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 ČNB stále čeká exit v polovině roku  
 
Nová prognóza České národní banky přinesla v souladu s očekáváním především zahrnutí v současnosti rychlejšího 
tempa růstu spotřebitelských cen. Inflace ve třetím čtvrtletí by dle nové prognózy ČNB dosáhnout 2,7 %, zatímco 
předchozí prognóza ukazovala na 2,0 %. Dle naší prognózy by inflace měla ve třetím čtvrtletí dosahovat 2,3 – 2,4 %. 
Naopak prognóza ČNB pro HDP pro letošek i pro rok 2018 byla mírně snížena na 2,8 % z dříve prognózovaných 
2,9 %. Náš odhad ukazuje pro letošek růst HDP o 2,7 % a v příštím roce mírné zpomalení na 2,5 %. 
 
ČNB i nadále uvádí, že neukončí kurzový závazek před druhým čtvrtletím letošního roku. ČNB rovněž nadále uvádí 
polovinu roku jako nejpravděpodobnější čas pro opuštění závazku. Prognóza ČNB rovněž počítá s posílením koruny 
ve druhé polovině roku.  
 
Guvernér Rusnok mimo jiné zmínil, že inflaci v současnosti ovlivnily jednorázové faktory a také, že nevidí žádné silné 
tlaky v jádrové inflaci. 
 
Naše prognóza, která rovněž počítá s posílením koruny ve druhé polovině roku, zůstává zatím bez změny. Velmi 
důležité bude zveřejnění vývoje inflace za leden 10. února. Ukončení kurzového závazku již v dubnu je rovněž velmi 
dobře možné, ale v tuto chvíli zdaleka není jisté.  
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