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Struktura prezentace 

• Aktuální prognóza, její předpoklady  
a vyznění 

 

• Rozhodnutí bankovní rady ČNB 



AKTUÁLNÍ PROGNÓZA 
ZPRÁVA O INFLACI IV/2019 
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Zhoršení zahraničního výhledu 

• Ekonomický růst v efektivní 
eurozóně zůstane v příštím 
roce nízký a k jeho oživení 
dojde až v roce 2021. 

 

• Zvolnění ekonomické aktivity  
a pokles světových cen ropy se 
promítnou v utlumené inflaci 
výrobních i spotřebitelských 
cen v eurozóně.  

 

• Měnová politika ECB zůstane 
uvolněná, ale prostor pro další 
uvolnění prostřednictvím 
úrokových sazeb je již zřejmě 
dost omezený. 
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Neutrální fiskální impulz na prognóze 

• Kladný fiskální impulz v letošním 
roce odráží zvýšení starobních 
důchodů, pokračující růst 
vládních investic a mezd.  

• V příštím roce bude fiskální 
impulz neutrální: 

• Výdaje: růst rodičovského 
příspěvku, mezd a starobních 
důchodů 

• Přijmy: zvýšení spotřebních daní 
na cigarety a líh, zvýšení daně  
z loterií a hazardu, omezení 
osvobození výher z hazardních 
her od daně z příjmu, 3. a 4. 
vlna EET a související změny 
DPH. 

• Pro rok 2021 zatím nebyla 
oznámena žádná další diskreční 
opatření (nulový impulz jako 
„technický“ předpoklad). 
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Inflace nadále blízko 3% hranice 

• Celková inflace dosáhla ve  
3. čtvrtletí 2019 výše 2,8 %  
(v říjnu činila 2,7 %), za růstem 
cen stála především jádrová 
inflace.  

• K vysoké dynamice inflace 
přispěl také růst cen potravin 
a regulovaných cen. Naopak 
ceny PH poklesly. 

• Inflace regulovaných cen je 
tažena rostoucími cenami 
elektřiny a v menší míře také 
růstem cen plynu a tepla. 

• Přetrvávající silné inflační tlaky  
z domácí ekonomiky udržují 
jádrovou inflaci, zejména inflaci 
cen neobchodovatelných 
statků, na vysokých hodnotách.  

6 



Inflace na cíli začátkem roku 2021 

• Celková inflace setrvá letos  
a v první polovině příštího roku 
v horní polovině tolerančního 
pásma, k 2% cíli ČNB se 
přiblíží na horizontu měnové 
politiky. 

• Prognóza inflace odráží jen 
pozvolna odeznívající silné 
domácí inflační tlaky. 

• Pro návrat k inflačnímu cíli na 
horizontu měnové politiky je 
dle prognózy nutné další mírné 
zpřísnění měnové politiky.  

• V říjnu dosáhla celková 
inflace 2,7 % a byla tak jen 
nepatrně pod aktuální 
prognózou. 
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Celková inflace, mzr. v % 



Celková inflace ovliněna změnami daní 

• Měnová politika reaguje na 
měnověpolitickou inflaci,  
tj. celkovou inflaci očištěnou  
o primární dopady změn 
nepřímých daní:  

• Změny nepřímých daní jsou 
specifickým typem šoku, na který 
ČNB uplatňuje výjimku z plnění 
inflačního cíle. 

• Měnová politika reaguje pouze  
na sekundární dopady změn daní 

 

• Měnověpolitická inflace se v roce 
2020 bude nacházet pod 
celkovou inflací v důsledku 
kladných primárních dopadů 
změn nepřímých daní. 
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Snížení DPH se nepromítne do cen služeb 

• Vyšší spotřební daň na 
cigarety a alkohol od ledna 2020.  

 

• 3. a 4. vlna EET od května 2020 
doprovázená snížením DPH na 
kadeřnické a holičské služby, 
opravu jízdních kol, obuvi, oděvů  
a prodej točeného piva. 

 

• Snížení DPH  se nepromítne do 
konečných cen v sektoru služeb 
=> kladné (bezprostřední)  
sekundární dopady 

 

• Sekundární dopady změn 
nepřímých daní budou zvyšovat 
měnověpolitickou i celkovou inflaci 
v příštích dvou letech. 
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Nákladové inflační tlaky postupně poleví 

• Růst celkových nominálních 
nákladů dále zvolní na 
začátku příštího roku a poté se 
ustálí okolo 2 %. 

• Domácí nákladové tlaky  
se postupně zmírní vlivem 
poklesu dynamiky mezd  
a zrychlení růstu efektivity 
práce.  

• Dovozní ceny budou dočasně 
působit protiinflačně, ve druhé 
polovině roku 2020 se obnoví 
jejich lehký proinflační vliv.  

• Kladný příspěvek cen 
kapitálu bude odrážet 
pokračující růst domácí 
poptávky a ekonomické 
aktivity.  
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Rychlý růst jádrových a regulovaných cen 

• Jádrová inflace bude tažena 
domácími inflačními tlaky  
a od května 2020 kladnými 
sekundární dopady snížení DPH 
v oblasti služeb. V opačném 
směru bude působit zpřísnění 
měnových podmínek. 

• Inflace cen potravin se v závěru 
letošního roku udrží na zvýšených 
hodnotách, v příštím roce zvolní.  

• Pokles cen pohonných hmot 
bude odrážet lehký meziroční 
pokles cen ropy a postupné 
posilování kurzu CZK/USD. 

• Výrazný růst regulovaných cen  
v návaznosti především na růst cen 
elektřiny.  
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Jádrová inflace (% mzr.) Inflace cen potravin (% mzr.) 

Inflace reg. cen (% mzr.) Inflace cen PH (% mzr.) 



Růst táhne spotřeba domácností a vlády 

 

• Reálný růst o 2,6 % v letošním 
roce je tažen zejména 
spotřebou domácností a vlády 
(kladný fiskální impulz).  

• Počínaje posledním letošním 
čtvrtletím však dynamika HDP 
zpomalí v návaznosti na oslabení 
zahraniční poptávky. 

− Investiční útlum přetrvá  
do poloviny roku 2020. 

− Kladný příspěvek čistého vývozu  
v příštím roce dočasně odezní  
a obnoví se až se zrychleným 
růstem zahraniční poptávky. 

• Růst tak v příštím roce zvolní 
na 2,4 %, a v průběhu roku 2021 
se bude postupně navracet ke 
své dlouhodobé rovnováze. 
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Růst spotřeby domácností zůstane robustní 

• Pokračující solidní růst spotřeby 
domácností v návaznosti na 
svižnou, i když zvolňující 
dynamiku mezd a příjmů.  

• Tvorba hrubého kapitálu  
v několika příštích čtvrtletích 
poklesne v důsledku vývoje 
soukromých investic, který 
odráží zpomalení růstu 
zahraniční poptávky. Příspěvek 
vládních investic bude po celý 
horizont prognózy kladný. 

• Aktuálně utlumená dynamika 
vývozu oživí v příštím roce 
spolu se zrychlující zahraniční 
poptávkou. 

• Růst dovozu bude odrážet 
zejména vývoj domácí investiční 
aktivity a vývozu. 
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Růst nominálních mezd bude zpomalovat 

• Růst mezd v tržních 
odvětvích začne v příštím roce 
zpomalovat:  

− Zpomalení ekonomického růstu  
a snaha firem o zachování 
ziskovosti a cenové 
konkurenceschopnosti. 

− V opačném směru bude působit 
další zvýšení minimální mzdy. 

• Růst zaměstnanosti zůstane 
utlumený vlivem přetrvávajícího 
nedostatku volné pracovní síly 
při slábnoucí poptávce po práci.  

 

• Míra nezaměstnanosti se udrží 
blízko své rekordně nízké 
úrovně. 
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Pozvolné zhodnocování koruny vůči euru 

• Lehké zpevňování koruny bude 
odrážet pokračující reálnou 
konvergenci české ekonomiky 
spojenou s růstem efektivity práce. 

 

• Na zhodnocení bude dočasně tlačit  
i další rozšíření úrokového 
diferenciálu, ve kterém se částečně 
projeví také obnovená nekonvenční 
měnová politika ECB. 

  

• Posilování kurzu koruny však bude 
brzděno zhoršeným ekonomickým 
a cenovým vývojem v zahraničí.  

 

• Kurz tak bude ve výsledku jen 
pozvolna posilovat k hodnotě 
25 CZK/EUR na konci roku 2021. 
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Zvýšení sazeb konzistentní s prognózou 

• S prognózou je konzistentní 
nárůst domácích tržních 
úrokových sazeb v tomto  
a příštím čtvrtletí následovaný 
jejich poklesem. 

• Nárůst sazeb odráží zejména 
přetrvávající domácí 
nákladové tlaky a v menší míře 
vpředhledící reakci měnové 
politiky na sekundární dopady 
změn nepřímých daní v příštím 
roce a na začátku roku 2021.  

• V následném poklesu 
domácích úrokových sazeb  
se projeví zejména přetrvávající 
záporné úrokové sazby  
v eurozóně, doprovázené 
pokračujícím kvantitativním 
uvolňováním ECB.  
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Více „stagflační“ prognóza oproti minulé SZ 

• Za vyšší prognózou inflace stojí 
i) silnější domácí nákladové tlaky, 
ii) slabší koruna a iii) vyšší 
dopady daňových změn. 

• Prognóza růstu HDP se 
přehodnocuje směrem dolů 
především vlivem zhoršeného 
zahraničního výhledu. 

• Mzdová dynamika bude oproti 
minulé prognóze v letech 2019  
a 2020 lehce vyšší vlivem více 
setrvačného aktuálního vývoje  
a zapracování dalšího zvýšení 
minimální mzdy od začátku 
příštího roku. 

• Kurz koruny bude ve srovnání  
s minulou predikcí posilovat 
znatelně pozvolněji vlivem 
horšího zahraničního výhledu.  
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Faktory posunu trajektorie tržních sazeb 

Vyšší domácí úrokové sazby: 
• Počáteční podmínky (nižší 

efektivita práce a pozorovaný 
tarifní růst mezd). 

• Slabší krátkodobá prognóza 
kurzu  

• Proinflační dopad expertních 
úprav, které zahrnují i) posun 
změn DPH v čase, ii) zvýšení 
minimální mzdy a iii) strnulejší 
mzdový růst. 

 

 

V přibližně neutrálním příspěvku 
zahraničí se kompenzují vliv 
horšího výhledu zahraničního HDP  
a PPI a jimi vyvolaného slabšího 
kurzu na prognóze (kurz jako 
vestavěný stabilizátor). 
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MĚNOVĚPOLITICKÉ ROZHODNUTÍ  
7. 11. 2019 
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MP sazby beze změny 

Bankovní rada ČNB na svém jednání 7. 11. 2019 ponechala úrokové 
sazby beze změny, tj. 2T repo zůstává na 2 %, diskontní sazba  
na 1 % a lombardní sazba na 3 %.  

 

• Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady, dva členové 
hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. 

 

• S prognózou je konzistentní nárůst domácích tržních úrokových sazeb  
v tomto a příštím čtvrtletí následovaný jejich poklesem od poloviny roku 
2020.  

 

• Avšak bankovní rada vyhodnotila bilanci rizik této prognózy jako 
protiinflační. 

− Protiinflační rizika vyplývají především ze situace v zahraničí, která se může se 
zpožděním negativně odrazit ve vývoji otevřené české ekonomiky. 
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Děkujeme za pozornost 

www.cnb.cz 
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