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Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument 
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli 
investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně 
zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením 
Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho 
pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve 
smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí 
být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové 
stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 
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 ČNB udržuje kurzový závazek, více mlží ohledně jeho konce 

 
Česká národní banka potvrdila svůj kurzový závazek „v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení 
kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR“. Připomínáme, že prvním dubnem 
počínaje končí tzv. tvrdý závazek, ve kterém ČNB slíbila korunu neuvolnit. 
 
Zprávy z tiskové konference: 
 
Dotaz na časování exitu: Dle guvernéra na každém dalším zasedání počínaje dalším měsícem (dubnem) může padnout 
toto rozhodnutí a v řadu desítek minut či možná hodin toto oznámí veřejnosti. 
 
Nejzajímavější změnou bylo, že ČNB z vyjádření vypustila dřívější vyjádření o pravděpodobném ukončení závazku 
v polovině roku. ČNB tuto pravděpodobnostní indikaci nebude dále uvádět. Rusnok uvedl, že míra této 
pravděpodobnosti (ve vztahu k dřívějšímu vyjádření o pravděpodobném konci ukončení v polovině roku) je nižší, 
respektive není tak podstatná, jako byla dříve. 
 
V dotazech guvernér také uvedl, že na dnešním zasedání se o ukončení kurzového závazku nehlasovalo. 
 
Guvernér zopakoval, že bude záležet na vývoji dalších ukazatelů. Z pohledu prognózy ČNB je současný vývoj 
hodnocen z hlediska rizik jako mírně proinflační. Ovšem s poukazem na horizont měnové politiky, tedy na polovinu 
příštího roku, je vyznění rizik smíšené. Guvernér vyzdvihl částečnou jednorázovost současného nárůstu cen potravin. 
 
 
Konec závazku čekáme nadále v průběhu druhého čtvrtletí, pravděpodobně během obchodního dne. Je možné, že 
ČNB bude vyčkávat na další data z ekonomiky jako například na inflaci 10. dubna a také na úpravu prognózy. Stejně 
tak je možné, že v bankovní radě převáží názor, že už není na co čekat a exit přijde v řádu několika málo dnů. 
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