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Prognóza inflace a růstu HDP

• Inflace ve zbytku letošního roku setrvá nad cílem. Její pokles do 
blízkosti cíle je předpovídán v průběhu příštího roku.

• Inflace v srpnu dosáhla 2,9 % a nacházela se tak mírně nad 
prognózou, a to především vlivem vyšší jádrové inflace. K vyšší inflaci 
přispěl i rychlejší růst cen potravin a pozvolnější pokles cen PH oproti 
prognóze.

• Česká ekonomika rostla ve 2. čtvrtletí tempem 2,8 %, což téměř 
odpovídalo prognóze (odchylky však nastaly ve struktuře růstu).
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Prognóza kurzu a měnová politika

• Kurz koruny dosáhl ve 3. čtvrtletí 25,70 Kč/EUR, což je oproti 
prognóze o 30 haléřů slabší úroveň, představující proinflační riziko. 

• Koruna je pravděpodobně nadále ovlivňována globálními faktory
a jejich očekávanými dopady na malé otevřené ekonomiky. 

• Domácí úrokové sazby na peněžním trhu jsou mírně pod prognózou 
(s ní je konzistentní nejprve mírný nárůst domácích tržních úrokových 
sazeb, k němuž však ČNB prozatím nepřistoupila).
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Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

• Graf ukazuje rizika prognózy oběma směry, přičemž jejich bilance je
mírně proinflační.

• Proinflační je působení slabšího než prognózovaného kurzu, 
který je částečně kompenzován snížením očekávaného růstu cen 
průmyslových výrobců v eurozóně.

• Odchylky domácích veličin jsou z pohledu GRIPu nevýrazné. 4



Měnověpolitické zasedání 25. září 2019

Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy inflace jako poměrně 
výrazná oběma směry a v souhrnu jako lehce proinflační.

Proinflační riziko:

• slabší než prognózovaný kurz koruny

Protiinflační rizika:

• nižší výhled zahraničních cen

• případné výraznější zpomalení růstu zahraniční a návazně 
domácí ekonomiky

Ve světle lehce proinflační celkové bilance rizik prognózy bankovní 
rada diskutovala o možnosti zvýšení úrokových sazeb. 

Nakonec převážila – v poměru hlasů 5:2 – preference jejich 
ponechání na stávající úrovni (s tím, že k této diskusi se 
bankovní rada vrátí s novou prognózou počátkem listopadu). 
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Citlivostní scénář nižšího růstu v eurozóně
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• Scénář předpokládá poloviční dynamiku HDP v efektivní 
eurozóně v příštím roce oproti základnímu scénáři.

• Pomalejší zahraniční růst => pomalejší růst výrobních cen 
v eurozóně.

• Na útlum ekonomické aktivity a cenového vývoje v eurozóně reaguje 
ECB výrazným uvolněním měnové politiky.

Základní scénář

Citlivostní scénář

HDP efektivní eurozóna (mzr. v %) PPI efektivní eurozóna (mzr. v %)  

3M EURIBOR (v %) USD/EUR



Citlivostní scénář nižšího růstu v eurozóně
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• Propad poptávky po exportech se odráží v nižším reálném růstu 
a nižších inflačních tlacích. 

• Konzistentní s vývojem v citlivostním scénáři je nižší trajektorie 
úrokových sazeb oproti prognóze.

• Slabší kurz koruny vůči základnímu scénáři odráží nižší exporty 
i domácí úrokové sazby a funguje jako vestavěný stabilizátor. 

Základní scénář

Citlivostní scénář

CPI inflace (mzr. v %) Reálný HDP (mzr. v %)  

3M PRIBOR (v %) CZK/EUR



Jaký je aktuální vývoj v eurozóně a výhled?

• Nižší výhled PPI letos a příští rok v efektivní eurozóně a nižší 
reálný růst o 0,1–0,3 p. b. oproti stávající prognóze.

• ECB snížila v září depozitní sazby na -0,50 % a od listopadu nová 
vlna QE v objemu 20 mld. EUR měsíčně.

• Výhledy zahraničí tedy kvalitativně nakročily ve směru 
citlivostního scénáře, číselně se mu však (zatím?) zdaleka neblíží.  
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Vazba na zpomalující Německo

• Významná exportní vazba ČR na Německo (32 % z celkových 
exportů ve 2. čtvrtletí 2019).

• Cyklická sladěnost ČR a Německa je tradičně silná (ovšem při 
vyšším rovnovážném růstu v dohánějící české ekonomice).

• Aktuálně tuto vazbu zřejmě částečně rozvolňuje kladný domácí 
fiskální impuls. 

• Předstihové ukazatele (PMI a IFO) naznačují utlumený vývoj 
v Německu na konci tohoto roku a počátkem příštího roku.
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Závěr

• Česká ekonomika má v současnosti „duální“ charakter: 
v průmyslu a ve vývoji soukromých investic se projevuje 
zahraniční vývoj, domácí poptávka je nadále robustní. 

• Domácí ekonomika nadále generuje inflační tlaky, ale je již za 
vrcholem hospodářského cyklu. To by se mělo projevit 
zmírněním napětí na trhu práce.

• Protiinflační riziko představuje případné výraznější zpomalení 
růstu zahraniční a návazně domácí ekonomiky. 

• Neposilující kurz koruny může v tomto prostředí představovat 
automatický stabilizátor (otázkou však je, zda jeho proinflační 
působení nepřeváží nad vnějšími protiinflačními vlivy). 
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