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Přijaté měnověpolitické rozhodnutí 

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání 

zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 25 bazických 

bodů na 0,75 %. Současně rozhodla o zvýšení 

lombardní sazby na 1,75 %, diskontní sazbu 

ponechala na 0,05 %.  
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👤👤👤👤

S letní prognózou je konzistentní růst tržních úrokových sazeb od poloviny letošního roku.

Bankovní rada vyhodnotila nejistoty a rizika letní prognózy v souhrnu jako slabě protiinflační. 

👤👤

ZVÝŠENÍ O 50 B. B. PONECHÁNÍ

👤

Pro toto rozhodnutí hlasovali 4 členové bankovní 

rady, 1 hlasoval pro zvýšení repo sazby o 50 b. b., 

2 hlasovali pro ponechání sazeb beze změny.
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Vnější prostředí: prognóza a výhled pro efektivní eurozónu



Vnější prostředí: cena ropy a kurz USD/EUR

4



5

Prognóza HDP

Česká ekonomika letos 

v souhrnu vzroste o 3,5 %.

Příští rok její růst ještě mírně 

zrychlí a výkon hospodářství 

se dostane na 

předpandemickou úroveň.

V roce 2023 HDP poroste 

rovnovážným tempem.

Poznámka: meziroční změny v %, příspěvky v p. b., stálé ceny, sezonně očištěno. 
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Prognóza celkové inflace

Spotřebitelská inflace 

v následujících čtvrtletích 

vzroste výrazně nad horní 

hranici tolerančního pásma cíle.

V příštím roce se inflace 

s přispěním letošního zpřísnění 

měnových podmínek bude 

vracet k cíli.

Poznámka: meziroční změny v %. 
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Prognóza kurzu (CZK/EUR)

Koruna bude dále 

zpevňovat, na přelomu 

letošního a příštího roku 

posílí pod 25 CZK/EUR.
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Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR, v %)

S prognózou je konzistentní 

růst tržních úrokových 

sazeb od poloviny letošního 

roku.
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

III/19 IV I/20 II III IV I/21 II III IV I/22 II III IV I/23

90% 70% 50% 30% interval spolehlivosti



9

Srovnání s minulou prognózou



Rizika a nejistoty prognózy

Bankovní rada vyhodnotila nejistoty a rizika prognózy v souhrnu jako slabě protiinflační.
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Proinflační riziko:

• možný větší rozsah či delší trvání přetíženosti globálních dodavatelských řetězců, které by se mohlo 

promítnout do ještě silnějšího růstu produkčních cen

Protiinflační riziko: 

• možné výraznější než prognózované posílení kurzu vlivem většího přílivu kapitálu

• nejistoty spojené s vývojem domácí ekonomické aktivity



Děkujeme za vaši pozornost

Více informací o prognóze naleznete na stránkách 

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/ a ve 

Zprávě o měnové politice − léto 2021, jejíž úvodní část 

bude (spolu s boxy a tabulkou klíčových 

makroindikátorů) zveřejněna 6. srpna 2021. 

Zpráva celá pak bude zveřejněna 13. srpna 2021.
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https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/


Shrnutí
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S prognózou je konzistentní růst tržních úrokových sazeb od poloviny letošního roku.

Nejistoty a rizika prognózy jsou v souhrnu slabě protiinflační.

Bankovní rada zvýšila klíčovou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů (pro toto rozhodnutí 

hlasovali 4 členové). 

Klíčová úroková sazba − dvoutýdenní repo sazba − činí 0,75 %.0,75 %


