí ekonomické aktivity, zhoršení situace na trhu práce (vyšší nezaměstnanost a nižší 

dynamika růstu mezd) a slabší kurz koruny (v důsledku standardní tržní reakce).
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Déletrvající a pomaleji odeznívající pandemie
Inflace a měnová politika

• Zhoršení situace na trhu práce povede k nižším inflačním tlakům (i přes slabší korunu) a vyžaduje výraznější 

uvolnění měnové politiky s využitím zbývajícího prostoru v sazbách.

• Aktuálně jsou opatření uvolňována rychleji, ale nejasná je hloubka negativních efektů (sentiment, bilance institucí, úvěry 

atd.)
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Druhá vlna pandemie
Předpoklady předchozího scénáře plus nástup druhé vlny pandemie koncem letošního roku.

Zahraničí

• Druhá vlna pandemie vede k opatřením v říjnu v rozsahu 2 měsíců, i když v menším měřítku než během první vlny.

• Deglobalizace světové ekonomiky a z ní plynoucí pomalejší reálný růst HDP a rychlejší růst cen.
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Druhá vlna pandemie
Domácí ekonomika

• Obnovení vládních karanténních opatření od října do konce roku, i když v menším rozsahu z důvodu vyšší připravenosti.

• Výrazný propad ekonomické aktivity, zhoršení situace na trhu práce a slabší koruna ve srovnání se základním
i s předchozím alternativním scénářem (opět jde o spontánní tržní reakci bez zásahu ČNB, roli hrají i – pouze
hypoteticky! – záporné domácí sazby).
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Druhá vlna pandemie
Inflace a měnová politika

• Nízká poptávka se promítá do inflace, která klesá k dolní hraně tolerančního pásma (i přes reakci měnové politiky).

• Potřeba výrazného uvolnění měnové politiky, kterého již nelze dosáhnout pomocí úrokových sazeb.

• Scénář tak implikuje potřebu nekonvenčních nástrojů. Debata o nich je v tuto chvíli pouze hypotetická, odráží „princip
předběžné opatrnosti.“ Bankovní rada prozatím nemá vydiskutované pořadí preferencí možných nástrojů.

14



Děkuji za pozornost

Tomáš Holub
člen bankovní rady ČNB

tomas.holub@cnb.cz


