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Srpen 2022 

EKONOMIKA VE SVĚTĚ A V ČR 

Martin Zeman 

Shrnutí 
Globální i česká ekonomika zažívají nelehké časy. Na ztráty způsobené pandemií covid-19 a s ní 

spojené narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů navázala invaze Ruské federace 

na Ukrajinu. Ta eskalovala dřívější problémy a přinesla problémy nové. Pojmy jako inflace 

či energetická krize tak patří mezi nejdiskutovanější témata nejen v rámci České republiky.  

Vývoj a vyhlídky do budoucna 

Hlavní body 
• Současnou inflaci, kterou můžeme sledovat ve vyspělých ekonomikách, je jednoznačně 

možné považovat za inflaci neočekávanou, tedy její náklady jsou o to vyšší. 

• Pro globální ekonomiku je pro následující období klíčové, aby nabídka dohnala poptávku 

a zklidnily se tyto silné inflační tlaky.   

• Politicky nerozumným krokem by bylo opustit energetickou burzu v Lipsku. 
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Na přelomu let 2021 a 2022 vládla v ekonomickém světě relativně optimistická nálada související 

s predikovaným oživením ekonomik po období covidu. To vedlo k pozitivním predikcím, 

kdy Mezinárodní měnový fond odhadoval tempo růstu globální ekonomiky na úrovni 4,4 % 

(IMF, 2022)1 a české ministerstvo financí v listopadu 2021 predikovalo pro rok 2022 tempo růstu 

českého reálného HDP ve výši 4,1 % (MF ČR, 2021).2 Ruská federace 24. února 2022 započala invazi 

na Ukrajinu a tyto predikce ohledně pozitivního vývoje se staly irelevantními. Válka eskalovala 

geopolitické napětí mezi Ruskem a západními zeměmi, čímž se snížilo očekávání globálního růstu. Státy 

Evropské unie, v čele s Českou republikou, tím pádem směřují nejenom ekonomicky do mimořádně 

komplikovaného období. 

Z globálního hlediska svět čelí vícero krizím, které se navzájem prolínají a jedna eskaluje dopady 

té druhé. Země severní Afriky prudce zpomalují hospodářsky růst. Egypt, Libanon a ještě výrazněji 

Sýrie, Jemen a Afghánistán jsou prudce oslabeny. Inflace v Turecku atakuje hranici 80 %. V Latinské 

Americe pandemie covid-19 způsobuje zmatek v mnoha zemích a vedla k prudkému nárůstu chudoby 

a nerovnosti. Kontinent by měl letos navíc zažít výrazné zpomalení ekonomiky, zejména v Brazílii 

a v Chile. Čína by měla zažít ekonomické zpomalení v důsledku zesílení pandemie a přísné politiky 

striktní nulové tolerance vůči covidu. Některé země, jako například Srí Lanka, jsou však značně 

destabilizovány již dnes. S postupující krizí vzniká nové globálně-politické riziko: povzbuzováni ruským 

propagandistickým aparátem by mnozí v postižených zemích mohli být v pokušení obviňovat 

z těchto problémů Evropany a Západ a ne válku vedenou Vladimirem Putinem. Právě tento konflikt je 

doprovázen globálními inflačními tlaky, nedostatkem potravin a výrazným nárůstem jejich cen, 

politickým fungováním jednotlivých centrálních bank a rozdělením světa na americkou a ruskou zónu 

doprovázenou rozdělením samotné společnosti.  

Česká republika je z ekonomického pohledu mimořádně zasažena jak vysokým nárůstem cen, 

tak i samotnou migrací. Z pohledu ekonomické teorie je nárůst spotřebitelských cen spojený s řadou 

negativních dopadů a důsledků. Jedním z hlavních dopadů je redistribuce majetku společnosti, 

jejíž podstata není založena na zásluhách. Dopady inflace jsou o to bolestivější v případě, že jde 

o inflaci, kterou ekonomické subjekty neočekávaly. Na očekávanou inflaci se mohou jednotlivé podniky 

a domácnosti připravit a následně se přizpůsobit. Přirozeně, čím jsou očekávání inflace přesnější, tím je 

přizpůsobení se úspěšnější. Rozdíl mezi očekávanou a neočekávanou inflací je založený na schopnosti 

příslušné autority předpovídat inflační vývoj ve střednědobém horizontu.  

Je tedy zřejmé, že jednotlivé centrální banky vyspělých zemí ve své schopnosti predikovat budoucí 

vývoj selhaly. Navíc jsou ještě jedním z výrazných spoluautorů aktuální zvyšující se inflace. Současnou 

inflaci, kterou můžeme sledovat ve vyspělých ekonomikách, je jednoznačně možné považovat za inflaci 

neočekávanou, tedy její náklady jsou o to vyšší.   

Z pohledu vývoje inflace v poslední dekádě byla inflace po celé období v prostoru celé EU mírná. 

Naopak tato dekáda byla spojována s obavami z deflačního vývoje. Je zřejmé, že míra inflace v roce 

2022 je vysoko nad očekáváním jednotlivých ekonomických subjektů. Průměrná míra inflace 

za červenec 2022 dosáhla v zemích EU 9,8 %, přičemž nejnižší inflaci ze zemí Evropské unie mají 

 
1 IMF (Leden, 2022). Rising Caseloads, A Disrupted Recovery, and Higher Inflation. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022.  
2 MF ČR (Listopad 2021). Makroekonomická predikce České republiky. 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Makro-ekonomicka-predikce_2021-Q4_Makroekonomicka-predikce-

listopad-2021.pdf.  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Makro-ekonomicka-predikce_2021-Q4_Makroekonomicka-predikce-listopad-2021.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Makro-ekonomicka-predikce_2021-Q4_Makroekonomicka-predikce-listopad-2021.pdf
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ve Francii, na Maltě a ve Finsku. Ale i v těchto zemích se inflace pohybuje na relativně vysoké úrovni 

(6,8 %, 6,8 % resp. 8 %). Naopak nejvyšší inflace je měřena v pobaltských zemích Lotyšsku, Litvě 

a Estonsku (20,9 %, 21,3 %, resp. 23,2 %). Míra inflace v České republice je dle měření Eurostatu čtvrtá 

nejvyšší, a to ve výšce 17,3 % (HICP).3 

Proč? 

Aktuální rekordní výše nárůstu cenové hladiny je způsobena souhrnem vícero vlivů a faktorů. Je zřejmé, 

že na míru inflace výrazně působí narušení globálních dodavatelsko-odběratelských vztahů v důsledku 

zdravotnické krize a s tím související bezprecedentní restriktivní opatření jednotlivých vlád, které byly 

přijímané ve snaze omezit šíření onemocnění covid-19. Svět a Česká republika se neustále potýká 

s problémem nefungující logistiky a s výpadky ve výrobě. Významný faktor ovlivňující růst cen je 

odložená post pandemická spotřeba. Tyto skutečnosti následně způsobují nedostatek některých 

materiálů. Často byly zmiňovány čipy, stavební materiál či dřevo. Nedostatek těchto materiálů 

zpomaloval nebo úplně zastavoval výrobu v dalších sektorech ekonomiky, např. v automobilovém 

průmyslu či při výrobě elektroniky. Pro globální ekonomiku je pak pro následující období klíčové, 

aby nabídka dohnala poptávku a zklidnily se tyto silné inflační tlaky. Taktéž dlouhodobá energetická 

politika Evropské unie je akcelerujícím vlivem na míru inflace. Negativně působí i prodej emisních 

povolenek, z kterých se stal finanční nástroj, a také přechod na méně spolehlivé varianty výroby 

elektrické energie, jakožto i uzavírání některých více emisních zdrojů energie, přičemž nebyly 

podpořeny ekonomickou efektivností.  

V oblasti cen potravin organizace World Food Programme, která spadá pod OSN, z hlediska dostupnosti 

potravin vyhlásila rok 2022 za kritický už před únorovou agresí Ruské federace na Ukrajině. Čína a Indie, 

země, které patří mezi hlavní producenty obilovin v globálním měřítku, ohlásily jednu z nejhorších 

sklizní v novodobé historii. Více než 20 zemí deklarovalo přísné omezení exportu potravin. Situace 

globálního nedostatku potravin je opět výrazně zesílená situací na Ukrajině, kde jsou stále blokovány 

značné zásoby obilovin nejenom v přístavu Oděsa. 

Samotné inflační podhoubí bylo vytvářeno dlouhodobě. Přispěla expanzivní monetární politika většiny 

centrálních bank, které nezvládly svou úlohu hlavního garanta dlouhodobé cenové stability. Vliv 

centrálních bank byl jednou z klíčových součástí transmisního mechanismu celé měnové politiky 

při vytváření inflačních tlaků, a to primárně v důsledku politicky levných peněz a v důsledku 

kvantitativního uvolňování. Současně působí taktéž proinflačně dlouhodobě deficitní financování 

veřejných rozpočtů ve většině vyspělých zemích. Průměrný dluh zemí Evropské unie atakuje hranici 

100 % HDP.  

Česká republika 

Česká republika je jednou ze zemí s nejrychlejším tempem růstu spotřebitelských cen ze zemí EU. 

Tento jev je dán vícero lokálními specifiky. Výrazným specifickým proinflačním tlakem, který zasahuje 

české hospodářství, je trh s bydlením. Česká republika je v žebříčku Doing Business, kterým hodnotí 

Světová banka délku stavebního řízení, nejhorší ze všech zemí EU a umisťuje se na 157. místě ze 190 

 
3 Eurostat. HICP – monthly data (annual rate of change). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table?lang=en.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table?lang=en
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hodnocených zemí (WB, 2022).4 Složitost stavebního řízení společně s nedostatečnou připraveností 

územních plánů jsou hlavními důvody dlouhodobého nárůstu cen nemovitostí. Česká republika je 

i v evropském kontextu výrazným způsobem závislá na ruských surovinách. Tím se současná globální 

politická situace o to více promítá do nárůstu cen. 

Česká republika se řadí v současnosti mezi země s absolutně, ale i relativně největším počtem migrantů 

z Ukrajiny. V případě, že v nedostatkové ekonomice, kterou Česká republika již před invazí na Ukrajinu 

jednoznačně byla, zvýšíte poptávku o téměř 400 tisíc migrantů, nesoulad mezi nabídkou a poptávkou 

se výrazně prohloubí. Extrémně vysoká migrace vytváří další proinflační tlak. Současně tato migrační 

vlna kromě ekonomických tlaků bude vytvářet tlaky v oblasti kulturní, politické, sociální, sociologické 

či náboženské. Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí však může mít tato migrační vlna 

vzhledem k výrazné generační obměně obyvatelstva ve střednědobém horizontu relativně pozitivní 

dopady. 

Ze zemí Evropské unie je v ČR nejnižší míra nezaměstnanosti, což z dlouhodobého hlediska působilo 

na růst mzdové úrovně. Vyjednávací síla zaměstnanců v rámci individuálních, ale i kolektivních 

vyjednávání byla mimořádně silná. To se projevilo dlouhodobě vyšším růstem náhrad mezd nad úrovní 

produktivity práce. Tento růst náhrady mezd je taktéž dlouhodobě ovlivněn specifickou polohou České 

republiky, která sousedí s nejrozvinutějším hospodářstvím v EU – Německem. To zvyšuje konkurenční 

prostředí českých zaměstnavatelů, kteří musí konkurovat německé mzdové úrovni. Tento jev je nejvíce 

patrný v řadě oborů. Jedním z příkladů je zdravotnictví. Nízká nezaměstnanost vytváří také významný 

tlak na růst cenové hladiny a její zvýšení bylo jedním z hlavních zamýšlených cílů bankovní rady v čele 

s guvernérem Jiřím Rusnokem. 

Z pohledu měnové politiky aktuální míra nezaměstnanosti vytváří negativní konsekvence, 

naopak ze společenského hlediska je nízká nezaměstnanost jedním z hlavních determinantů 

společenského smíru a blahobytu, což v nadcházejícím turbulentním období bude zcela jistě důležité. 

Z pohledu veřejných rozpočtů je nízká nezaměstnanost jedním z důležitých determinantů zdravého 

stavu. Zaměstnaná osoba je pro veřejné rozpočty příjmovou položkou, aktivně pracující obyvatel 

odvádí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, ale v důsledku jeho vyšší spotřeby i vyšší DPH 

a ostatní daně. Naopak nezaměstnané osoby se stávají pro veřejné rozpočty výdajovou položkou, stát 

jim poskytuje nejen podporu v nezaměstnanosti, ale stávají se i státními pojištěnci. Současně s vyšší 

nezaměstnaností je spojeno snižování vytvořeného produktu. Z celkového hlediska tedy nízká 

nezaměstnanost vytváří pro Českou republiku dobrý předpoklad pro zvládnutí aktuálně nastupující 

krize. Navíc míra zadlužení, která je jedna z nejnižších v Evropské unii, vytváří fiskální prostor v boji 

s krizí a k rozumnému zmírnění dopadů na české občany.  

Dopady aktuální situace na české domácnosti jsou však značné. Podle poslední dubnové 

makroekonomické predikce od MF ČR je predikovaný pokles reálné mzdy v roce 2022 o 6,8 %, 

přičemž v druhém kvartále 2022 to má být až 9,7 %. Následně se pokles reálných mezd bude 

zpomalovat na -6,8 % a -5,9 % pro třetí, resp. čtvrtý kvartál 2022. Tyto čísla jsou však v důsledku 

aktuálního vývoje příliš optimistické a skutečný pokles může být vyšší. Již v tuto chvíli je vysoce 

pravděpodobné, že pokles reálné mzdy bude největší v novodobé historii ČR. Růst spotřebitelských cen 

více zasahuje nízkopříjmové domácnosti. Tento fakt je daný složením jejich spotřebního koše, 

kdy nejdynamičtější nárůst cen je možné sledovat na statcích, jako jsou energie a potraviny, 

 
4 WB (2022). Ease of Doing Business in the Czech Republic. 

https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/czech-republic.  

https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/czech-republic
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které pro tu ekonomicky méně úspěšnou část populace tvoří větší část jejich spotřebního koše. Zřejmé 

to je při pohledu na růst cen spotřebního koše důchodců, který je vyšší než u spotřebitelského koše 

běžných domácností.  

Výdaje domácností na konečnou spotřebu by měly být v roce 2022 negativně ovlivněny poklesem 

reálného disponibilního důchodu. Naopak pozitivně se projevuje pokles zdanění práce. S ohledem 

na aktuální negativní jevy se reálná spotřeba domácností v roce 2022 zvýší jen o 0,5 %. Spotřeba 

domácností bude zčásti financovaná z naakumulovaných úspor, kdy nárůst životních nákladů je 

tlumený čerpáním úspor naakumulovaných během zdravotnické krize. V roce 2022 dojde k poklesu 

míry úspor domácností. Míra hrubých úspor domácností se na přelomu let 2020 a 2021 pohybovala 

nad úrovní 25 % disponibilního důchodu domácností, v roce 2022 je předpokládaný pokles pod 15 %.  

Důsledek vyšších cen energií na světových trzích vedl k nárůstu dovozních cen a ve svém důsledku 

k dalšímu dodatečnému nárůstu nákladů firem. To ovlivňuje nárůst cen produkce a zpomaluje tempo 

růstu investic. Tento růst cen negativně dopadá i na české domácnosti. Těm se dodatečně zvyšují 

životní náklady a výrazným způsobem to determinuje samotnou spotřebu domácností. Dopad vyšších 

cen energií na jejich spotřebu může při dodatečném zvýšení cen energií o 10 % vyvolat ve svém maximu 

pokles až o více než 1 % ve spotřebě domácností. Dodatečné zvýšení cen energií o 30 % může vyvolat 

ve svém maximu pokles spotřeby domácností až o více než 3 % a při dodatečném zvýšení cen energií 

o 50 % může dojít v maximu ke snížení spotřeby domácností až o více než 5,5 % (MF ČR, 2022).5 

Samotná důvěra spotřebitelů měřena pomocí indikátoru důvěry spotřebitelů je v České republice 

na druhé nejnižší hodnotě v historii měření tohoto indikátoru. Rekordní počet respondentů se obává 

zhoršení vlastní finanční situace, obávají se zvýšení nezaměstnanosti a hodnotí svou finanční situaci 

jako horší než v předcházejících 12 měsících. 

Index cen výrobců, který se dá vnímat jako jakýsi předstihový indikátor vývoje spotřebitelských cen, 

zaznamenal růst cen výrobců ve všech segmentech. Ceny průmyslových výrobců meziročně narostly 

o 27,9 % a ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o 39,2 %, přičemž znepokojující je hlavně 

pokračující dynamika, kdy meziměsíční změna tohoto indexu je na úrovni téměř 6 %. Plný dopad 

rostoucích cen, primárně energetických komodit, na výrobce nás čeká hlavně v druhé polovině 

letošního roku. Průmysl tak bude tahat dolů výkon ekonomiky. České firmy jsou na tom z hlediska 

fundamentu stále relativně dobře, množství firem reportovalo za minulý rok slušné zisky. Indikátor 

důvěry podnikatelů sice v červnu 2022 poklesl, ale stále je na relativně slušné úrovni.  

Politika ČNB prezentovaná guvernérem Rusnokem výrazným způsobem zvyšovala úrokové sazby 

v České republice a stanovila jejich úroveň na jednu z nejvyšších ze všech vyspělých zemí. Je otázkou, 

jak moc se toto dynamické zvyšování základní úrokové sazby v ekonomice projeví na inflačních 

očekáváních, ale již teď je zřejmé, že dostupnost financování se výrazně snížila, což bylo jedním 

z hlavních cílů politiky ČNB. Pro české domácnosti je znepokojující hlavně snížená dostupnost 

hypotečních úvěrů, která je také ovlivněna zpřísněním podmínek poskytování hypotečních úvěrů. 

V oblasti měnové politiky se dá předpokládat posilování dolaru a mírný přesun likvidity na vyspělé trhy, 

což může částečně tlačit kurz české měny spolu s maďarským forintem a polským zlotým na nižší 

 
5 MF ČR (Duben 2022). Makroekonomická predikce České republiky. 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Makro-ekonomicka-predikce_2022-Q2_Makroekonomicka-predikce-

duben-2022.pdf.  

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Makro-ekonomicka-predikce_2022-Q2_Makroekonomicka-predikce-duben-2022.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Makro-ekonomicka-predikce_2022-Q2_Makroekonomicka-predikce-duben-2022.pdf
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úrovně. ČNB však disponuje vysokými rezervami, i v mezinárodním kontextu, které by měly 

výraznějšímu poklesu kurzu zabránit. 

A co bude dál? 

Současné predikce budoucího vývoje jsou mimořádně rizikové a nejisté. Hlavní proměnnou, která vývoj 

v následujících měsících může ovlivnit, je vývoj situace na Ukrajině. Umíme rozlišit tři různé scénáře. 

První scénář je založený na predikci, že boje na Ukrajině budou nadále pokračovat. V tomto scénáři 

bude válka na Ukrajině dále zvyšovat ceny v České republice, i když samotné meziroční nárůsty 

již nebudou tak vysoké, jako byly v předcházejících měsících, protože se projeví změna základny, 

ze které je inflace vypočítávána. I když extrémní forma nákladového šoku odezní, dopady vysokých cen 

se ještě nějakou dobu budou propisovat nejen do účtů spotřebitelů, ale i do konečných cen výrobců 

a sektoru služeb. 

Samotné zvýšení cen bude výrazným způsobem dopadat na české domácnosti a je vysoce 

pravděpodobné, že dojde ještě k navýšení cen vybraných odvětví, a to primárně lokálních služeb, 

které do té doby plně nepřenesly nárůst svých nákladů do svých cen. Dojde taktéž k vyčerpání úspor 

obyvatelstva. Je možné, že samotný sentiment domácností se bude nadále výrazně zhoršovat. Je taktéž 

pravděpodobné, že v tomto scénáři se k ukrajinským matkám a dětem přidají i jejich otcové a manželé, 

tedy současná čísla migrace nemusí být konečná. Již v této chvíli má Česká republika jeden z největších 

podílů migrantů na obyvatele. Do budoucnosti může docházet k relativně silným společenským tlakům 

v důsledku zvýšení podílu migrantů v české poměrně homogenní společnosti.  

Možné úplné zastavení importu surovin z Ruska (primárně zemního plynu) by bylo smrtelnou ranou 

pro český průmysl. Je zřejmé, že Evropa není schopna pokrýt případný deficit dovozu z Ruska. 

Probíhající konflikt také podkopává německý růstový model, který byl dlouhodobě založený na levné 

ruské energii. Německo, Itálie, Maďarsko a Česká republika jsou ekonomiky, které jsou nejvíce 

ohrožené. V případě, že ruský plyn přestane proudit do Evropské unie a okolní země nás nepodpoří 

tím, že se ve své spotřebě relativně citelně uskromní, pak k nám plyn jednoduše nedoteče. 

Z tohoto důvodu taktéž působí jako politicky nerozumný krok opustit energetickou burzu v Lipsku. 

Nemůžeme na jedné straně od našich evropských partnerů žádat o pomoc a na straně druhé opustit 

Lipskou burzu. Při tomto scénáři je zřejmý výrazný propad české ekonomiky doprovázený řadou 

sociálních nejistot v české společnosti a také poklesem životní úrovně.  

Optimističtější scénář je založený na předpokladu ukončení bojů na Ukrajině. V tomto scénáři by 

ale pravděpodobně došlo k územnímu rozdělení Ukrajiny. Globální vztahy budou směřovat do období 

studené války, kdy se Rusko bude orientovat směrem k miliardovým ekonomikám Číny 

a pravděpodobně i Indie a spolupráce mezi oběma bloky bude nastavená na minimální úrovni. 

Důležitou proměnnou v rámci tohoto scénáře je, zdali dojde k nalezení společenského konsensu tak, 

aby spolupráce mezi těmito bloky byla ukončovaná sice dynamicky, ale postupně nebo zdali má dojít 

k okamžitému ukončení ekonomické spolupráce. Oba tyto scénáře přináší významné ekonomické 

náklady. V obou možnostech tohoto scénáře některé české domácnosti zchudnou. Aktuální dynamický 

nárůst cen potravin bude nadále pokračovat. V České republice to povede k růstu sociálních nejistot, 

ve světovém kontextu může dojít k humanitárním katastrofám. I v tomto scénáři může dojít 

k meziročnímu růstu spotřebitelských cen až na hranici 20 %. Míra inflace by se mohla zmírnit v roce 

2023, ale k inflačnímu cíli ČNB se ani tento rok české hospodářství nepřiblíží.  
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Třetí scénář předpokládající návrat situace do stavu před vpádem Ruské federace na Ukrajinu je 

scénářem zcela nepravděpodobným. Z politického hlediska je celkem zřejmé, že aktuální situace 

nahrává levicovým hnutím. V nadcházejících prezidentských volbách situace nahrává Andreji Babišovi, 

ale ještě možná více Josefu Středulovi. Z pohledu politických stran je možný návrat ČSSD 

do poslaneckých lavic, pravděpodobný je také nárůst preferencí SPD, v horším případě dojde k vzniku 

a k posílení nových radikálnějších hnutí.  
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