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AKTUÁLNÍ PROGNÓZA ČNB 
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Prognóza inflace 

• Po dočasném zvýšení na začátku letošního roku se bude inflace 
nacházet v těsné blízkosti 2% cíle ČNB. 

• Přetrvávající výrazné domácí inflační tlaky budou vyvažovány 
zesilujícím protiinflačním působením dovozních cen  
v důsledku poklesu zahraniční inflace a posilování kurzu koruny. 

• Jádrová inflace zvolní ke 2 %, ceny pohonných hmot budou klesat, 
zrychlí naopak růst cen potravin a regulovaných cen (elektřina). 3 

Celková inflace (meziročně v %) Složky inflace (meziroční změny v %) 



Prognóza reálné ekonomiky 

• Růst české ekonomiky se bude v letošním i příštím roce 
pohybovat okolo 3 %, tedy blízko rovnovážnému vývoji.  

• Bude tažen především spotřebou domácností a také 
soukromými i vládními fixními investicemi.  

• Míra nezaměstnanosti je rekordně nízká a nedává prostor pro 
další zřetelné snížení. Růst zaměstnanosti zpomalí, zároveň 
postupně zvolní dynamika růstu mezd. 
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Růst reálného HDP (meziroční změny v %, s. o.) Průměrné nominální mzdy (meziroční změny v %) 



Kurz a sazby 

• Prognóza očekává obnovení posilování koruny v souvislosti  
s postupným odezněním negativního globálního sentimentu na 
trzích a kladným úrokovým diferenciálem. 

• S prognózou je konzistentní přibližná stabilita úrokových sazeb.  
• Bankovní rada vidí riziko pozvolnějšího posilování koruny 

související s negativním globálním sentimentem. 
• Kromě kurzu představuje riziko vnější vývoj – zejména neřízený 

odchod Spojeného království z Evropské unie. 
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Nominální kurz CZK/EUR 3M PRIBOR (% p. a.) 



Změny trajektorie sazeb 

• Nadále platí, že slabší kurz představuje – za jinak nezměněných 
okolností – argument pro rychlejší zvyšování sazeb. 

• Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled se však v poslední době 
posunul způsobem ovlivňujícím výhled úrokových sazeb naopak  
směrem dolů.  
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Posun oproti ZoI III/2018 (3M PRIBOR, v procentních bodech) 



DOPADY „TVRDÉHO” BREXITU NA 
ČESKOU EKONOMIKU 
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Zahraniční obchod se Spojeným královstvím 
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Bilance Vývoz Dovoz

SITC Vývoz Dovoz Bilance
0 Potraviny a živá zvířata 4,0 3,2 0,9
1 Nápoje a tabák 0,4 0,8 -0,4
2 Suroviny s výjimkou paliv 0,8 0,8 0,0
3 Minerální paliva a maziva 0,6 0,4 0,2
4 Živočišné a rostlinné oleje 0,0 0,1 -0,1
5 Chemikálie 6,3 14,8 -8,4
6 Tržní výrobky 23,8 11,2 12,6
7 Stroje a dopravní prostředky 143,7 45,3 98,3
8 Průmyslové spotřební zboží 25,6 8,6 17,0
9 Komodity nezatříděné 0,2 0,2 -0,1

Celkem 205,4 85,5 120,0

Vývoj obchodu s UK v čase 
(roční klouzavé úhrny v mld. Kč, v nár. pojetí) 

Struktura obchodu s UK 
(kumulativně v mld. Kč za období 12/2017 až 

11/2018, v přeshraniční statistice) 

• Vysoký obchodní přebytek ČR se Spojeným královstvím od roku 
2016 v zásadě stagnuje, stejně jako obrat vzájemného obchodu. 

• Spojené království představuje významný cílový trh zejména pro český 
automobilový průmysl. 



Scénář „Tvrdý“ brexit – efektivní eurozóna 

Stagflační dopady tvrdého brexitu v eurozóně: 
• Pokles  HDP oproti základnímu scénáři téměř o 1 % v důsledku 

propadu objemu obchodu s UK. 
• Růst PPI je důsledkem zavedení cel a slabšího kurzu eura vůči USD.  
• Měnová politika ECB ve scénáři téměř nereaguje.  
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Scénář „Tvrdý“ brexit – česká ekonomika 

• Přímý obchodní kanál má malý vliv (týká se 5 % exportu), dominuje 
nepřímý kanál prostřednictvím vývozu do eurozóny. 

• Výpadek poptávky po českém vývozu (přímý i nepřímý) se promítá    
do nižšího reálného růstu a slabšího kurzu koruny. 

• Slabší kurz a vyšší zahraniční ceny zvyšují inflační tlaky, což vede        
k vyšší trajektorii úrokových sazeb tak, aby inflace zůstala u cíle.  
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„Tvrdý“ brexit – alternativní odhady 
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• Dopady brexitu závisí na parametrech exitu => odhady dopadů 
na eurozónu/EU27 od -0,3 % do -1,5 % úrovně HDP. 

• Důsledky pro úroveň českého HDP dle alternativních odhadů  
v intervalu -0,7 % až 1,4 %, a to především prostřednictvím 
propadu poptávky po exportech v eurozóně.  

Zdroj: IMF (2018) 

Instituce Eurozóna/EU27 ČR

IMF (2018) -0.5 -0.9
MF ČR -0.3 -0.7
ČNB -0.7 -1.4

Dopady do úrovně HDP (procent)



„Tvrdý“ brexit – měnová politika 

Proinflační vlivy 
 
• Oslabení koruny 
• Cla v zahraničním 

obchodě se 
Spojeným 
královstvím  

• Přerušení některých 
globálních 
výrobních řetězců 
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Protiinflační vlivy 
 
• Pokles exportů  

a ochlazení domácí 
ekonomiky 

Převáží proinflační či protiinflační tlaky? 
 

Reakce měnové politiky by dle mého názoru měla 
následovat až po vyhodnocení bilance všech vlivů. 
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Děkuji za pozornost 
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