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 Bezprecedentní pokles ekonomiky 
(srovnatelný s transformačním poklesem) 

 Silně diferencovaný dopad  
• Poražení: letecká doprava, cestovní ruch, 

kultura aj.  

• Vítězové: zdravotní pomůcky, e-shopy 

 Omezená účinnost měnové politiky 
(uzavřené hranice, přetrhané obchodní 
řetězce, pracovníci v karanténě)   

 Klíčová role diskrečních fiskálních 
opatření  

 Probíhající strukturální změny 
(elektromobilita, deglobalizace, Zelený 
úděl EU aj.) 

Srovnání s minulou globální finanční krizí 

Tempa růstu HDP v Evropské unii a České republice 
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Nezaměstnanost zůstala na nízké úrovni 
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• Pandemie COVID-19 si vyžádala 

rozsáhlou fiskální podporu ve všech 

zemích EU 

• Dočasné pozastavení pravidel Paktu 

stability a růstu 

• Příjmová strana byla nepříznivě 

ovlivněna změnami v oblasti daní a 

výdajová strana pokračující podporou 

firem a domácností 

• Objem fiskálních stabilizačních opatření 

v ČR dosáhl v loňském roce 3,0 % HDP 

a v letošním roce je očekáváme ve výši 

4,4 % HDP 

Fiskální stabilizace standardem v EU 
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Diskreční fiskální opatření 

VLÁDNÍ SEKTOR 

• Fiskální impulz (bottom-up): souhrn 

rozpočtových dopadů diskrečních 

fiskálních opatření na příjmové a 

výdajové straně veřejných rozpočtů v 

% HDP (změna daní, zavedení nové 

sociální dávky, protikrizové programy 

(„Antivirus“, kompenzační bonusy) aj. 

• V letošním roce očekáváme mírně 

kladný fiskální impulz zejména z 

důvodu dalších výdajových opatření 

na podporu ekonomiky 

• Opatrně s pojmy expanzivní a 

restriktivní fiskální politika (fiskální 

impulz versus rozpočtové saldo)  

• V roce 2022 pak očekáváme mírně 

negativní fiskální impulz především z 

důvodu odeznění většiny dočasných 

opatření 

v mld. Kč, pokud není uvedeno jinak 3. SZ 2021 5. SZ 2021

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

PŘÍJMOVÁ OPATŘENÍ CELKEM -13,1 -70,5 -5,3 10,6 -13,1 -73,1 6,7 10,1

Zvýšení spotřebních daní 4,3 8,9 2,9 2,5 4,3 8,9 3,4 2,4

Zdanění zahřívaných tabákových výrobků 0,4 0,4

Snížení spotřební daně z motorové nafty -5,6 -5,6

Zvýšení sazeb daně z loterií a z hazardních her 1,0 1,0

Zrušení daně z nabytí nemovitosti -13,8 -13,8

Přeřazení tepla a jízdného ve veřejné dopravě do 10 % sazby DPH -2,0 -2,0

Přeřazení vybraných zboží a služeb do 10 % sazby DPH -2,3 -1,2 -2,3 -1,2

Redukce nadměrných odpočtů uplatňovaných ČT a ČR 0,6 0,6

Snížení DPH na ubytování, kulturní a sportovní služby -1,3 -2,2 -1,3 -2,2

Osvobození vakcín, testů a respirátorů od DPH v letech 2021 a 2022 -2,3 1,6 0,7 -2,3 1,6 0,7

Snížení sazby silniční daně -1,0 -1,0

Elektronická evidence tržeb (DPH) 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

Elektronická evidence tržeb (DPFO) 2,0 2,0

Elektronická evidence tržeb (DPPO) 1,1 1,1

Elektronická evidence tržeb (SZP) 0,3 0,3

Vyšší příspěvky na státní pojištěnce 25,4 30,0 25,4 30,0 14,4

Změna metody tvorby a daňové uznatelnosti techn.rezerv pojišťoven (DPPO) 5,3 0,0 -5,3 5,3 0,0 -5,3

Omezení osvobození výher z hazardních her od daně z příjmu (DPFO) 0,6 0,6

Zrušení superhrubé mzdy -85,2 -85,2

Zvýšení slevy na poplatníka -13,4 -12,3 -13,4 -15,2

Zrušení zastropování bonusu na dítě -0,4 -0,5 -0,4 -0,5

Mimořádné odpisy na majetek pořízený v roce 2020 a 2021 -18,9 11,1 7,8 -18,9 11,1 7,8

Další změny v odpisech -2,3 -1,5 0,1 -2,3 -1,5 0,1

Rozšíření osvobození výnosů z tzv. státních dluhopisů (DPFO) -0,1 -1,7 -3,5 -0,1 -1,7 -3,5

Rozšíření osvobození výnosů z tzv. státních dluhopisů (DPPO) -1,5 -2,0 -2,0 -1,5 -2,0 -2,4

Stravenkový paušál (DPFO) -0,2 -0,2

Stravenkový paušál (DPPO) -1,7 -1,7

Stravenkový paušál (SZP) -0,3 -0,3

Snížení sazby pojistného (z 25 % na 24,8 %) -1,8 -1,8

Odpuštění sociálních a zdravotních odvodů OSVČ -14,4 14,4 -14,4 14,4

Prominutí SZP zaměstnavatelům (Antivirus C) -13,5 13,5 -13,5 13,5

Mimořádný příspěvek při karanténě -1,8 1,8 -1,8 1,8

Paušální daň pro malé živnostníky (DPFO) -0,4 -0,4

Paušální daň pro malé živnostníky (SZP) 0,2 0,2

Vyšší daňové zvýhodnění na děti -2,6

VÝDAJOVÁ OPATŘENÍ CELKEM -156,7 -62,3 102,7 13,3 -156,4 -61,0 73,4 13,5

Zvýšení důchodů -6,0 -6,0 -10,5

Jednorázový příspěvek pro důchodce -10,5 6,0 4,5 -10,5 6,0 4,5

Vyšší příspěvky na státní pojištěnce -25,4 -30,0 -25,4 -30,0 -14,4

Zvýšení dotace na podporu OZE -0,8 -0,8

Nárůst příspěvku na péči -1,9 -1,9

Zvýšení rodičovského příspěvku -14,1 -14,1

Ošetřovné -12,6 9,6 3,0 -12,6 8,6 4,0

Zvýšení přídavků na dítě -1,8 -1,8 -2,8 -2,8

Zálohové výživné pro samoživitele -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Kompenzace zaměstnavatelům (Kurzarbeit) -26,8 3,5 23,3 -26,8 4,2 22,6

Kompenzační bonus pro OSVČ, s.r.o., dohodáře ("pětadvacítka") -24,4 -6,8 31,2 -24,4 2,8 21,6

"Loss carryback" - zpětné uplatnení daňové ztráty (DPPO a DPFO) -0,1 -12,9 0,0 13,0 -0,1 -12,9 0,0 13,0

Kompenzace v oblasti kultury -1,5 1,5 -1,5 1,5

Cílená podpora na oblasti v útlumu (kultura, sport, nájem, doprava apod.) -6,7 -23,0 29,7 -6,7 -25,4 32,1

Covid Nájemné - úhrada poloviny nájmu státem -2,0 2,0 -2,0 2,0

Dotace zemědělcům na oddlužení -1,0 1,0 -1,0 1,0

Podpora ubytovacích zařízení -3,1 3,1 -3,1 3,1

COVID-Kultura + COVID-Sport -0,3 -0,5 0,8 -0,3 -0,5 0,8

Dotace v souvislosti s tornádem -2,5 2,5

Vyšší náhrady zaměstnancům -17,9 1,4 32,1 10,9 -17,6 -0,7 33,0 11,1

Vládní investice domácí (+ zpomalení, - urychlení) 3,0 -2,7 0,6 2,6 3,0 -2,7 0,6 2,6

Vládní investice z EU fondů -4,6 -12,3 -20,3 -13,2 -4,6 -12,3 -20,3 -13,2

OPATŘENÍ CELKEM -169,8 -132,9 97,4 23,9 -169,5 -134,1 80,1 23,6

Fiskální impulz do růstu HDP v p.b. 1,47 0,62 -0,78 -0,03 1,46 0,61 -0,63 -0,03



• Snížení základní měnově-politické sazby (repo 

sazba) na 0,25%  

• Moratorium na úvěry – ve spolupráci MF a ČNB 

byl přijat zákon umožňující odklad splátek úvěrů 

• Ke dni vypršení moratoria činil objem schválených 

žádostí o moratorium asi 470 mld. Kč (asi 15 % 

úvěrových expozic bank vůči soukromému 

nefinančnímu sektoru)  

• Preventivní snížení proticyklické kapitálové 

rezervy na 0,5 %, doprovázené pozastavením 

výplaty dividend 

• Ukazatele DTI a DSTI byly vypnuty  

• Ponechání limitu pro ukazatel LTV ve výši 90 % s 
možností uplatnit 5% objemovou výjimku 

• ČNB nepoužila nástroje nestandardní MP 

(kvantitativní uvolňování, záporné sazby, kurzový 

závazek) 
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Protikrizová opatření ČNB  



• ČNB očekává, že celková inflace v ČR se ve druhé 

polovině roku zvýší znatelně nad horní hranici 

tolerančního pásma, během příštího roku bude 

zpomalovat směrem k cíli 
• Měnověpolitická inflace: celková inflace očištěná o 

primární dopady změn nepřímých daní 

• Harmonizovaný index HICP stále v rámci tolerančního 

pásma 
• Imputované nájemné je hypotetické nájemné, které by 

majitelé obydlí platily, kdyby žili v pronájmu (vliv růstu 

cen nemovitostí a cen stavebních hmot) 

• V rychlém růstu cen PHM se projevuje nedávné 

výrazné zdražení ropy 

• Dočasně utlumený růst regulovaných cen se ke konci 

roku začne strmě zvyšovat vlivem zdražení cen 

energií pro domácnosti 

• Silné vnější nákladové tlaky pramenící z růstu cen 

komodit a přepravních nákladů  

• Rozkolísaná a aktuálně utlumená dynamika cen 

potravin 
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Jak se bude vyvíjet inflace? 
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Odhadované nadhodnocení cen bytů

(v %)
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Růst cen nemovitostí 

• Ceny bydlení se v loňském roce zvýšily ve všech evropských zemích, nárůst v ČR patřil 
k nejvyšším v ročním i tříletém horizontu 

• ČNB odhaduje, že byty v ČR jsou nadhodnoceny pro domácnost s mediánovými příjmy 
v průměru o 18 %, v lokalitách s vysokým podílem investičních bytů až o 25 % i více 

• Investice do bydlení jako pojistka proti inflaci? 



• V české ekonomice se hromadí signály o růstu 

inflačních očekávání 

• Klíčové je, zda se vyšší inflační očekávání přelijí 

do nadměrných mzdových požadavků 

• Brzdy 

• Decentralizovaný systém mzdového vyjednávání 

• Diferencovaný dopad pandemie na výrobce 

• Dočasnost nadměrných nákladových tlaků  
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Jsou opodstatněné obavy z růstu cen? 

Obavy z růstu cen (šetření ČSÚ) 
Saldo odpovědí 

Inflace pociťovaná domácnostmi (šetření EK) 
Ukazatel vnímané inflace za uplynulých 12 měsíců, saldo odpovědí 



Předpoklady a východiska 

Silné cenové tlaky ze zahraničí i domácí ekonomiky 

• Potíže v dodávkách komponent a materiálů budou přítomny i v následujících měsících a pokračující 

přetížení globálních výrobních a dodavatelských řetězců v podmínkách vysoké poptávky po 

obchodovatelných statcích tak tlačí na zvyšování cen. 

• Obrat v poptávce po práci na pouze částečně ochlazeném trhu práce při současném rozpouštění úspor 

českých domácností vytvořených během předchozích uzavírek ekonomiky působí na nárůst 

spotřebitelských cen. 

Vakcinace obyvatelstva, oživení ekonomiky 

• V návaznosti na jarní rozvolnění protipandemických opatření a pokračující domácí i zahraniční vakcinaci 

obyvatelstva bude ve druhé polovině letošního roku pokračovat zotavování tuzemské ekonomiky. Zvýší 

se spotřebitelská poptávka a obnoví se růst investic firem. 

Rozvolnění vztahu mezi vývojem pandemie a hospodářským výkonem 

• Vztah mezi vývojem pandemie a ekonomickou aktivitou se rozvolnil. Bezprostřední dopady 

epidemiologických opatření se do průmyslu nepromítají. Spotřeba domácností přestává být odvislá od 

vývoje pandemie. To je dáno přizpůsobením života pandemii, a proto případné zhoršení pandemické 

situace nutně nemusí vést opět k zavedení plošných uzavírek v ekonomice s výraznými hospodářskými 

dopady. 
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• Ústup pandemie vedl koncem jara 

k ukončení většiny domácích omezení 

v oblasti obchodu a služeb. 

• Během podzimu se míra restrikcí bude 

dále snižovat, což bude umožněno 

zvyšující se proočkovaností, 

promořeností a novými formami účinné 

medikace. 

• Docházet může k epizodním zpřísněním 

epidemických opatření, avšak bez 

hmatatelných hospodářských dopadů. 

• Od roku 2022 se bude Stringency Index 

nacházet poblíž úrovní, které nebudou 

mít materiální ekonomické dopady. 

Pandemické předpoklady 
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• Rozšíření delta varianty v některých zemích (USA, 

Japonsko, Izrael, Vietnam) vede k růstu nově 

nakažených (nemoc se primárně šíří mezi 

neočkovanou populací)  

• Ochota k tvrdým epidemickým opatřením v některých 

zemích (Čína, Austrálie, Nový Zéland) 

• Některé centrální banky zůstávají ve vysoce uvolněném 

módu (Fed, ECB), jiné oddalují zpřísňování (Izrael, 

Kanada, Nový Zéland), některé přikročily ke zvyšování 

sazeb (Maďarsko, Jižní Korea)  

• Šetření Deutsche Bank (July 21-23, osloveno 550 

tržních profesionálů) 
• Vnímání největšího rizika pro trhy se přesouvá z inflace 

na růst 

• Současné vzedmutí inflace 70% respondentů považuje 

za „většinově přechodné“ a 28 % za „většinově trvalé“ 

• Inflace v USA a v Evropě v příštím období zrychlí, 

průměrná inflace v Evropě se během následujících 5-ti let 

bude pohybovat mezi 1% a 2% a přitom nepřekročí 2 % 

inflační cíl 12 

Pandemická situace v zahraničí 



• HDP letos vzroste o 3,5%, přičemž jeho 

dynamika bude rozkolísaná (vliv efektu 

základny) 

• V roce 2022 růst české ekonomiky ještě 

mírně zrychlí a její výkon se dostane na 

předpandemickou úroveň 

• Inflace v následujících čtvrtletích vzroste 

výrazně nad horní hranici tolerančního 

pásma cíle; v roce 2022 se s přispěním 

letošního zpřísnění měnových podmínek 

bude vracet k inflačnímu cíli 

• Koruna bude dále posilovat, na přelomu 

letošního a příštího roku posílí pod 25 

CZK/EUR 

• Rychlý nárůst úrokových sazeb během 

druhé poloviny letošního roku odráží 

potřebu reagovat na silné cenové tlaky 
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Měnová politika ČNB 
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Finanční stabilita a makroobezřetnostní politika 

 Finanční stabilita značí situaci, kdy finanční systém plní své 
funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro 
současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň 
vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům 

 Makroobezřetnostní politika sestává ze sady nástrojů na 
dosahování a udržování finanční stability 

 Cílem makroobezřetnostní politiky je snížit zranitelnost resp. 
zvýšit odolnost finančního systému prostřednictvím 
omezování vzniku rizik, která mohou pro systém jako celek 
vytvářet jednotlivé finanční instituce nebo jejich vzájemné 
vazby 

 ČNB prezentuje výsledky svých analýz finanční stability 
prostřednictvím Zprávy o finanční stabilitě, vydávané jednou 
ročně 



• Kapitálová pozice domácího bankovního sektoru je nyní velmi 
robustní 

• Celkový kapitálový poměr bankovního sektoru dosahoval ke 
konci loňského roku 24,3 %.  

• Přebytek kapitálu nad regulatorními požadavky se na kapitalizaci 
sektoru podílel již více než jednou třetinou. 

• Předčasné odčerpání významné části přebytku kapitálu by mohlo 
být zdrojem systémového rizika. 

• Banky v ČR v současnosti splňují s dostatečnou rezervou 
souhrnný kapitálový požadavek, který se skládá z minimální 
regulatorně stanovené úrovně v Pilíři 1, požadavků na základě 
vyhodnocení rizik dohledovým orgánem v Pilíři 2 
a makroobezřetnostních kapitálových rezerv. 

• Bankovní sektor by teoreticky mohl při své stávající kapitalizaci 
poskytnout dodatečný objem úvěrů ve výši přesahující 3,5 bil. Kč.  
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(v p. b.)

Struktura kapitálových požadavků v domácím bankovním 

sektoru
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Kapitálová vybavenost bankovního sektoru 



• Na konci srpna 2021 BR rozhodla o zvýšení sazby 
proticyklické kapitálové rezervy pro expozice 
umístěné v České republice o 50 bazických bodů 
na úroveň 1,50 % od 1. října 2022 

• Důvody: historicky rekordní objemy úvěrů na 
bydlení provázené překotným vývojem na trhu 
nemovitostí, vysoká úroveň dříve akumulovaných 
rizik v rozvahách bank  

• ČNB je připravena při nastavování sazby CCyB 
pružně reagovat na vývoj ekonomických a 
finančních podmínek 
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Sazba proticyklické kapitálové rezervy 
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Nově poskytnuté úvěry zajištěné rezidenčními nemovitostmi

(roční klouzavé úhrny v tisících kusů)
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Hypoteční úvěry 

• Za vysokými objemy skutečně nových hypotečních úvěrů stojí zejména výrazný nárůst průměrné 
výše poskytovaného úvěru.  

• Samotné počty těchto úvěrů nevybočovaly z hodnot obvyklých v předchozích letech.  

Vývoj bankovních úvěrů na bydlení a hypotečních úvěrů

(v mld. Kč)
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Podnikové úvěry 

• Objemy nových čistých úvěrů na bydlení dosáhly v červnu sedmiletého maxima ve výši 42,8 mld. Kč a 

meziročně se zdvojnásobily. V tom se projevoval růst poptávky zejména vlivem stále nízké úrovně 

úrokových sazeb z hypoték a očekávání dalšího růstu cen nemovitostí 

• Očekávané oživení ekonomiky se promítalo i ve výrazném zvýšení nových korunových úvěrů podnikům, 

což odráželo růst poptávky po úvěrech investičního, ale i provozního charakteru  
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• Nová zákonná pravomoc ČNB stanovovat úvěrové ukazatele (LTV, DSTI, DTI), doposud 
mohla dávat bankám pouze doporučení, která nebyla právně závazná 

• Přijatá novela zákona o ČNB zvýhodňuje mladé rodiny - vyšší hranice pro žadatele do 36 
let (LTV o 10 p.b., DSTI o 5 p.b., DTI o jednoroční násobek) 

• LTV (výše poskytnutého úvěru/hodnota zastavené nemovitosti): překročení hranice 90% 
nejvýše u 5 % objemu nových úvěrů 

• DTI (výše poskytnutého úvěru/čistý roční příjem žadatele o úvěr) a DSTI (výše měsíčních 
splátek/čistý měsíční příjem žadatele o úvěr) byly vypnuty během krize 

• Za potenciální zdroj systémového rizika je považován vysoký a rostoucí podíl úvěrů nad 
úrovněmi ukazatelů DTI (8násobek ročního čistého příjmu) a DSTI (40 % čistého příjmu)  

• Poskytovatelé by proto měli přijmout opatření, aby takové úvěry poskytovali skutečně 
pouze klientům s velmi vysokou pravděpodobností bezproblémového splácení 
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Aktuální hodnoty úvěrových ukazatelů 



Děkuji za pozornost 


