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1. Politika ČNB – užívání kurzového nástroje, umělé oslabování koruny skrze odhodlání 

použít devizové intervence a zamezit případnému posílení pod hladinu 27 CZK/EUR 

• Neměníme původní postoj SPČR k užití tohoto režimu, považujeme jej za umělý zásah, 

který kromě krátkodobých přínosů pro některé firmy vnáší i určitá rizika a otazníky 

• Přínosy pro exportéry po dobu intervencí a následně pro celou ekonomiku (i skrze některé 

multiplikační efekty) nerozporujeme.  

• Současná politika oslabení kurzu se projevuje pozitivně přímo například v korunové 

hodnotě zakázek či tržeb. Naše ekonomika je exportní, má pozitivní saldo obchodní 

bilance, po dobu intervencí se to ve výsledcích zahraničního obchodu a tím i v celé 

ekonomice v určité míře projevuje (i pro exportéry v různé míře). 

• Umožňuje také některým podnikům snadněji získávat nové zakázky a zvýšit 

ziskovost.  

• V tomto zde pozitivní efekty pro ekonomiku bezpochyby jsou a samozřejmě 

pozitivní výsledky se projevují dále do ekonomiky. 

• Připomínáme, že ani pro exportéry není kurzový efekt tak jednoznačně velmi výrazně 

pozitivní, jak se někdy prezentuje, že i několik exportních firem občas vyjádřilo jistou 

kritiku (původně „nepředvídatelnost“ kroku, obtížnější čitelnost měnové politiky, 

ztráty ze zajištění kurzového rizika, vysoká importní náročnost a nárůsty cen vstupů, 

cenové doložky ve smlouvách se zahraničními odběrateli, nejistota a otazníky pro 

dlouhodobější horizont…) či pouze mírně pozitivní až „neutrální“ vnímání (vysoká 

importní náročnost, standardní politika hedgingu otevřené pozice, vysoký podíl 

platebních transakcí v eurech…) 

• Připomínáme, že exportní výkonnost nesouvisí ale pouze s kurzem! 

• Vliv také: schopnosti našich firem, postupná stabilizace očekávání a obnova 

zakázek od léta minulého roku - velmi dobré zahraniční zakázky i před 

intervencemi, firmy očekávali stabilizaci a mírné oživení. A to i při očekávání 

nízkého, omezeného růstu cen. 

• Významných faktorem obnova zakázek z klíčových trhů (ekonomika a průmysl 

Německa apod.) a aktivity našich firem, jejich schopnosti získávat zakázky 

• Ale kurz je v současné chvíli samozřejmě jedním z faktorů, který k celkovým 

výsledkům exportu přispívá a výsledky exportu se sekundárně odráží i jako faktor 

přispívající stabilizaci domácí poptávky. 

• V dlouhém období nelze konkurenceschopnost zakládat na kurzu 

• Vyčíslení skutečných dopadů bude předmětem studií mnoho let, nikdy je nebude možné 

přesně vyčíslit a oddělit efekty dalších faktorů (necenová konkurenceschopnost a obchodní 

strategie podniků, oživení zahraniční poptávky jako takové, stabilizace očekávání 

v ekonomice, struktura cenového vývoje z hlediska dopadů na firemní výsledky [například 

poměr vývoje cen vstupů a výstupů apod.] ...). Statistiky a vývoj okolních zemí ukazují, že 

intervence určitě nejsou jediným hlavním faktorem a že nízké ceny nemusí být vždy hned 

tak úplně brzdou. 



• Z tohoto důvodu argumentaci opřenou o kvantifikaci nelze považovat za zcela 

exaktní 

• I pro některé exportéry nebyly pozitivní efekty výrazné a jejich vnímání intervencí je 

spojeno s nepředvídatelností a riziky, jak jsme uváděli v původním stanovisku 

• Sama ČNB připustila, že komunikace a srozumitelnost nebyla dostatečná, řada firem 

otazníky, obavy a nejistota nad dalšími dopady 

• Volatilita směrem k posílení je v současnosti politikou ČNB snížena („odstraněna“) 

– dle slov ČNB pro tento a příští rok = Výrazně snížené riziko posílení kurzu (snížení 

volatility vlivem ČNB, kde ČNB „uměle zamezuje kurzu posílit mimo hladinu 27 Kč/€ 

minimálně v ročním horizontu – dle slov ČNB ne dříve než v 2016“) 

• K mírné stabilizaci očekávání v posledních měsících na straně firem došlo 

ve smyslu, že kurz neposílí pod 27 Kč/€. Určitá rizika a diskuse ohledně 

dalšího oslabení se občas objeví, i když žádné výraznější signály pro zásah 

ČNB k posunutí umělé hranice tu nebyl. K určitému oslabení došlo 

například v létě v souvislosti se sankcemi, poté se koruna opět 

stabilizovala) 

• Otázkou je, zda všechny exportní firmy vnímají, že proti posílení není třeba se 

na letošní a příští rok zajišťovat, otázkou je vývoj v roce 2016 a následně. To 

stále je určitým a poměrně značným otazníkem řady firem. 

• Pozn.: ČNB prezentuje intervence jako jednoznačně pozitivní krok. Dle veřejných reakcí řady 

subjektů ale názory nejsou tak jednoznačné a černobílé. 

• Přetrvávají obavy nad „exit strategií“, dlouhodobém směřování kurzu, srozumitelností pro 

plánování ekonomických subjektů, v této souvislosti zůstávají i otázky kolem využívání 

zajišťovacích nástrojů, možností eliminace rizika zvýšené volatility či míry posilování kurzu. 

Tento argument považujeme za jeden z rozhodujících při formulaci stanoviska SPČR. Ani 

vyjádření ČNB 100% přesvědčivost k tomuto problému nepřináší, což ukazuje, že se 

nejedná o jednoducho záležitost. Vnímáme, že trajektorie nominálního kurzu bude 

ovlivněna i ostatními nominálními veličinami a vnímáním koruny subjekty na finančních 

trzích (efekt určitého „zvyknutí si“ na jinou hladinu a vnímání CZK na finančních trzích), což 

ale nevylučuje směřování koruny k posílení v případě, že se naší ekonomice bude v době 

ukončení intervencí dařit a nebudou v Evropě žádné výrazné nerovnováhy či geopolitické 

konflikty. 

• Výrazné riziko deflační spirály a v její souvislosti uváděných negativních dopadů 

(v základním scénáři očekávání ekonomického vývoje) jsme v době intervence neviděli a 

ani nyní jej nevidíme 

• Náš názor odráží například používaný ukazatel pro měření inflace a jeho strukturu, 

dále zohlednění vývoje cen vstupů a výstupu firem, vývoj marží, očekávání podniků 

ohledně jejich zakázek, cen či mezd, očekávání firem obecně a lepšící se výsledky od 

konce loňského roku apod.), zahraniční poptávka oživovala i v souvislosti s mírně 

lepšími výsledky zahraničních ekonomik.  

• Firmy těsně před intervencemi i přes očekávání slabého růstu cen jejich výstupů 

očekávali oživení a stabilizaci na trhu práce s možným mírným nárůstem 

zaměstnanosti. Naopak v době inflace před pár lety, kdy ale výrazně rostly i ceny 

vstupů, klesaly zakázky a marže, tak firmy propouštěly. Z toho sice nelze vyvozovat 

nějaký větší závěr a nepopíráme škodlivost deflace za určitých podmínek, ale ne vše 



je tak černobílé jako některé prezentované „poučky“ o jednoznačné škodlivosti 

deflace. Za daných podmínek s očekáváním zlepšení ekonomického rozvoje je 

složitou, diskutabilní otázkou skutečná míra škodlivosti krátkodobé „nulové inflace či 

nízké deflace“, navíc když klesaly ceny jako ceny energie či telefonických služeb apod. 

2. Doporučení pro stanovisko SPČR k současnému postoji: 

• Neplánujeme a ani nechceme ovlivňovat ČNB formou doporučení, jak konkrétně provádět 

měnovou politiku. ČNB ale žádáme o přístup, který bude zohledňovat zajištění stabilního 

tržního fungování reálné ekonomiky a minimalizuje negativní efekty na rozhodování a 

výsledky firem.  

• V případě naplnění některých rizik v ekonomice požadujeme včasnou silnou rétoriku a 

komunikaci s podnikatelským sektorem (včetně zpětné vazby SPČR k ověření, že je firmami 

správně chápáno), jaké jsou možné další kroky, v jakém rozsahu dle názoru ČNB.  

• Podnikatelská sféra se chce vyhnout negativním překvapením a vyšším volatilitám a 

požaduje eliminaci negativních dopadů umělého zásahu. Samozřejmě nepožadujeme 

konkrétní datum exitu. Chápeme, že to by mohlo vyvolat spekulace a ztížilo návrat 

působení dlouhodobých trendů za maximálně rovných podmínek. 

• Nutné je pokračovat v častější komunikaci zvyšující srozumitelnost pro podniky, 

vysvětlování kroků měnové politiky z pohledu široké veřejnosti a zejména firem. Zvýšit 

účinnost komunikačního kanálu měnové politiky skrze pochopení rétoriky ČNB ve vztahu 

k předvídatelnosti, zajištění se a dlouhodobému plánování.  

• Uvítáme pokračování a častější specificky zaměřená setkání ČNB pro podnikatele, kde bude 

umožněno reagovat na některé praktické („z běžného života“) dotazy – v oblasti vnímání 

rétoriky ČNB, zajišťování se, predikcí kurzů a úrokových sazeb, exit strategie, míry 

pravděpodobnosti/rizik určitých kroků ze strany ČNB či finančních trhů, možné reakce ČNB 

na politiku ECB a FED apod.  

• Víme, že ČNB provádí kulaté stoly, kontaktuje podnikatele. Byly bychom rádi, aby se 

povědomí o kulatých stolech s podnikateli rozšířilo. 

• Další oslabování koruny v tuto chvíli nepožadujeme a nevidíme jako potřebné pro 

tuzemský průmysl ani ekonomiku jako celek. SPČR podporuje zvýšení výkonnosti-

konkurenční výkonnosti cestou uskutečnění dlouho odkládaných reforem, které jsou 

nezbytnou podmínkou pro udržení hospodářského růstu ve středně a dlouhodobém 

horizontu. Tento způsob však není v kompetenci ČNB, je v kompetenci vlády a zákonných 

orgánů.  

• Očekáváme od ČNB důkladnou přípravu na exit strategii (neznamenající přílišné odkládání 

tohoto kroku), vyhnutí se případnému skokovému posílení a zamezení výrazným volatilitám, 

zajistit komunikaci pro firmy, aby měly dostatečný čas s tím ve svých plánech „nějak“ 

pracovat 
 

3. Některé další okolnosti a souvislosti 

3.1 Reakce firem, médií a ostatních 

• Neustálé otázky, určitá nedůvěra, nejistota do budoucna 

• Téma velmi citlivé narážející mimo jiné na neznalost principů a kanálů měnové politiky i u 

řady „odborníků“ 



• Příkladem komunikační bariéry měnové politiky a konkrétních subjektů může být nepřesná 

interpretace některých mediálně známých představitelů vedoucí ke zvýšeným obavám ¨ 

3.2 Rétorika ČNB – rozhodnutí a signály  

• Červnové prohlášení ČNB: „ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve 

než ve druhém čtvrtletí roku 2015, a nevyloučila ani další posunutí ukončení tohoto režimu. 

Pro posun hladiny kurzového závazku na slabší úroveň by ovšem bylo třeba, aby bankovní 

rada shledala podstatně závažnější posílení protiinflačních rizik… lze očekávat, že ke změně 

této hladiny by bylo třeba mnohem silnějšího impulsu než v případě úrokových sazeb“  

• ČNB (31.7.2014): „Bankovní rada ČNB také rozhodla nadále používat devizový kurz jako 

další nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek ČNB v případě potřeby 

intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny 

vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR… Kurzový závazek je jednostranný… slabší straně 

hladiny 27 CZK/EUR nechává ČNB kurz se pohybovat dle vývoje nabídky a poptávky na 

devizovém trhu “  

• ČNB tak rozhodla i v reakci na aktualizaci makroekonomické prognózy a dosavadní a 

očekávaný vývoj míry inflace = ČNB zopakovala a znovu ujistila, že posunutí hladiny 

kurzového závazku na slabší úroveň by si žádalo další znatelné posílení protiinflačních 

tlaků. Tím vyvrátila spekulace a nepodložené informace, které vyvolaly u řady subjektů až 

zmatek a obavy. Zároveň ČNB konstatovala, že „Česká národní banka neukončí používání 

kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2016“ 

• Červenec/srpen: Nedošlo tedy k vyhlášení posunutí hladiny kurzového závazku (což se dalo 

vzhledem k rétorice ČNB a jejích predikcí očekávat), přesto samotné výroky ČNB o posunutí 

termínu mohou být jedním z faktorů výsledného oslabení CZK! Hlavním faktorem byly 

pravděpodobně ale zejména zavedené sankce vůči Rusku a související vnímání investorů na 

finančních trzích. 

• Zářijové jednání bankovní rady ČNB (25.9.2014) potvrdilo pokračování stávajícího nastavení: 

„Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající 

úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 0,05 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní 

sazba na 0,25 %. Bankovní rada ČNB také rozhodla nadále používat devizový kurz jako další 

nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek ČNB v případě potřeby 

intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči 

euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR.“ 

• Otázka dalšího směřování se může objevit v souvislosti s nižšími než původně ČNB 

predikovanými výsledky HDP eurozóny a EU pro tento a příští rok, kde výsledky za poslední 

měsíce naznačují oslabení růstu oproti predikcím. V eurozóně je nadále nízká míra inflace 

(meziroční HICP v srpnu činil 0,4 %), ceny ropy jsou nízké apod. Stejně tak výsledky HDP ČR 

nemusí být tak vysoké, jak ČNB plánovala. ČNB dokonce sama ve své poslední predikci 

snížila odhady HDP. Výsledky HDP za 3. čtvrtletí tak mohou být dalším signálem, že druhá 

polovina roku nemusí růst tempy jako polovina první. Míra inflace se nadále drží na nízkých 

úrovních, a to jak spotřebitelská (0,6 %, CPI meziroční, srpen), tak podnikatelská (ceny 

průmyslových výrobců v srpnu meziročně 0,0 %). V červenci a srpnu došlo již ale k 

mírnému nárůstu tempa CPI. Ceny výrobců sice stagnují, ale pokud odečteme ceny energií, 

pak se dostaneme k růstovým hodnotám. Rizika kolem sankcí vůči Rusku v souvislosti se 

situací na Ukrajině „ČNB zatím vidí jako nevýznamné na makroekonomické úrovni“. To lze 



zatím potvrdit, nicméně určité oslabení růstu a sekundární efekty existují (například mírné 

zvýšení opatrnosti v ekonomickém sentimentu, snížení optimismu v Německu, snížení 

zakázek z Ruska i z oblastí mimo sankce apod.). SPČR nepovažuje v současné situaci za nutné 

korunu dále oslabovat. 

• Zasedání Bankovní Rady 6.11.2014 (Zdroj: ČNB a Patria online): 

• Úrokové sazby ponechány na stávající úrovni (Dvoutýdenní repo sazba 0,05 %, 

diskontní sazba 0,05 % a lombardní sazba 0,25 %)  

• Bankovní rada ČNB rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj 

uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek ČNB v případě potřeby 

intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz 

koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. 

• Zopakovala, že uvedený kurzový závazek považuje za jednostranný. To znamená, že 

ČNB bude bránit přílišnému posílení kurzu koruny pod úroveň 27 CZK/EUR svými 

intervencemi na devizovém trhu. Na slabší straně hladiny 27 CZK/EUR nechává ČNB 

kurz pohybovat dle vývoje nabídky a poptávky na devizovém trhu. 

• Pro letošní rok snížila výhled růstu HDP na 2,5 %, přestože dříve počítala s 

hodnotou 2,9 %. Měnová autorita zároveň přistoupila ke zhoršení odhadu pro rok 

následující, kdy očekává obdobný růst jako v letošním roce, namísto v červenci 

avizovaných 3 %. Co se týče inflace - ČNB pro čtvrté čtvrtletí 2015 snížila očekávání 

na 1,5 %, což představuje o 50 bps nižší úroveň, než kterou autorita odhadovala 

dříve. 

• ČNB zároveň zopakovala, že neukončí intervenční režim na koruně před rokem 

2016. Bankovní rada nedebatovala o možnosti dalšího uvolnění kurzového režimu 

na koruně.  
 

3.3 Vývoj kurzu v roce 2014 

 

Zdroj: ČNB, devizové kurzy, 26.9.2014 

http://www.patria.cz/kurzy/home.html
http://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html


3.4 Vývoj kurzu (leden – konec července 2014) 

• Kurz Kč vůči euru v roce 2014 stabilizován na hladině zhruba 27,4 – 27,5 Kč/€ 

• Finanční trhy udržují danou hladinu bez nutnosti ČNB provádět intervence 

• Lze pozorovat sníženou krátkodobou volatilitu 

• Vlivem měnové politiky ČNB existuje jakési zajištění proti posílení minimálně pro celý 

rok 2014 a z informací v prvním pololetí bylo možné předpokládat, že tak potrvá i 

v první polovině roku 2015  snížení potřeby se zajišťovat proti posílení CZK/EUR - 

výhodné zejména pro exportéry 

• Kurz CZK vůči USD vzhledem k vývoji €/USD oslabil po intervencích v nižší míře, což například 

napomohlo tomu, že efekty zdražení komodit obchodovaných v dolarech nebyly ve stejném 

rozsahu jako oslabení koruny vůči euru (z pohledu kurzového vlivu) 

3.5 Vývoj kurzu po 31.7.2014 

 Kurz je výsledkem chování subjektů na trzích, zejména finančních a odráží působení celé 

řady faktorů, mezi významnější lze v daném období zařadit: 

o 31.7.2014 zasedání bankovní rady a její rétorika 

o Ukrajinská a celková geopolitická krize ve vztahu s Ruskem – její stupňování a 

uvalení sankcí – zřejmě jedním z hlavních faktorů, který se odrazil ve vnímání 

v rámci světových finančních trhů. 

o Ostatní faktory v daném období: slabší růst eurozóny a Německa, zveřejnění 

rychlého (předběžného) odhadu HDP ČR, situace na finančních trzích a vnímání 

hráčů ve vztahu ke koruně odrážející mimo jiné politiku ČNB užívající kurzový 

nástroj 

 V září opět postupně zmírnění a směřování postupně k hodnotě mezi 27,5-27,6 Kč/€, říjen 

kurz poměrně stabilní 

 

3.6 Vývoj kurzu: Výhled 

 Zbytek roku 2014 lze v současnosti považovat za poměrně předvídatelný a stabilní z pohledu 

vývoje kurzu ve smyslu, že neposílí pod 27 Kč/€ 

 S ohledem na vývoj inflace někteří analytici nevylučovali ani další oslabení koruny (závisí na 

míře zmírnění tempa růstu ekonomiky a vývoji inflačních tlaků) 

o Diskuse o možnosti dalšího oslabení koruny není pro podniky příliš srozumitelná a 

zvyšuje nepředvídatelnost podnikatelského prostředí  klíčová zůstává otázka 

komunikace ze strany ČNB 

 Prozatím rétorika ČNB o dalším umělém oslabení nemluví, spíše se posouvá termín 

„exitu“ (nyní „někdy“ na rok 2016) 

o Rozhodnutí bankovní rady posledních měsíců zohledňovaly aktuální vývoj inflace 

(která byla nižší než původní predikce) a inflačních očekávání 

o ČNB vnímá větší citlivost kurzového nástroje oproti nástroji úrokových sazeb  

o Makroekonomická prognóza včetně predikce inflace dle nás nenaznačuje nutnost 

dalších devizových intervencí i s ohledem na stanovisko SPČR k tomuto kroku, nutná 

je zejména včasná a zřetelná komunikace zamezující přílišným překvapením či 

volatilitě a nastavení exit strategie 



 I přes „závazek“ ČNB minimálně pro tento rok udržet kurz koruny minimálně na úrovni 27 

Kč/€, nelze zcela vyloučit určitou další vyšší kolísavost nad tuto úroveň v případě 

výraznějších problémů na světových trzích (další eskalace geopolitických problémů, výsledky 

ekonomiky EU,…) 

 Pro letošní rok očekáváme, že se hodnota kurzu bude pohybovat v rozmezí 27,5 - 27,8 

CZK/EUR, pro rok příští, že bude blízko hranici 27 CZK/EUR shora (27,10 - 27,50). Uvedené 

odhady jsou ale bez zohlednění rizik v souvislosti s Ukrajinou, zpomalením zemí eurozóny …, 

které by případně mohly korunu ještě oslabit. Posílení pod hranici 27 CZK/EUR je pro letošní 

a příští rok s ohledem na měnovou politiku mimo diskusi. Postupně se s blížícím exitem 

bude trend koruny při stabilním vývoji pohybovat blízko 27 korun za euro.   

 

4. Odpovědi Bohuslava Čížka pro Patrii ze dne 22.8.2014: 
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR), coby největší zaměstnavatelský svaz v ČR, nebude ani kvůli výrokům prezidenta 
ČR Miloše Zemana, viz ZDE intervenovat u ČNB, aby měnila kurz koruny. Přesto zaměstnavatelé chtějí s centrální 
bankou diskutovat o tom, jak chce bez výrazných výkyvů měnového kurzu ukončit devizové intervence. Patrii Online to 
řekl Bohuslav Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR.   
 
Patria Online: Jaký má SPČR výhled ohledně kurzu koruny?   
 
Pro letošní rok očekáváme, že se hodnota kurzu bude pohybovat v rozmezí 27,5 - 27,8 CZK/EUR, pro rok příští, že 
bude blízko hranici 27 CZK/EUR shora (27,10 - 27,50). Uvedené odhady jsou ale bez zohlednění rizik v souvislosti s 
Ukrajinou, zpomalením zemí eurozóny …, které by případně mohly korunu ještě oslabit. Posílení pod hranici 27 
CZK/EUR je pro letošní a příští rok s ohledem na měnovou politiku mimo diskusi. Postupně se s blížícím exitem bude 
trend koruny při stabilním vývoji pohybovat blízko 27 korunza euro.   
 
Patria Online: Diskuze o měně rozvířilo nyní prohlášení prezidenta ČR, že ČNB možná intervenovala 
záměrně. Bude se proto nyní nějak SP ČR angažovat v tom, aby banka už neintervenovala?   
 
Pokud otázku položíte tímto způsobem, odpověď zní, že SPČR nebude a ani nemůže vyvíjet tlak na ČNB, aby 
intervenovala či neintervenovala. My se budeme snažit diskutovat s ČNB, aby její komunikace byla pro podnikatele 
maximálně srozumitelná, sdělovat jí názory a obavy podnikatelů a žádat ji, aby zamezila šokům, nestabilitám a 
minimalizovala negativní dopady umělého zásahu do kurzu na rozhodování a výsledky firem. I rétorika ČNB - jak se 
ukazuje - má na hodnotu kurzu či na předvídatelnost prostředí vliv. Další oslabování koruny v tuto chvíli nepožadujeme 
a nevidíme jako potřebné pro tuzemský průmysl ani ekonomiku jako celek. SPČR nemění svůj původní postoj k užití 
tohoto režimu, považuje jej za umělý zásah, který kromě krátkodobých přínosů pro některé firmy, které nepopíráme, 
vnáší i rizika do ekonomiky a několik firem i poškodil.   
 
Patria Online: Jaká hodnota kurzu CZK by byla pro průmyslové firmy přijatelná?   
 
Podnikatelská sféra se chce hlavně vyhnout negativním překvapením a vyšším volatilitám a požaduje eliminaci 
negativních dopadů umělého zásahu. Samozřejmě nepožadujeme konkrétní datum exitu. Ptáte-li se na přijatelnou 
hodnotu koruny, musím odpovědět, že takto otázka v současnosti nestojí. ČNB v současnosti kurzový nástroj prostě 
používá. Navíc pro každý podnik je přijatelná hodnota někde trochu jinde.   
 
Patria Online: Co by tedy bylo pro korunu nyní nejvíce přijatelné?   
 
V současnosti by bylo nejvíce přijatelné, kdyby byla volatilita kurzu koruny minimální, tedy aby se koruna stabilizovala 
a k žádným výraznějším výkyvům (a ani dalšímu oslabení) již nedocházelo. Přetrvávají obavy nad „exit strategií“ a 
dlouhodobém směřování kurzu (srozumitelností pro plánování ekonomických subjektů). V této souvislosti zůstávají 
otázky kolem rizika zvýšené volatility či míry posilování kurzu. Vnímáme, že trajektorie nominálního kurzu bude 
ovlivněna i ostatními nominálními veličinami a vnímáním koruny subjekty na finančních trzích, což ale nevylučuje 
směřování koruny k posílení v případě, že se naší ekonomice bude v době ukončení intervencí dařit a nebudou v Evropě 
žádné výrazné nerovnováhy či geopolitické konflikty. Dle nás kurz koruny bude v základním scénáři po ukončení 
využívání kurzového nástroje posilovat.   
 
Patria Online: Co očekáváte před spuštěním exitu intervenčních zásahů ČNB vůči koruně?   
 
Očekáváme od ČNB důkladnou přípravu na exit strategii (neznamenající přílišné odkládání tohoto kroku), vyhnutí se 

případnému skokovému posílení a zamezení výrazným volatilitám. 
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