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Co měnová politika (z)může a ne(z)může?

• Tradiční funkce měnové politiky spočívá v tzv. „opírání se proti 
větru“ (leaning against the wind) – nic víc a nic méně 

• Měnová politika je úspěšná, když se jí daří tlumit hospodářský  
a finanční cyklus a stabilizovat inflaci; odstranění cykličnosti 
jako takové není v jejích silách 

• Měnová politika působí prostřednictvím různých kanálů 
(zprostředkovacích trhů): peněžní, úvěrový, kurzový, kanál cen 
aktiv, kanál očekávání 

• Transmisní mechanismus se vyznačuje zpožděními, která jsou 
dlouhá, proměnlivá, neurčitá a nespolehlivá 

• Na veličiny (poptávka, inflace), na které je především zaměřena 
měnová politika, působí i další exogenní faktory (vnější 
poptávka, ceny surovin, riziková prémie) a politiky (daně, 
vládní výdaje, strukturální politiky, politiky zaměstnanosti) 

Měnová politika pouze spoluvytváří makroekonomický rámec, 
ve kterém soukromý sektor a vládní politiky generují 
hospodářský růst (a rozvoj) 
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Co je cenová stabilita? 

• Cenovou stabilitou není neměnnost cen, ale jejich mírný růst 

• Jedním z důvodů je statistické nadhodnocení: 
• při měření není plně zohledněn růst kvality (ne každý růst ceny je zdražením)

• v realitě dochází k nahrazování dražšího zboží zbožím levnějším 

• k revizím spotřebního koše dochází obvykle jednou za 5 let 

• Cílování nulové inflace by bylo spojeno s rizikem: 

• časté deflace a rychlejšího vyčerpání prostoru pro pokles úrokových sazeb

• ty by při inflačními cíli 0 % byly dlouhodobě 1 %, nikoliv 3 % 

• Centrální banky ve vyspělých ekonomikách standardně cílují inflaci na  
úrovni 2 % (Velká Británie, Nový Zéland, Švédsko, USA, Japonsko: od 
roku 2013) nebo poblíž této úrovně (Norsko: 2,5 %; Austrálie 2–3 %)

• Inflační cíl ECB: „pod 2 % avšak v blízkosti této hodnoty“ 

• Inflační cíl ČNB (2% ± 1 p.b.) je v souladu s praxí vyspělých ekonomik 

Cenová stabilita = nízká, nikoliv nulová inflace
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Historický přehled inflačních cílů ČNB

Cílování inflace bylo nejprve zaměřeno na dosažení dezinflace; 
teprve počínaje rokem 2006 byl cíl stanoven jako horizontální 
(3% ± 1 p.b.); počínaje rokem 2010 je inflační cíl 2% ± 1 p.b.
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Nekonvenční nástroje měnové 
politiky ČNB v průběhu krize
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Měnová politika před listopadem 2013

• Na podzim 2012 ČNB oznámila, že pokud bude potřebné 
dále uvolnit měnové podmínky, provede to oslabením koruny 

• V listopadu 2012 ČNB:
� snížila 2T repo sazbu na 0,05% � další uvolnění měnových 

podmínek cestou snížení úrokových sazeb již nebylo možné
� zastavila prodeje výnosů ze svých devizových rezerv 

• Během roku 2013 prováděla ČNB slovní intervence s cílem 
oslabit korunu 
� slovní intervence měly omezený účinek (v řádu desetihaléřů)
� po dobu přibližně 1 roku vedly k poměrně stabilnímu kurzu
� vliv slovních intervencí se postupně vyčerpával 

• V březnu 2013 ČNB zavedla tzv. forward guidance
• centrální banka naznačuje budoucí směřování své politiky 
• snaží se tím ovlivnit očekávání finančních trhů a tržních hráčů 

(podniky, domácnosti) a urychlit tak oživení a růst inflace 

V listopadu 2012 ČNB vyčerpala možnost uvolňovat měnové 
podmínky prostřednictvím svého hlavního měnověpolitického 
nástroje, tj. úrokových sazeb
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2013: zesilování dezinflace

• Česká ekonomika procházela hlubším poklesem než sousedi 

• Odhady mezery výstupu byly v polovině roku 2013 velmi 
záporné

• Pokles fixních investic trval déle než dva roky 

• V soukromých firmách rostly mzdy nejpomaleji v historii 

• V EMU klesla inflace � ECB dále snižovala úrokové sazby 

• Ceny klesaly ve všech cenových okruzích: ceny výrobců ve 
zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, služby, zemědělství 

• Inflační očekávání klesla na nejnižší úrovně v historii 

• Klesalo množství peněz v oběhu a rychlost obratu peněz

• Ceny nemovitostí klesaly několik let (s výjimkou Prahy)

Setrvalý růst dezinflačních rizik naznačoval snižování 
inflace hluboko pod inflační cíl ČNB a dokonce záporný 
růst inflace 
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Kurzový závazek: přijetí

• 7. listopadu 2013 vyhlásila ČNB kurzový závazek:
• ČNB nepřipustí posílení koruny pod CZK 27/euro
• na slabší straně závazku CZK 27 bude moci koruna volně plovat 
• ČNB byla připravena provádět neomezené devizové intervence
• závazek byl přibližně roven snížení úrokových sazeb o 1 p. b. 

• Cíl závazku: 
• dále uvolnit měnové podmínky v situaci nulové meze úr. sazeb (ZLB)
• čelit dezinflačním/deflačním tlakům 
• rychleji oživit ekonomiku a rychleji dosáhnout inflačního cíle 

• Kurzový závazek byl několikrát prodloužen kvůli:
• silným a déle trvajícím (zejména vnějším) dezinflačním tlakům
• více (a déle trvající) uvolněné měnové politice ECB 

• Poslední tzv. tvrdý závazek trval do konce 1Q 2017 

Kurzový závazek se stal nekonvenčním nástrojem měnové 
politiky; ČNB se zařadila k dalším CB, které nekonvenční 
nástroje (byť v jiné formě) v dezinflačním prostředí používaly 
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Kurzový závazek a devizové intervence

(leden 2013 – srpen 2017)

Od poloviny roku 2015 ČNB intervenovala (nakupovala 
eura za koruny) s cílem udržet závazek; objem intervencí 
v každém měsíci 1Q 2017 byl vyšší než v listopadu 2013

Pramen: ČNB, 
Eurostat
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Poměr devizových rezerv k nominálnímu HDP 

(v %)

Poměr devizových rezerv k HDP během trvání kurzového závazku 
rychle narůstal; ČNB zaujala třetí místo ve srovnání s centrálními 
bankami, které používaly nějaké nekonvenční nástroje 

Pramen: 
centrální 
banky
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Kurzový závazek: ukončení

Ukončením kurzového závazku byl učiněn první krok 
směrem k normalizaci měnové politiky, tj. k opětovnému 
využívání úrokových sazeb jako hlavního nástroje 

• Oslabení koruny přispělo během let 2014–2016 
k ekonomickému oživení a k postupnému růstu inflace 

• Další faktory, které oživení napomohly:
• růst zahraniční poptávky 
• ukončení restriktivního působení domácí fiskální politiky 

• Koncem roku 2016 a začátkem roku 2017 začaly poměrně 
rychle růst zejména domácí inflační tlaky (jádrová inflace) 
a ceny potravin a pohonných hmot

• Kurzový závazek byl ukončen 6. dubna 2017: 
• byla splněna podmínka udržitelného plnění inflačního cíle  
• pokračování kurzového závazku již nebylo nutné k plnění 

primárního cíle ČNB, jímž je zabezpečování cenové stability
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Ekonomické dopady kurzového závazku

Modelový a empirický přístup potvrzují pozitivní dopady 
kurzového závazku na inflaci a na reálnou ekonomiku

Modelový přístup Empirický přístup

I. II. I. II.

Inflace (CPI)
2014 1,2 1,2 0,1 0,2

2015 1,8 1,5 0,6 0,8

Růst HDP
2014 1,2 0,8 0,3 0,4

2015 0,6 1,2 1,7 1,8

Růst spotřeby 

domácností

2014 1,4 0,3 0,4 0,4

2015 0,9 1,0 1,5 1,7

Míra nezaměstnanosti
2014  0,3 0,2 0,1

2015  1,2 0,6 0,5

(v procentních bodech)

Pramen: Brůha, Jan a Jaromír Tonner, An Exchange Rate Floor as an Instrument of Monetary Policy: An Ex-post 
Assessment of the Czech Experience, CNB WP, 4/2017

Pozn.: Modelový přístup I.: simulace jádrovým predikčním modelem používaným v ČNB
Modelový přístup II.: simulace jádrovým predikčním modelem rozšířeným o explicitně zachycený trh práce 
Empirický přístup I. a II.: na základě metody tzv. syntetické proměnné, resp. na základě její rozšířené varianty 
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Nástroje měnové politiky ČNB: přehled

Nekonvenční nástroje používala ČNB od listopadu 2012 do 
začátku dubna 2017; byly to slovní intervence, forward 
guidance a především oslabení kurzu (kurzový závazek) 

(2012–2017)

kurzový závazek z listopadu 13

závazek z června 14

kurzový závazek z července 2014

kurzový závazek z února 2015

kurzový závazek z listopadu 15

ze září 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

konvenční nástroje

konvenční nástroje "soft" nekonvenční "hard" nekonvenční nástroje měnové politiky měnové politiky

měnové politiky nástroje MP (normalizace MP)

využívání úrokových sazeb

slovní intervence na oslabení koruny

forward guidance

                                 udržování kurzového závazku

20172012 2013 2014 2015 2016

využívání úrokových sazeb

snížení úrokových sazeb na 

"technickou nulu"  listopad 2012 

oznámení, že případné další uvolnění měnových 

podmínek bude provedeno oslabením koruny  září 2012

počáteční devizová intervence automatické devizové intervence 

exit z kurzového závazku 

6. dubna 2017

zvýšení repo sazby z 0,05% 

na 0,25%  3. srpna 2017
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Normalizace měnové politiky ČNB

• Návrat k řízenému plování (managed float) 
• ČNB od dubna 2017 zvýšila 2T repo sazbu 7x: 

• srpen 2017: z 0,05% na 0,25% 

(jako první z centrálních bank ve vyspělé Evropě zvýšila sazby) 

• listopad 2017: z 0,25% na 0,50%

• únor 2018: z 0,50% na 0,75% 

• červen 2018: z 0,75% na 1,00%

• srpen 2018: z 1,00% na 1,25% 

• září 2018: z 1,25% na 1,50%  

• listopad 2018: z 1,50% na 1,75% 

• Zvyšování sazeb bylo usnadněno relativně slabou korunou 
• Počínaje únorovou Zprávou o inflaci se ČNB vrátila ke 

zveřejňování trajektorie devizového kurzu 
• Zpřísňování měnové politiky šlo ruku v ruce se zpřísňováním 

makroobezřetnostní politiky, se kterým ČNB začala již dříve 
Postupný návrat měnové politiky k normálu je znakem 
(definitivního) překonávání důsledků krize z let 2008–2013
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Kurz CZK/EUR

Po uvolnění kurzového závazku v dubnu 2017 koruna 
pozvolna posilovala až do ledna 2018; od té doby pozvolna 
oslabovala; nyní je meziročně slabší přibližně o 1,5 %

(1. dubna 2017 – 9. listopadu 2018)

Pramen: 
Eurostat
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Prognózy úrokových sazeb a kurzu

Slabší koruna ve druhém pololetí 2018 otevřela možnost 
rychlejšího růstu úrokových sazeb 

Pramen: 
ČNB
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Kurzový závazek: shrnující poznámky

• ČNB se rozhodla pro kurzový závazek z těchto důvodů:
• česká ekonomika je velmi otevřená 
• má kladné čisté exporty a vysoký podíl zpracovat. průmyslu 
• průsak kurzu (pass-through) do inflace je silný a rychlý 

• Po přijetí kurzového závazku ČNB čelila těžké kritice; 
veřejnost (i mnozí „experti“) většinou nerozuměla tomu, že: 
• oslabení měny uvolňuje (nikoli zpřísňuje!) měnové podmínky
• oslabení koruny o 5 % neznamená „konec světa“
• je rozdíl mezi dopady v krátkém a dlouhém období (J-curve)
� přijetí závazku nebylo pro důvěryhodnost ČNB bez nákladů 

• Kurzový závazek se ukázal jako přínosný (v souladu 
s očekáváním ČNB): napomohl rychlejšímu oživení 
a rychlejšímu dosažení vyšší inflace 

• Ukončení závazku bylo (až nečekaně) hladké 

Zkušenost ČNB s kurzovým závazkem je dobrá 
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Aktuální vývoj české ekonomiky
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Hrubý domácí produkt

Pramen: 
ČSÚ

Růst české ekonomiky zpomalil (meziročně na 2,4 % 
v 2Q 2018) vlivem snížení příspěvku všech složek domácí 
poptávky, zejména tvorby zásob; tahounem růstu je nadále 
spotřeba domácností a hrubá tvorba fixního kapitálu 

(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, sezonně očištěno)
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Beveridgeova křivka

Trh práce se (podle Beveridgeovy křivky) nalézá výrazně nad 
svým vrcholem z poslední konjunktury v roce 2008; míra 
nezaměstnanosti překonává jeden rekord za druhým; napjatý 
trh práce stimuluje rychlý růst mezd

(počty v tisících; sezonně očištěno; meziroční změny v % pro jádrovou inflaci)

Pramen: 
MPSV, 
ČSÚ, ČNB
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Bariéry růstu průmyslové produkce

Hlavní bariérou průmyslové produkce je stále nedostatek 
zaměstnanců

(v %) 

Pramen: 
ČSÚ
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Průměrná mzda a NH produktivita

Růst produktivity práce v dosavadním průběhu letošního roku 
znatelně zaostává za dynamikou reálných mezd (produktivita 
vzrostla o 0,8 % a reálné mzdy o 6,2 % v 2Q 2018)

(meziroční změny v %; produktivita v ESA 2010 metodologii; sezonně očištěno)

Pramen: 
MPSV, 
ČSÚ, 
ČNB
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Inflace

Pramen: 
ČSÚ

(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech)

Celková inflace klesla z 2,4 % v srpnu na 2,2 % v září a na 
2,1 % v říjnu; pokles byl způsoben snižujícím se příspěvkem 
cen potravin
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Jádrová inflace 

Pramen: 
ČSÚ, 
ČNB

(meziroční změny v %)

Jádrová inflace v posledních měsících osciluje kolem 
2,2 %; zatímco ceny obchodovatelných statků mírně 
klesaly, ceny neobchodovatelných statků mírně zrychlovaly
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Úrokové diferenciály koruny vůči euru a dolaru

Pramen: 
ČNB

(v procentních bodech) 

Úrokový diferenciál koruny vůči euru vlivem pokračujícího 
zvyšování sazeb ČNB vzrostl, záporný diferenciál vůči dolaru 
se v obdobné výši zúžil, když reagoval pouze na kroky ČNB
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Prognóza ČNB (listopad 2018)
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Prognóza růstu HDP

Pramen: 
ČNB

(meziroční změny v %, sezonně očištěno)

Růst české ekonomiky z loňských vysokých temp zvolnil, 
letos i v příštích dvou letech však bude v průměru 
přesahovat 3 %
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Prognóza celkové inflace

(meziročně v %)

Inflace setrvá v horní polovině tolerančního pásma, 
na horizontu měnové politiky se shora přiblíží k 2% cíli

Pramen: 
ČNB
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Prognóza úrokových sazeb

(3M PRIBOR v %)

Pokračující zvyšování úrokových sazeb do začátku 
příštího roku a poté i v roce 2020 přispěje ke stabilizaci 
inflace na cíli

Pramen: 
ČNB
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Prognóza kurzu koruny

(CZK/EUR)

Po nedávném oslabení se dle prognózy v příštím roce 
obnoví posilující trend kurzu koruny

Pramen: 
ČNB 
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Prognóza ostatních veličin

BR vyhodnotila rizika prognózy na horizontu měnové politiky 
jako mírně proinflační (proinflační riziko: delší trvání globálních 
faktorů, které oslabují kurz koruny) 

Nejistoty: nárůst obchodního protekcionismu ve světě; způsob 
odchodu Velké Británie z EU; rozpočet v Itálii; kolísání cen ropy

2017 2018p 2019p 2020p

PPI (mzr. v %) 1,8 2,1 2,5 1,2

Reálné mzdy (mzr. v %) 4,4 6,0 4,4 3,5

Zaměstnanost (%) 1,7 1,7 0,8 0,5

Nezaměstnanost (ILO) (%) 2,9 2,3 2,1 2,0

Vládní deficit (jako % HDP) 1,5 1,5 1,3 1,5

Vládní dluh (jako % HDP) 34,7 33,1 30,9 28,9

Obchodní bilance (jako % HDP) 4,8 4,2 3,8 3,8

Běžný účet (jako % HDP) 1,1 0,8 0,6 0,6
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Perspektivy vstupu ČR 
do eurozóny 
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Je EMU optimální měnovou oblastí? 

• Vývoj v posledním desetiletí naznačuje, že i v rámci 
samotné eurozóny přetrvává nesladěnost a divergence 
některých ekonomik jižního křídla od jádrových zemí

• Empiricky se zatím nepotvrzuje platnost hypotézy 
endogenity optimální měnové zóny, tj. že změny vedoucí 
k vytváření optimální měnové zóny budou automatickým 
důsledkem samotného zavedení společné měny 
v jednotlivých zemích

• V poslední době nicméně dochází v některých periferních 
zemích k určitému zlepšení; stále však nelze eurozónu 
považovat za optimální měnovou oblast

Společná měnová politika Evropské centrální banky se 
stále nejeví pro všechny země eurozóny jako optimální
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Eurozóna jako letící terč

• Eurozóna se v čase vyvíjí a mění; z hlediska způsobu 
jejího fungování a nově vzniklých institucí dnes není 
stejná, jako byla v době, kdy ČR vstupovala do EU

• Hlavní změny (a to i pro nečlenské země): 
• úpravy Paktu stability a růstu 
• zavedení Evropského semestru 
• procedura nadměrné ekonomické nerovnováhy 
• vytváření bankovní unie 

• Změny eurozóny vedou k novým typům nákladů: 
• vklad kapitálu do Evropského mechanismu stability 
• převod příspěvků bank se sídlem v ČR do Jednotného fondu 

pro řešení krizí 
Změny eurozóny, ke kterým došlo v souvislosti s krizí, 
pozměnily bilanci přínosů a nákladů členství; navíc není 
jisté, kam bude politický, hospodářský a institucionální 
vývoj eurozóny směřovat 
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Analýzy sladěnosti

• ČNB již od roku 2005 vypracovává pravidelné roční 
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou; 
tyto analýzy systematicky a detailně vyhodnocují: 
• strukturální, cyklickou, finanční, vlastnickou a institucionální 

podobnost naší ekonomiky s ekonomikou eurozóny
• disponibilnost (a účinnost) přizpůsobovacích mechanismů, 

které bude mít česká ekonomika k dispozici poté, co se 
vzdáme vlastní měnové politiky 

První okruh naznačuje, do jaké míry bude nastavení 
společných měnových podmínek v eurozóně vhodné pro 
budoucí situaci v české ekonomice

Druhý okruh ukazuje, do jaké míry se bude česká 
ekonomika vlastními silami schopna vypořádat s vnějšími 
asymetrickými šoky



37

Připravenost ČR na přijetí eura – 1/4

Ekonomické ukazatele, které dlouhodobě hovoří ve 
prospěch přijetí eura: 

• vysoká míra otevřenosti české ekonomiky 
• velká obchodní a vlastnická provázanost s eurozónou 
• vysoká sladěnost hospodářského cyklu ČR 

s eurozónou 
• dlouhodobě podobný vývoj inflace a nominálních 

úrokových sazeb 
• stabilita a odolnost bankovního sektoru vůči šokům 
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Připravenost ČR na přijetí eura – 2/4

Oblasti, ve kterých byl vývoj narušen vlivem krize, 
ale v následujících letech v nich došlo k opětovnému 
zlepšení: 
• reálná ekonomická konvergence se během krize 

zastavila, ale počínaje rokem 2014 se opět obnovila 
• postupná stabilizace finančních trhů v posledních 

letech a obnovování jejich sladěnosti s eurozónou 
• zlepšený vývoj fiskální politiky (během období 

2010–2015 došlo k výraznému snížení strukturálního 
deficitu vládních financí) 
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Připravenost ČR na přijetí eura – 3/4

Oblasti, kde byl pozitivní vývoj narušen krizí, přičemž 
k návratu ke konvergenční trajektorii doposud 
nedošlo: 
• dlouhodobá konvergence cenové hladiny k eurozóně 

se zastavila v roce 2009
Riziko: očekávané obnovení cenové konvergence by po 
přijetí eura nemohlo probíhat prostřednictvím 
nominálního posilování kurzu � kladný inflační 
diferenciál vůči eurozóně � tlak na pokles rovnovážných 
reálných úrokových sazeb (případně až do záporných 
hodnot) � možnost přehřívání ekonomiky a vzniku 
makrofinančních nerovnováh 

Podobný vývoj (tj. přehřívání) byl před finanční krizí 
pozorován v jižním křídle eurozóny 
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Připravenost ČR na přijetí eura – 4/4

Oblasti, které dlouhodobě vykazují problémy či nesoulad
a v nichž nedochází k významnému zlepšení: 
• stárnutí populace (riziko pro dlouhodobou udržitelnost 

veřejných financí) 
• některá slabá místa trhu práce (relativně vysoké celkové 

zdanění práce, poměrně nízká mobilita pracovní síly) 
• stav institucí (nízká vymahatelnost práva), nedostatečný 

rozvoj infrastruktury a inovací 
• odlišná míra finančního zprostředkování a struktury 

finančních aktiv a pasiv nefinančních podniků a 
domácností � rozdílné působení společné měnové politiky 

Připravenost ČR na přijetí eura se oproti předchozím letům 
zlepšila, stále ji však nelze hodnotit jako dostatečnou; pro 
členství v eurozóně je nicméně ČR pravděpodobně 
„vhodnějším“ kandidátem, než byly (či doposud jsou) 
některé dlouholeté členské země (Řecko, Itálie) 
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Co analýzy sladěnosti neříkají

• Analýzy sladěnosti nekvantifikují ekonomické přínosy 
přijetí společné měny; ty spočívají především v: 
• odstranění kurzového rizika vůči eurozóně 
• snížení nákladů zahraničního obchodu a investic 
• dlouhodobém růstu zahraničního obchodu a HDP 

• Různé zahraniční studie ukazují, že členství v eurozóně 
by mohlo urychlovat dlouhodobý hospodářský růst 
v řádu několika desetin procentního bodu HDP ročně; 
na první pohled to není mnoho, ale kumulativně za 
dlouhé období „se to nastřádá“ 

Analýzy sladěnosti nepřinášejí tradiční cost-benefit 
analýzu členství ČR v eurozóně; podchycují především 
stranu cost, nikoliv stranu benefit
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Je používání eura zárukou prosperity? 

• Chybná (a nebezpečná) úvaha spojená s úvahami           
o přijetí eura: „Členství v eurozóně (tj. v jakémsi 
„elitním klubu“) vyřeší za nás všechny problémy“

• Bohužel (či spíše bohudík) ještě nikdy a nikde žádné 
samospásné kurzové uspořádání nebylo objeveno: 
• Vždy, když se kurzový rámec (a eurozóna je při určitém 

zjednodušení specifickým kurzovým rámcem) dostal do 
rozporu s ostatními domácími politikami, byly z toho jen 
a jen problémy

• Hospodářské dějiny jsou plné případů, kdy nekonzistentní 
politiky byly spojeny s vysokými makroekonomickými 
náklady (např. ČR v roce 1997) 

• Lze žít dobře bez eura (Švédsko, Švýcarsko, Norsko) i s 
eurem (Německo, Rakousko, Slovensko) a lze žít špatně 
bez eura (Island) i s ním (Řecko, Itálie, Španělsko) 
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Přijetí eura: závěry

1. Prosperita země nezávisí primárně na tom, jestli má 
nebo nemá euro 

2. Příliš intenzivní diskuse o přijetí eura odvádí pozornost 
od nejdůležitějších otázek, kterými jsou především 
domácí hospodářské politiky, a vytváří (nebezpečnou) 
iluzi, že někdo jiný (obvykle zvenčí) za nás vyřeší 
problémy, které si musíme vyřešit sami

3. Vzhledem k nejistotám ohledně:

• rozložení přínosů a nákladů 

• budoucího směřování eurozóny 

není s přijetím eura (zatím) kam spěchat
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Shrnutí

• V dubnu 2017 ČNB ukončila kurzový závazek 
a postupným zvyšováním úrokových sazeb normalizuje 
svoji měnovou politiku 

• Tento proces je v ČR výrazně pokročilejší než v eurozóně 
(částečně i díky kurzovému závazku) 

• Česká ekonomika je nyní již za vrcholem stávajícího cyklu
• Trh práce a trh nemovitostí vykazují zřetelné rysy 

přehřívání (částečně také trh zboží a služeb) 
• Přehřátý trh práce generuje silné mzdové tlaky 
• Inflace se pohybuje poblíž inflačního cíle a setrvá tam 
• Přetrvávající obchodní protekcionismus představuje 

největší mezinárodní riziko budoucího vývoje ve světě
• Přijetí eura Českou republikou není na pořadu dne 

Česká ekonomika se nachází v dobré kondici                
a dlouhodobě dohání vyspělé ekonomiky
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Děkuji za pozornost
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