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Měnověpolitické rozhodnutí Bankovní rada ČNB na svém jednání 3. listopadu 2022 

ponechala dvoutýdenní repo sazbu na úrovni 7 %. ČNB 

bude i nadále bránit nadměrným výkyvům koruny.

Pro toto rozhodnutí hlasovalo 5 členů bankovní rady.

Dva členové hlasovali pro zvýšení o 75 b. b.

Se základním scénářem prognózy je konzistentní nárůst 

tržních úrokových sazeb následovaný jejich postupným 

poklesem v průběhu příštího roku.

Horizont měnové politiky základního scénáře je t+5, první 

polovina roku 2024, což je mírně vzdálenější horizont oproti 

standardnímu nastavení v minulosti.

Poslední MP jednání v tomto roce bude 21. prosince 2022.
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Předpoklady zahraničního vývoje
Posun zahraničních předpokladů stagflačním směrem.

Zhoršený výhled ekonomické aktivity efektivní eurozóny 

odráží rychle slábnoucí globální poptávku a zhoršující se 

sentiment domácností.

Do zvýšení výhledu cen výrobců v efektivní eurozóně se 

promítají zejména vyšší ceny elektřiny a zemního plynu 

v Evropě. 

Očekávaná úroveň tržní úrokové sazby 3M EURIBOR se 

oproti minulé prognóze posouvá znatelně výše v důsledku 

výraznější reakce ECB na rychle rostoucí inflaci.

Výhled ceny ropy předpokládá její pokles a oproti minulé 

prognóze je mírně nižší. Pokles ceny ropy odráží zpomalení 

globálního ekonomického růstu v příštím roce. 3



Předpoklady o vládní spotřebě a fiskálním impulzu

Růst nominální spotřeby vládních institucí letos 

v celoročním úhrnu zvolní ke 3 %. Na jejím růstu, byť 

utlumeném, se bude podílet navýšení výdajů zejména 

ve zdravotnictví a školství souvisejících s příchodem 

ukrajinských uprchlíků, ale také očekávané navýšení 

mezd a platů.

Fiskální politika letos lehce tlumí růst HDP. To je dáno 

odezníváním podpůrných programů z doby pandemie. 

Restriktivní dopad ukončení programů je v tomto roce 

zčásti vyvažován opatřeními na příjmové a výdajové 

straně veřejných rozpočtů v souvislosti s pomocí 

uprchlíkům, nárůstem inflace a cen energií. V příštím 

roce bude naopak fiskální politika mírně expanzivní.
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Prognóza celkové inflace Celková inflace se ve čtvrtém čtvrtletí 2022 zvýší nad 18 %, 

poté začne klesat a v první polovině roku 2024 se vrátí do 

blízkosti 2% cíle.

K dalšímu mírnému zvýšení celkové inflace přispěje zejména 

zrychlení růstu regulovaných cen a cen potravin při nadále 

vysoké jádrové inflaci. 

V příštím roce se nákladové tlaky s přispěním všech složek, 

domácích i dovezených, dále zmírní a inflace bude klesat. 

K tomu v základním scénáři prognózy přispívá i růst 

úrokových sazeb na konci letošního roku.

Inflace v říjnu dosáhla 15,1 % (prognóza byla 17,4 %), když 

byla výrazně ovlivněna promítnutím „úsporného tarifu“ 

a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie do cen 

elektřiny.
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Struktura inflace

Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu výrazně zpomalil z důvodu poklesu dynamiky regulovaných cen.

Dynamika regulovaných cen citelně zpomalila zahrnutím „úsporného tarifu“ do výpočtu indexu spotřebitelských cen. 

Bez zahrnutí „úsporného tarifu“ a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie by celková inflace dosáhla 18,6 %.

Jádrová inflace v říjnu zpomalila jen mírně. Naopak růst cen potravin v říjnu znatelně zesílil, což odráželo zdražení 

napříč všemi kategoriemi potravin.
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Prognóza složek inflace
Jádrová inflace se ve čtvrtém čtvrtletí začne snižovat. 

Její pokles bude pokračovat i v příštím roce za přispění 

zpřísněných domácích měnových podmínek spolu se 

zchlazením trhu práce a ekonomické aktivity. Pokles 

jádrové inflace bude podpořen i pomalu odeznívajícím 

růstem cen průmyslových výrobců v zahraničí.

Dynamika regulovaných cen bude v letech 2022–2023 

mimořádně vysoká, a to i přes tlumící efekt vládních 

opatření, až v roce 2024 lze očekávat výrazné zklidnění.

Zdražování potravin bude kulminovat na přelomu roku. 

Přispívá k němu zejména růst cen světových agrárních 

komodit.

Ceny pohonných hmot vlivem slábnoucí poptávky 

i vysoké srovnávací základny v prvním pololetí 2023 

meziročně poklesnou. 
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Inflační tlaky: poptávka nebo nabídka

V celkové inflaci se letos výrazně promítaly zejména 

nákladové faktory, ale významně zvýšená byla i inflace 

tažená poptávkou.

Poptávkové inflační tlaky identifikované s pomocí 

souhrnného indikátoru trhu práce LUCI jsou patrné ve 

vývoji cen všech hlavních segmentů spotřebního koše 

s výjimkou cen pohonných hmot.

Přístup inspirovaný analýzou Fedu (A. Shapiro –

poptávkový tlak charakterizuje souběžný růst ceny 

a objemu prodeje) také potvrdil, že jádrová inflace byla 

v posledním roce tažena jak poptávkovými, tak 

nabídkovými faktory, přičemž síla poptávkových vlivů 

v létě letošního roku zeslábla.
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Ziskovost firem a marže

Cenové tlaky v ekonomice je možné hodnotit pomocí 

rozkladu deflátoru HDP jakožto indikátoru vývoje cen 

hrubé přidané hodnoty vytvořené v tuzemské ekonomice.

V prvním pololetí letošního roku k růstu deflátoru HDP 

nejvíce přispěly náhrady na zaměstnance, zisky 

domácností (živnostníků) a čisté daně.

Zisky podnikajících domácností se aktuálně pohybují nad 

trendovou úrovní. Zisky podniků se pak drží v blízkosti 

trendu. 

Dosud výrazně kladná mezera marží odrážející zvyšování 

cen nad rámec růstu nákladů se začne v příštím roce 

uzavírat v návaznosti na zchlazení domácí poptávky 

i dosavadní zpřísňování měnové politiky.
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Prognóza růstu reálného HDP

Růst HDP letos zvolní ke 2 %. V roce 2023 ekonomická aktivita 

mírně poklesne a v roce 2024 obnoví svůj růst v tempu cca 2,5 %.

Brzdou ekonomického růstu bude v nejbližších čtvrtletích dále 

se zhoršující finanční situace českých firem a domácností, 

zchlazení poptávky v zahraničí a přetrvávající problémy 

v globálních dodavatelských řetězcích.

Spotřeba domácností bude klesat po většinu příštího roku 

z důvodu hlubokého propadu reálných příjmů a vyčerpání polštáře 

vynucených úspor. Pokles spotřeby bude tlumen fiskální politikou 

pouze z části.

Růst fixních investic se počátkem příštího roku zastaví vlivem 

poklesu zahraniční poptávky a zhoršení finanční situace podniků. 

Ochlazení zahraniční poptávky a přetrvávající nedostatek 

součástek a materiálů se projeví zpomalením růstu vývozu 

a vysokou tvorbou zásob.

„Rychlý odhad“ HDP pro 3Q 2022 byl v souladu s prognózou.
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Trh práce 

Trh práce se pohledem souhrnného indikátoru LUCI

bude ochlazovat. K tomu přispěje především vývoj mezd 

a nákladů, které navrátí v roce 2024 trh práce blízko 

rovnováze.

V návaznosti na přicházející reálné zpomalení bude 

pokračovat úbytek volných pracovních míst, zastaví se 

růst zaměstnanosti a mírně vzroste míra 

nezaměstnanosti. 

Nominální mzdový růst znatelně zrychlí v tržních 

i netržních odvětvích, což bude částečně zmírňovat 

pokles mezd v reálném vyjádření. Reálné příjmy se však 

letos výrazně propadnou, neboť tempo růstu nominálních 

mezd bude za inflací zaostávat. 
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Prognóza úrokových sazeb

Se základním scénářem jarní prognózy je konzistentní další 

nárůst tržních úrokových sazeb následovaný jejich 

pozvolným poklesem v příštím roce.

Prognózovaný nárůst sazeb odráží snahu snížit na 

horizontu měnové politiky inflaci do blízkosti 2%, a to 

na pozadí zpřísňování měnové politiky ECB. Trajektorie 

úrokových sazeb současně reflektuje fakt, že silné vnější 

nákladové tlaky dále neeskalují. 

Centrální banka při nastavování úrokových sazeb aktuálně 

hledí na horizont měnové politiky vzdálený 15–21 měsíců, 

tedy na období ležící o čtvrtletí blíže okamžiku rozhodování, 

než tomu bylo v minulé prognóze. Tímto obdobím – shodně 

jako v letní prognóze – je první pololetí 2024.
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Prognóza kurzu koruny

Koruna bude v nejbližších čtvrtletích dle prognózy  

zhruba stabilní.

Koruna lehce oslabí příští rok v návaznosti na zužující 

se úrokový diferenciál vůči eurozóně. Mírné 

posilování kurzu se obnoví až během roku 2024.

Česká národní banka bude i nadále bránit 

nadměrným výkyvům kurzu koruny.
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Rizika prognózy
Bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty základního scénáře prognózy jako výrazné a jdoucí oběma směry.

Proinflační rizika:

• rychlejší mzdový růst proti prognóze

• expanzivnější fiskální politika

• vyšší výhled zahraničních produkčních cen

• hrozba ztráty ukotvenosti inflačních očekávání 2% cílem ČNB a související riziko mzdově-inflační spirály

Protiinflační riziko:

• vzrůstající pravděpodobnost recese v Česku i zahraničí, tedy výraznější než prognózovaný útlum domácí 

spotřebitelské a investiční poptávky

• zavedení dodatečných opatření na omezení růstu cen energií na domácí či evropské úrovni

• rychlejší než očekávaný pokles jádrové inflace

Nejistoty:

• další vývoj válečného konfliktu na Ukrajině

• dostupnost a ceny energií

• budoucí nastavení zahraniční měnové politiky
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Eurizace úvěrů nefinančních podniků

K čerpání eurových úvěrů české podniky motivuje vysoký úrokový diferenciál.

V minulosti podíl rostl zčásti jako „přirozené kurzové zajištění“ exportujících firem s eurovými příjmy a většina 

eurových úvěrů byla čerpána firmami ve zpracovatelském průmyslu a developery. Část výrazného nárůstu 

cizoměnových úvěrů v letošním roce jde na vrub růstu cen a energetickému sektoru.

Eurizace úvěrů snižuje účinnost transmise sazeb a případné oslabení koruny zvyšuje korunové splátky 

cizoměnových úvěrů – riziko pro finanční stabilitu. 15
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