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Konec inflace v Čechách

viceguvernér, Česká národní banka



Poslání České národní banky

• Pečovat o cenovou stabilitu

• Pečovat o finanční stabilitu a dohlížet na bezpečné fungování finančního systému

• Vydávat bankovky a mince, řídit peněžní oběh

• Poskytovat státu a veřejnému sektoru bankovní služby
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14,2 %
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Cenová stabilita v delším období
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průměr

cílování inflace (1998) 2,8 %

cílování celkové inflace (2002) 2,3 %

cílování 2% inflace (2010) 2,2 %

3 roky 4,3 %

5 let 3,5 %

10 let 2,3 %



• Nastavení základní úrokové sazby reguluje tok 

financí v ekonomice

• 3 + 1 kanály působení:

• kurz, úroky, aktiva + očekávání

• Změna sazeb nejvíc působí za 12 – 18 měsíců

• Příklady transmise:

• Vysoké sazby zdražují úvěry, ale i zvyšují 

úročení vkladů

• Silnější koruna zlevňuje dovozy, ale i 

zhoršuje pozici exportérů

• Současná inflace jen výchozí bod, ovlivňujeme 

inflaci za rok: Jak bude doma i ve světě?

• Přicházející data snižují nejistotu

• Klíčová role prognózy (Zpráva o měnové 

politice) 4

Měnová politika: střílení lukem ve větru na běžící cíl
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• Inflace se v prvních čtyřech měsících letošního 

roku nacházela zřetelně nad prognózou. V 

dubnu dosáhla 14,2 %.

• Růst cen potravin a energií pro domácnosti, od 

března vliv vypuknutí válečného konfliktu.

• Inflace bude kulminovat okolo poloviny roku a 

na horizontu měnové politiky (tj. v roce 2023) 

se sníží do blízkosti 2% cíle. 

• Podle aktuálního odhadu však celková inflace 

zůstane velmi vysoká i po celý zbytek 

letošního roku vlivem války na Ukrajině. 
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Inflace zůstane velmi vysoká celý letošní rok

Prognóza celkové inflace

(meziročně v %)
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• Vlivem poptávkových a nabídkových faktorů se 

inflace výrazně vzdaluje od 2% inflačního cíle.

• Ve zrychlování jádrové inflace má významný 

příspěvek i imputované nájemné (náklady na 

vlastnické bydlení).

• Vysoký růst regulovaných cen odráží výrazné 

zdražení energií (plus obnovení DPH na elektřinu 

a plyn od ledna 2022).

• Růst cen potravin zrychluje, k poptávkovým 

tlakům se přidává zdražování světových cen 

agrárních komodit.

• Růst cen pohonných hmot zrychlil zejména z 

důvodu růstu světových cen ropy.

• Ve směru sílících cenových tlaků aktuálně působí 

válka na Ukrajině. 6

Dokonalá inflační bouře

Struktura inflace

(meziroční změny v %, příspěvky v p. b.)
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• Současná vlna zdražování je plošný a poměrně 

intenzivní jev.

• Ve druhé polovině loňského roku výrazně zesílil 

růst cen napříč kategoriemi spotřebního 

koše. Nejvíce v oblastech doprava, odívání a 

obuv, bydlení.

• Na konci roku 2021 se oproti roku 2019 většina 

položek spotřebního koše posunula k vyšším 

cenovým růstům.
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Zdražil skoro celý spotřební koš

Meziroční růst cen v prosinci 2019 a 2021
(podíl na spotřebním koši v ‰)



Ceny bydlení: investice, nebo spotřeba?
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Nájemné

Služby související s 
bydlením

Elektřina, teplo, plyn, 
paliva

Bytové vybavení, 
zařízení, opravy

Zbytek spotřebního 
koše: 67 %

Tržní cena nových 
bytů/domů

Samostavitelství

Renovace a přestavby 
rodinných domů

Renovace bytových 
domů (fond oprav)

Rekonstrukce a údržba

Realitní zprostředkování

Imputované 
nájemné: 
12,2 %

18,3 %

27,8 %

19,8 %

10,8 %

20,1 %

3,2 %



Mezinárodní srovnání: HICP inflace
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Mezinárodní srovnání: HICP jádrová inflace
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• Rekordně nízká nezaměstnanost, růst příjmů, 

silná poptávka (už před covidem)

 V ČR už delší dobu nejvyšší jádrová inflace 

mezi zeměmi EU

Ceny nemovitostí rostou v ČR nejrychleji v EU

• Nejistoty:

• Budou spotřebitelé ochotní platit stále vyšší 

ceny?

• Jak se projeví vysoká cena plynu, elektřiny a 

emisních povolenek na složenkách?

• Kolik zbude domácnostem po zaplacení 

energií?

• Není domácnost jako domácnost: kdo má 

úspory a kdo už nemá kam sáhnout?
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Ceny u nás rostou rychleji kvůli silné poptávce

Nezaměstnanost ve vybraných zemích

(v %)

2,3 %
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• Česká ekonomika loni po pandemickém útlumu 

vzrostla o 3,6 %.

• Tahounem oživení od jara 2021 byla spotřeba, 

především díky:

• odložené spotřebě a nahromaděným 

úsporám

• rychle rostoucím mzdám

• štědré fiskální politice

• Českou ekonomiku v roce 2021 brzdily 

problémy v globálních dodavatelských 

řetězcích, které vedly k poklesu exportu a

hromadění nedokončené průmyslové produkce.

• Růst spotřeby se zastaví v důsledku propadu 

reálných příjmů a růstu sazeb, dokončování 

produkce povede k růstu vývozu.
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Ekonomická aktivita

Struktura růstu HDP

(meziroční změny v %, příspěvky v p. b., stálé ceny, sezonně očištěno)
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• Růst průmyslové produkce je nadále brzděn:

• nedostatkem materiálu a komponent

• nedostatkem zaměstnanců

• V poslední době přebírá dominanci nedostatek 

materiálu

• Finanční problémy nejsou limitací průmyslu

• Solidní poptávka po rozvolnění 

protiepidemických opatření
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Bariéry růstu v průmyslu

Bariéry růstu v průmyslu
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• V souladu s prognózou byla zvýšena základní 

úroková sazba 2T repo na 5,75 %

• Nelze vyloučit další zvýšení, po zbytek roku je 

pravděpodobná zhruba stabilita sazeb, která je 

ale závislá na:

• stabilitě inflačních očekávání

• krocích ECB a Fedu

• globální situaci a nejistotě (Ukrajina)

• vývoji kurzu koruny

• míře nárůstu cen energií a dopadu do 

spotřeby domácností

• fiskální politice a rychlosti snižování schodku 

veřejných financí

• délce trvání přetížení globálních výrobních a 

dodavatelských řetězců
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Zatím posledním krokem bylo zvýšení sazeb 5. 5. 2022

Vývoj úrokových sazeb

(2T repo sazba v %)

0

1

2

3

4

5

6

1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22



Děkuji za vaši pozornost

Více informací na www.cnb.cz

Doporučené publikace ČNB:

• Zpráva o měnové politice

• Zpráva o finanční stabilitě

• Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem

• Globální ekonomický výhled


