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Měnověpolitické rozhodnutí

Bankovní rada ČNB na svém jednání 5. srpna 2021 zvýšila
dvoutýdenní repo sazbu o 25 bazických bodů na 0,75 %.
Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 1,75 %,
diskontní sazbu ponechala na 0,05 %.
Pro toto rozhodnutí hlasovali 4 členové bankovní rady.
1 hlasoval pro zvýšení repo sazby o 50 b. b. a 2 hlasovali pro
ponechání sazeb beze změny.
Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o makroekonomickou prognózu ČNB. S prognózou je konzistentní
růst tržních úrokových sazeb od poloviny letošního roku.

Bankovní rada v srpnu vyhodnotila nejistoty a rizika letní
prognózy v souhrnu jako slabě protiinflační.
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• Růst v efektivní eurozóně dosáhne v letošním roce 4 %

Předpoklady zahraničního vývoje

a umožní návrat HDP na předpandemickou úroveň již na
přelomu roku. Ve 2.čtvrtletí 2021 růst dosáhl 11,6 %
(prognóza 11,7 %).

• Tahounem růstu je postupný náběh poptávky a produkce
v sektoru služeb při rostoucí proočkovanosti populace.

• Prudký nárůst výrobních cen, ve kterém se spolu
s vývojem cen komodit a narušením dodavatelských
řetězců promítala také silná poptávka v průmyslu, bude
pozvolna odeznívat. Meziroční růst PPI v efektivní
eurozóně v červenci zrychlil na 10,8 % (prognóza 8,4 %).

• Cena ropy bude v následujících dvou letech mírně klesat
z aktuálně zvýšených hodnot (prozatím ve 3. čtvrtletí 73
USD/barel versus prognóza 71,8 USD/barel)

• Výhled sazby 3M EURIBOR setrvává v záporných
hodnotách. Očekává se postupné snižování nákupů aktiv
v rámci programů ECB.
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Předpoklady o vládní spotřebě a fiskálním impulzu
• Role fiskální politiky je nadále významná, ale efekty
podpůrných opatření postupně odezní.

• Spotřeba vlády letos poroste, avšak pomaleji než minulý
rok. Její nemzdová složka bude posílena mimořádnými
výdaji ve zdravotnictví v souvislosti s vakcinací a testováním.

• Fiskální impulz zůstane i letos znatelně kladný v důsledku
opatření na podporu příjmů a spotřeby domácností. Ve druhé
polovině roku začne fiskální impulz postupně slábnout, když
odezní většina dočasných podpůrných opatření (např.
ošetřovné, Antivirus a kompenzační bonus).

• V roce 2022 bude restriktivní působení plynoucí z odeznění
podpůrných opatření tlumeno mimořádnou valorizací
důchodů a čerpáním EU fondů.
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Předpoklady o pandemii a aktuální vývoj
• Prognóza předpokládá, že případné zhoršení pandemické
situace nepovede nutně k opětovnému zavedení
plošných uzavírek v ekonomice s výraznými
hospodářskými dopady.

• V návaznosti na pokračující domácí i zahraniční vakcinaci
obyvatelstva bude i ve druhé polovině letošního roku
pokračovat zotavování tuzemské ekonomiky.

• Rozvolnění vztahu mezi vývojem pandemie
a hospodářským výkonem:

•
•
•
Zdroj: Our Wolrd in Data

dopady posledních epidemiologických opatření do
průmyslu byly mírné
spotřeba domácností přestává být svázaná s pandemickým
vývojem
přizpůsobení ekonomiky pandemii a pokračující očkování.
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Prognóza celkové inflace

• Celková inflace se ve druhé polovině roku zvýší znatelně nad
horní hranici tolerančního pásma, během příštího roku bude
zpomalovat směrem k cíli s přispěním zpřísnění měnové
politiky.
• Ke zrychlení celkové inflace povede přetrvávající silná
jádrová inflace a vysoká dynamika cen pohonných hmot.
Vedlo toho oživí dynamika cen potravin a obnoví se i růst
regulovaných cen.
• Měnověpolitická inflace na horizontu měnové politiky klesne
do blízkosti 2 % a bude se nacházet mírně pod celkovou
inflací vlivem zvyšování spotřebních daní na tabákové výrobky
• Inflace se v červenci dosáhla 3,4% (prognóza 3,0 %) a v
srpnu dále zrychlila na 4,1 % (prognóza 3,1%). Pozorovaná
inflace je tak výrazně nad prognózou.
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Struktura inflace

• Meziroční celková inflace v červenci a srpnu zrychlila výrazně
nad horní hranici tolerančního pásma cíle ČNB.
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• Zrychlení jádrové inflace odráží růst cen služeb i zboží. Růst cen
služeb je tažen:
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• imputovaným nájemným v návaznosti na výrazný růst cen
nemovitostí a cen ve stavebnictví,
• s otevřením ekonomiky dále zrychlil růst cen v restauracích
a v ubytovacích službách.
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• Růst cen potravin nadále zrychloval. V červenci byl vývoj cen
potravin nejvíce ovlivněn odezněním poklesu cen zeleniny
a masa. V srpnu růstem cen mléčných a pekárenských výrobků.

• Nadále výrazný příspěvek cen pohonných hmot k inflaci odráží
vývoj světových cen ropy.
• Dynamika regulovaných cen je prozatím nevýrazná.
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Prognóza složek inflace

• Nevýraznější odchylky od prognózy nastaly u jádrové inflace
a růstu cen potravin.
• Prognóza předpokládá, že domácí poptávkové tlaky a svižný růst
průmyslových cen v zahraničí budou brzdit výraznější zvolnění
jádrové inflace.
• Růst cen potravin se začne zvyšovat a svého vrcholu dosáhne
koncem letošního roku v důsledku nedávného růstu světových
zemědělských cen.

• Dočasně utlumený růst regulovaných cen se ke konci roku
začne strmě zvyšovat vlivem zdražení cen energií pro
domácnosti.
• Růst cen PHM naopak zpomalí při stabilizaci resp. mírném
poklesu cen ropy.
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Prognóza růstu reálného HDP

• Uvolnění protiepidemických opatření s sebou přineslo citelné
oživení domácí ekonomické aktivity.
• Obnovení hospodářského růstu bude taženo výrazně oživující
spotřebou domácností, k čemuž přispěje mimo jiné také
utrácení části nuceně vytvořených úspor z doby uzavírek.
• Tuzemská ekonomika tak letos vzroste o 3,5 % s přispěním
všech složek HDP vyjma čistého vývozu. Příští rok růst
dále zrychlí lehce nad 4 %, což pomůže k návratu celkové
ekonomické aktivity na úroveň před pandemií.
• Meziroční růst české ekonomiky byl ve 2. čtvrtletí 2021
mírně pod prognózou ČNB (prognóza 9,0% versus
skutečnost 8,2 %).
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Reálný HDP – 2. čtvrtletí 2021
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• Ve směru nižší dynamiky HDP ve 2. čtvrtletí 2021 oproti prognóze takřka výhradně působil příspěvek čistého vývozu
odrážející pomalejší růst vývozu zboží a služeb, když růst dovozu odpovídal prognóze. Mírně pomalejší byl i růst
spotřeby vlády.
• Růst tažen spotřebou domácností a tvorbou hrubého kapitálu.
• Spotřeba domácností se nacházela výrazně nad předpoklady prognózy. Mírně vyšší byla i tvorba hrubého kapitálu,
a to hlavně vlivem výraznějšího příspěvku změny stavu zásob (kvůli přetížení výrobních a dodavatelských řetězců).
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Trh práce – LUCI
• Se znovuotevřením ekonomiky se celková situace na trhu
práce stabilizovala.
• Pandemie a protiepidemická opatření nevedla k úplnému
zchlazení trhu práce, který tak působí i nadále proinflačně.
• Souhrnný indikátor LUCI stále nad rovnovážnou hodnotou.

• S oživením trhu práce včetně mzdové dynamiky se v příštím
roce souhrnný indikátor LUCI opětovně mírně zvýší.

11

Trh práce – mzdy

• Růst fundamentálních tržních mezd začne pozvolna zrychlovat
v závěru letošního roku v důsledku rychle se obnovující
poptávky po práci (působit bude navíc předpokládané zvýšení
minimální mzdy od ledna 2022 o 1 000 Kč).
• Růst mezd v netržních odvětvích v nejbližších letech viditelně
zpomalí.
• Růst průměrné mzdy v 2. čtvrtletí 2021 zrychlil na 11,3 %
(prognóza ČNB 12,0 % mzr.), což bylo výsledkem zrychlení
dynamiky v tržních i netržních odvětvích.

• Rozkolísaný růst mezd v tržních odvětvích je ovlivněn nízkou
srovnávací základnou (výpadek mezd pracovníků pobírajících
ošetřovné nebo částečnou náhradu mzdy) a výplatou
mimořádných „covidových“ odměn ve zdravotnictví
v letošním druhém čtvrtletí.
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Trh práce
• V době pandemie bylo zaznamenáno zkracování pracovních
úvazků spíše než propouštění.

• Zaměstnanost začne růst koncem letošního roku, což bude
spojeno zejména s pokračujícím oživováním ekonomického
růstu. Poroste počet zaměstnanců i podnikatelů.
• Obecná míra nezaměstnanosti se ve zbytku letošního roku
v důsledku znovuotevření ekonomiky mírně sníží.
• Předběžný údaj: obecná míra nezaměstnanosti ve 2. čtvrtletí
2021 dosáhla 3 % (prognóza 3,4 %)
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Prognóza kurzu koruny
• Oživení celkové poptávky, vývoz doposud nedokončené
výroby a zlepšení sentimentu povedou k pokračujícímu
posilování kurzu koruny.
• Ke zhodnocení koruny přispěje i rozšiřující se úrokové
rozpětí vůči eurozóně dané růstem domácích tržních
sazeb.
• Zpevňující kurz koruny v průběhu příštího roku přispěje
k návratu inflace na 2% cíl.
• Průměr za 3. čtvrtletí 2021 prozatím 25,60 CZK/EUR
(25,40 CZK/EUR v prognóze).
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S prognózou je konzistentní růst tržních úrokových sazeb
od poloviny letošního roku.

Prognóza úrokových sazeb
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• Plnění inflačního cíle na horizontu měnové politiky vyžaduje
zpřísnění měnové politiky a postupný návrat tržních
úrokových sazeb na jejich předpandemickou úroveň.
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• Reakce sazeb sníží inflaci do blízkosti 2% cíle v příštím roce.

30% interval spolehlivosti
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Rizika prognózy
Bankovní rada v srpnu vyhodnotila nejistoty a rizika prognózy v souhrnu jako slabě protiinflační
Proinflační riziko:

• možný větší rozsah či delší trvání přetíženosti globálních dodavatelských řetězců, které by se mohlo
promítnout do ještě silnějšího růstu produkčních cen
Protiinflační riziko:

• možné výraznější než prognózované posílení kurzu vlivem většího přílivu kapitálu
• nejistoty spojené s vývojem domácí ekonomické aktivity
• budoucí potřeba fiskální konsolidace
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Simulace pozvolnějšího růstu sazeb

Výhled inflace zřetelně nad cílem vyžaduje reakci
měnové politiky. Nejistota ohledně domácího
ekonomického vývoje však může představovat
argument pro růst sazeb v postupnějších krocích, než
pro nejbližší období implikuje prognóza.
Měnově-politická simulace pozvolnějšího růstu sazeb
ve druhé polovině letošního roku
• Při a zachování ukotvenosti inflačních
očekávání vzroste inflace na horizontu měnové
politiky ve srovnání se základním scénářem pouze
lehce.

• Při ztrátě ukotvenosti inflačních očekávání na
horizontu měnové politiky výrazně přestřelí cíl.
Poslední vývoj inflace dále posiluje potřebu
zvyšování sazeb ve snaze zabránit odpoutání
inflačních očekávání od cíle.
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Děkuji za pozornost
Tomáš Holub
člen bankovní rady ČNB

tomas.holub@cnb.cz

