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Prognóza růstu HDP  

Růst HDP (meziročně v %; příspěvky v p. b.) 

• Dynamika HDP bude letos blízko 2 %. 

V příštím roce růst zrychlí na 3,5 %  

a podobného tempa dosáhne i v roce 

2023. 

• Domácí ekonomická aktivita bude až 

do poloviny příštího roku tlumena 

přetrvávajícími problémy v globálních 

výrobních a dodavatelských řetězcích, 

naopak protiepidemická opatření 

nebudou mít významné ekonomické 

dopady.  

• Růst HDP bude nadále viditelně 

rozkolísaný, přičemž bude tažen 

zejména spotřebou domácností  

a investicemi.  
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Pandemická situace 

• Během října začal znatelně narůstat 

počet nově nakažených osob. 

V meziročním srovnání je nicméně 

patrné, že zhoršování pandemie 

nedosahuje proporcí loňského 

podzimu, neboť počet 

hospitalizovaných osob je proti loňsku 

nižší.  

• Očekávaný nárůst počtu nakažených 

a hospitalizovaných ve zbytku roku 

bude tlumen solidní proočkovaností 

nejrizikovějších skupin populace 

(60+) a také vysokou mírou prodělání 

onemocnění v populaci.  

• Prognóza předpokládá, že případné 

zpřísnění protiepidemických opatření 

během nadcházejících měsíců přinese 

pouze minimální ekonomické 

dopady. 



Vývoj inflace 

• V období po znovuotevření ekonomiky 

pozorujeme silný plošný růst cen. 

Zrychlení cenového růstu je patrné 

zejména ve službách, ačkoli ceny zboží 

také rostly výrazně. 

• Celková inflace se na přelomu roku dále 

znatelně zvýší a v prvním čtvrtletí 2022 

dosáhne téměř 7 %. 

• V příštím roce inflace zvolní díky 

zpřísňování měnových podmínek  

v kurzové i úrokové složce a vlivem 

odeznění mimořádných proinflačních vlivů 

z letošního roku. 

Inflace (meziroční v %) 
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Struktura inflace 

• K nárůstu celkové inflace přispěje 

jádrová inflace a rovněž zdražování 

potravin a pohonných hmot. Po 

dočasném poklesu v letošním čtvrtém 

čtvrtletí výrazně vzroste také dynamika 

regulovaných cen.  

 

 

 
• K růstu jádrové inflace významně přispívá 

zrychlující dynamika imputovaného 

nájemného. V něm se projevuje souběh 

pokračujícího výrazného zdražování 

nemovitostí a sílícího růstu cen 

stavebních prací a výrobků ve 

stavebnictví. 



Cenové vlivy ze zahraničí 

Dovozní ceny (meziroční změny v %, příspěvky v p. b.) 

Ceny ropy a ostatních komodit                               

(ropa v USD/barel, ostatní: index leden 2017 = 100) 
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Výrobky Potraviny Dovozní ceny

• Aktuální nedostatek energetických 

surovin se promítá ve skokovém růstu 

jejich cen, které atakují historická 

maxima. 

• Nebývale vysoké ceny energií podle 

očekávání trhů odezní s koncem 

nadcházející zimy, zvýšené však 

zůstanou až do začátku roku 2023. 

• Zdražení energií koncem letošního roku 

se v domácích spotřebitelských cenách 

prozatím neprojeví, neboť bude 

převáženo dočasným odpuštěním DPH 

na elektřinu a zemní plyn. 

• K růstu dovozních cen přispívají 

zejména ceny minerálních paliv  

a polotovarů. 

• Riziko sekundárních dopadů do domácích 

cen. 
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Domácí poptávkové tlaky 

• Vedle často diskutovaných – převážně 

zahraničních – nákladových vlivů 

k aktuálně rychlému růstu 

spotřebitelských cen významně přispívá 

také silně proinflační domácí prostředí. 

• Silné domácí poptávkové faktory jsou 

důsledkem jen částečného zchlazení trhu 

práce při výrazném uvolnění 

hospodářských politik.  

• Ochota spotřebitelů akceptovat za 

výrobky a služby vyšší ceny umožňuje 

další zvyšování ziskových marží podniků.  

• Poptávkové klima včetně situace na trhu 

práce nejsilněji ovlivňuje dynamiku cen 

služeb. 

• Ekonomika začíná operovat nad svým 

potenciálem, v příštím roce se kladná 

mezera výstupu bude postupně uzavírat. 

Mezera výstupu (v % potenciálního produktu) 



Trh práce 

• Pokles zaměstnanosti koncem letošního 

roku odezní, počet lidí bez práce se dále 

mírně sníží. Další snižování obecné míry 

nezaměstnanosti bude až do poloviny 

roku 2022 spíše nevýrazné, a to zejména 

v návaznosti na útlum v průmyslu. 

• S postupným oživováním poptávky po 

práci dynamika fundamentálních 

tržních mezd zrychlí. Bude podpořena  

i dalším nárůstem minimální mzdy  

a částečným průsakem vysoké inflace do 

dynamiky ceny práce. 

• V netržních odvětvích porostou 

v následujících letech platy ve srovnání 

s předpandemickou dobou mírnějším 

tempem. 

• Na trhu práce se bude opět zvyšovat 

napětí po jeho předchozím částečném 

zchlazení. 

Zaměstnanost a míra nezaměstnanosti           

(podzimní prognóza a skutečnost, mzr., %, s. o.) 

Nominální mzdy (mzr. v %) 
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Fiskální politika 

• Spotřeba vlády letos roste, avšak 

vlivem loňské vysoké srovnávací 

základny její růst zvolňuje. Nominální 

nemzdová složka spotřeby vlády je 

letos posílena mimořádnými výdaji ve 

zdravotnictví v souvislosti s pandemií. 

• Fiskální podpora ekonomické aktivity 

se letos oproti minulému roku zmírní, 

působit bude skrze podporu příjmů  

a spotřeby domácností. 

• V příštím roce bude fiskální impulz 

vlivem odeznění většiny podpůrných 

opatření dynamiku HDP zpomalovat.  



Očekávaná inflace 

Inflační očekávání domácností dle EK (saldo) 

Inflační očekávání v horizontu tří let (v %) Inflační očekávání v ročním horizontu (v %) 

• V české ekonomice se dále kumulují 

signály o růstu inflačních očekávání. 

• Ukotvenost inflačních očekávání 

zřetelně slábne u nefinančních podniků, 

které dle průzkumu Svazu průmyslu  

a dopravy ČR a ČNB očekávají v tříletém 

horizontu cenový růst až k 3,6 %. 

• Inflační očekávání analytiků se 

v posledních měsících rovněž postupně 

zvyšují, v tříletém horizontu jejich odchylka 

od inflačního cíle také lehce narostla. 

• Ukazatel inflace vnímané domácnostmi  

v šetření Evropské komise od počátku 

letošního roku výrazně vzrostl, stejně jako 

očekávání domácností o vývoji inflace 

v ročním horizontu. 



Kurz koruny 

• Ve čtvrtém čtvrtletí 2021 kurz posílí na 

průměrnou hodnotu 25 CZK/EUR 

zejména vlivem rychle se rozšiřujícího 

úrokového diferenciálu. 

• V průběhu příštího roku se do 

zpevňování koruny také promítne 

odeznění zakolísání domácího 

průmyslu a oživení vývozu. Proti tomu 

bude působit pozvolné zpřísňování 

politiky ECB.  

• Koncem roku 2023 se bude kurz 

koruny pohybovat pod hladinou 

24 CZK/EUR. 

CZK/EUR 
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Tržní úrokové sazby 
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• S prognózou je konzistentní strmý nárůst 

tržních úrokových sazeb ve zbytku 

letošního a začátkem příštího roku. 

• Razantní nárůst úrokových sazeb reaguje 

na souběh mimořádných domácích  

i zahraničních inflačních tlaků. 

• V průběhu roku 2022 se úrokové sazby 

začnou pozvolna snižovat k 3% 

měnověpoliticky neutrální úrovni, jelikož 

bude nastartován pokles inflace k cíli díky 

předchozímu výraznému nárůstu sazeb. 



Měnověpolitické rozhodnutí v listopadu 2021 

Toto razantní zvýšení úrokových sazeb má za cíl 

• navrátit inflaci do blízkosti 2% cíle na horizontu měnové politiky, tedy za 12–18 měsíců, a 

• podpořit ukotvenost inflačních očekávání firem a domácností. 

Bankovní rada vyhodnotila nejistoty a rizika prognózy jako výrazné. 

Bankovní rada je připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb v souladu s podzimní 
prognózou. 

 

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 4. listopadu 2021 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu  

o 125 bazických bodů na 2,75 %.  

 



Srovnání s minulou prognózou – domácí ekonomika 

• Prognóza růstu domácího HDP se pro 

letošek a téměř celý příští rok přehodnocuje 

níže z důvodu delších a výraznějších 

poruch v dodavatelských řetězcích 

(potažmo odstávek v domácím průmyslu). 

• Na přehodnocení prognózy inflace směrem 

nahoru se podílí silnější domácí poptávka  

a znatelně rychlejší růst cen v zahraničí 

odrážející se ve vyšší jádrové inflaci, vyšší 

ceny PHM, rychlejší zdražování cen 

potravin a silnější růst regulovaných cen. 

• Ve srovnání s 5. SZ porostou 

fundamentální mzdy rychleji na celé 

prognóze vlivem výraznějšího napětí na 

trhu práce, vyšší inflace a také vyššího 

nárůstu minimální mzdy. 

• V pevnějším kurzu koruny se promítá 

zejména rychleji se rozšiřující kladný 

úrokový diferenciál vůči eurozóně. 



Děkuji za vaši pozornost 

Marek Mora 

viceguvernér 
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