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Tato Zpráva o měnové politice byla schválena bankovní radou ČNB 10. února 2022 a obsahuje (až na dílčí 

výjimky) informace dostupné k 21. lednu 2022. Prostřednictvím tohoto dokumentu ČNB plní svoji zákonnou 

povinnost pravidelně informovat ústavní činitele a veřejnost o měnovém vývoji. Není-li uvedeno jinak, zdrojem 

publikovaných dat je ČSÚ nebo ČNB. Všechny dosud vydané Zprávy včetně podkladových dat najdete 

na našich webových stránkách. Souběžnou publikací Zprávy o měnové politice je Chartbook, ve kterém 

se můžete seznámit s velkou částí dat, která vyhodnocujeme při našem měnověpolitickém rozhodování. 

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/
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---  Pečujeme o cenovou stabilitu 

Podle Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU je hlavním cílem ČNB péče o  cenovou 

stabilitu. Udržováním nízkoinflačního prostředí přispívá centrální banka k  vytváření podmínek pro 

udržitelný hospodářský růst. O cenovou stabilitu pečujeme již od roku 1998 v rámci režimu cílování 

inflace. 

---  Jsme transparentní 

Základem naší měnové politiky je veřejně vyhlášený inflační cíl ve výši 2  % a otevřená komunikace 

s veřejností. Věříme, že transparentní a předvídatelné jednání centrální banky pomáhá 

domácnostem i podnikům v jejich ekonomickém rozhodování.  

---  Hledíme do budoucnosti 

Rozhodnutí bankovní rady učiněné dnes ovlivní inflaci za 12 až 18 měsíců. Prognóza ČNB popisuje 

nejpravděpodobnější budoucí vývoj, jak ho vidí ekonomové sekce měnové. Prognóza je vytvářena 

čtyřikrát ročně a spolu s diskusí rizik a nejistot prognózy představuje klíčový, avšak nikoliv jediný 

vstup pro rozhodování bankovní rady o nastavení měnové politiky.  

---  Rozhodujeme o sazbách 

Hlavním nástrojem měnové politiky ČNB je dvoutýdenní repo sazba. Rozhodnutí o jejím nastavení 

vysílá impulz prostřednictvím finančního trhu do celé ekonomiky a ve svém výsledku ovlivňuje inflaci 

tak, aby zůstala v blízkosti cíle. Bankovní rada se k měnovým otázkám schází zpravidla osmkrát 

ročně. Při rozhodování o sazbách členové bankovní rady diskutují aktuální prognózu a hodnotí nově 

dostupné informace, rizika a nejistoty prognózy.  
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Slovo guvernéra 
Vážení čtenáři, 

koronavirová pandemie trvá již dva roky a nikdo neví, kdy skončí. 

Stále nové varianty viru a opětovné vzdouvání a ustupování vln 

nákazy, jejichž pořadová čísla už ani nesledujeme, nám 

připomínají zlý sen, ze kterého se ne a ne probudit. I když návrat 

k životu, jak jsme ho znali dříve, ještě nějakou dobu potrvá, máme 

dobré důvody k optimismu. Tím nejsilnějším je rostoucí odolnost 

populace vůči nákaze, ať už získaná očkováním nebo proděláním 

nemoci, a stále lepší schopnost společnosti i ekonomiky s virem 

žít. 

Význačným rysem koronakrize se stal rychlý růst inflace, která 

během druhé poloviny roku 2021 stále více překračovala náš 

inflační cíl. Cenové tlaky byly plošné a způsobované značným 

převisem poptávky nad nabídkou. Zatímco poptávka byla 

stimulována především podpůrnými rozpočtovými programy 

(financovanými růstem veřejného zadlužení) a donedávna také 

velmi uvolněnou měnovou politikou, nabídka byla naopak 

stlačována dalekosáhlými poruchami globálních dodavatelských 

řetězců, úzkými místy v mezinárodní dopravě a nadnárodními 

politikami vedenými snahou o dosažení ekologicky udržitelného 

vývoje. Zvláštním rysem bylo, že pandemie zastihla českou 

ekonomiku přehřátou, přičemž následná krize toto přehřátí 

zmírnila jen částečně. 

Prudce sílící a dlouho nevídané inflační tlaky postavily ČNB 

(a nejen ji) před doslova učebnicovou výzvu, která naznačuje 

možný návrat „starých časů“ centrálního bankovnictví. V nich 

hrají hlavní roli standardní měnověpolitické nástroje se všemi 

známými a podrobně popsanými dopady na ekonomické aktéry. 

Od poloviny minulého roku jsme si proto nekladli otázku, jestli 

zvýšit úrokové sazby, ale pouze kdy a o kolik. Neexistují totiž 

žádné jiné – magické či bezbolestné – postupy, jak zabránit 

nebezpečnému rozvolnění inflačních očekávání, které by 

nevyhnutelně přeměnilo pozorované inflační tlaky v setrvale 

vysokou inflaci se všemi jejími neblahými důsledky. 

V nejbližších měsících sice zaznamenáme inflaci okolo 10 % 

(nejvyšší od roku 1998), ale během léta začne růst cen 

zpomalovat a v příštím roce opět dosáhneme našeho inflačního 

cíle. Poruchy dodavatelských řetězců budou postupně odeznívat 

a česká ekonomika v obou letech poměrně solidně poroste. 

Věřím, že se letos ze zlého snu pandemie již konečně probudíme, 

a nepochybuji o tom, že se dočasně zvýšená inflace během 

příštího roku začne stávat již jen pozvolna blednoucí 

vzpomínkou. 

 

Jménem České národní banky 

 Jiří Rusnok 

   guvernér 
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Rozhodnutí, aktuální výhled a jeho rizika 
Bankovní rada zvýšila na svém únorovém zasedání dvoutýdenní repo sazbu na 4,50 %. 

Toto rozhodnutí se opírá o zimní makroekonomickou prognózu ČNB a je reakcí na trvající 

mimořádně silné zahraniční i domácí inflační tlaky . S prognózou je konzistentní výrazný 

nárůst tržních úrokových sazeb na počátku letošního roku. Inflace ještě dále vzroste 

a v prvním pololetí se bude blížit 10 %. To bude mimo jiné odrážet zdražení plynu 

a elektřiny i další vzedmutí jádrové inflace. Odeznění aktuálních mimořádně silných 

cenových tlaků, ke kterému přispěje zpřísnění domácích měnových podmínek, povede 

k obratu ve vývoji inflace směrem dolů počínaje letošním třetím čtvrtletím. Na přelomu 

letošního a příštího roku inflace rychle poklesne a v  první polovině roku 2023, tedy na 

horizontu měnové politiky, se sníží do blízkosti 2% cíle. Rizika tohoto výhledu jsou dle 

sekce měnové v souhrnu proinflační. V tomto směru jsou rizikem zejména oslabení 

ukotvenosti inflačních očekávání  a případné pomalejší posilování kurzu koruny v důsledku 

razantního zpřísňování zahraniční měnové politiky . Naopak mírným rizikem v protiinflačním 

směru je konsolidace veřejných financí. 

Česká ekonomika čelí souběhu mimořádně silných in-

flačních tlaků, které se promítají do eskalujícího 

a plošného cenového růstu. Inflace v české ekonomice 

v posledních měsících překonává dlouholetá maxima. 

Na růst spotřebitelských cen přitom tlačí jak rostoucí 

náklady tuzemských výrobců a poskytovatelů služeb, 

které odrážejí domácí i zahraniční faktory včetně zdra-

žení energií, tak silná poptávka českých domácností 

a přehřátý trh práce. 

Vysoký růst spotřebitelských cen byl na konci minulého 

roku dominantně tažen jádrovou inflací, rostly také 

ceny pohonných hmot a potravin.  Jádrová inflace v ná-

sledujících měsících ještě zrychlí. Tradiční lednová 

přecenění zohlední v prostředí silné poptávky značný 

nárůst osobních a materiálních nákladů firem v uplynu-

lém období, stejně jako nedávné zdražení energií na 

komoditních burzách. Významný příspěvek k inflaci si 

udrží rostoucí ceny vlastnického bydlení (imputované 

nájemné). Na počátku letošního roku se v životních ná-

kladech domácností navíc negativně projeví zvýšení 

měsíčních účtů za energie, které odrážejí již zmíněný 

podzimní nárůst světových cen elektřiny a plynu. Jejich 

vliv již navíc nebude tlumen dočasným prominutím 

DPH u těchto dvou komodit, které skončilo se silvest-

rovskou půlnocí. Dynamika cen potravin, která též 

koncem roku 2021 zrychlila, se na zvýšených hodno-

tách udrží i v první polovině letošního roku. Následně 

zpomalí a v příštím roce přejde do poklesu v návaz-

nosti na vývoj světových agrárních a potravinářských 

komodit. Zpočátku zůstane vysoký růst cen pohonných 

hmot, postupně však začne vyprchávat vlivem mírného 

zlevnění ropy a posílení kurzu koruny. V letech 2022–

2023 bude celkovou inflaci zvyšovat i další růst spo-

třební daně na tabák. 

Inflace bude v důsledku uvedených vlivů kulminovat 

v letošním prvním pololetí, kdy se bude blížit 10 %. Ná-

sledně začne zvolňovat, neboť s přispěním  

posilující koruny se zmírní růst produkčních nákladů 

a projeví se stabilizující vliv měnové politiky skrz do-

mácí poptávku. Na horizontu měnové politiky, jímž je 

první polovina roku 2023, se inflace vrátí do blízkosti 

2% cíle. 

České firmy čelí od druhého pololetí loňského roku ze-

silujícímu růstu nákladů, na kterém se významně 

podílejí dovozní ceny. K jejich růstu vlivem zvyšování 

cen zahraničních průmyslových výrobců se během 

podzimu přidalo skokové zdražení energií, především 

plynu a elektřiny. Silné proinflační působení dovozních 

cen však na přelomu roku kulminovalo. K rychlému 

odeznění jejich růstu přispějí stabilizace a následné 

mírné zlevnění energií, zvolnění růstu zahraničních 

cen v průmyslu a posilující kurz koruny. Pokles dovoz-

ních cen pak začne dynamiku celkových nákladů ve 

spotřebitelském sektoru brzdit.  

Rostoucí měrou k růstu nákladů českých firem přitom 

loni přispívaly domácí faktory, jejichž proinflační půso-

bení se začátkem letošního roku ještě umocní. Mzdový 

růst totiž v následujících čtvrtletích znatelně zrychlí. 

Zchlazení českého trhu práce v průběhu pandemie 

bylo pouze částečné a nyní napětí opět sílí. Míra neza-

městnanosti během loňského podzimu dále poklesla 

a další růst poptávky po práci naráží na nedostatek 

pracovní síly. Přehřátý trh práce a vysoká inflace se tak 

bude promítat do mzdových ujednání, což povede ke 

zrychlení dynamiky mezd. K němu přispěje také růst 

produktivity práce a další zvýšení minimální mzdy, 

resp. kaskády zaručených mezd nad ní. Výdělky tak 

v následujících dvou letech porostou rychleji, než je je-

jich dlouhodobě rovnovážné tempo. Zpočátku však 

budou i přesto zaostávat za cenovým růstem a reálné 

mzdy tak letos poklesnou. 

Česká ekonomika bude nadále fungovat v podmínkách 

probíhající pandemie i pokračujících potíží v globální 

logistice a dodávkách materiálů a komponent do vý- 
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Inflace letos zůstane vysoko nad horní hranicí 

tolerančního pásma, na horizontu měnové 

politiky se sníží do blízkosti 2 % 

celková inflace, meziročně v %, barevně intervaly spolehlivosti 

 Domácí ekonomická aktivita letos vzroste o 3 %, 

v příštím roce její růst zrychlí 

meziroční změny v % (není-li uvedeno jinak), v závorkách změny 

oproti minulé prognóze v p. b. 

 

  2021 2022 2023 

Celková inflace (%) 3,8 8,5 2,3 

 (0,2) (2,9) (0,2) 
    

HDP 3,1 3,0 3,4 
 (1,3) (-0,6) (-0,4) 
    

Průměrná nominální mzda 6,2 6,6 5,3 

 (0,5) (0,9) (0,3) 
    

Úrok. sazba 3M PRIBOR (v %) 1,1 4,3 3,3 

 (-0,1) (1,0) (0,5) 
    

Měnový kurz (CZK/EUR) 25,6 24,1 23,9 

 (0,0) (-0,1) (0,0) 
 

Horizont měnové politiky je vzdálený 12 až 18 měsíců 

v budoucnosti, jedná se o období, ve kterém má současné 

rozhodnutí bankovní rady největší vliv na vývoj inflace. 

 Zeleně je vyznačen posun prognózy k vyšším hodnotám, resp. 

slabšímu kurzu koruny ve srovnání s minulou prognózou. Červený 

štítek označuje posun opačným směrem. 

roby. Přes opětovně vysoký počet pozitivně testova-

ných osob prognóza neočekává zavedení vládních 

protiepidemických opatření, která by měla významný 

tlumící vliv na domácí ekonomickou aktivitu. Naopak 

obtíže v globálních výrobních a dodavatelských řetěz-

cích, které česká ekonomika znatelně pociťuje 

vzhledem k vysokému podílu průmyslu, přetrvají i le-

tos. Jejich dopad do HDP bude ale nižší než loni na 

podzim a během druhé poloviny roku postupně vymizí. 

Fiskální politika bude v letošním roce ekonomický růst 

mírně tlumit, neboť dříve přijatá opatření na podporu 

ekonomiky jsou ukončována. V příštím roce prognóza 

předpokládá její neutrální působení. 

Dominantním tahounem ekonomického růstu bude le-

tos spotřeba domácností, přičemž její zpočátku velmi 

vysoký meziroční růst bude ovlivněn nízkou loňskou 

srovnávací základnou. Růst nominálních příjmů do-

mácností zůstane po celý rok více než solidní a nadále 

ho bude podporovat silný mzdový růst. Příjmy domác-

ností budou posíleny i dalším poklesem daně z příjmů, 

valorizacemi důchodů a rozšířením poskytovaných pří-

spěvků na bydlení. Zdrojem financování 

spotřebitelských výdajů bude vedle toho i pokračující 

postupné rozpouštění úspor, které byly nuceně vytvo-

řeny v minulých dvou letech. Rodinné rozpočty budou 

ovšem čelit plošnému rychlému zdražování. Rychlé ut-

rácení příjmů a úspor v obavě ze ztráty jejich kupní síly 

však bude brzděno pokračujícím nárůstem úrokových 

sazeb a sníženým spotřebitelským apetitem. Naopak 

relativně příznivý podnikatelský sentiment a obnovující 

se zahraniční poptávka povedou k solidnímu tempu 

růstu fixních investic, které budou současně vedeny 

snahou firem o automatizaci výroby. Stabilně porostou 

i vládní investice, podpořené čerpáním fondů EU. Pa-

trné bude ale značné kolísání zásob nedokončené 

výroby v souvislosti s globálními logistickými problémy. 

Exportní výkonnost české ekonomiky bude i letos pod-

kopávána přetrvávajícími výpadky v dodávkách 

a následnými problémy s dokončováním a expedicí vý-

robků určených na vývoz. Po odeznění přetížení 

výrobních a dodavatelských řetězců v příštím roce vý-

voz výrazně přispěje k růstu hrubého domácího 

produktu. Česká ekonomika letos v úhrnu vzroste 

o 3 % a postupně se dotáhne na svoji předpandemic-

kou úroveň. V příštím roce její růst zrychlí. 

Tuzemská ekonomika se opětovně přehřívá. K tomu 

přispívají vedle silných domácích poptávkových tlaků 

i nabídková omezení brzdící potenciální růst. Zvyšo-

vání úrokových sazeb omezuje průsak aktuálních 

mimořádných inflačních tlaků do vývoje cen v delším 

horizontu. Současně podporuje ukotvenost inflačních 

očekávání a ve výsledku povede k poklesu inflace do 

blízkosti cíle na horizontu měnové politiky. K tomu při-

spěje i výrazné zpevnění kurzu koruny v prvním 

pololetí, které odráží další rozšiřování úrokového dife-

renciálu vůči eurozóně. V návaznosti na pokles 

inflačních tlaků v české ekonomice a s výhledem po-

klesu inflace k cíli budou moci úrokové sazby ČNB 

přibližně od poloviny letošního roku začít klesat smě-

rem k dlouhodobě neutrální úrovni. 

Proinflačním rizikem výše nastíněného návratu inflace 

k cíli je slabší ukotvení inflačních očekávání 2% cílem 

ČNB. K pozvolnějšímu, resp. pozdějšímu poklesu do-

mácích úrokových sazeb by vedlo i případné mírnější 

posílení kurzu koruny v důsledku razantního zpřísňo-

vání zahraniční měnové politiky v čele s Fedem či 

eskalace situace na Ukrajině. Mírným rizikem v protiin-

flačním směru je konsolidace veřejných financí 

zejména v příštím roce. Nejistotami jsou rozsah přece-

nění zboží a služeb v letošním lednu a délka trvání 

přetížení globálních výrobních a dodavatelských ře-

tězců. 
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I. ZAHRANIČNÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ 

Potíže v dodavatelských řetězcích a další vlna pandemie brzdí oživení světové ekonomiky 

včetně eurozóny. Zmíněné vlivy spolu se skokovým zdražením energií současně přispívají 

ke značným cenovým tlakům zejména v produkční sféře. Komplikace v dodávkách 

materiálů a komponent začnou viditelně odeznívat až od poloviny letošního roku. 

Předpokládáme, že varianta omikron nepřinese větší uzavírky, společně s vyššími účty 

za energie však zhoršuje sentiment domácností a omezuje aktivitu ve službách. Postupná 

korekce cen energií, především plynu a elektřiny, povede v průběhu letošního roku 

k celkovému zmírnění cenových tlaků v zahraničí.  Nicméně rostoucí geopolitické napětí 

na ukrajinsko-ruské hranici by mohlo tuto situaci výrazně změnit. ECB postupně ukončí 

pandemické nákupy akt iv a v souladu s očekáváním trhů začne zpřísňovat měnovou 

politiku. Poměrně rychlé zpřísnění měnové politiky je očekáváno od amerického Fedu.  

Světová ekonomika má před sebou dokončení 

postpandemické obnovy, která bude spojena 

s poklesem aktuálně velmi vysoké inflace 

k cílům centrálních bank 

Globální ekonomika bude v následujících dvou letech po-

kračovat ve svém zotavování z důsledků pandemie 

(Tab. I.1). Hlavními rysy světové ekonomiky budou pokra-

čující obnova ekonomické aktivity s poklesem aktuálně 

mimořádně rychlé inflace k cílům centrálních bank a sou-

visející normalizace měnových politik. 

Americká ekonomika v závěru loňského roku dále expan-

dovala, její dosavadní solidní růstová dynamika však 

v tomto roce zpomalí. Potíže v dodavatelských řetězcích 

se sice zmírnily, počátkem roku však ekonomickou akti-

vitu brzdí nástup nové varianty koronaviru omikron. Navíc 

se nepodařilo prosadit sociální a klimatický balíček prezi-

denta Bidena ve výši 1,75 bil. USD. Ke zchlazení 

ekonomiky postupně přispěje i očekávané zpřísnění mě-

nové politiky Fedu. Členové výboru FOMC na lednovém 

zasedání avizovali brzké zvyšování sazeb, které bude do-

provázeno prodejem aktiv z rozvahy centrální banky. 

Současný program kvantitativního uvolňování skončí 

v březnu. Důvodem je rostoucí spotřebitelská inflace, 

která v závěru roku 2021 dosáhla 7 %, zatímco trh práce 

v USA zůstává napjatý a poptávka po nemovitostech dále 

roste.  

Také čínská ekonomika v závěru roku překvapivě zrych-

lila, i když i nadále probíhaly lokální uzávěry v boji proti 

koronaviru a zhoršovala se krize na trhu s nemovitostmi. 

Vládě se však podařilo vyřešit výpadky dodávek elek-

trické energie a připravila celou řadu opatření na podporu 

růstu. Také centrální banka uvolnila úvěrové podmínky 

a likviditu. Cílem opatření je dosáhnout růstového cíle 

HDP pro rok 2022, který by mohl být v pásmu 5,5 % až 

6 %. 

Světový obchod podle předběžných dat a odhadů uzavřel 

rok 2021 křehkým pozitivním trendem. Námořní doprava 

je již plynulejší, nicméně velké objemy zboží jsou stále 

přepravovány se zpožděním. Komplikace v globálních 

dodavatelských řetězcích jsou i nadále citelné (Graf I.1) 

Tab. I.1  

Globální růst bude pozvolna zvolňovat ke svému 

dlouhodobému průměru 

reálný HDP, meziroční změny v %, pramen Refinitiv, CF 

 

 

Graf I.1 

Potíže v dodavatelských řetězcích a blokace lodní 

dopravy nadále limitují globální obchod 

podíl zboží čekajícího na vyložení v přístavech v %, indikátor napětí 

v dodavatelských řetězcích, pramen: Kiel Trade Institute, Federal 

Reserve Bank of New York (Liberty Street Economics) 

 

Poznámka: Indikátor napětí v dodavatelských řetězcích je 

sestavován newyorským Fedem na měsíční bázi. Vychází z dat 

o nákladech na lodní a leteckou přepravu, Indexu nákupních 

manažerů (PMI) a Indexu nákupních manažerů v  průmyslu (ISM) 

pro sedm ekonomických celků (eurozóna, Čína, Japonsko, Jižní 

Korea, Tchaj-wan, Spojené království a USA) očištěných o vliv 

poptávky. 

 

2019 2020 2021 2022 2023

2Q 3Q

Eurozóna 1,6 -6,6 14,4 3,9 5,1 4,0 2,5

USA 2,3 -3,4 12,2 4,9 5,6 3,9 2,6

Čína 6,1 2,3 7,9 4,9 7,9 5,0 5,3

Spojené království 1,7 -9,7 24,2 6,8 7,0 4,3 2,2

2021
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a budou vytvářet strop pro růst globálního obchodu. Pří-

padný vojenský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou by vedl 

k všeobecnému nárůstu nejistoty, citelně by zpomalil glo-

bální ekonomický růst a vzrostly by cenové tlaky, blíže viz 

kapitola IV. 

Globální cenové tlaky v současnosti kulminují. Ke zvol-

nění inflace ve druhé polovině roku přispěje odeznění 

fiskálních stimulů, zpřísnění měnových politik a korekce 

vysokých cen energií. 

 

SROVNÁNÍ S MINULOU PROGNÓZOU: Zahraniční ekonomický vývoj 

  2021 2022 2023  

HDP meziroční změny v % 3,9 3,9 3,1 Výhled hospodářského růstu se pro letošní i příští rok příliš 
nemění. I nadále je klíčovým předpokladem pozvolný ústup obtíží 
v dodavatelských řetězcích. 

(v efektivní eurozóně) procentní body (0,4) (-0,1) (0,1) 

     

Spotřebitelské ceny meziroční změny v % 2,9 3,2 1,8 Výhled spotřebitelské inflace se zvyšuje především v důsledku 
výraznějšího nárůstu cen energií a déletrvajícího napětí 
v globálních distribučních řetězcích. 

(v efektivní eurozóně) procentní body (0,1) (0,8) (0,2) 

     

Ceny výrobců meziroční změny v % 10,5 12,5 1,7 Vyšší ceny energetických komodit společně s prodlužujícím se 
přetížením dodavatelských a výrobních řetězců se promítají do 
výrazného přehodnocení výhledu cen výrobců směrem nahoru. 

(v efektivní eurozóně) procentní body (1,6) (6,4) (0,7) 

     

Cena ropy Brent USD/barel 70,8 77,0 72,0 Výhled ceny ropy Brent se posouvá mírně výše kvůli 
nedostatečné těžbě, robustnější světové poptávce a obavám 
z nízkého stavu globálních zásob a rezervních těžebních kapacit. 

  (-0,1) (1,7) (2,3) 

     

3M EURIBOR % -0,5 -0,5 0,0 Mírně vyšší výhled úrokové sazby 3M EURIBOR v roce 2023 
zohledňuje zvýšená očekávání trhu ohledně budoucí inflace, 
a tedy i o něco silnější měnověpolitické reakce ECB na ni. 

 procentní body (0,0) (0,0) (0,3) 

     

Měnový kurz USD/EUR 1,18 1,14 1,16 Prognóza křížového kurzu se posunula k mírně silnějšímu dolaru, 
nadále však předpokládá nepatrné posilování eura vůči americké 
měně. 

  (-0,01) (-0,05) (-0,04) 

     

Poznámka: v závorkách změny oproti minulé prognóze (zelený štítek označuje nárůst hodnoty, resp. posun ke slabšímu kurzu dolaru, 

červený štítek označuje snížení hodnoty, resp. posun k silnějšímu kurzu dolaru) 

 

Také oživení eurozóny je brzděno problémy 

v globálních dodavatelských řetězcích a další 

vlnou pandemie, což spolu s vysokými cenami 

energií přispívá i k vyšší inflaci 

Loňské letní uvolnění restrikcí umožnilo pokračování 

svižného růstu HDP efektivní eurozóny i ve třetím 

čtvrtletí 2021 (Graf I.2). Tahounem ekonomického 

oživení se staly služby, zatímco na průmysl plně 

dolehlo přetížení výrobních a dodavatelských řetězců. 

V Německu vedl nedostatek komponent a materiálů 

ke krátkodobému přerušení výroby v automobilovém 

průmyslu. Nad zhoršeným investičním sentimentem 

a exportní výkonností německé ekonomiky však 

převážil nárůst spotřeby domácností, které při návratu 

k běžnému způsobu ekonomického života rozpouštěly 

část vynuceně vytvořených úspor z dob uzavírek. 

I další země eurozóny, například Španělsko 

s významným podílem turismu, těžily z přesunu 

poptávky od zboží směrem ke službám. 

Graf I.2 

Tahouny růstu HDP efektivní eurozóny v roce 2022 

budou Německo a Slovensko, příspěvek ostatních 

zemí se sníží 

meziroční růst HDP v %, příspěvky v p. b., sezonně očištěno 
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Ve čtvrtém čtvrtletí 2021 meziroční hospodářský růst 

eurozóny zpomalil1 a ani počátkem letošního roku se 

evropská ekonomika nevymaní z pandemických potíží 

při stále složité situaci v průmyslu. Řada zemí prošla 

na podzim roku 2021 další vlnou pandemie, která vedle 

tlaku na očkování vedla i k restriktivním opatřením na 

regionální (např. v Německu) či celostátní úrovni (např. 

na Slovensku). Na přelomu loňského a letošního roku 

se v Evropě rozšířila nakažlivější varianta koronaviru 

omikron. Předpokládáme, že ta již nepřinese uzávěry 

v rozsahu předchozích vln, nicméně vyšší nemocnost 

a karantény mohou krátkodobě komplikovat život 

firmám. Pandemický vývoj má také negativní dopad na 

sentiment domácností, na něž současně doléhají 

vysoké ceny energií. Lze tedy očekávat omezení 

spotřeby domácností, zatímco vývoz a investice firem 

budou nadále tlumeny obtížemi v dodavatelských 

řetězcích. U nich byla přitom na podzim patrná jistá 

úleva, neboť byly obnoveny dodávky čipů pro 

automobilový průmysl a zlepšila se plynulost 

v mezinárodní kontejnerové dopravě.  

Napětí v globálních řetězcích se začne nadobro 

zmírňovat až zhruba od poloviny roku 2022. To umožní 

firmám uspokojovat nahromaděné objednávky 

z minulého období. Spolu s příznivějším epidemickým 

vývojem a čerpáním prostředků z národních plánů 

obnovy tak ekonomika efektivní eurozóny dostane 

růstový impulz. Celkově v letošním roce efektivní 

eurozóna poroste 4% tempem, v příštím roce její 

dynamika mírně zpomalí. Tahouny růstu budou země 

doposud nejvíce postižené problémy v dodavatelských 

řetězcích, tj. Německo či Slovensko. Předkrizovou 

úroveň ekonomické aktivity efektivní eurozóna jako 

celek překročí již ve druhém čtvrtletí 2022, přičemž 

mezera výstupu zůstane do konce horizontu prognózy 

v kladných hodnotách.  

Inflační tlaky z výrobní sféry dosáhly v závěru 

roku 2021 historického maxima zejména vlivem 

rekordně vysokých cen plynu a elektřiny 

Inflační tlaky v průmyslové výrobní sféře ve čtvrtém 

čtvrtletí 2021 mimořádně zesílily (Graf I.3). Proinflačně 

působily zejména historicky nejvyšší ceny zemního 

plynu a elektřiny (Graf I.4). Důvodům aktuálního vývoje 

cen těchto komodit je věnován BOX 1 na konci této ka-

pitoly. Do inflačního vývoje se promítá i robustní 

poptávka po průmyslovém zboží, která je patrná v dy-

namice jádrových produkčních cen. Přestože se 

v závěru minulého roku mírně uvolnilo napětí v doda-

vatelských řetězcích a cenová očekávání ve 

zpracovatelském průmyslu již dále neeskalují (Graf I.5), 

rychlou korekci zahraničních cen nelze očekávat. Stále 

— 

1  Podle předběžného odhadu Eurostatu poklesl HDP v efektivní 
eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí 2021 mezičtvrtletně o 0,3 %, me-
ziročně vzrostl o 3 %. Tento údaj není do prognózy 
zapracován, neboť byl zveřejněn až po její uzávěrce. 

Graf I.3  

Aktuální výrazný cenový růst v zahraničí je tažen 

cenami energií 

meziroční růst cen průmyslových výrobců v efektivní eurozóně v %, 

příspěvky v p. b. 

 

Poznámka: Energetická složka vedle ropy obsahuje od třetího 

čtvrtletí 2021 i plyn a elektřinu. 

Graf I.4  

Mimořádně vysoké ceny energií sice během 

prosince 2021 odezněly, nicméně podle očekávání 

trhů zůstanou zvýšené až do začátku roku 2023  

ceny energetických komodit, index: leden 2017 = 100, pramen 

Bloomberg, výpočet ČNB  

 

Graf I.5 

Očekávání růstu prodejních cen 

ve zpracovatelském průmyslu se v závěru 

roku 2021 nepatrně zmírnila 

saldo odpovědí na otázku, zda firmy očekávají cenový růst 

v krátkodobém horizontu, pramen European Commission Business 

and Consumer Survey  
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téměř 60 % německých zpracovatelských podniků oče-

kává v tříměsíčním horizontu růst cen.  

V delším horizontu budou ve směru snížení inflačních 

tlaků působit zejména klesající ceny energetických ko-

modit. Jejich znatelné zlevnění však lze očekávat až 

v roce 2023. Ceny průmyslových kovů a potravinář-

ských komodit přitom budou klesat jen pozvolna. 

Tempo zdražování průmyslových výrobců v efektivní 

eurozóně tak i v letošním roce dosáhne v průměru vy-

soké hodnoty (12,5 %). V roce 2023 pak výrazně 

zpomalí. 

Vyšší ceny energií se odrážejí i ve spotřebitelské inflaci 

v efektivní eurozóně, ve které je navíc patrný vliv 

jednorázových proinflačních faktorů (zvýšení sazby 

DPH na původní úroveň a cenový dopad úpravy 

zdanění emisí CO2 v Německu). Tyto faktory v průběhu 

letošního roku postupně odezní a na jeho konci se 

inflace vrátí k 2% cíli ECB. 

ECB na svém prosincovém zasedání potvrdila 

ukončení pandemického programu nákupu 

aktiv a trhy již sázejí na první zvýšení sazeb  

Výhled sazby 3M EURIBOR se pro rok 2023 posouvá 

mírně výše (Graf I.6). Do výhledu se promítá očekávání 

finančních trhů, že pod vlivem sílící inflace ECB začne 

zvyšovat základní úrokové sazby.2 Aktuální cenový 

vývoj v eurozóně překvapuje směrem nahoru, přičemž 

rizikem výhledu je zejména pozvolnější pokles cen 

energií. ECB přitom zatím připisuje aktuální zvýšenou 

inflaci dočasným a krátkodobým cenovým tlakům 

a udržuje uvolněnou měnovou politiku. 

Na prosincovém zasedání rozhodla pouze o ukončení 

pandemického programu (PEPP) již v březnu, ale 

současně do října navýšila své nákupy v rámci 

programu nákupu aktiv (APP). S následným 

ukončením i tohoto programu se stínová sazba koncem 

letošního roku přiblíží k tržní sazbě 3M EURIBOR. 

 

— 

2  To se promítá v nárůstu úrokových sazeb s delší splatností, 
neboť finanční trhy hodnotí globální inflační tlaky jako ploš-
nější a déletrvající, než se původně očekávalo.  

Graf I.6 

ECB na prosincovém zasedání potvrdila 

očekávané snížení nákupu aktiv, což se promítá 

v rostoucí trajektorii stínové sazby 3M EURIBOR  

3M EURIBOR a stínová sazba v %, nominální kurz USD/EUR 

 

 

Nekonvenční nástroje měnové politiky ECB 

vstupují do prognózy ČNB přes tzv. stínovou 

sazbu 3M EURIBOR. Ta vychází z tržního 

výhledu 3M EURIBOR a zohledňuje navíc 

i očekávanou výši čistých nákupů aktiv na 

finančních trzích ze strany ECB. V poslední době 

se jedná zejména o nouzový pandemický 

program nákupu aktiv (PEPP) a program nákupu 

aktiv (APP). Vztah mezi objemem nákupu 

a sazbou se odvíjí od modelové simulace dopadu 

do ekonomiky eurozóny, která je popsána 

v tematickém článku Globálního ekonomického 

výhledu z října 2015. 

 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_10.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_10.pdf
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BOX 1 Co stojí za rekordním zdražením plynu a elektřiny v Evropě?  

Ceny zemního plynu téměř na celém světě dosáhly 

v prosinci 2021 nového maxima (Graf 1), k čemuž 

přispěla řada faktorů. Prvním z nich byl jeho 

nedostatek v Asii, kde po něm v průběhu loňského 

roku silně rostla poptávka. Velcí dovozci, jako 

Japonsko nebo Jižní Korea, doplňovali zásoby po 

chladné zimě. K tomu maximálně využívali své 

dlouhodobé kontrakty na dovoz zkapalněného 

zemního plynu (LNG), jejichž cena byla příznivější než 

na spotovém trhu. Na ten tak mířilo menší množství 

dodávek a spotová cena i přes zvyšující se dodávky 

z USA v důsledku rychle rostoucí poptávky silně rostla. 

Hlavní roli zde hrála poptávka z Číny, jejíž ekonomika 

se rychle zotavila z pandemie a byla zasažena 

energetickou krizí v důsledku nedostatku uhlí a jeho 

vysokých cen. Poptávka po LNG však rostla např. 

i v Brazílii, kde nejhorší sucho za dekádu snížilo 

produkci vodních elektráren. Ta byla nahrazována 

produkcí elektřiny z plynu. Stabilně pak roste poptávka 

po zemním plynu prakticky ve všech rozvíjejících se 

zemích jihovýchodní Asie (např. v Indii nebo 

Pákistánu).  

V Evropě aktuálně vysoké ceny zemního plynu 

odrážejí také zdejší specifickou situaci. Evropské 

zásobníky zůstaly po loňské chladné a dlouhé zimě 

značně vyprázdněné. Nízká produkce větrných 

elektráren v létě si vyžádala větší zapojení záložních 

plynových elektráren v Německu (viz níže), což 

společně se zvýšenou cenou plynu a oživováním 

průmyslové aktivity vlivem slábnutí pandemie 

zpomalovalo doplňování zásob plynu během letní 

sezóny. Poptávku po plynu zvyšovala i rostoucí cena 

emisních povolenek. Míra naplnění evropských 

plynových zásobníků před letošní topnou sezónou tak 

klesla silně pod dlouhodobý průměr (Graf 2). Zda 

zásoby plynu dosáhnou kriticky nízké hodnoty, bude 

záležet zejména na vývoji počasí v průběhu letošní 

zimy. Nízká naplněnost zásobníků spolu se 

zhoršujícími se politickými vztahy s Ruskem přitom 

vedou k obavám z nedostatku plynu nejen během 

letošní zimy, ale i v průběhu celého roku 2022. Na 

konci prosince 2021 sice byla do Evropy nasměrována 

část dodávek zkapalněného zemního plynu z USA, 

které původně mířily do Asie, to však jen vrátilo cenu 

plynu k hodnotám z října a listopadu. Cena této 

komodity by měla na zvýšené úrovni přetrvávat dle očekávání trhu po delší dobu a minimálně do konce topné sezóny 

bude silně kolísat. K vysoké úrovni cen v Evropě i k jejich vysokému kolísání přispívá i snaha EU, aby jednotlivé 

země stále více nakupovaly plyn na burzovních trzích, zatímco v  minulosti na trhu převládaly dlouhodobé kontrakty, 

navázané převážně na cenu ropy. Ruský dodavatel plynu Gazprom nadále preferuje dodávky na základě bilaterálních 

dlouhodobých kontraktů, které plní, a nejeví velký zájem nabízet plyn na burzovních trzích. 

Také ceny elektřiny zaznamenaly v prosinci rekordní hodnoty a i přes následnou korekci  se aktuálně pohybují na 

historicky vysokých hodnotách. Současný mechanismus tvorby cen elektřiny v Evropě totiž vede k jejich úzké vazbě 

na cenu plynu. Energetická politika EU podporuje výrobu elektrické energie z  obnovitelných zdrojů, jejichž podíl 

na celkové produkci elektřiny postupně roste. Premiantem je v tomto ohledu Německo (Graf 3). Obnovitelné zdroje 

jsou však značně závislé na povětrnostních podmínkách a jejich produkce je proto nestabilní. Vzhledem k  tomu, že 

Graf 1 

Cena zemního plynu v Evropě dosáhla v prosinci 

2021 nového historického maxima 

v EUR/MWh, pramen Refinitiv Datastream 

 

Poznámka: Zemní plyn se dopravuje v plynovodech, zkapalněný 

plyn se přepravuje na lodích. 

 

 

Graf 2 

Míra naplnění evropských zásobníků plynu klesla 

výrazně pod průměr předchozích šesti let 

v %, pramen Bloomberg 
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skladování elektrické energie je stále ve fázi vývoje, 

slouží právě plynové elektrárny jako pružná záloha při 

výpadcích obnovitelných zdrojů a určují tak mezní cenu 

elektřiny na trhu.  

Vedle plynu se na zdražení elektřiny podílejí i prudce 

rostoucí ceny emisních povolenek. Jejich 

prostřednictvím se mají tržně konformním způsobem 

nasměrovat investice firem do nízkoemisních 

technologií výroby elektřiny. V současnosti se emisní 

povolenky rovněž obchodují na burze, na kterou mají 

přístup i finanční investoři. To však přispívá 

k nepředvídatelnému vývoji cen povolenek 

a následným problémům firem. I u cen elektřiny tak lze 

očekávat zvýšené kolísání a setrvání na vysokých 

hodnotách až do začátku roku 2023.  

Evropský energetický mix nebude jednoduché 

přenastavit tak, aby se do roku 2030 podařilo snížit 

čisté emise skleníkových plynů o 55 %, jak navrhuje 

Evropská komise. Plyn proto bude plnit úlohu tzv. 

přechodového energetického zdroje. Jeho podpora má 

být časově omezena a podmíněna tím, že bude 

nahrazovat klimaticky škodlivější paliva (uhlí). 

S vypínáním tradičních zdrojů elektrické energie a jen 

postupným zaváděním obnovitelných zdrojů tak mohou 

být ceny plynu a elektřiny i nadále náchylné k prudkým 

výkyvům.  

Vyšší účty za energie postupně pocítí domácnosti i firmy. Čím déle budou vysoké ceny na trhu přetrvávat, tím více 

se budou promítat do nově uzavíraných kontraktů. Již v současnosti v eurozóně pozorujeme nebývalý růst cen 

energií v produkční sféře. Právě citelně vyšší ceny plynu a elektřiny (spolu s nedostatkem materiálu a komponent) 

se staly hlavním tahounem zrychlené dynamiky zahraničních průmyslových cen ve druhé polovině loňského roku. 

Vliv zvýšených cen energií na růst průmyslových i spotřebitelských cen v eurozóně by měl vyprchat v průběhu 

letošního roku, plánované strukturální změny v energetice však mohou přinést další cenové výkyvy s  dopady na 

cenovou stabilitu eurozóny v delším období. ECB zatím opakovala, že energetickou krizí přiživovaný nárůst inflačních 

tlaků je dočasný, nicméně že trvalejší proinflační působení zelené transformace představuje v delším horizontu 

významné riziko. 

Některé země EU v reakci na současnou energetickou krizi zavedly krátkodobá zmírňující opatření, neboť 

na říjnovém summitu EU se nepodařilo najít shodu ohledně jejího celoevropského řešení. Řada zemí v  čele 

s Německem krizi považuje za pouze dočasnou, nevyžadující žádné strukturální změny (např. reformu 

velkoobchodního trhu s elektřinou či regulaci trhu s emisními povolenkami). Není tedy podle nich nutné zavádět 

opatření, která by byla uplatňována ve všech členských státech EU. Většina zemí unie se nicméně zaměřila na 

podporu ohrožených skupin obyvatel, řada z nich ale již také zavedla či zvažuje zavedení plošně snížené energetické 

daně či DPH. Například Polsko od února sníží na čtyři měsíce sazbu DPH z elektřiny a vytápění domácností na 5 %, 

zatímco v Maďarsku jsou zastropovány ceny benzínu či nafty. Španělsko a Rumunsko začaly regulovat 

maloobchodní a velkoobchodní ceny elektřiny.  

 

 

Graf 3  

Obnovitelné zdroje elektřiny v Německu postupně 

nahrazují produkci uhelných a jaderných 

elektráren 

struktura výroby energie v Německu, v %, pramen Bloomberg 
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II. REÁLNÁ EKONOMIKA A TRH PRÁCE  

Ekonomická aktivita letos vzroste přibližně o 3 %, tedy obdobně jako loni, a koncem roku 

dosáhne předpandemické úrovně. Růst bude nadále tažen spotřebou domácností, a to 

zejména díky nízké srovnávací základně první poloviny předchozího roku. Dynamika 

nominálních příjmů domácností zůstane po celý rok solidní vzhledem k  opět narůstající 

napjatosti trhu práce a jejich spotřeba bude navíc podpořena rozpouštěním dříve nuceně 

vytvořených úspor. Růst reálných spotřebních výdajů bude naopak brzděn plošným 

zdražováním zboží, služeb i energií spojených s bydlením. Intenzita růstu cen předčí 

výrazné zvýšení mezd a ty tak v reálném vyjádření poklesnou. Pokračující růst zahraniční 

poptávky spolu s vyčerpaným domácím trhem práce zvýší investiční aktivitu firem 

a porostou i vládní investice, zejména díky fondům EU. Domácí podniky se však stále 

budou většinu roku potýkat s přetížením globálních řetězců, což povede ke zvýšené tvorbě 

zásob a nepříznivě se odrazí v pouze lehce kladném příspěvku čistého vývozu. S  nástupem 

varianty omikron se rychle zvyšuje počet nakažených, nicméně prognóza předpokládá, že 

tato vlna pandemie nebude mít zřetelné ekonomické dopady.  

Ekonomika bude v průběhu letošního roku 

pokračovat v postupném zotavování, a to 

i navzdory přetrvávajícím problémům 

v globálních výrobních a dodavatelských 

řetězcích  

Během podzimu loňského roku se zřetelně zhoršila 

pandemická situace, počet nakažených prudce vzrostl 

a dosahoval do té doby rekordních hodnot. Kvůli 

značné míře proočkovanosti populace a vysokému po-

čtu těch, kteří již nemoc prodělali, však počet 

hospitalizací nedosáhl předchozích vrcholů (Graf II.1). 

Nedošlo současně ke zpřísnění protipandemických 

opatření ani ke znatelnému omezení mobility obyvatel. 

Kolem Vánoc se pandemie přechodně zmírnila, avšak 

počátkem letošního roku se s rozšířením varianty omi-

kron počty pozitivně testovaných opětovně zvyšují 

a dosahují doposud nejvyšších denních hodnot. 

I přesto prognóza předpokládá, že nebudou zaváděna 

dodatečná epidemiologická opatření s viditelnými eko-

nomickými dopady. V tomto směru totiž vyznívá 

komunikace nové vlády, relativně vysoká a pozvolna 

dále rostoucí proočkovanost populace a velký zájem 

o posilující dávky, plošné testování ve firmách i ve ško-

lách a snížené riziko vážnějšího průběhu onemocnění 

variantou omikron. Zkrácení karantény na pět dnů 

zmenšuje riziko dlouhodobých odstávek podniků bě-

hem prvního čtvrtletí kvůli vysoké nemocnosti 

pracovníků. Množství karantén a izolací dané vysokou 

nakažlivostí nové varianty působí v opačném směru.  

Obtíže v globálních výrobních a dodavatelských řetěz-

cích nadále přetrvávají a v domácí ekonomice se 

vzhledem k vysokému podílu průmyslu projevují ob-

zvlášť citelně. Nedostatek materiálů v průmyslové 

výrobě výrazně omezuje ekonomiku i na začátku letoš-

ního roku (Graf II.2). Intenzita jeho dopadu do HDP 

nicméně již nebude ve zbytku roku tak vysoká jako loni 

Graf II.1 

Současná vlna pandemie nepřináší vysoký počet 

hospitalizovaných 

počet hospitalizovaných kvůli nemoci covid-19 v letech 2020 až 

2022, v tisících osob, sedmidenní klouzavý průměr, k 31. 1. 2022  

 

 

Graf II.2 

Nedostatek materiálů a komponent nadále výrazně 

limituje domácí průmyslovou produkci  

podíl domácích průmyslových podniků v % vykazujících nedostatek 

materiálů či zařízení jako faktor limitující produkci, vyhlazeno 

HP filtrem (lambda = 1), pramen Konjunkturální průzkum ČSÚ 
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na podzim. Během druhého pololetí se problémy v glo-

bálních dodavatelských řetězcích začnou postupně 

zmírňovat a koncem roku prakticky vymizí.  

Tahounem meziročního růstu HDP bude letos 

spotřeba domácností, a to zpočátku s význam-

ným přispěním nízké srovnávací základny 

loňského roku. Její růst během dalších čtvrtletí 

zvolní, přičemž bude brzděn vysokým cenovým 

růstem i zvýšenými úrokovými sazbami  

Růst hrubého domácího produktu v celoročním prů-

měru dosáhne i letos – obdobně jako loni3 – zhruba 

3 % (Graf II.3). V roce 2023 dynamika HDP mírně 

zrychlí a dosáhne přibližně 3,5 %.  

Meziroční růst spotřeby domácností na přelomu loň-

ského a letošního roku zrychlil, což však bylo do 

značné míry dáno nízkou srovnávací základnou před-

chozího roku způsobenou uzavírkami obchodu 

a služeb (Graf II.4). Spotřebu domácností přitom začal 

během uplynulého podzimu negativně ovlivňovat ci-

telný nárůst inflace, který brzdil přírůstek kupní síly 

obyvatel. Proti tomu naopak působilo především opě-

tovně narůstající napětí na trhu práce, s ním do velké 

míry související solidní růst disponibilního důchodu 

a rozpouštění části v minulosti vynucených úspor 

(Graf II.5). V konečném důsledku tak spotřeba domác-

ností ve druhé polovině loňského roku dosáhla své 

předpandemické úrovně a celoročně vzrostla zhruba 

o 5 %.  

Spotřeba domácností bude financována mimo jiné po-

kračujícím svižným růstem nominálního objemu mezd 

a platů, který odráží vysokou poptávku na trhu práce. 

To spolu s opakovaným zvyšováním důchodů povede 

k udržení svižné dynamiky nominálního disponibilního 

důchodu v celém letošním roce (Graf II.6). Kupní síla 

rostoucích příjmů domácností však bude do značné 

míry snižována vysokou inflací, což bude dynamiku re-

álné spotřeby domácností významně brzdit. Zdražení 

energií (blíže viz BOX 2 na konci této kapitoly) bude při-

tom začátkem letošního roku akcelerovat a odčerpá 

další významnou část úspor domácností vytvořených 

nuceně během pandemie. Ve stejném směru bude na 

spotřebu domácností působit také ukončení řady pod-

půrných fiskálních opatření a předchozí nárůst tržních 

úrokových sazeb. Soukromá spotřeba tak především 

díky vývoji v prvním pololetí letos v úhrnu vzroste 

o 6 % a její dynamika v roce 2023 zvolní pod 3 %. 

Míra úspor se letos dostane na svou 

předpandemickou úroveň  

Zlepšení spotřebitelského sentimentu pozorované 

v loňském roce vedlo k postupnému snižování míry 

— 

3  Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí 
roku 2021 český HDP meziročně o 3,6 %, což je 0,1 procent-
ního bodu nad prognózou ČNB. Tento údaj byl zveřejněn 
1. února 2022 a vzhledem k dřívějšímu uzavření prognózy 
není její součástí. Celoroční růst HDP tak loni dosáhl 3,3 %. 

Graf II.3 

Růst HDP se bude v následujících dvou letech 

pohybovat kolem 3 %  

meziroční změny v %, sezonně očištěno, interval spolehlivosti 

 

Graf II.4  

Růst spotřeby domácností bude letos zpočátku 

velmi silný vlivem nízké srovnávací základny, pak 

prudce zpomalí a zvolní i dynamika vládní 

spotřeby  

spotřeba domácností a vlády, meziroční změny v %, stálé ceny, 

sezonně očištěno 

 

Graf II.5 

Dosud vysoký mezičtvrtletní růst spotřeby 

domácností výrazně zvolní zejména z důvodu 

eskalující inflace a odeznívání fiskální podpory 

spotřeba domácností, mezičtvrtletní změny v %, příspěvky v p. b., 

stálé ceny, sezonně očištěno 

 

Poznámka: Dopad pandemie ztělesňuje vliv uzavírek ekonomiky, 

resp. efekt následného znovuotevření ekonomiky a návratu lidí 

k běžnému spotřebitelskému chování, například pokud jde 

o frekvenci návštěv kin, restaurací apod.). 
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úspor. Na jejím pokračujícím poklesu se bude podílet 

další utrácení části nuceně vytvořených úspor, k ně-

muž přispějí i zvýšené účty za energie. Míra úspor tak 

dosáhne během letošního roku své předpandemické 

úrovně, kde setrvá až do konce prognostického hori-

zontu. 

Přetrvávající nedostatek součástek a materiálů 

a související zvýšená tvorba zásob 

nedokončené výroby se letos projeví 

v utlumené dynamice vývozu 

Vývozně orientovaná část domácí ekonomiky 

a zejména automobilový průmysl se již několik čtvrtletí 

potýkají s problémy v dodávkách vstupů do výroby. 

I navzdory nedostatku materiálů dokázala největší tu-

zemská automobilka Škoda Auto obnovit výrobu již 

po dvou týdnech odstávek loni v říjnu. Společně s tím 

se jí v průběhu čtvrtého čtvrtletí podařilo snížit původní 

počet nedokončených vozidel na skladech z úrovně až 

68 tisíc na pouhých 20 tisíc a částečně tak dohnat 

předchozí propad výroby a zejména odbytu. Dokončení 

rozpracované výroby tak v závěru loňského roku po-

mohlo zmírnit meziroční výpadek vývozu (Graf II.7). 

Utlumený však nadále zůstal vývoz služeb vlivem 

pouze pozvolného zotavování mezinárodního cestov-

ního ruchu. 

Produkce automobilového průmyslu a na něj bezpro-

středně navázaných odvětví zůstane limitována 

nedostatkem některých komponent po celý letošní rok. 

Počátkem roku bude vývoz brzdit i přechodně utlu-

mená zahraniční poptávka. Ve druhé polovině roku se 

meziroční růst vývozu obnoví v návaznosti na opě-

tovné oživení růstu v zahraničí a na postupné 

odeznívání problémů v dodavatelských řetězcích. Roz-

jezd vývozu (v segmentu služeb) podpoří i v té době se 

znovu rozbíhající mezinárodní cestovní ruch. V příštím 

roce tak dynamika vývozu výrazně zrychlí. 

Dynamika dovozu byla při nadále solidní domácí po-

ptávce v závěru loňského roku ve srovnání s vývozem 

vyšší (Graf II.7). V letošním roce však dovoz zchladí 

utlumená dynamika vývozu i zvolnění růstu dovozně 

náročné spotřeby domácností. V opačném směru bude 

působit nadále solidní investiční aktivita. Ve výsledku 

tak bude letos příspěvek čistého vývozu k růstu HDP 

jen lehce kladný, přičemž se začne navyšovat s po-

stupným uvolňováním potíží v dodavatelských 

řetězcích. V příštím roce pak bude díky zmíněnému 

oživení exportního výkonu ekonomiky růstový příspě-

vek čistého vývozu výrazně kladný. 

Fixní investice porostou solidním tempem 

vlivem rostoucí zahraniční poptávky i sílícího 

napětí na trhu práce  

Soukromá investiční aktivita v závěru loňského roku 

znovu ožila. Částečně tak vykompenzovala pokles 

Graf II.6 

Růst disponibilního důchodu byl loni solidní 

a takový zůstane i v roce letošním, na čemž se 

bude podílet zejména pokračující svižný mzdový 

růst a opakované navyšování penzí 

spotřeba domácností a hrubý disponibilní důchod, meziroční změny 

v %, příspěvky v p. b., běžné ceny, sezonně neočištěno 

 

 

 

 

 

Graf II.7 

Vývoz bude v letošním roce zpočátku tlumen 

pokračujícími výpadky dodávek materiálů 

a komponent; s odezníváním těchto problémů 

se jeho růst obnoví, což povede ke kladným 

příspěvkům čistého vývozu 

reálný vývoz a dovoz, meziroční změny v % a mld. Kč, sezonně 

očištěno 
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ze třetího čtvrtletí, který byl koncentrován pouze do od-

větví energetiky a autoprůmyslu a lze ho považovat 

za krátkodobý výkyv.  

V letošním roce bude soukromá investiční aktivita při 

dočasně utlumené zahraniční poptávce v prvním polo-

letí motivována zejména tíživým nedostatkem 

zaměstnanců. Podniky budou ve snaze o automatizaci 

výroby nahrazovat relativně drahou a nedostatkovou 

práci kapitálem. Fixní investice budou následně pod-

pořeny i opětovným rozjezdem zahraniční poptávky. 

Investiční rozmach budou naopak během celého roku 

tlumit poruchy ve výrobních a dodavatelských řetěz-

cích, avšak jejich negativní vliv se bude postupně 

zmírňovat. Ve stejném směru bude počátkem roku pů-

sobit i zhoršený sentiment podniků v důsledku 

rychlého zdražování energií. BOX 3 na konci této kapi-

toly popisuje jeho vliv na hospodaření firem. Růst 

fixních investic tak letos zrychlí, a to i s přispěním 

vládní složky, která je podporována čerpáním fondů 

EU (Graf II.8). K růstu vládních investic přispěje i plá-

novaný nákup vojenských vrtulníků.4 

V podmínkách přetrvávajících úzkých hrdel na nabíd-

kové straně ekonomiky zůstane tvorba zásob až 

do konce letošního roku nad svou dlouhodobou úrovní, 

přičemž bude klesat jen postupně (Graf II.9). Následně 

s odezněním výpadků v dodávkách bude začátkem 

příštího roku možné zkompletovat zbylou – dříve nu-

ceně naskladněnou – nedokončenou výrobu a vyvézt 

produkci do zahraničí. Celková dynamika tvorby 

hrubého kapitálu v letech 2022 a 2023 tak zůstane vli-

vem rozpouštění naakumulovaných zásob záporná. 

Fiskální podpora ekonomiky se postupně 

snižuje s tím, jak jsou ukončována podpůrná 

covidová opatření, a letos již bude fiskální 

politika růst HDP tlumit 

Růst reálné spotřeby vlády v loňském roce zvolnil jen 

nepatrně (Graf II.4). To bylo dáno pokračujícími vyso-

kými výdaji spojenými s pandemií koronaviru, zejména 

v oblasti zdravotnictví. V letošním roce by měla velká 

část těchto výdajů odeznít, což povede k dalšímu – 

tentokrát již výraznému – zvolnění vládní spotřeby. 

Zpomalení její dynamiky bude doprovázeno zmraze-

ním mzdového růstu u části zaměstnanců vládního 

sektoru, jejichž mzdy a platy jsou regulovány v rámci 

státního rozpočtu, resp. usnesením vlády.  

Fiskální impulz bude letos růst HDP tlumit (Graf II.10). 

To bude dáno odezníváním velké části podpůrných 

opatření, která podporovala zotavování ekonomické 

aktivity po většinu loňského roku. Restriktivní dopad 

spojený s letošním ukončováním stabilizačních opat-

ření však bude zčásti kompenzován dalším zvýšením 

slevy na poplatníka u daně z příjmů fyzických osob, 

— 

4  Objem vynaložených finančních prostředků dosáhne 
14 mld. Kč s rovnoměrným rozložením do celého roku 2023. 

Graf II.8 

Dynamika celkových investic bude rozkolísaná 

zejména vlivem zásob, soukromé i vládní fixní 

investice přitom porostou  

investiční aktivita, meziroční změny v %, příspěvky v p. b., stálé 

ceny, sezonně očištěno 

 

 

Graf II.9 

Tvorba zásob zůstane až do konce letošního roku 

nad svou dlouhodobou úrovní a bude klesat jen 

postupně 

změna stavu zásob, mld. Kč, stálé ceny, sezonně očištěno  

 

Graf II.10 

Fiskální politika bude letos dynamiku HDP tlumit 

vlivem odeznění většiny podpůrných opatření  

fiskální impulz, příspěvky k růstu HDP v p. b. 
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lednovou nadstandardní valorizací důchodů, zvýše-

nými dotacemi na obnovitelné zdroje energie 

a urychleným čerpáním investic z fondů EU. V příštím 

roce bude podle předpokladů prognózy fiskální impulz 

k dynamice HDP přispívat neutrálně. 

Česká ekonomika se nadále přehřívá 

Vyčerpaný trh práce, solidní spotřebitelská poptávka 

a svižný cenový a mzdový růst byly ve druhé polovině 

loňského roku jasnými symptomy opětovně se přehří-

vající ekonomiky. K tomu přispívají vedle silných 

domácích poptávkových tlaků i nabídková omezení, 

která brzdí dynamiku potenciálního produktu a rovněž 

tak působí na otevírání kladné mezery výstupu. Během 

letošního roku se nicméně začne v důsledku ochlazení 

spotřebitelské poptávky i zrychlování růstu potenciálu 

kladná mezera výstupu pozvolna uzavírat (Graf II.11). 

S odezněním problémů v globálních dodavatelských 

řetězcích a rozjezdem průmyslové produkce – v pod-

mínkách pokračujícího růstu potenciálu – se pak 

kladná mezera výstupu na konci horizontu prognózy 

téměř uzavře. Ke stabilizaci ekonomiky poblíž potenci-

álu v roce 2023 bude přispívat i aktuálně pokračující 

zpřísňování měnové politiky. 

 

SROVNÁNÍ S MINULOU PROGNÓZOU: Reálná ekonomika a trh práce 

  2021 2022 2023  

HDP meziroční změny v % 3,1 3,0 3,4 Prognóza růstu HDP se – po loňském lepším než očekávaném 
výsledku – přehodnocuje níže zejména kvůli snížení výhledu 
dynamiky spotřeby domácností a v letošním roce i fixních investic. 

 procentní body (1,3) (-0,6) (-0,4) 

     

Spotřeba domácností meziroční změny v % 5,1 6,0 2,4 Výhled růstu spotřeby domácností se oproti podzimní prognóze 
snižuje z důvodu výraznějšího zdražování i nárůstu úrokových 
sazeb. 

 procentní body (1,2) (-0,5) (-0,7) 

     

Spotřeba vlády meziroční změny v % 3,2 1,3 1,9 Prognóza spotřeby vlády na následující dva roky zůstává beze 
změny.  procentní body (0,5) (0,0) (0,0) 

     

Tvorba hrubého meziroční změny v % 0,9 5,8 3,9 Růst investiční aktivity bude letos oproti předchozímu výhledu 
o něco méně dynamický kvůli delšímu trvání výpadků dodávek 
v průmyslu i vyšším úrokovým sazbám. 

fixního kapitálu procentní body (-2,5) (-1,0) (0,3) 

     

Čistý vývoz přísp. k růstu HDP -3,4 0,3 2,2 Očekávaný příspěvek čistého vývozu k růstu HDP se letos téměř 
nemění, jeho výhled pro příští rok se zvyšuje s předpokládaným 
překonáním nabídkových omezení. 

 procentní body (0,9) (-0,1) (0,7) 

     

Zaměstnanost meziroční změny v % -0,4 1,2 0,6 Zaměstnanost poroste letos mírně vyšším tempem oproti 
minulé prognóze, což odráží výraznější poptávku po práci  
i mírnější problémy v průmyslu. 

 procentní body (0,0) (0,4) (-0,1) 

     

Nezaměstnanost % 3,0 2,5 2,5 Výhled míry nezaměstnanosti se na celém horizontu posouvá 
níže z důvodu silnější poptávky po práci. (ILO) procentní body (-0,1) (-0,3) (-0,2) 

     

Průměrná měsíční meziroční změny v % 6,2 6,6 5,3 Prognózovaný výraznější cenový růst i celkově vyšší napětí na 
trhu práce se promítají do vyšší mzdové dynamiky. nominální mzda procentní body (0,5) (0,9) (0,3) 

     

Poznámka: v závorkách změny oproti minulé prognóze (zelený štítek označuje nárůst hodnoty, červený její snížení)  

 

Graf II.11 

Ekonomika již několik čtvrtletí operuje nad svým 

potenciálem, k němuž se vrátí v roce 2023 

mezera výstupu v % potenciálního produktu 
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Po částečném „pandemickém zchlazení“ bude 

napětí na trhu práce opět po nějakou dobu 

zesilovat  

Trh práce zůstává nadále silně napjatý, a to především 

ve své reálné části (zaměstnanost a nezaměstnanost). 

To potvrzuje souhrnný indikátor trhu práce LUCI, který 

se stále nachází značně nad svou rovnovážnou úrovní 

(Graf II.12). V návaznosti na zesilující přehřívání české 

ekonomiky i na silnou poptávku po práci zrychlí 

mzdová dynamika, která však nepokryje aktuální rychlý 

nárůst cen. Reálné mzdy tak letos mírně poklesnou. 

Zaměstnanost i nadále poroste v důsledku silné 

poptávky po práci 

Zvyšování zaměstnanosti bude spojeno zejména s po-

kračujícím oživováním růstu pracovní síly, která loni 

zhruba stagnovala.5 Dalším zdrojem růstu zaměstna-

nosti bude také snižování počtu nezaměstnaných 

osob. Z hlediska struktury bude růst celkové zaměst-

nanosti tažen zejména zvyšujícím se počtem 

zaměstnanců, avšak i počet podnikatelů – po výrazném 

propadu na začátku loňského roku – letos postupně 

poroste. Do poloviny roku bude mezičtvrtletní růst za-

městnanosti mírně utlumený v důsledku problémů 

s dodavatelskými řetězci, které s koncem roku zcela 

odezní. Poptávka po práci však zůstává i nadále velmi 

silná. Firmám se nedostává kvalifikovaných pracov-

níků.6 Podle průzkumu Evropské komise je nedostatek 

pracovní síly jedním z nejdůležitějších faktorů omezu-

jících tuzemskou výrobu v průmyslu i ve stavebnictví. 

I přes ukončení některých vládních opatření na zacho-

vání zaměstnanosti v průmyslu7 ale k zastavení růstu 

zaměstnanosti nedojde. Bude tomu tak kvůli přetrváva-

jící zvýšené náborové aktivitě zaměstnavatelů 

očekávané do budoucna a vysokému počtu volných 

pracovních míst. Stagnaci či snížení zaměstnanosti 

pro nejbližší měsíce neindikují ani další vysokofrek-

venční indikátory.8  

Obecná míra nezaměstnanosti po skončení pandemic-

kých uzavírek v první polovině loňského roku výrazně 

klesla (Graf II.13). Následně její pokles mírně zpomalil, 

což přetrvá až do konce letošního roku, zejména v ná-

vaznosti na přechodný útlum výroby v průmyslu. 

— 

5  Po dvou letech pandemie se na trh práce vracejí zejména 
ženy ve středním věku. Zhruba od poloviny letošního roku se 
růst pracovní síly zmírní k 0,5 %, což odpovídá dlouhodobému 
demografickému růstu. Nad rámec toho může dojít k  mimo-
řádnému přílivu zahraničních pracovníků, nicméně nová vláda 
zatím žádné zjednodušení pravidel pro jejich přij ímání ne-
chystá, a proto s ním ani prognóza nepracuje. 

6  Podle odhadů personálních agentur chybí v  ČR zhruba 300 ti-
síc pracovníků. Podle demografické projekce ČSÚ jich bude 
v roce 2030 chybět zhruba dvakrát tolik, pokud nedojde k pří-
chodu pracovníků ze zahraničí. 

7  Od 1. ledna 2022 došlo k pozastavení programu Antivirus B. 
Program Antivirus A zůstává v platnosti do konce února 2022. 

8  Podle Google trends je skóre témat „nezaměstnanost“ i „pod-
pora v nezaměstnanosti“ nízké. 

Graf II.12 

Pohledem souhrnného indikátoru LUCI bude 

po přechodném zmírnění během pandemie napětí 

na trhu práce opět po nějakou dobu narůstat  

index LUCI, vertikální osa ukazuje odchylky od rovnovážné úrovně 

 

 

 

 

 

Graf II.13 

Zaměstnanost poroste i nadále díky silné poptávce 

po práci; pokles míry nezaměstnanosti zpomalil 

a do budoucna se počet lidí bez práce bude snižovat 

už jen nevýznamně 

zaměstnanost, meziroční změny v %, obecná míra 
nezaměstnanosti v %, sezonně očištěno 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-2018-2100
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Po odeznění problémů v dodavatelských řetězcích do-

jde na konci letošního roku vlivem oživení poptávky 

po práci k dalšímu, ale již jen lehkému poklesu míry 

nezaměstnanosti. Prostor pro její výraznější snížení je 

totiž vyčerpán. Návrat ekonomického výkonu shora 

k potenciálu bude bránit dalšímu významnějšímu ná-

růstu napětí na trhu práce, k čemuž přispěje i zpřísnění 

měnové politiky. Podobný průběh jako u obecné míry 

nezaměstnanosti prognóza očekává i u podílu neza-

městnaných osob. 

Fundamentální tržní mzdový růst v podmínkách 

přehřátého trhu práce a v důsledku snahy držet 

krok s inflací letos výrazně zrychlí 

Letošní mzdový vývoj v tržních odvětvích bude nadále 

ovlivněn jednorázovými faktory i efekty srovnávací zá-

kladny9, které budou meziroční mzdovou dynamiku 

silně rozkolísávat až do poloviny roku. Z hlediska eko-

nomické interpretace mzdového růstu je tak vhodné 

sledovat odhadovaný růst fundamentálních mezd 

(Graf II.14). 

Silná poptávka po práci a zvýšená cenová dynamika 

ovlivní mzdová vyjednávání a částečně se promítnou 

do uzavíraných kolektivních smluv i individuálních 

mzdových kontraktů. To povede počátkem letošního 

roku k výraznému zrychlení dynamiky fundamentální 

tržní mzdy, které bude podpořeno i dalším nárůstem 

minimální mzdy, resp. kaskády zaručených mezd nad 

ní.10 Ke zrychlující dynamice mezd přispěje také růst 

produktivity práce. Snaha držet v růstu mezd krok 

s rychlou inflací však bude úspěšná jen částečně a re-

álná mzda (očištěná o vliv inflace) tak v letošním roce 

poklesne. V roce 2023 pak mzdový růst inflaci naopak 

překoná, což se projeví v mírném růstu reálných mezd. 

V netržních odvětvích porostou platy ve srovnání s do-

bou před pandemií mírnějším tempem. Podle 

rozhodnutí nové vlády by mělo v roce 2022 dojít k 2% 

růstu platů pedagogů v regionálním školství a ploš-

nému zvýšení platů o 700 korun pro složky 

integrovaného záchranného systému a pracovníky 

v sociálních službách. Stejně jako v tržní sféře bude 

v letošním roce i v netržních odvětvích oficiální 

mzdová dynamika značně rozkolísaná a v reálném vy-

jádření výrazně záporná. 

— 

9  Jedná se především o statistické efekty plynoucí z výpadku 
mzdy zaměstnanců pobírajících ošetřovné či náhradu mzdy 
v případě karantény. Částečný výpadek mezd nastal rovněž 
u zaměstnanců, kteří nepracovali z titulu překážek v práci 
v souvislosti s pandemií, přičemž někteří z nich čerpali pouze 
částečné náhrady mzdy. Loni na jaře (podobně jako v závěru 
loňského roku) byly navíc vyplaceny mimořádné „covidové“ 
odměny ve zdravotnictví. Uvedené vlivy se projevily zejména 
v loňském druhém čtvrtletí, kdy oficiálně vykázaný meziroční 
růst mezd v tržních odvětvích výrazně zrychlil vlivem odeznění 
záporných statistických efektů z roku 2020 v kombinaci s vý-
platou zmíněných mimořádných odměn ve zdravotnictví.  

10  Prognóza započítává navýšení minimální mzdy od 1. ledna 
2022 o 1 000 Kč na 16 200 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf II.14 

Fundamentální mzdový růst letos výrazně zrychlí, 

dynamika mezd v netržních odvětvích naopak 

viditelně zpomalí  

nominální mzdy, meziroční změny v %  

 

 

 

 

Fundamentální tržní mzda je získána z oficiálně 

vykázané mzdy očištěním o některé jednorázové 

statistické efekty související s pandemií (vliv 

ošetřovného, karantén a částečných náhrad 

mezd) a o mimořádné odměny ve zdravotnictví 

a sociálních službách. 
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Také meziroční dynamika objemu mezd a platů bude 

po celý letošní rok výrazně kolísat v důsledku působení 

předchozích mimořádných vlivů. Ve směru zvyšování 

objemu mezd a platů bude vedle zmíněné nerovno-

měrné a značně diferencované dynamiky průměrných 

mezd i nadále působit růst počtu zaměstnanců přepoč-

teného na plné úvazky. V reálném vyjádření bude 

dynamika objemu mezd a platů do poloviny příštího 

roku záporná (Graf II.15), což bude rovněž důsledkem 

výrazného růstu cen. Až s poklesem inflace ve druhé 

polovině letošního roku a odezněním problémů v doda-

vatelských řetězcích na jeho konci dojde k odeznění 

poklesu reálného mzdového objemu, což podpoří spo-

třebu domácností.  

 

 

 

 

BOX 2 Jak vysoké ceny energií ovlivní spotřebu domácností? 

Světová i česká ekonomika se v současné době 

potýkají s výrazným zdražováním energetických 

komodit. Rozklíčování délky jeho působení i velikosti 

průsaku do domácích spotřebitelských cen 

představuje důležitý aspekt pro odhad inflačních tlaků 

a vhodné nastavení měnové politiky. Pro centrální 

banku je přitom důležité také určit, jak se současný 

dramatický růst cen energií projeví ve spotřebitelské 

poptávce. Její obnova by mohla být poměrně křehká 

při opětovně zhoršené epidemické situaci, kolísajícím 

spotřebitelském sentimentu i nejistému výhledu 

finanční situace domácností.  

Náklady na energie spojené s bydlením představují 

významnou součást výdajů domácností, navíc teplo, 

světlo a energie nemají prakticky žádné substituty. 

Dopad vysokého růstu cen energií na spotřebu 

domácností byl očekáván již v loňské podzimní 

prognóze, tento box pak uvedené vztahy hlouběji 

analyzuje a doplňuje je o explicitní odhad velikosti 

tohoto efektu. 

Pro kvantifikaci vlivu vysokých cen energií na 

spotřebu domácností jsou stěžejní cenové elasticity.1 

K analýze v tomto boxu byla využita roční individuální 

data ze statistiky rodinných účtů ČSÚ, která na úrovni 

domácností zahrnují celkové výdaje na jednotlivé 

spotřební položky dle věcného členění CZ-COICOP. 

K těmto položkám byly přiřazeny jejich průměrné 

jednotkové ceny v daném roce na základě 

spotřebitelského koše ČSÚ pro měření inflace. 

Následně bylo dopočítáno nakoupené množství 

každé položky napříč všemi domácnostmi. Analýza 

pracuje se vzorkem dat z let 2017–2020. Konečná 

datová sada obsahuje ve sledovaném období panel 

s více než 3 500 pozorováními.  

 

Cenová elasticita poptávky uvádí, jaký vliv má 

změna ceny statku X (či skupiny statků) o 1 % 

na jeho (či její) poptávané množství. Pokud je 

tato elasticita menší než -1, hovoříme o cenově 

elastické poptávce, přičemž nárůst ceny o 1 % 

povede ke snížení poptávaného množství o více 

než 1 %. Při nekonečně záporné elasticitě pak 

hovoříme o dokonale elastické poptávce. Při 

hodnotě elasticity mezi -1 a 0 se naopak jedná 

o cenově neelastický statek. Pokud se elasticita 

rovná 0, statek se označuje jako dokonale cenově 

neelastický; bez ohledu na velikost cenového 

pohybu se jeho poptávané množství nemění. 

Teoreticky může být cenová elasticita i větší než 

0, tj. když roste cena statku, jeho poptávané 

množství se zvyšuje (tzv. Giffenův paradox). 

Křížová cenová elasticita poptávky uvádí, jaký 

vliv má změna ceny statku X (či skupiny statků) 

o 1 % na poptávané množství statku Y (či skupiny 

statků). Pokud je tato elasticita kladná, jsou oba 

statky substituty a růst ceny statku X způsobí růst 

poptávaného množství statku Y. V opačném 

případě (tedy je-li přítomna záporná křížová 

cenová elasticita) je mezi oběma statky 

komplementární vztah.  

Důchodová elasticita poptávky uvádí, jaký vliv 

má změna důchodu spotřebitele o 1 % 

na poptávané množství statku X (či skupiny 

statků). Pokud je tato elasticita záporná, statek 

X je méněcenný. Elasticita mezi 0 a 1 značí 

normální (nezbytný) statek. Pokud je důchodová 

elasticita větší než 1, je statek X považován na 

normální (luxusní) statek. 

 

 

Graf II.15 

Dynamika reálného objemu mezd a platů bude 

letos vlivem vysoké inflace záporná a k růstu 

se vrátí až v roce 2023 

objem mezd a platů, meziroční změny v %  
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Před empirickým odhadem elasticit byly spotřební 

položky pro každou domácnost agregovány do osmi 

hlavních skupin (Graf 1). Vzhledem k rozdílnému mixu 

spotřebovávaných položek čelí každá domácnost 

odlišné ceně za jednotlivé agregované kategorie, což 

je nezbytným předpokladem pro výpočet elasticit 

zvolenou metodou. Nejvíce, zhruba čtvrtinu, utratí 

typická česká domácnost za jídlo. Výdaje na energie 

se na jejím rozpočtu podílejí o něco více než desetinou.  

Při pohledu na cenové elasticity2 (Tab. 1) je zřejmé, že 

odhadnuté hodnoty pro všechny kategorie jsou 

statisticky významné a všechny zkoumané skupiny 

statků jsou v různé míře cenově neelastické (tedy se 

zápornou elasticitou větší než -1). Snížení 

poptávaného množství při 1% růstu ceny je nejmenší 

v případě zdražení jídla (-0,65), energií (-0,75) 

i bydlení (-0,75), tedy položek, bez kterých se žádná 

domácnost neobejde. Na opačném pólu se nachází 

kategorie osobní péče a zdraví i vzdělání 

a volnočasových aktivit, tj. z velké části skupiny, které 

mohou domácnosti oželet. 

Pokud se u křížových elasticit zaměříme na kategorii 

energií, pak takřka všechny skupiny statků vychází 

jako její komplementy, tedy se zápornou křížovou 

cenovou elasticitou poptávky. Nejsilnější je efekt 

výpadku poptávaného množství v důsledku zdražení 

energií u kategorií oblečení a obuv (-0,17) a bydlení  

(-0,15). Slabší, nicméně stále významný je růstem cen 

energií vyvolaný pokles spotřeby ve skupinách dopravy 

a komunikace i nábytku a elektroniky. Na rozdíl od 

bydlení lze všechny uvedené kategorie označit jako 

postradatelnější než energie. Jinými slovy domácnosti 

budou raději šetřit na položkách, bez nichž se obejdou, 

než aby ještě dále omezily spotřebu světla a tepla 

apod. 

K odhadu aktuálního dopadu vysokých cen energií na 

spotřebu domácností byla jejich cena v modelové 

simulaci šokově zvýšena o 20 %, což zhruba odpovídá 

aktuální prognóze pro letošní rok. Výsledný nárůst 

ceny celé skupiny energie je nicméně nepatrně nižší, 

protože uvedené 20% zdražení je předpokládáno 

„pouze“ u položek elektřina, plyn a teplo, které 

zaujímají v této kategorii přibližně 95 %.3 V souladu 

s odhadnutými křížovými elasticitami je nejvýraznější 

pokles výdajů u kategorie oblečení, obuv, bydlení4, 

doprava a komunikace (Tab. 2). Za energie naopak 

domácnosti utratí o více než 3 % vyšší částku, a to 

i přesto, že se jejich spotřeba sníží téměř o 14 %. 

Celkový dopad uvažovaného zvýšení cen energií do 

spotřeby domácností lze odvodit jako součet změn 

spotřebovávaného množství vážený podíly 

jednotlivých kategorií po změně ceny. Nárůst cen 

elektřiny, plynu a tepla o 20 % vede ke snížení reálné 

spotřeby domácností v celoročním úhrnu 

o téměř 2,5 %.  

 

 

Graf 1 

Struktura spotřebních výdajů v posledních letech 

zůstává takřka stabilní  

podíly skupin na celkových spotřebních výdajích v % 

 

 

 

Tab. 1 

Nejméně cenově elastická je poptávka po jídle, 

energiích a bydlení, při zdražování energií nejvíce 

klesá poptávka po oblečení a obuvi  

vlastní a křížové cenové elasticity, hodnoty v tabulce ukazují dopad 

zvýšení ceny o 1 % u skupin ve sloupcích na poptávané množství 

ve skupinách v řádcích, * označuje statistickou významnost 

elasticity na hladině 5 %, čím zápornější elasticita, tím tmavší odstín 
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Prudký nárůst cen energií spojených s bydlením tak 

bude mít do vývoje reálné spotřeby domácností v le-

tošním roce nezanedbatelný dopad. Tato analýza 

ukazuje, že 20% zdražení elektřiny, plynu a tepla zna-

mená celoroční negativní dopad do reálné spotřeby 

domácností v rozsahu téměř 2,5 %. Tento efekt je čás-

tečně kompenzován rozpouštěním úspor vynuceně 

nastřádaných během předchozích uzavírek maloob-

chodu a služeb. Na druhou stranu se mohou projevit 

nelineární a druhotné efekty, které jsou použitým line-

árním modelem těžce zachytitelné. Podle zjištění 

společnosti PAQ Research bude absolutní nárůst vý-

dajů na bydlení obdobný napříč všemi domácnostmi, 

což v důsledku relativně nejvíce zasáhne ty nízkopří-

jmové. Podíl jejich nákladů na bydlení na celkových 

výdajích se zvýší z 55 % na 63 %.5 Vývoj reálné spo-

třeby bude záležet také na tom, jak výrazně budou 

firmy schopné promítat růst svých nákladů z titulu zvý-

šených cen energetických komodit do konečných cen. 

Pokud by se jim to dařilo jen zčásti, mohlo by se to pro-

jevit sníženou poptávkou po práci, což by zpětně dále 

tlumilo spotřebu domácností. Takový scénář se však 

jeví jako málo pravděpodobný. 

 

 

 

 

1  Popis elasticit vychází z učebnice Principles of Microeconomics 8th Edition (Mankiw, G., 2018).  

2  Teoretickým východiskem pro odhad elasticit je model QUAIDS (The Quadratic Almost Ideal Demand System). Ten umožňuje určit 
optimální alokaci výdajů i při vysoké agregaci statků. Ekonometricky je model odhadnut pomocí metody SURE (Seemingly Unrelate d 
Regressions), která umožňuje odhad několika regresních rovnic zároveň. Deta ilní popis a odvození modelu QUAIDS je možné nalézt 
v ČNB WP 8/2010: Effects of Price Shocks to Consumer Demand. Estimating the QUAIDS Demand System on Czech Household Budget 
Survey Data (Dybczak, Tóth, Voňka, 2010). Analýza vznikla i s využitím článku Measuring the efficiency of VAT reforms: a demand 
system simulation approach (Tóth, Cupák, Rizov, 2021). 

3  Implicitně z toho tedy vyplývá, že cena ostatních položek ve sloučené kategorii energií zůstává stejná. 

4  Jde o nájemné, imputované nájemné, náklady na nákup materiálu a služeb spojených s  bydlením, resp. s údržbou obydlí. 

5  Více viz https://www.paqresearch.cz/post/pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1-dom%C3%A1cnost-si-za-energie-p%C5%99iplat%C3%AD-
940-k%C4%8D-pomoci-m%C5%AF%C5%BEe-odstropov%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku-na-bydlen%C3%AD. 

— 

 

Tab. 2 

Vedle snížení samotné spotřeby energií reagují 

domácnosti na jejich zdražení zejména omezením 

poptávky po bydlení, dopravě a komunikaci, 

oblečení a obuvi  

simulace zvýšení ceny elektřiny, plynu a tepla o 20 %, hodnoty 

v % a v procentních bodech 

 

Poznámka: Změna výdajů je dopočítána jako podíl výdajů po a před 

změnou ceny. Změna množství se oproti změně výdajů liší pouze 

u kategorie energií, neboť pouze v této kategorii dochází ke změně 

její ceny. Tento sloupec je roven podílu druhého a prvního sloupce 

vynásobeného podílem staré a nové ceny. Dopad do spotřeby je 

dopočítán jako změna množství vynásobená podílem výdajů 

po změně ceny.  

před změnou 

ceny

po změně 

ceny
výdajů množství

Energie 13,9 14,3 3,3 -13,9 -2,0

Oblečení a 

obuv
4,1 4,0 -2,2 -2,2 -0,1

Vzdělání a 

volný čas
19,1 19,0 -0,1 -0,1 0,0

Jídlo 28,0 28,1 0,2 0,2 0,1

Nábytek a 

elektronika
6,0 5,9 -0,7 -0,7 0,0

Zdraví a 

osobní péče
6,6 6,6 -0,3 -0,3 0,0

Bydlení 11,6 11,4 -2,0 -2,0 -0,2

Doprava a 

komunikace
10,8 10,7 -1,0 -1,0 -0,1

Celkový dopad do reálné spotřeby domácností v % -2,4

(celkový součet nemusí odpovídat z důvodu zaokrouhlení)

Podíl výdajů Změna Dopad do reálné 

spotřeby 

domácností v p. b.

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/cnbwp_2010_08.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/cnbwp_2010_08.pdf
https://ideas.repec.org/a/oup/oxecpp/v73y2021i3p1218-1243..html
https://ideas.repec.org/a/oup/oxecpp/v73y2021i3p1218-1243..html
https://www.paqresearch.cz/post/pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1-dom%C3%A1cnost-si-za-energie-p%C5%99iplat%C3%AD-940-k%C4%8D-pomoci-m%C5%AF%C5%BEe-odstropov%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku-na-bydlen%C3%AD
https://www.paqresearch.cz/post/pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1-dom%C3%A1cnost-si-za-energie-p%C5%99iplat%C3%AD-940-k%C4%8D-pomoci-m%C5%AF%C5%BEe-odstropov%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku-na-bydlen%C3%AD
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BOX 3 Hospodaření domácích podniků v prostředí vysokého růstu cen energií  

Ceny energií na domácích i světových trzích atakují 

svá historická maxima. Intenzita zdražování 

energetických komodit je natolik výrazná, že bude mít 

nezanedbatelný dopad nejen na finanční situaci 

domácností1, ale silně se projeví i v nákladech firem. 

Jaké zdroje energií české podniky pro svoji výrobu 

využívají nejčastěji a jakým cenám čelí? Jaká je 

struktura jejich celkových nákladů? Vyplývá ze 

zdražování energií pro českou ekonomiku z hlediska 

její mezinárodní konkurenceschopnosti nějaké výrazné 

riziko? Odpovědi na tyto otázky poskytuje následující 

text. 

Domácí ekonomika se dle odvětvové struktury 

spotřebované energie výrazně neodlišuje od 

evropského průměru (Graf 1). Nejvíce energie 

spotřebuje sektor domácností, těsně následovaný 

odvětvími průmyslu a dopravy. Na opačném pólu stojí 

služby, které přitom vytvářejí téměř polovinu celkové 

hrubé přidané hodnoty. Vzhledem k jejich relativně 

nízké energetické náročnosti a k omezené dostupnosti 

vhodných ukazatelů pro bližší analýzu odvětví služeb 

se tento box zaměřuje převážně na průmysl. 

Dominantními zdroji energie pro potřeby celého 

evropského průmyslu jsou elektřina a plyn, které 

během uplynulých šesti měsíců na burzách 

několikanásobně zdražily. Z hlediska konkurence-

schopnosti národních průmyslových odvětví je proto 

důležité srovnání, jak velkou část jejich energetické 

spotřeby tyto komodity pokrývají. Graf 2 ukazuje 

aktuální konkurenční výhodu českého průmyslu, jehož 

nižší (než průměrný evropský) podíl elektřiny a plynu 

souvisí s výraznou spotřebou pevných fosilních paliv. 

Ta jsou u nás ve vysoké míře využívána i k výrobě 

elektrické energie (zejména hnědé uhlí v tepelných 

elektrárnách), což v kombinaci s nižší spotřebou 

elektřiny a plynu oproti evropskému průměru 

dlouhodobě udržuje v ČR jednotkovou cenu obou 

komodit2 na nižších úrovních (Graf 3). V současnosti 

přitom pevná fosilní paliva představují oproti jiným 

komoditám levnější zdroj energie, nicméně 

z dlouhodobého pohledu bude vynucovaný příklon 

k environmentálně šetrnějšímu energetickému mixu 

pro domácí průmysl velkou výzvou. 

K zachování konkurenceschopnosti je při nynějším 

energetickém cenovém šoku pro českou ekonomiku 

důležité, aby případné zvýšení podílu nákladů na 

energie v průmyslových firmách nepřevýšilo tento 

ukazatel u zahraničních konkurentů. Dosavadní vývoj 

ukazuje, že české podniky dokáží energie využívat 

stále efektivněji, a podíl energií na celkových 

nákladech podniků3 se tak snižoval, a to obdobným 

tempem jako v zahraničí. V domácím zpracovatelském 

průmyslu dle posledních dat dokonce poklesl až na 

téměř 2 % a byl v podstatě totožný jako v okolních 

zemích s výjimkou Slovenska (Graf 4). Podrobnější 

Graf 1 

Domácí podniky se na celkové energetické 

spotřebě ČR podílejí zhruba ze dvou třetin, 

podobně jako v okolních státech 

podíl spotřebované energie dle odvětví v %, údaje za rok 2020, 

pramen Eurostat 

 

Graf 2 

Elektřina a plyn mají nyní převažující podíl 

na celkové spotřebě energie v průmyslu  

podíl elektřiny a plynu na celkové spotřebě energie v průmyslu v %, 

pramen Eurostat 

 

Graf 3 

Ceny elektřiny a plynu pro firmy se v ČR 

dlouhodobě nacházejí pod evropským průměrem 

cena v EUR/kWh včetně daní pro firmy, elektřina je znázorněna 

plnou čarou, plyn čárkovanou čarou, pramen Eurostat 
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odvětvové členění pak ukazuje, že výdaje na energie 

se na celkových nákladech podílejí např. 

v automobilovém průmyslu pouze necelým jedním 

procentem. Náklady ve zpracovatelském průmyslu 

jsou obecně ovlivňovány zejména výdaji za nákup 

zboží a služeb. Zřetelné jsou i náklady práce, které 

jsou v domácích podmínkách oproti západním 

sousedům nižší a představují tradiční konkurenční 

výhodu. 

Další možností porovnání konkurenceschopnosti 

ekonomik v kontextu aktuálního zdražování elektřiny 

a plynu je míra energetické náročnosti produktu. Tento 

ukazatel udává, jak efektivně dokáže daná ekonomika 

energetické zdroje při výrobě využívat. Z Grafu 5 

vyplývá, že domácí ekonomika v tomto směru za 

evropským průměrem zaostává a dlouhodobě se mu 

ani nedokáže výrazně přibližovat. To je patrně 

způsobeno odlišnou strukturou české ekonomiky, ve 

které velkou váhu zaujímá průmysl. I jeho energetická 

náročnost za průměrem Evropské unie zaostává, tento 

rozdíl však není tak markantní jako napříč všemi 

odvětvími.  

Celková finanční kondice domácích podniků se po 

první vlně pandemie na jaře 2020 zlepšuje. Míra zisku4 

nefinančních podniků se nachází lehce nad 

předpandemickou hodnotou, což naznačuje pozvolné 

dohánění ušlých zisků z dob plošných uzavírek. Děje 

se tak v podmínkách obnoveného ekonomického růstu 

a s ním spojené solidní dynamiky domácí poptávky. Na 

její nedostatek si v poslední době stěžuje méně 

podniků v průmyslu než před pandemií. O solidní 

finanční kondici firem ostatně vypovídá i index 

insolvencí, který se v současnosti pohybuje pod úrovní 

z roku 2019.5 Pro vývoj v průmyslu vyhlíží příznivě 

rovněž listopadový výsledek nových zakázek 

v průmyslu (ČSÚ) i předstihové ukazatele 

očekávaného vývoje zakázek či poptávky 

v maloobchodě, průmyslu i službách (Evropská 

komise). Ve stejném směru vyznívá také poslední 

vývoj indexu PMI a aktuální konjunkturní šetření ČNB 

a Svazu průmyslu. Protichůdný signál naopak 

představuje zvýšený podíl firem ve službách, které 

podle Evropské komise byly začátkem letošního roku 

omezovány v produkci finančními problémy. 

Shrneme-li, solidní poptávka, plné zakázkové knihy 

a snaha dohnat ušlé zisky z doby pandemických 

uzavírek umožní v nejbližším období domácím 

podnikům alespoň zčásti promítnout probíhající 

výrazné zdražování cen energií do konečných 

spotřebitelských cen. Jak je uvedeno výše, české 

průmyslové podniky jsou (vzhledem k širšímu 

využívání pevných fosilních paliv) v současnosti oproti 

svým zahraničním konkurentům ve výhodnější pozici. 

Graf 6 však ukazuje, že zdražení energií se v zahraničí 

už do značné míry projevilo, zatímco domácí 

průmyslové producenty ještě pravděpodobně čeká. Ke 

zdražování produkce tuzemského průmyslu bude 

Graf 4 

Náklady průmyslových firem jsou ovlivňovány 

hlavně výdaji na meziprodukci a náhradami 

zaměstnancům, podíl energií je nízký a v ČR 

srovnatelný s ostatními zeměmi  

členění nákladů průmyslových firem za rok 2019, podíly v %, 

pramen Eurostat 

 

 

Graf 5 

Efektivnost české ekonomiky při využívání energií 

značně zaostává 

množství energie v jednotce výhřevnosti (KTOE) nutné pro výrobu 

jednotky HDP v EUR, pramen Eurostat 

 

 

Graf 6 

Domácí průmyslové výrobce kulminace cen 

energií zřejmě teprve čeká 

meziroční růst cen energií průmyslových výrobců pro domácí trh 

v %, pramen Eurostat 
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vedle postupného průsaku zahraničních cen působit i tradiční lednové přecenění. I  přesto by kumulativní zdražení 

energií pro domácí průmysl nemělo v probíhajících měsících převýšit zbytek Evropy, a jeho dosavadní schopnost 

konkurovat by tak měla zůstat zachována. 

1  O dopadu zdražení energií na spotřebu domácností blíže pojednává BOX 2 „Jak vysoké ceny energií ovlivní spotřebu domácností“ 
v této Zprávě o měnové politice.  

2  Eurostat publikuje jednotkovou cenu elektřiny a plynu pro firmy pouze za celou ekonomiku podle pásem spotřeby. V  Grafu 3 je celková 
cena odvozena jako aritmetický průměr těchto kategorií. 

3  Použitá metodologie se opírá o článek Study on energy prices, costs and subsidies and their impact on industry and households, Úřad 
pro publikace Evropské unie. Energetické náklady zahrnují všechny nakoupené energie a osobní náklady představují náklady zamě st-
navatele na zaměstnance. Náklady na nákup zboží a služeb nezahrnuje nákup kapitálových statků, tedy investice. 

4  Míra zisku je definována jako podíl hrubého provozního přebytku na hrubé přidané hodnotě.  

5  Viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/index-insolvenci-ceka-se-na-definitivni-podobu-statnich-podpor-110360 

— 

https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/d7c9d93b-1879-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/index-insolvenci-ceka-se-na-definitivni-podobu-statnich-podpor-110360
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III. INFLACE 

Inflace na počátku letošního roku dále výrazně vzroste a s  přispěním všech svých složek 

překročí 9 %. V jádrové inflaci se budou nadále projevovat znatelné domácí poptávkové 

tlaky spolu se silnou dynamikou produkčních cen v tuzemsku i v zahraničí. V lednu skokově 

zrychlí růst regulovaných cen v návaznosti na výrazné zdražení energií a obnovení DPH 

na elektřinu a plyn. Během letošního roku budou přetrvávat i silné domácí nákladové tlaky, 

k nimž bude dominantně přispívat svižný mzdový růst. Následně se vlivem poklesu 

dovozních cen začnou celkové inflační tlaky zmírňovat . V průběhu roku tak inflace 

postupně zvolní s přispěním výrazného růstu úrokových sazeb a posílení kurzu koruny. 

Celkový cenový růst se bude vlivem zvyšování spotřebních daní nacházet mírně nad 

měnověpolitickou inflací. 

Silné celkové nákladové tlaky kulminovaly 

koncem minulého roku, letos a příští rok budou 

s odezníváním rychlého růstu dovozních cen 

postupně slábnout 

Dynamika celkových nákladů ve spotřebitelském sek-

toru ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 dále znatelně 

zrychlila. K tomu přispěla domácí ekonomika i dovozní 

ceny (Graf III.1). Vysoký příspěvek dovozních cen ener-

gií11 odrážel jak další zdražení ropy, tak především 

skokový nárůst cen plynu a elektřiny na světových bur-

zách. Mírně narůstající příspěvek jádrových dovozních 

cen odrážel zrychlující růst cenového jádra zahranič-

ních průmyslových výrobců. V tom se zrcadlily 

přetrvávající obtíže v globálních výrobních a dodava-

telských řetězcích. O intenzitě a plošnosti dosavadního 

rychlého růstu domácích spotřebitelských cen pojed-

nává BOX 4 na konci této kapitoly. 

Nákladové tlaky zůstanou mimořádně silné i počátkem 

letošního roku. Budou odrážet výrazný příspěvek do-

mácí ekonomiky a dovozních cen energií, do nichž 

bude i nadále prosakovat skokové zdražení elektřiny 

a plynu z podzimu loňského roku. Následně růst celko-

vých nákladů zvolní. K tomu přispěje především 

zastavení růstu cen energií a také zmírnění růstu za-

hraničních jádrových cen, které bude projevem 

odeznívání poruch v dodavatelských řetězcích. Tyto 

faktory společně s posilujícím kurzem koruny povedou 

v průběhu letošního roku k obratu v působení dovoz-

ních cen do protiinflačního směru. Naproti tomu 

doposud výrazné cenové tlaky z domácí ekonomiky se 

v první polovině tohoto roku ještě zvýší v návaznosti na 

zrychlující mzdovou dynamiku. Od léta se začnou do-

mácí inflační tlaky postupně zmírňovat, přesto 

zůstanou zvýšené až do poloviny příštího roku. 

— 

11  Příspěvek dovozních cen energií je oproti předchozím pro-
gnózám definován šířeji. Z důvodu dominantního vlivu 
zdražování zemního plynu a elektřiny na vývoj zahraničních 
výrobních cen je tato kategorie od třetího čtvrtletí 2021 nově 
vyčleněna z jádrové složky zahraničních cen. Je s ní tak na-
kládáno jako s energetickou složkou, kde měla doposud 
dominantní vliv cena ropy a ropných produktů. 

Graf III.1 

K výrazným celkovým nákladovým tlakům 

aktuálně dominantně přispívají domácí ekonomika 

a dovozní ceny energií, v průběhu letošního roku 

se však cenové tlaky zmírní  

náklady spotřebitelského sektoru, mezičtvrtletní změny v %, 

příspěvky v p. b., běžné ceny, anualizováno 

 

 

Graf III.2 

Aktuálně vysoký růst domácích nákladů začne 

v průběhu letošního roku zvolňovat 

náklady sektoru mezispotřebních statků, mezičtvrtletní změny v %, 

příspěvky v p. b., běžné ceny, anualizováno  
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Domácí nákladové tlaky začátkem letošního 

roku dále zesílí vlivem zrychlujícího růstu mezd  

Dynamika domácích nákladů během podzimu dále 

mírně zrychlila. K tomu přispěl svižný růst fundamen-

tálních mezd v tržní sféře, který odrážel opětovně 

rostoucí napětí na trhu práce (Graf III.2). Kladný byl i pří-

spěvek ceny kapitálu, který zachycoval především 

pokračující zvyšování domácí poptávky a celkové eko-

nomické aktivity. Proinflační vliv mezd a kapitálu byl 

tlumen souběžným nárůstem efektivity práce. 

V nejbližších čtvrtletích svižná dynamika domácích ná-

kladů přetrvá, neboť fundamentální mzdy budou 

pokračovat ve svém rychlém růstu. Do něj se vedle 

částečného průsaku aktuálně pozorovaného vysokého 

růstu cen promítne i nedostatek pracovníků. Mzdový 

růst navíc podpoří i další znatelné zvýšení minimální 

mzdy od ledna letošního roku. Kladný příspěvek ceny 

kapitálu k růstu domácích nákladů se bude pozvolna 

zvyšovat s tím, jak budou postupně odeznívat pro-

blémy v globálních dodavatelských řetězcích a tím 

i obtíže v domácím průmyslu. Efektivita práce se bude 

na celém výhledu zvyšovat, mimo jiné díky pokračující 

automatizaci výroby. V první polovině letošního roku 

bude její růst jen mírný, následně však zrychlí v sou-

vislosti s očekávaným zlepšením situace v průmyslu. 

V dalším průběhu letošního roku se celková dynamika 

domácích nákladů začne postupně snižovat zpět ke 

své rovnovážné úrovni. Bude to vlivem postupného 

zmírňování mzdového růstu a zvyšování efektivity 

práce.  

Proinflační působení domácí poptávky 

koncem letošního roku odezní vlivem 

předešlého zpřísnění měnové politiky 

Domácí poptávkové tlaky budou do poloviny letošního 

roku přispívat k dalšímu růstu cen s tím, jak se kladná 

mezera marží ve spotřebitelském sektoru bude dále 

zvyšovat (Graf III.3). Přetrvávající solidní domácí po-

ptávka totiž umožní další zdražování, zatímco 

dynamika nákladů tou dobou již začne zvolňovat. Pro-

střednictvím pokračujícího růstu ziskových marží si tak 

prodejci i nadále budou kompenzovat dřívější ztráty 

z dob pandemických opatření a uzavírek ekonomiky. 

Koncem letošního roku se však začne mezera marží 

opětovně uzavírat vlivem ochlazení spotřebitelské po-

ptávky, v němž se odrazí předcházející zpřísňování 

měnových podmínek. Zvýšení domácích úrokových sa-

zeb totiž bude tlumit spotřebitelský apetit a prodejci 

budou muset při nižší poptávce své ziskové marže po-

stupně snížit zpět k jejich obvyklé úrovni, což přispěje 

ke zpomalení inflace. 

Inflace se v prvním čtvrtletí 2022 dále znatelně 

zvýší a po celý rok se bude nacházet výrazně 

nad horní hranicí tolerančního pásma 

K nárůstu celkové inflace (Graf III.4) přispěje vedle dal-

šího zvýšení jádrové inflace zejména prudká 

Graf III.3  

Podniky budou i v nejbližších čtvrtletích dohánět 

ušlé zisky z předchozích uzavírek ekonomiky, což 

se projeví v pokračujícím nárůstu mezery marží 

mezera marží u spotřebních statků v % 

 

 

 

 

 

Marže ve spotřebitelském sektoru představují 

rozdíl mezi cenou a jednotkovými náklady 

výrobců finálních spotřebních statků. Relativní 

vyjádření ve formě mezery marží pak ukazuje 

odchylku aktuálních marží od jejich dlouhodobě 

rovnovážné hodnoty. Kladná mezera marží tak 

odpovídá vyšší než obvyklé „ziskové přirážce“ 

firem, naopak záporná mezera představuje nižší 

než obvyklou přirážku. V případě, že se mezera 

v čase zvyšuje, vyvolává dodatečný proinflační 

vliv, tj. tlak na růst spotřebitelských cen 

(a naopak). 

 

 

 

 

Graf III.4 

Inflace v prvním čtvrtletí letošního roku vyšplhá 

až téměř k 10 %, ve druhém pololetí však začne 

rychle klesat a na horizontu měnové politiky se 

sníží do blízkosti 2 % 

celková inflace, meziročně v %, interval spolehlivosti 
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akcelerace růstu regulovaných cen. Inflaci budou pod-

porovat rovněž rostoucí ceny potravin a pohonných 

hmot. Ve výsledku se v prvním pololetí letošního roku 

celková inflace bude nacházet nad 9 % (Graf III.5).  

Dynamika cen pohonných hmot zůstane v první polo-

vině letošního roku vysoká. V jeho druhé polovině se 

však vlivem předchozího zpevnění kurzu koruny a sta-

bilizace světových cen ropy sníží. Koncem roku pak 

začnou ceny u čerpacích stanic meziročně klesat. 

V rámci cenového jádra výrazně narůstá 

dynamika cen jak obchodovatelných, tak 

neobchodovatelných statků, v nichž hraje 

velkou roli imputované nájemné 

Jádrová inflace se v závěru minulého roku značně zvý-

šila s přispěním zrychlujícího růstu cen zboží i služeb. 

Vedle silných nákladových tlaků ze zahraničí se na tom 

ve významné míře podílelo rovněž robustní domácí po-

ptávkové klima a dlouhodobě napjatý trh práce. 

Na počátku letošního roku se jádrová inflace dále vý-

razně zvýší (Graf III.5), protože se v ní v rámci tradiční 

lednové úpravy ceníků projeví jak citelně dražší ener-

gie, tak výrazný nárůst nákladů během druhé poloviny 

loňského roku. 

Významnou položkou v rámci jádrové inflace je nadále 

narůstající příspěvek imputovaného nájemného 

(Graf III.6), které hraje v národním indexu spotřebitel-

ských cen (CPI) podstatnou roli. V růstu imputovaného 

nájemného se projevuje souběh pokračujícího výraz-

ného zdražování nových nemovitostí (o 21 % ve třetím 

čtvrtletí 2021) i vysoká dynamika cen stavebních prací 

a materiálů. Růst cen stavebních prací v prosinci pře-

sáhl 8 %. Na tom mají vedle setrvalého růstu mezd 

ve stavebnictví velký podíl i potíže v globálních řetěz-

cích, které se projevují nedostatkem některých 

stavebních materiálů. Růst jejich cen v prosinci dosáhl 

dokonce 17 %. Tyto nákladové tlaky spolu s výraznou 

poptávkou po produkci ve stavebnictví vedly podle po-

sledních dostupných dat k vysoké dynamice indexu 

cen bydlení (22 % ve třetím čtvrtletí 2021). Uvedené 

vlivy budou spolu se silnými inflačními tlaky z domácí 

ekonomiky, které odrážejí prohlubující se nedostatek 

pracovníků, udržovat velmi vysokou jádrovou inflaci 

i po většinu roku 2022.  

Na silnou jádrovou inflaci bude působit také výrazný 

růst cen průmyslových výrobců v zahraničí, který se ci-

telně přelévá do domácích průmyslových 

a spotřebitelských cen. Po odeznění uvedených proin-

flačních vlivů a také za významného zpřísnění 

měnových podmínek v loňském a letošním roce se já-

drová inflace začne ve druhé polovině letošního roku 

postupně snižovat a v průběhu roku 2023 se bude vra-

cet ke 2 %. 

Graf III.5  

Cenovému růstu bude nadále dominovat jádrová 

inflace, nemalou měrou však přispěje i nástup 

prudkého růstu regulovaných cen a pokračující 

zdražování potravin 

struktura inflace, meziroční změny v %, příspěvky v p. b. 

 

 

 

 

 

 

Graf III.6  

Již tak mohutný příspěvek imputovaného 

nájemného se v první polovině roku dále zvýší 

v návaznosti na zesílený růst cen nemovitostí 

a cen ve stavebnictví  

meziroční změny v %, příspěvky v p. b. 
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Regulované ceny se od počátku roku 2022 

skokově zvýší vlivem výrazného zdražení 

energií 

Po dočasném poklesu ve čtvrtém čtvrtletí loňského 

roku12 regulované ceny počátkem letošního roku sko-

kově vzrostou (Graf III.7). Odrazí se v nich totiž vysoké 

burzovní ceny energií. V rámci segmentu domácích re-

gulovaných cen tak začnou výrazně zdražovat energie 

spojené s bydlením (elektřina, zemní plyn, teplo). Cel-

kově se bude dynamika regulovaných cen počátkem 

letošního roku pohybovat okolo 13 %.13 V roce 2023 je-

jich růst zvolní, avšak kvůli vysokým cenám na 

energetických burzách se stále bude pohybovat po-

blíž 4 %. 

Dynamika cen potravin na konci loňského roku 

vzrostla a na zvýšených hodnotách se bude 

nacházet i v první polovině letošního roku 

Vedle citelných domácích poptávkových tlaků přispívá 

k růstu cen potravin také zdražování světových agrár-

ních komodit. Silná globální poptávka spolu 

s omezeními na nabídkové straně se projevuje přede-

vším ve vysokých cenách rostlinné výroby, zejména 

obilovin a olejnin. To se promítá i do růstu cen domá-

cích zemědělských výrobců a producentů potravin. 

Zrychlující dynamika cen potravin bude kulm inovat 

v první polovině letošního roku (Graf III.5). Počátkem 

roku 2023 pak dojde v návaznosti na očekávané zlev-

nění agrárních komodit ve světě k dočasnému poklesu 

tuzemských cen potravin.  

Měnověpolitická inflace se bude na celém 

horizontu nacházet pod celkovou inflací 

Změny nepřímých daní budou růst spotřebitelských 

cen zvyšovat. Počátkem letošního roku dojde k navý-

šení spotřební daně na cigarety o 5 %, což se dle 

předpokladu prognózy plně promítne do jejich zdra-

žení. Jeho celkový dopad do inflace v letošním roce 

prognóza předpokládá zhruba ve výši 0,1 procentního 

bodu (Graf III.8). Současně s tím dojde od ledna ke zno-

vuzavedení DPH na elektřinu a plyn, což zvýší celkové 

dopady změn nepřímých daní do inflace v letošním 

roce až na zhruba 0,5 procentního bodu.14 K dalšímu 

zvýšení spotřebních daní na tabák ve stejném rozsahu 

pak dojde počátkem roku 2023. Měnověpolitickou in-

flaci tyto změny neovlivňují, a proto na ně centrální 

— 

12  Krátkodobý pokles regulovaných cen byl způsoben dočasným 
prominutím daně z přidané hodnoty u elektřiny a plynu v listo-
padu a prosinci loňského roku.  

13 Po uzavření prognózy firma Innogy ohlásila další zdražení 
energií pro domácnosti, ke kterému dojde během března. To 
představuje dodatečné riziko pro růst regulovaných cen v roz-
sahu zhruba 1,2 procentního bodu a pro celkovou inflaci 
v rozsahu 0,2 procentního bodu. 

14  Na konci letošního roku se rozdíl mezi celkovou a měnověpo-
litickou inflací krátkodobě mírně zvýší, a to vlivem meziročního 
efektu dočasného prominutí DPH na elektřinu a plyn v posled-
ních dvou měsících roku 2021. 

Graf III.7  

Dynamika regulovaných cen letos znatelně nabere 

na síle 

regulované ceny, meziroční změny v %, příspěvky v p. b., 

včetně daní 

 

Graf III.8  

Primární dopady změn nepřímých daní budou 

odrážet zvýšení spotřební daně na tabák 

a prominutí DPH u energií v závěru roku 2021 

primární a sekundární dopady změn daní, příspěvky v p. b. 

k meziročnímu růstu cen 

 

U změn nepřímých daní rozlišujeme dva druhy 

dopadů do cen – primární a sekundární. 

Primárními dopady jsou propočítané cenové 

změny plynoucí z úprav nepřímých daní, které by 

odpovídaly plnému (účetnímu) promítnutí 

daňových změn do cen příslušných položek 

spotřebního koše. Sekundární dopady změn 

nepřímých daní zachycují cenové změny 

plynoucí z úprav nepřímých daní nad rámec jejich 

primárních dopadů. Sekundární dopady mohou 

být kladné i záporné. Kladné jsou v případě 

zvyšování (snižování) nepřímých daní tehdy, 

když je růst (pokles) cen dotčených položek vyšší 

(méně výrazný), než by odpovídalo 

mechanickému promítnutí změn daní. Záporné 

nastávají naopak v případě, kdy je růst (pokles) 

cen menší (výraznější), než by odpovídalo 

zvýšení (snížení) nepřímých daní. ČNB uplatňuje 

na primární dopady změn nepřímých daní tzv. 

institut výjimek.  

 



III. —— Inflace                                                       Omezený přístup do doby zveřejnění         31 

Česká národní banka ——— Zpráva o měnové politice ——— zima 2022         Strana 31 (celkem 45) 

banka nereaguje. Jedná se totiž o příklad jednorázo-

vých změn cenové hladiny způsobených odpovídajícím 

promítnutím změn nepřímých daní. Od nich centrální 

banka zpravidla zcela odhlíží, zejména pokud jako 

v tomto případě nemají zřetelné dlouhodobé sekun-

dární dopady do cenového růstu.  

Na horizontu měnové politiky se měnověpolitická in-

flace díky předchozímu zpřísnění měnových podmínek 

sníží do blízkosti inflačního cíle (Graf III.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SROVNÁNÍ S MINULOU PROGNÓZOU: Cenový vývoj 

  2021 2022 2023  

Spotřebitelské ceny meziroční změny v % 3,8 8,5 2,3 Na znatelném přehodnocení prognózy inflace v roce 2022 
směrem nahoru se podílejí všechny její složky s výjimkou 
potravin. 

 procentní body (0,2) (2,9) (0,2) 

     

Regulované ceny meziroční změny v % -0,2 13,9 3,7 Za výrazným posunem prognózy regulovaných cen pro 
rok 2022 směrem vzhůru stojí nečekaně razantní růst cen 
energií, který se projevuje v jejich výhledu i pro příští rok . 

 procentní body (0,3) (5,6) (1,6) 

     

Jádrová inflace % 4,8 9,1 3,2 Znatelně rychlejší růst cen v zahraničí v podmínkách 
robustní domácí poptávky posouvá výhled jádrové inflace 
podstatně výše. 

 procentní body (0,4) (4,1) (0,7) 

     

Ceny potravin (vč.  meziroční změny v % 2,1 3,1 0,1 Prognóza cen potravin je nižší v návaznosti na nečekaně 
nízká pozorování na konci roku 2021 a výraznější pokles 
dovozních cen potravin vlivem silnější koruny. 

alk. nápojů a tabáku) procentní body (-0,2) (-1,2) (-1,2) 

     

Ceny pohonných  meziroční změny v % 16,8 10,4 -4,3 Dynamika cen pohonných hmot se oproti minulé prognóze 
letos zvyšuje vlivem vyšší ceny ropy, v roce 2023 bude 
naopak pokles cen u čerpacích stanic výraznější. 

hmot procentní body (0,5) (1,9) (-1,2) 

     

Poznámka: v závorkách změny oproti minulé prognóze (zelený štítek označuje nárůst hodnoty, červený její snížení)  

 

Graf III.9  

Měnověpolitická inflace se na horizontu měnové 

politiky sníží k 2% cíli, celková inflace se bude 

na celém výhledu vlivem dopadů změn 

spotřebních daní nacházet nad ní 

celková a měnověpolitická inflace, v % 
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BOX 4 Dva fenomény aktuálně vysoké inflace – intenzita a plošnost zdražování 

Současnou mimořádně vysokou a stále rostoucí inflaci lze charakterizovat pomocí dvou fenoménů. Prvním z nich je 

intenzita růstu spotřebitelských cen, druhým pak jeho plošnost neboli rozšířenost zdražování napříč položkami 

spotřebního koše. Tento box se zaměřuje na historický vývoj těchto dvou charakteristik a na jejich srovnání  v období 

před příchodem pandemie (prosinec 2019) a v současnosti (prosinec 2021). 

Těsně před příchodem pandemie, tedy na přelomu let 2019 a 2020, se inflace nacházela lehce nad horní hranicí 

tolerančního pásma. Jak ukazuje Graf 1, zhruba u dvou třetin spotřebního koše byla již tehdy dynamika cen nad 

inflačním cílem, u zbylé třetiny pod 2 %. Pandemie situaci výrazně změnila, když se koncem roku 2021 nad inflačním 

cílem nacházel růst cen u více než tří čtvrtin spotřebního koše. Podobný podíl spotřebního koše s  růstem cen nad 

2 % byl zaznamenán pouze na přelomu tisíciletí1 a těsně před vypuknutím globální ekonomické krize v roce 2008 

(Graf 1).  

Podrobnější pohled na rozdělení cenového růstu 

položek spotřebního koše před příchodem pandemie 

a v současnosti poskytuje Graf 2. V prosinci 2019 ceny 

většiny položek rostly tempem do 4 %. V prosinci 2021 

došlo ve srovnání s tím k posunu většiny dynamik 

k vyšším hodnotám. Současná zvýšená inflace tak 

není výsledkem výraznějšího zdražení jen několika 

málo položek, naopak se jedná o plošný jev. Výjimku 

představovaly ceny elektřiny a plynu (s celkovou vahou 

6 %), jejichž pokles koncem roku 2021 byl způsoben 

dočasným prominutím DPH. U uvedených energií lze 

nicméně v následujících měsících také očekávat silné 

zdražení. Naopak dvoucifernými tempy se koncem 

roku 2021 zvýšily například ceny oděvů a obuvi, 

automobilů či imputované nájemné, které hraje 

v národním indexu spotřebitelské inflace (CPI) 

podstatnou roli.  

O intenzitě a plošnosti současného zdražování 

vypovídá rovněž mediánová inflace.2 Ta se v závěru 

roku 2021 rychle zvýšila k 7 %, mimo jiné z toho 

důvodu, že na ni výše uvedené prominutí DPH 

u energií nemá vliv. Obdobný obrázek poskytuje 

rovněž tzv. 10% trimovaná inflace3, která se – podobně 

jako mediánová inflace – v poslední době výrazně 

zvyšuje, a to až nad 7 % v prosinci loňského roku. 

Z Grafu 3 je patrné, že ve zmíněných minulých dvou 

obdobích s vysokou inflací se mediánová i trimovaná 

inflace nacházely výrazně pod celkovou inflací. Na 

rozdíl od těchto let tak aktuálně oba tyto indikátory 

inflace naznačují prudké zdražování v samém jádru 

spotřebního koše a potvrzují, že celková inflace 

v závěru minulého roku neposkytovala úplný obrázek 

o fundamentálních cenových tlacích, a to mimo jiné 

vlivem zmíněného dočasného prominutí DPH 

u energií.  

 

Graf 1 

Na konci roku 2021 dosáhl podíl spotřebního koše 

s růstem cen nad 2 % úrovně z období přehřívající 

se tuzemské ekonomiky před rokem 2008 

podíl spotřebního koše v ‰, data za prosinec v letech 1997–2021 

 

 

Graf 2  

V závěru roku 2021 se oproti roku 2019 většina 

spotřebního koše posunula k vyšším cenovým 

růstům 

podíl spotřebního koše v ‰, data za prosinec let 2019 a 2021 
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Různé způsoby měření inflace naznačují, že současná 

vlna zdražování není tažena pouze několika 

položkami, ale že se jedná o plošný a poměrně 

intenzivní jev. Vizuálně tuto skutečnost potvrzuje 

rovněž Graf 4, který vykresluje meziroční růsty cen 

hlavních skupin spotřebního koše v jednotlivých 

měsících let 2018–2021. S výjimkou skupiny alkohol 

a tabák, ve které se projevily dopady zvyšování 

spotřebních daní na cigarety, se zvyšovala cena 

spotřebního koše umírněným tempem až do prvního 

čtvrtletí roku 2021. Následně však začal cenový růst 

napříč všemi kategoriemi s výjimkou telekomunikací 

nabírat na síle, což bylo patrné především v oblasti 

dopravy a taktéž u odívání a obuvi. 

Z cenového vývoje ve druhé polovině roku 2021 lze 

vyčíst jasné závěry. V prostředí zotavování domácí 

ekonomiky, v němž se spotřeba domácností ve třetím 

čtvrtletí 2021 již vrátila na předpandemickou úroveň 

a její růst zůstává robustní, je zrychlování inflace 

plošné. Podle předchozích analýz4 se na tom zhruba 

rovným dílem podílejí domácí i globální faktory. Obě 

skupiny přitom promlouvaly do vývoje inflace již během 

loňského roku, nicméně v aktuálním čtvrtletí jejich 

intenzita s největší pravděpodobností ještě zesílí, 

a domácí inflace tak dosáhne nejvyšších hodnot za 

poslední dvě dekády. Její návrat zpět do blízkosti 2% 

inflačního cíle v první polovině roku 2023 si vyžaduje 

další zpřísnění měnové politiky ze strany ČNB na 

počátku letošního roku.  

 

 

 

 

 

1  Největšího podílu s růstem cen nad 2 % (téměř 97 %) bylo dosaženo v prosinci 1997, tedy v době, kdy centrální banka rozhodla o změně 
režimu měnové politiky a počínaje rokem 1998 přešla k cílování inflace. Cíl ČNB se v  průběhu času snižoval a od roku 2010 činí 2 %. 

2  Podrobná definice mediánové inflace je uvedena v  boxu Mediánová inflace ze ZoI II/2015. 

3  Při výpočtu trimované inflace se jednotlivé položky spotřebního koše seřadí podle cenového růstu, následně se zvolí rozsah oř ezání 
(tzv. „trim“) části rozdělení na obou jeho koncích a ze zbývajících položek se vypočte trimovaná inflace. Robustnost aktuálního zvyšo-
vání cen potvrzuje poměrně nízká citlivost na zvolenou úroveň ořezání. Při ořezání o 20 % spotřebního koše dosáhla v  prosinci 2021 
trimovaná inflace 6,6 %, při ořezání pouze o 5 % pak 7,6 %. 

4  Viz box Do jaké míry domácí poptávkové klima a trh práce ovlivňují aktuální růst spotřebitelských cen? ze ZoMP podzim 2021. 

— 

Graf 3  

Ukazatele mediánové a 10% trimované inflace 

poukazují na plošnost cenového růstu, v závěru 

roku 2021 převýšily celkovou inflaci  

meziroční růst v % 

 

Graf 4 

Ve druhé polovině loňského roku výrazně zesílil 

růst cen napříč kategoriemi spotřebního koše  

meziroční růst cen v %, barevná škála značí intenzitu meziroční 

dynamiky inflace 

 

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-inflaci/tematicke-prilohy-a-boxy/Medianova-inflace/
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/boxy-a-clanky/Do-jake-miry-domaci-poptavkove-klima-a-trh-prace-ovlivnuji-aktualni-rust-spotrebitelskych-cen/
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IV. MĚNOVÁ POLITIKA 

Bankovní rada ČNB na únorovém měnověpolitickém zasedání zvýšila dvoutýdenní repo 

sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,50 %. Současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby 

ve stejném rozsahu na 3,50 % a lombardní sazby na 5,50 %. Bankovní rada vyhodnotila 

nejistoty a rizika nové prognózy na horizontu měnové politiky jako výrazné a v souhrnu jako 

mírně proinflační. Proinflačním rizikem je možnost slabšího ukotvení inflačních očekávání 

u 2% cíle ČNB. Rizikem ve směru pozvolnějšího, resp. pozdějšího poklesu domácích úro-

kových sazeb je případné pomalejší posílení kurzu koruny v důsledku razantního 

zpřísňování zahraniční měnové politiky či eskalace situace na Ukrajině. Rizikem  v protiin-

flačním směru je naopak možnost mírnějšího růstu spotřeby domácností v reakci na 

skokový nárůst cen energií a v jisté míře i konsolidace českých veřejných financí. Nejisto-

tami jsou rozsah přecenění zboží a služeb v letošním lednu a délka trvání přetížení 

globálních výrobních a dodavatelských řetězců.

S prognózou je konzistentní výrazný nárůst 

tržních úrokových sazeb následovaný jejich 

postupným poklesem od druhé poloviny 

letošního roku v návaznosti na očekávané 

snížení inflačních tlaků v české ekonomice 

v roce 2023 

Počáteční růst sazeb odráží potřebu reagovat na sou-

běh mimořádně silných cenových tlaků z tuzemské 

i zahraniční ekonomiky, které se promítají do vysokého 

a plošného domácího cenového růstu. K vysoké dyna-

mice cen zahraničních výrobců přispělo i skokové 

zdražení energií, především plynu a elektřiny. Na 

rychlý růst nákladů tuzemských firem také tlačí napjatá 

situace na trhu práce při nadále rostoucí domácí po-

ptávce. Aktuálně mimořádně silné inflační tlaky se 

budou promítat i do nadcházejícího cenového vývoje.  

Pokračující růst domácích úrokových sazeb na začátku 

letošního roku (Graf IV.1) zajistí návrat inflace k cíli na 

horizontu měnové politiky, tedy během první poloviny 

roku 2023. Zpřísněná měnová politika – zvýšené úro-

kové sazby a posílený kurz koruny – bude tlumit 

nadměrnou poptávku a růst dovozních cen, omezí prů-

sak aktuálních cenových tlaků do inflace v delším 

období a podpoří ukotvenost inflačních očekávání.  

Tím bude nastartován pokles inflace k cíli, který bude 

podpořen i odezníváním zahraničních inflačních tlaků. 

Od poloviny roku se tak – s výhledem stabilizace in-

flace v blízkosti cíle v příštím roce – úrokové sazby 

budou moci začít postupně snižovat ke 3% dlouhodobě 

neutrální úrovni. 

Kurz koruny nejprve zpevní v reakci na strmý 

nárůst domácích úrokových sazeb, poté se 

ustálí těsně pod hladinou 24 CZK/EUR 

Kurz koruny ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosáhl 

v průměru 25,4 CZK/EUR. Koruna po předchozí stag-

naci od konce listopadu posilovala. To odráželo 

 

 

 

 

 

 

 

Graf IV.1 

Výrazný nárůst úrokových sazeb na začátku roku 

je reakcí na souběh silných domácích 

i zahraničních inflačních tlaků 

3M PRIBOR v %, interval spolehlivosti 
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rozšíření diferenciálu mezi výnosy korunových a cizo-

měnových aktiv, včetně očekávání jeho dalšího 

rozevírání, a relativně umírněný vývoj pandemické  si-

tuace.15 Začátkem ledna koruna pokračovala 

v posilování až na hodnoty 24,3 CZK/EUR v očekávání 

dalšího zpřísňování měnové politiky ČNB, ve třetí de-

kádě ledna ale lehce korigovala. 

Kurz koruny bude vlivem dalšího znatelného rozšíření 

úrokového diferenciálu vůči eurozóně v prvním pololetí 

zpevňovat. V prvním čtvrtletí se bude kurz nacházet 

v průměru na hodnotě 24,5 CZK/EUR. Ve druhém 

čtvrtletí dále posílí k 24 CZK/EUR a poté se ustálí 

těsně pod touto hladinou (Graf IV.2). Latentní tlak na ob-

rat kurzu směrem k jeho oslabování bude od druhé 

poloviny tohoto roku vyplývat z postupného poklesu 

domácích úrokových sazeb směrem k dlouhodobě ne-

utrální úrovni při současně probíhajícím pozvolném 

zmírňování uvolněnosti měnové politiky v zahraničí. 

V opačném směru však bude působit postupné oživení 

vývozu ve druhé polovině letošního roku a pokračující 

reálné rovnovážné posilování kurzu. To ve výsledku 

povede ke stabilitě koruny. 

Tržní výhled úrokových sazeb se v ročním 

horizontu nachází oproti prognóze ČNB výše, 

trajektorie kurzu očekávaná analytiky je na 

slabších úrovních než predikce centrální banky 

Tržní výhled krátkodobých úrokových sazeb dle FRA 

se v posledních týdnech a měsících posunul výrazně 

výše. Trh tak reagoval na výrazné zvýšení 2T repo sa-

zby, související komunikaci bankovní rady ČNB 

a zveřejněné údaje o inflaci. Aktuálně trh očekává další 

nárůst sazby 3M PRIBOR v první polovině roku 

(Graf IV.3) a její následné setrvání na úrovni okolo 5 %. 

Tento výhled se přitom od druhého čtvrtletí nachází 

oproti prognóze ČNB výše. Podobné jsou krátkodobé 

předpoklady analytiků ze šetření IOFT. Ti většinově 

očekávali zvýšení 2T repo sazby na únorovém měno-

věpolitickém jednání o 0,75 procentního bodu na 

4,50 %, menší část předpokládala zvýšení o půl pro-

centního bodu na 4,25 %. V ročním horizontu analytici 

očekávají nastavení základní sazby ČNB v po-

měrně širokém rozmezí 3,25 % až 5 %, v průměru 

očekávají základní sazbu ve výši 4,3 %. 

Výhled kurzu koruny v šetřeních IOFT a FECF odráží 

očekávané zvýšení základních úrokových sazeb ČNB 

na únorovém zasedání. Analytici v průměru očekávají 

postupné posilování kurzu koruny (Tab. IV.1), které je 

však pomalejší, než předpovídá centrální banka.16 

— 

15  Příliv kapitálu nerezidentů umísťovaného do krátkodobých ko-
runových depozit u tuzemských bank v listopadu dosáhl cca 
160 mld. Kč, tj. téměř stejný objem jako za celé třetí  čtvrtletí. 
V prosinci se stav krátkodobých korunových depozit téměř ne-
změnil.  

16  Lednové šetření proběhlo před výrazným posílením kurzu ko-
runy v polovině měsíce až pod úroveň 24,30 CZK/EUR. 

Graf IV.2  

Koruna posílí těsně pod hladinu 24 CZK/EUR, kde 

setrvá i v příštím roce 

kurz CZK/EUR, interval spolehlivosti 

 

 

 

Graf IV.3 

Tržní výhled sazeb leží oproti prognóze ČNB o něco 

výše  

3M PRIBOR, FRA v %  

 

Poznámka: Tržní sazby představují pro IV/21 3M PRIBOR, pro I/22 

až IV/22 průměrné hodnoty sazeb FRA 1*4, 3*6, 6*9 a 9*12 za 10 

posledních obchodních dní k 31. lednu 2022. 

 

 

Tržní úroková sazba 3M PRIBOR je referenční 

sazba peněžního trhu se splatností tří měsíce, 

která má úzkou vazbu na měnověpolitické sazby 

ČNB. Základní sazbou ČNB je dvoutýdenní (2T) 

repo sazba, kterou je úročena nadbytečná likvi-

dita komerčních bank stahovaná ČNB 

prostřednictvím dvoutýdenních repo operací. 

Rozdíl mezi sazbou 3M PRIBOR a 2T repo saz-

bou v čase kolísá a odráží mimo jiné očekávání 

ohledně budoucího vývoje měnověpolitických 

úrokových sazeb. Po prosincovém zasedání ban-

kovní rady tento rozdíl dosahoval 0,3 p. b. 

Následně v očekávání zvýšení sazeb na únoro-

vém zasedání narostl na 0,6 p. b. 
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K faktorům, které budou podle nich přispívat k posilo-

vání koruny, patří rychle se rozšiřující kladný úrokový 

diferenciál, očekávané zlepšení globálního sentimentu 

a pokračující ekonomická konvergence české ekono-

miky k vyspělým západoevropským zemím. Riziko 

ve směru slabší koruny – a dle vnímání analytiků sou-

časně riziko ve směru pozvolnějšího zvyšování 

úrokových sazeb – představují vedle případného zhor-

šení pandemického vývoje problémy v oblasti vývozu 

a vysoké ceny energií. Rozpětí odhadů budoucího vý-

voje kurzu koruny, které bylo ještě nedávno poměrně 

úzké, se dále rozšířilo. Rozdíl mezi minimální a maxi-

mální očekávanou hodnotou kurzu vůči euru 

v horizontu roku dosahuje více než dvou korun. 

Komunikace většiny členů bankovní rady 

vyznívala ve prospěch dalšího zvýšení sazeb 

Převážná část členů bankovní rady v týdnech před 

únorovým měnověpolitickým jednáním avizovala po-

třebu dále zvýšit úrokové sazby ČNB na tomto 

zasedání. Podle nich je úkolem centrální banky zabrá-

nit, aby se vnější nákladové šoky v prostředí silné 

poptávky a zvýšených inflačních očekávání promítly do 

trvale zvýšené inflace. Zvýšení úrokových sazeb má za 

cíl podpořit návrat inflace směrem k cíli na horizontu 

měnové politiky a ukotvenost inflačních očekávání fi-

rem a domácností. 

 

 

 

Tab. IV.1  

Inflační očekávání v tříletém horizontu jsou 

u analytiků lehce a u podniků výrazně nad inflačním 

cílem 

horizont 1R, meziroční změny v %, není-li uvedeno jinak  

 

 

 9/21  10/21  11/21  12/21  1/22

IOFT:

Index spotřebitelských cen 2,6 2,9 3,6 3,8 3,2

Index spotř. cen v horizontu 3R 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2

Reálný HDP v roce 2021 3,5 3,3 2,7 2,7

Reálný HDP v roce 2022 4,7 4,7 4,1 4,0 3,9

Nominální mzdy v roce 2021 4,8 5,0 5,8 6,2

Nominální mzdy v roce 2022 4,8 5,0 5,4 5,6 5,5

Kurz CZK/EUR (úroveň) 24,8 24,7 24,5 24,6 24,3

2T repo (v %) 2,2 2,7 3,5 3,7 4,3

1R PRIBOR (v %) 2,5 3,1 3,9 3,9 4,3

Podniky:

Index spotřebitelských cen 3,4 4,4

Index spotř. cen v horizontu 3R 3,6 4,2

CF:

Reálný HDP v roce 2021 3,6 3,3 2,9 2,7

Reálný HDP v roce 2022 4,9 4,8 4,4 4,3 4,2

Nominální mzdy v roce 2021 5,4 6,1 6,6 6,7

Nominální mzdy v roce 2022 5,0 5,3 5,5 5,6 5,9

Kurz CZK/EUR (úroveň) 25,0 25,0 25,0 24,8 24,8

3M PRIBOR (v %) 2,2 2,7 3,4 3,5 4,0
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SROVNÁNÍ S MINULOU PROGNÓZOU: Úrokové sazby a kurz koruny 
   

Graf IV.4 

Trajektorie úrokových sazeb se posouvá 

znatelně výše 

rozklad změn prognózy 3M PRIBOR v procentních bodech 

 Graf IV.5 

Kurz koruny posílí pod hladinu 24 CZK/EUR dříve 

než v minulé prognóze  

změna prognózy kurzu CZK/EUR, rozdíly v CZK – pravá osa 

 

 

 

 

 

 

 Počáteční podmínky působí ve směru vyšších 

sazeb v roce 2022, což odráží zejména rychlejší 

růst mezd a dovozních cen ve druhé polovině 

minulého roku. 

 K vyšším sazbám v tomto roce vede i nastavení 

krátkodobé prognózy inflace a výhled rychlejšího 

růstu regulovaných cen oproti minulé prognóze.  

 Od konce letošního roku přispívá ve směru vyšších 

sazeb výhled zahraničí, který odráží méně 

uvolněnou měnovou politiku ECB na konci 

horizontu a slabší kurz eura vůči dolaru.  

 Expertní úpravy působí směrem k vyšším sazbám 

na celém horizontu prognózy. Odrážejí zejména 

dopad déletrvajících problémů v dodavatelských 

řetězcích skrze pomalejší růst efektivity práce 

v následujících čtvrtletích. 

 V první polovině letošního roku se ve výraznějším 

tempu posilování kurzu projevuje zejména rychleji 

se rozšiřující kladný úrokový diferenciál vůči 

eurozóně.  

 V delším výhledu je posilování kurzu ve srovnání 

s minulou prognózou naopak pozvolnější, což 

odráží rychlejší zužování úrokového diferenciálu 

v důsledku strmějšího poklesu domácích úrokových 

sazeb (ovšem z vyšší úrovně) a očekávaného 

dřívějšího nárůstu zahraničních úrokových sazeb.  

 

 

 

 

Růst měnověpolitických úrokových sazeb 

se bezprostředně promítl do domácích tržních 

sazeb  

Úrokové sazby na peněžním trhu se v reakci na listo-

padové a prosincové zvýšení základních úrokových 

sazeb posunuly na vyšší hladinu. Také domácí úrokové 

sazby s delší splatností vzrostly (Graf IV.6), nejvýrazněji 

na začátku výnosové křivky. Domácí výnosové křivky 

IRS i státních dluhopisů tak mají zřetelně záporný 

sklon (Graf IV.7).17 Na zahraničních trzích se úrokové 

— 

17  V situaci, kdy měnověpolitické úrokové sazby jsou nad svou 
dlouhodobě neutrální úrovní, je přirozené, že sazby na krat-
ším konci výnosové křivky leží výše než sazby na jejím 
dlouhém konci. 
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sazby celkově mírně zvýšily, ale v menším rozsahu 

než na domácím trhu.  

Růst tržních sazeb vedl k vyšším klientským 

úrokovým sazbám, růst úvěrů však zůstává 

silný 

Na růst tržních sazeb nejvýrazněji zareagovaly sazby 

z úvěrů podnikům, které v prosinci vzrostly nad 4 % 

(Graf IV.8). Klientská sazba z úvěrů na bydlení se zvý-

šila směrem ke 3 %. Na začátku roku 2022 lze 

očekávat další nárůst úrokových sazeb z úvěrů. Se zo-

tavováním ekonomické aktivity ve druhém pololetí 

2021 zrychlil růst úvěrů podnikům. V posledních měsí-

cích se obnovil růst úvěrů v cizí měně. Jejich podíl na 

celkových úvěrech činí 34,4 %, přičemž od června 

vzrostl téměř o 3 procentní body. K vyššímu zájmu o ci-

zoměnové úvěry přispěl růst úrokového diferenciálu 

mezi klientskými korunovými a eurovými sazbami. Zvý-

šila se přitom poptávka firem po financování fixních 

investic a provozních potřeb. Růst úvěrů na bydlení zů-

stává silný, nicméně poptávka domácností po úvěrech 

v závěru roku dle Šetření úvěrových podmínek bank 

zvolnila. V souvislosti se zvyšováním klientských úro-

kových sazeb a zpřísňováním úvěrových podmínek 

dojde v roce 2022 dle prognózy k výraznému zpoma-

lení dynamiky úvěrů na bydlení. 

Nejistoty a rizika prognózy jsou vnímány jako 

výrazné a v souhrnu mírně proinflační 

Nejistoty a rizika prognózy jsou výrazné a v souhrnu je 

hodnotíme jako proinflační. Nejvýznamnějším rizikem 

je možnost slabšího ukotvení inflačních očekávání 2% 

cílem ČNB. Rizikem ve směru pozvolnějšího, resp. 

pozdějšího poklesu domácích sazeb je případné poma-

lejší posílení kurzu koruny, které může brzdit pokles 

inflačních tlaků. Na slabší kurz může působit razantní 

zpřísňování zahraniční měnové politiky v čele s Fedem 

či eskalace situace na Ukrajině. Mírným protiinflačním 

rizikem je konsolidace veřejných financí zejména 

v roce 2023. Nejistotami jsou rozsah přecenění zboží 

a služeb v letošním lednu a délka trvání přetížení glo-

bálních výrobních a dodavatelských řetězců. 

Signály o vysokých inflačních očekáváních 

v české ekonomice přetrvávají 

Rizikem v proinflačním směru by bylo, kdyby současné 

vysoké hodnoty inflace významně ovlivnily inflační oče-

kávání v delším horizontu. Zřetelný růst inflačních 

očekávání lze pozorovat u nefinančních podniků, které 

postupně zvyšují svá očekávání inflace v tříletém hori-

zontu. Dle prosincového průzkumu Svazu průmyslu 

a dopravy ČR a ČNB očekávají za tři roky cenový růst 

v tempu 4,2 % (Graf IV.9). Konjunkturní šetření ukazují, 

že v průmyslu, stavebnictví, maloobchodě i službách 

znatelně roste podíl podniků, které očekávají růst cen 

svých výrobků a služeb v nejbližším období.  

Analytici v tříletém horizontu očekávají inflaci ve výši 

2,2 %, tedy také mírně nad inflačním cílem. Jedná se 

Graf IV.6 

Domácí úrokové sazby s delší splatností 

pokračovaly v růstu, zvolna se zvyšují také sazby 

v zahraničí 

v %  

 

 

Graf IV.7 

Výnosová křivka českých státních dluhopisů 

se posunula výše, aktuálně je výrazně negativně 

skloněná 

v %  

 

 

Graf IV.8 

Na růst tržních sazeb nejvýrazněji zareagovaly sazby 

z úvěrů podnikům, zvýšily se ale i sazby z úvěrů na 

bydlení 

v %  
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přitom o tu část veřejnosti, která je velmi dobře obe-

známena s měnověpolitickým režimem ČNB a jejím 

inflačním cílem. 

I u domácností narůstají obavy z růstu cen. Spotřebi-

telé zůstávají počátkem letošního roku pesimističtí 

v otázce budoucího vývoje hospodářské situace. V po-

sledních měsících se zhoršil výhled jejich finanční 

situace, což souvisí především s rychlým zdražováním 

energií spojených s bydlením. Další růst celkové ce-

nové hladiny v příštích měsících přitom nadále 

očekává téměř polovina z nich.18 Ukazatel inflace vní-

mané domácnostmi v šetření Evropské komise 

v průběhu minulého roku výrazně vzrostl, stejně jako 

očekávání domácností o vývoji inflace v ročním hori-

zontu (Graf IV.10).  

Oslabení ukotvenosti inflačních očekávání by 

vedlo k potřebě ještě vyšší úrovně sazeb 

Odpoutání inflačních očekávání od 2% inflačního cíle 

by urychlovalo utrácení příjmů a úspor domácností 

v obavě ze ztráty jejich kupní síly. To by zvyšovalo po-

ptávkové tlaky v české ekonomice. Vedle toho by se 

vyšší inflační očekávání odrazila v dále eskalujících 

mzdových požadavcích, kterým by zaměstnavatelé 

v prostředí nedostatku pracovní síly v řadě případů – 

byť neradi – pravděpodobně vyhověli. Růst mzdových 

nákladů by se pak následně přirozeně snažili promít-

nout do cen. Měnová politika by na takovou situaci 

musela reagovat ještě znatelně přísnějším nastavením 

úrokových sazeb po delší dobu, aby zastavila mzdově-

inflační spirálu. Kvalitativně to naznačila simulace zpo-

čátku pozvolnějšího růstu sazeb při ztrátě ukotvenosti 

inflačních očekávání ze Zprávy o měnové politice – 

podzim 2021 (str. 40).  

K pomalejšímu, resp. pozdějšímu poklesu 

domácích sazeb by vedlo i razantní 

zpřísňování zahraniční měnové politiky v čele 

s Fedem  

Rostoucí globální inflace by mohla postupně urychlit 

příklon některých dosud spíše váhajících centrálních 

bank ve světě ke zpřísňování měnové politiky. Nejprve 

k tomu z největších centrálních bank (Fed, ECB a Bank 

of Japan) dojde ve Spojených státech. Již před časem 

v tomto směru nakročila i Bank of England. Razantní 

zmírňování uvolněnosti měnové politiky Fedu by mohlo 

mít za následek posílení kurzu dolaru vůči euru i eura 

vůči koruně. To by oboje vytvářelo dodatečné inflační 

tlaky v české ekonomice, a vyžadovalo by tak pozvol-

nější, resp. pozdější snižování domácích úrokových 

sazeb. 

— 

18  Známkou růstu obav domácností z inflace je i mimořádný ob-
jem nakoupených protiinflačních vládních retailových 
dluhopisů, který ve čtvrtém čtvrtletí 2021 dosáhl rekordní výše 
41,1 mld. Kč. Ministerstvo financí posléze možnost upisování 
těchto dluhopisů ukončilo.  

Graf IV.9 

Inflační očekávání ve tříletém horizontu rostou 

zejména u nefinančních podniků 

v % 

 

 

 

 

Graf IV.10 

Inflační očekávání domácností v ČR i v eurozóně 

se v průběhu minulého roku výrazně zvýšila 

očekávání domácností o vývoji inflace v příštích 12 měsících podle 
European Commission Business and Consumer Survey, saldo 
odpovědí 

 

 

 

 

Inflační očekávání domácností, firem 

a finančních trhů podstatným způsobem 

ovlivňují jejich chování a rozhodování a tím 

i celkový ekonomický vývoj a výslednou 

skutečnou míru inflace. Do značné míry přitom 

mohou být sebenaplňující. Proto je pro centrální 

banky důležité inflační očekávání monitorovat 

a snažit se je udržet v blízkosti svého inflačního 

cíle.  
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Ve směru oslabení kurzu koruny 

a dodatečných proinflačních tlaků by mohla 

působit i případná eskalace konfliktu na 

Ukrajině, stejně tak v proinflačním směru 

působí aktuální prudký nárůst cen ropy 

Vojenský konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou by 

přinesl enormní nárůst geopolitických rizik a ekonomic-

kých ztrát. Oboustranné ekonomické sankce by vedly 

k poklesu ekonomického růstu a zvýšení inflace. Ci-

telně by se zejména v Evropě projevily v narušení 

dodávek plynu a ropy.19 Zhoršení sentimentu by navíc 

pravděpodobně tlačilo ve směru oslabení kurzu ko-

runy. Cena ropy se navíc kvůli svému prudkému 

zvýšení v posledních dnech přidává na stranu proin-

flačních rizik, což se týká i dalších energií.20 

Rizikem v opačném, tedy protiinflačním směru 

je možný nižší růst spotřeby domácností 

v podmínkách skokového zdražení energií 

Nárůst výdajů související s růstem cen energií, ale 

i dalších položek spotřebitelského koše, mohou sice 

domácnosti pokrývat z úspor vytvořených v době 

uzavírek, avšak toto platí převážně pro domácnosti 

s vyššími příjmy. Vytvořené úspory u domácností 

s nižšími příjmy byly v době uzavírek výrazně menší, 

přičemž lze předpokládat, že právě na tyto domácnosti 

nejvíce dopadá aktuální zdražení energií. Není tak 

jisté, že pokračující rozpouštění úspor vykompenzuje 

pokles kupní síly příjmů domácností jako celku. 

Přetrvává nejistota ohledně působení fiskální 

politiky v návaznosti na možnou konsolidaci 

veřejných financí 

Z důvodu prozatímního neschválení zákona o státním 

rozpočtu na rok 2022 vstoupila nová vláda do nového 

roku s rozpočtovým provizoriem. Loňský rozpočet, 

ze kterého toto provizorium vychází, je však poměrně 

štědrý, tj. limit na výdaje ve výši 1/12 výdajů rozpočtu 

z roku 2021 není příliš omezující. Nová vláda avizo-

vala, že rozpočtové provizorium potrvá tři měsíce 

a od dubna bude stát již hospodařit podle nového stát-

ního rozpočtu. 

Relevantní nejistotou zůstává rychlost konsolidace ve-

řejných financí novou vládou. Několik úsporných 

opatření menšího rozsahu již bylo schváleno pro le-

tošní rok. Konkrétně se jedná o zmrazení mzdového 

růstu u části zaměstnanců vládního sektoru21 a snížení 

slev na jízdné v hromadné dopravě. Z procedurálních 

— 

19  V krátkodobém horizontu by tak téměř všechny evropské eko-
nomiky byly vystaveny hledání náhradních energetických 
zdrojů. Závislost ČR na dodávkách plynu z Ruské federace je 
více než 90%, závislost na dodávkách ropy je zhruba 45%. 
Podíl  Ruska a Ukrajiny na celkovém dovozu i vývozu ČR je 
naproti tomu nevýznamný.  

20  Po uzavření prognózy firma Innogy oznámila další zdražení 
energií pro domácnosti (viz kapitola III).  

21  Je zapracováno v nové prognóze. 

Měnová politika v modelu g3+ nastavuje úro-

kové sazby s ohledem na odchylku očekávané 

měnověpolitické inflace od 2% cíle na horizontu 

jednoho roku. Výhled inflace v sobě odráží pro-

gnózu všech relevantních makroekonomických 

veličin. Důraz na horizont měnové politiky zohled-

ňuje postupnou transmisi úrokových sazeb 

do budoucího vývoje ekonomiky a následně do 

inflace. Soustředěním se na inflaci na uvedeném 

horizontu zároveň centrální banka odhlíží od krát-

kodobých inflačních šoků. Jejich dopad je přitom 

měnovou politikou ovlivnitelný v minimální míře. 

Navíc by případná snaha o jejich rychlé potlačení 

vyvolávala nadměrné výkyvy v úrokových saz-

bách, což by destabilizovalo ekonomiku. 

Neadekvátně prudkým změnám sazeb brání také 

jejich záměrné vyhlazování ze strany centrální 

banky. Aktivní měnová politika nicméně ve střed-

nědobém horizontu stabilizuje inflaci na cíli, což 

zpravidla doprovází postupné směřování úroko-

vých sazeb k jejich dlouhodobě neutrální úrovni 

(3 %). 

 

Horizont měnové politiky je časový úsek v bu-

doucnosti, na který se při svém rozhodování 

soustředí měnová politika ČNB a který zohled-

ňuje zpoždění v transmisi měnové politiky. Tento 

časový horizont je od současnosti vzdálený 

zhruba 12 až 18 měsíců.  
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a institucionálních důvodů lze předpokládat, že k pod-

statnější konsolidaci veřejných financí může dojít až 

v roce 2023. Takový vývoj by vedl k potřebě mírně 

uvolněnějšího nastavení měnových podmínek v příš-

tím roce. Dopad hypotetické fiskální restrikce 

o velikosti 1 % HDP oproti základnímu scénáři v roce 

2023 byl popsán scénářem v loňské podzimní Zprávě 

o měnové politice. 

Aktuální nejistotou je rozsah přecenění zboží 

a služeb začátkem roku 

Začátkem každého roku dochází k přeceňování 

značné části zboží a služeb. Prognóza pro letošní le-

den předpokládá výrazně vyšší než standardní rozsah 

přecenění, a to zejména v položkách jádrové inflace. 

Nejistota spojená s uvedeným přeceněním je letos mi-

mořádně vysoká z důvodu rychlého nárůstu 

nákladových tlaků ve druhé polovině loňského roku 

a skokového zdražení energií v posledních měsících.  

Přetrvávající nejistotou je délka trvání 

přetížení globálních výrobních 

a dodavatelských řetězců 

Prognóza předpokládá, že problémy v globálních do-

davatelských řetězcích se začnou během druhého 

pololetí letošního roku postupně zmírňovat a koncem 

roku prakticky vymizí. S tímto předpokladem je však 

nadále spojena nejistota.  
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Seznam zkratek 
BoE centrální banka UK 

BoJ centrální banka Japonska 

CF Consensus Forecasts 

CPI consumer price index (index spotřebitelských 

cen) 

CPIH experimentální index spotřebitelských cen se 

zahrnutím cen starších nemovitostí 

CZK, Kč česká koruna 

CMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPH daň z přidané hodnoty 

DSTI debt service-to-income (poměr výše dluhové 

služby k ročnímu čistému příjmu) 

DTI debt-to-income (poměr výše dluhu  

k ročnímu čistému příjmu) 

ECB Evropská centrální banka 

EET elektronická evidence tržeb 

EHP Evropský hospodářský prostor 

EIA Energy Information Administration  

(americký vládní úřad poskytující oficiální sta-

tistiky z oblasti energetiky) 

EIA Environmental Impact Assessment 

(vyhodnocení vlivu na životní prostředí) 

EIU Economist Intelligence Unit 

EK Evropská komise 

ESA Evropský systém národních účtů 

ESCB Evropský systém centrálních bank 

ESI Economic Sentiment Indicator (Indikátor dů-

věry) 

EU Evropská unie 

EUR Euro 

EURIBOR úroková sazba evropského  

mezibankovního trhu 

FECF Foreign Exchange Consensus Forecasts 

Fed centrální banka USA 

FOMC 

FRA 

Federální výbor pro volný trh 

forward rate agreement  

(dohody o budoucích úrokových sazbách) 

HDP hrubý domácí produkt 

HICP harmonizovaný cenový index 

HNP hrubý národní produkt 

HP filtr Hodrickův-Prescottův filtr 

HPH hrubá přidaná hodnota 

HPI house price index  

(index cen bytových nemovitostí) 

ICT information and communications technology  

(informační a komunikační technologie) 

IEA International Energy Agency 

(Mezinárodní energetická agentura) 

  

  

  

  

Ifo index ekonomické důvěry v Německu 

ILO International Labour Organization 

(Mezinárodní organizace práce) 

IOFT inflační očekávání finančního trhu 

IRS interest rate swap 

(úrokový swap) 

IRI Institut regionálních informací 

ISPV informační systém o průměrném výdělku 

JPY japonský jen 

LIBOR londýnská mezibankovní zápůjční  

úroková sazba 

LTV loan to value (poměr úvěru a hodnoty zasta-

vené nemovitosti) 

LUCI Labour Utilisation Composite Index 

(souhrnný ukazatel trhu práce) 

M1, M3 peněžní agregát 

MF Ministerstvo financí 

MFI měnové finanční instituce 

MMF Mezinárodní měnový fond 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NAIRU nonaccelerating inflation rate of unemploy-

ment  

(inflaci nezrychlující míra nezaměstnanosti) 

NBS Národná banka Slovenska 

(slovenská centrální banka) 

NH národní hospodářství 

NHPP národohospodářská produktivita 

NJMN nominální jednotkové mzdové náklady 

NÚ národní účty 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci  

a rozvoj 

OPEC+ Členské země ropného kartelu OPEC 

a 10 dalších zemí vyvážejících ropu (nejvý-

znamnější z nich jsou Rusko, Mexiko 

a Kazachstán) 

p. b. procentní body 

PMI Purchasing Managers Index 

(Index nákupních manažerů) 

PPI ceny průmyslových výrobců 

PRIBOR mezibankovní zápůjční úroková sazba 

PZI přímé zahraniční investice 

repo  

sazba 

sazba dohod o zpětném odkupu 

UK Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska 

USA Spojené státy americké 

USD americký dolar 

VŠPS výběrové šetření pracovních sil 

WTI 

 

ZoI 

West Texas Intermediate  

(lehká texaská ropa) 

Zpráva o inflaci 

ZoMP Zpráva o měnové politice 
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Klíčové makroekonomické indikátory 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

POPTÁVKA A NABÍDKA

Hrubý domácí produkt

HDP  (mld. Kč, stálé ceny r. 2015, sez. očištěno) 4292,5 4290,6 4387,6 4627,6 4740,5 4995,2 5154,1 5306,4 4998,1 5153,6 5305,9 5485,9

HDP  (mld. Kč, běžné ceny, sez. očištěno) 4087,7 4141,7 4344,5 4627,6 4794,6 5117,9 5416,2 5793,1 5696,5 6123,3 6665,6 7052,9

HDP  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) -0,7 0,0 2,3 5,5 2,4 5,4 3,2 3,0 -5,8 3,1 3,0 3,4

HDP  (%, mezičtvrtletně, reálně, sez. očištěno) - - - - - - - - - - - -

  Výdaje na konečnou spotřebu domácností  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) -1,1 0,9 1,4 3,9 3,7 4,1 3,3 2,6 -7,0 5,1 6,0 2,4

  Výdaje na konečnou spotřebu vlády  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) -1,9 2,4 1,0 1,8 2,5 1,8 3,8 2,5 3,4 3,2 1,3 1,9

  Tvorba hrubého kapitálu  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) -4,1 -4,2 7,2 13,1 -4,0 6,6 7,6 4,4 -10,2 13,5 -1,2 -1,3

  Tvorba hrubého fixního kapitálu  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) -3,3 -2,2 3,3 9,8 -3,1 5,1 10,0 5,9 -7,5 0,9 5,8 3,9

  Vývoz zboží a služeb  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) 4,4 0,3 8,7 6,2 4,1 7,6 3,7 1,4 -7,0 5,7 1,4 9,8

  Dovoz zboží a služeb  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) 2,7 0,1 10,0 6,9 2,7 6,5 5,8 1,5 -6,9 11,6 1,1 7,0

Čistý vývoz  (mld. Kč, stálé ceny r. 2015, sez. očištěno) 289,2 295,8 283,2 276,2 337,3 400,3 336,9 337,8 310,0 105,3 120,4 250,5

CENY

Hlavní cenové ukazatele

Spotřebitelské ceny  (%, meziročně, průměr) 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 3,2 3,8 8,5 2,3

Regulované ceny (14,58 %)*  (%, meziročně, průměr) 8,6 2,2 -3,0 0,0 0,2 0,0 1,8 4,4 3,1 -0,2 13,9 3,7

Ceny potravin (včetně alk. nápojů a tabáku) (26,41 %)*  (%, meziročně, průměr) 2,9 3,1 1,8 0,1 0,2 3,6 1,6 2,6 4,2 2,1 3,1 0,1

Jádrová inflace (55,61%)*  (%, meziročně, průměr) -0,3 -0,5 0,5 1,2 1,2 2,4 2,1 2,7 3,4 4,8 9,1 3,2

Ceny pohonných hmot (3,40 %)*  (%, meziročně, průměr) 6,0 -2,1 0,2 -13,5 -8,5 6,7 6,3 -0,4 -11,4 16,8 10,4 -4,3

Měnověpolitická inflace (bez vlivu změn daní)  (%, meziročně, průměr) 2,1 0,6 0,2 0,2 0,5 2,5 2,1 2,9 3,2 3,9 7,8 2,2

Dílčí cenové ukazatele

Ceny průmyslových výrobců  (%, meziročně, průměr) 2,1 0,8 -0,8 -3,2 -3,3 1,8 2,0 2,6 0,1 7,1 9,6 1,5

Ceny zemědělských výrobců  (%, meziročně, průměr) 3,3 -12,1 4,7 -6,2 -6,0 7,4 -0,2 5,7 -3,2 5,9 5,5 -3,9

TRH PRÁCE

Průměrná měsíční mzda  (%, meziročně, nominálně) 2,5 -0,1 2,9 3,2 4,4 6,7 8,2 7,9 3,2 6,2 6,6 5,3

Průměrná měsíční mzda v tržních odvětvích  (%, meziročně, nominálně) 2,6 -0,3 3,0 3,2 4,3 6,7 7,7 7,6 2,5 6,7 7,4 5,8

Průměrná měsíční mzda  (%, meziročně, reálně) -0,8 -1,6 2,6 2,8 3,8 4,3 6,0 5,0 0,0 2,4 -1,8 2,9

Nominální jednotkové mzdové náklady  (%, meziročně) 3,6 0,9 1,6 -0,4 3,1 3,9 6,2 4,7 6,3 3,6 5,8 2,5

Souhrnná produktivita práce  (%, meziročně) -1,2 -0,4 1,7 3,9 0,9 3,6 1,8 2,8 -4,2 3,0 1,9 2,8

Obecná míra nezaměstnanosti (ILO)  (%, průměr, věk 15-64, sez. očištěno) 7,0 7,0 6,2 5,1 4,0 2,9 2,3 2,0 2,6 3,0 2,5 2,5

Podíl nezaměstnaných osob (MPSV)  (%, průměr, sez. očištěno) 6,8 7,7 7,7 6,5 5,5 4,2 3,2 2,8 3,6 3,8 3,3 3,3

Zaměstnanost (ILO)  (%, meziročně) 0,4 1,0 0,8 1,4 1,9 1,6 1,4 0,2 -1,3 -0,4 1,2 0,6

Zaměstnanost po přepočtu na plné úvazky (FTE)  (%, meziročně) 0,0 -1,0 1,1 2,1 1,8 2,2 1,5 -0,3 -2,0 0,3 0,7 0,7

VEŘEJNÉ FINANCE

Saldo vládního sektoru (ESA 2010)  (mld. Kč, běžné ceny) -159,3 -53,2 -90,2 -29,8 34,1 76,7 49,4 17,9 -318,0 -395,0 -272,2 -275,9

Saldo vládního sektoru / HDP**  (%, nominálně) -3,9 -1,3 -2,1 -0,6 0,7 1,5 0,9 0,3 -5,6 -6,4 -4,1 -3,9

Dluh vládního sektoru (ESA 2010)  (mld. Kč, běžné ceny) 1805,3 1840,2 1818,9 1836,0 1754,7 1749,7 1734,6 1739,9 2149,4 2563,5 2855,9 3143,3

Dluh vládního sektoru / HDP**  (%, nominálně) 44,2 44,4 41,9 39,7 36,6 34,2 32,1 30,0 37,7 41,8 42,8 44,6

VNĚJŠÍ VZTAHY

Běžný účet platební bilance

Obchodní bilance  (mld. Kč, běžné ceny) 123,8 167,0 220,0 187,7 258,5 259,3 200,9 239,8 285,2 119,2 118,9 224,8

Obchodní bilance / HDP  (%, nominálně) 3,0 4,0 5,1 4,1 5,4 5,1 3,7 4,1 5,0 1,9 1,8 3,2

Bilance služeb  (mld. Kč, běžné ceny) 77,6 70,4 55,7 86,6 106,6 124,6 120,0 106,0 104,6 101,7 124,6 131,7

Běžný účet platební bilance  (mld. Kč, běžné ceny) -63,3 -21,8 7,9 20,7 85,2 79,1 24,1 19,2 203,5 4,0 -90,9 -7,8

Běžný účet platební bilance / HDP  (%, nominálně) -1,5 -0,5 0,2 0,4 1,8 1,5 0,4 0,3 3,6 0,1 -1,4 -0,1

Přímé zahraniční investice

Přímé investice  (mld. Kč, běžné ceny) -121,3 7,4 -80,4 49,7 -186,5 -45,9 -51,0 -137,1 -73,1 -20,0 -140,0 -110,0

Měnové kurzy

Kč/USD  (průměr) 19,6 19,6 20,8 24,6 24,4 23,4 21,7 22,9 23,2 21,7 21,1 20,7

Kč/EUR  (průměr) 25,1 26,0 27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 25,7 26,5 25,6 24,1 23,9

PENÍZE A ÚROKOVÉ SAZBY

M3  (%, meziročně, průměr) 5,1 5,1 5,1 7,3 9,1 11,7 6,6 6,3 9,0 9,7 4,2 7,4

2T repo sazba  (%, průměr) 0,53 0,05 0,05 0,05 0,05 0,17 1,06 1,92 0,77 0,88 4,01 3,04

3M PRIBOR  (%, průměr) 1,0 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 1,3 2,1 0,9 1,1 4,3 3,3

PŘEDPOKLADY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Zahraniční HDP  (%, meziročně, sez. očištěno, efektivní) 0,2 0,2 1,9 2,0 2,0 2,8 1,8 1,5 -5,6 3,9 3,9 3,1

Zahraniční HDP  (%, mezičvrtletně, sez. očištěno, efektivní) - - - - - - - - - - - -

Zahraniční HICP  (%, meziročně, sez. očištěno, efektivní) 2,6 1,6 0,6 0,4 0,3 1,6 2,0 1,5 0,6 2,9 3,2 1,8

Zahraniční PPI  (%, meziročně, sez. očištěno, efektivní) 2,1 -0,1 -1,6 -2,5 -2,3 2,7 3,3 1,1 -1,6 10,5 12,5 1,7

Cena ropy Brent  (v USD/barel)  (průměr) 111,7 108,8 99,5 53,6 45,0 54,8 71,5 64,2 43,2 70,8 77,0 72,0

3M EURIBOR  (%, průměr) 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 0,0

USD/EUR  (průměr) 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2

 * v závorkách jsou uvedeny stálé váhy na současném spotřebním koši

 ** kalkulace ČNB

 - údaj není dostupný nebo ho ČNB neprognózuje / nezveřejňuje

 zvýrazněná data = prognóza ČNB

roky
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POPTÁVKA A NABÍDKA

Hrubý domácí produkt

HDP  (mld. Kč, stálé ceny r. 2015, sez. očištěno) 1262,6 1279,1 1299,2 1312,7 1316,6 1321,9 1329,1 1338,3 1350,9 1364,4 1378,6 1392,0

HDP  (mld. Kč, běžné ceny, sez. očištěno) 1471,9 1515,2 1556,4 1579,7 1617,6 1656,1 1684,5 1707,4 1729,3 1751,3 1775,0 1797,3

HDP  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) -2,4 8,5 3,3 3,5 4,3 3,3 2,3 2,0 2,6 3,2 3,7 4,0

HDP  (%, mezičtvrtletně, reálně, sez. očištěno) -0,4 1,3 1,6 1,0 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0

  Výdaje na konečnou spotřebu domácností  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) -6,6 8,1 6,4 13,2 14,0 6,8 2,8 1,5 1,9 2,3 2,6 2,8

  Výdaje na konečnou spotřebu vlády  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) 3,7 2,9 3,6 2,7 2,4 2,5 1,3 -0,9 0,5 1,6 2,5 3,2

  Tvorba hrubého kapitálu  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) 1,9 13,8 27,0 12,9 2,5 -2,4 -7,1 2,9 -2,7 -2,7 -1,0 1,2

  Tvorba hrubého fixního kapitálu  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) -4,3 1,6 0,7 5,8 7,2 4,0 8,0 4,3 4,2 3,8 3,8 3,8

  Vývoz zboží a služeb  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) 2,7 30,9 -2,3 -2,8 -2,3 -2,0 6,5 3,7 9,4 10,8 10,2 8,9

  Dovoz zboží a služeb  (%, meziročně, reálně, sez. očištěno) 4,1 31,8 8,2 5,6 1,9 -2,7 2,3 2,9 6,3 7,4 7,4 7,0

Čistý vývoz  (mld. Kč, stálé ceny r. 2015, sez. očištěno) 65,1 18,6 -10,0 31,6 21,2 25,9 33,1 40,2 55,7 63,7 66,0 65,0

CENY

Hlavní cenové ukazatele

Spotřebitelské ceny  (%, meziročně, průměr) 2,2 2,9 4,1 6,1 9,6 9,5 8,2 6,6 3,0 2,3 2,0 2,0

Regulované ceny (14,58 %)*  (%, meziročně, průměr) 0,1 -0,1 0,1 -1,0 13,4 13,4 13,0 15,8 3,7 3,6 3,5 3,8

Ceny potravin (včetně alk. nápojů a tabáku) (26,41 %)*  (%, meziročně, průměr) 1,6 1,0 2,3 3,4 4,2 4,0 2,8 1,4 -0,6 -0,6 0,3 1,3

Jádrová inflace (55,61%)*  (%, meziročně, průměr) 3,3 3,3 4,8 7,7 10,1 10,4 9,0 6,9 4,8 3,5 2,6 2,0

Ceny pohonných hmot (3,40 %)*  (%, meziročně, průměr) -5,8 21,0 20,8 31,1 23,9 13,1 7,4 -2,5 -3,2 -4,5 -4,9 -4,7

Měnověpolitická inflace (bez vlivu změn daní)  (%, meziročně, průměr) 2,2 2,7 4,0 6,7 9,1 9,1 7,7 5,4 2,9 2,1 1,9 1,9

Dílčí cenové ukazatele

Ceny průmyslových výrobců  (%, meziročně, průměr) 1,5 5,3 9,0 12,8 14,5 11,6 7,8 5,2 1,4 1,3 1,6 1,6

Ceny zemědělských výrobců  (%, meziročně, průměr) -1,3 3,8 7,5 15,8 16,2 7,6 2,3 -4,8 -8,7 -6,2 -1,0 2,4

TRH PRÁCE

Průměrná měsíční mzda  (%, meziročně, nominálně) 3,3 11,4 5,7 4,6 9,2 4,8 6,5 6,2 5,8 5,3 5,1 4,8

Průměrná měsíční mzda v tržních odvětvích  (%, meziročně, nominálně) 3,6 12,6 6,0 5,0 9,6 5,2 7,8 7,3 6,6 6,0 5,6 5,3

Průměrná měsíční mzda  (%, meziročně, reálně) 1,1 8,3 1,5 -1,5 -0,5 -4,7 -1,7 -0,4 2,8 3,1 3,1 2,8

Nominální jednotkové mzdové náklady  (%, meziročně) 0,8 4,6 4,3 4,8 9,4 4,1 4,9 4,9 3,8 2,8 2,0 1,4

Souhrnná produktivita práce  (%, meziročně) -1,0 8,9 2,3 2,1 2,7 2,3 1,5 1,2 2,0 2,6 3,2 3,5

Obecná míra nezaměstnanosti (ILO)  (%, průměr, věk 15-64, sez. očištěno) 3,4 3,2 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Podíl nezaměstnaných osob (MPSV)  (%, průměr, sez. očištěno) 4,0 4,0 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4

Zaměstnanost (ILO)  (%, meziročně) -2,1 -0,8 0,5 1,1 1,8 1,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5

Zaměstnanost po přepočtu na plné úvazky (FTE)  (%, meziročně) -1,7 0,7 1,0 1,2 1,0 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6

VEŘEJNÉ FINANCE

Saldo vládního sektoru (ESA 2010)  (mld. Kč, běžné ceny) - - - - - - - - - - - -

Saldo vládního sektoru / HDP**  (%, nominálně) - - - - - - - - - - - -

Dluh vládního sektoru (ESA 2010)  (mld. Kč, běžné ceny) - - - - - - - - - - - -

Dluh vládního sektoru / HDP**  (%, nominálně) - - - - - - - - - - - -

VNĚJŠÍ VZTAHY

Běžný účet platební bilance

Obchodní bilance  (mld. Kč, běžné ceny) 94,6 41,8 -29,8 12,5 48,3 30,8 19,1 20,7 64,9 64,4 43,2 52,3

Obchodní bilance / HDP  (%, nominálně) 6,8 2,7 -1,9 0,8 3,2 1,8 1,1 1,2 4,0 3,6 2,4 2,8

Bilance služeb  (mld. Kč, běžné ceny) 23,7 32,1 30,0 15,9 30,8 33,3 31,2 29,3 32,9 36,6 31,8 30,3

Běžný účet platební bilance  (mld. Kč, běžné ceny) 71,2 20,7 -76,7 -11,2 59,2 -45,4 -63,7 -40,9 64,0 -15,6 -44,8 -11,4

Běžný účet platební bilance / HDP  (%, nominálně) 5,1 1,3 -4,9 -0,7 3,9 -2,7 -3,7 -2,3 3,9 -0,9 -2,5 -0,6

Přímé zahraniční investice

Přímé investice  (mld. Kč, běžné ceny) 33,8 -31,7 -13,4 -8,7 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -27,5 -27,5 -27,5 -27,5

Měnové kurzy

Kč/USD  (průměr) 21,6 21,3 21,6 22,2 21,6 21,1 21,0 20,9 20,8 20,7 20,6 20,5

Kč/EUR  (průměr) 26,1 25,6 25,5 25,4 24,5 24,1 24,0 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9

PENÍZE A ÚROKOVÉ SAZBY

M3  (%, meziročně, průměr) 10,8 10,7 9,2 8,3 6,9 3,9 3,0 3,0 3,9 7,0 8,9 9,7

2T repo sazba  (%, průměr) 0,25 0,27 0,65 2,34 4,36 4,33 3,86 3,48 3,21 3,04 2,99 2,93

3M PRIBOR  (%, průměr) 0,4 0,4 0,9 2,8 4,8 4,6 4,2 3,8 3,5 3,3 3,3 3,2

PŘEDPOKLADY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Zahraniční HDP  (%, meziročně, sez. očištěno, efektivní) -1,9 12,0 3,2 2,9 4,5 3,5 3,2 4,5 4,7 3,7 2,4 1,6

Zahraniční HDP  (%, mezičvrtletně, sez. očištěno, efektivní) -1,0 2,2 1,9 -0,2 0,5 1,3 1,5 1,2 0,6 0,3 0,3 0,3

Zahraniční HICP  (%, meziročně, sez. očištěno, efektivní) 1,3 2,1 3,2 5,0 4,1 3,8 3,2 1,9 1,5 1,7 1,9 2,0

Zahraniční PPI  (%, meziročně, sez. očištěno, efektivní) 1,7 7,6 12,6 20,3 20,1 16,8 10,9 3,6 1,5 1,5 2,0 1,9

Cena ropy Brent  (v USD/barel)  (průměr) 61,3 69,1 73,2 79,7 79,4 77,8 76,2 74,7 73,5 72,4 71,5 70,6

3M EURIBOR  (%, průměr) -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1 0,1 0,1

USD/EUR  (průměr) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

 * v závorkách jsou uvedeny stálé váhy na současném spotřebním koši

 ** kalkulace ČNB

 - údaj není dostupný nebo ho ČNB neprognózuje / nezveřejňuje

 zvýrazněná data = prognóza ČNB
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