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• Koruna vůči euru přešlapuje na místě v okolí hladiny 25,50 CZK/EUR 

• Květen přinesl výrazný růst důvěry v domácí ekonomiku – nejsilnější hodnota od prosince 2019

Obchodování koruny vůči euru se v tomto 
týdnu odehrávalo téměř výhradně v rozmezí 
25,40 – 25,50 CZK/EUR. Z projevů členů 
bankovní rady ČNB (J. Rusnok, V. Benda) sice 
vyplynulo, že první zvýšení úrokových sazeb 
může přijít již na červnovém zasedání, avšak 
pro korunu to dostatečný impuls k posílení 
nebyl. Přešlapovat na místě tak může koruna i 
v dalších týdnech právě do červnového 
zasedání ČNB. Zároveň je však třeba zmínit, že 
česká měna může být citlivější na nové domácí 
makroekonomické statistiky v první polovině 
června. A to především květnovou inflaci. 
 
Vyhlídky na rychlé oživení domácí ekonomiky 
ve 2. čtvrtletí letošního roku se dále vyjasňují. 
Souhrnný indikátor důvěry v domácí 
ekonomiku v květnu vzrostl o 5,0 bodu m/m 
na hodnotu 99,7 (jedná se o nejvyšší hodnotu 
od prosince 2019). Meziročně je důvěra vyšší 
dokonce o 24 bodů, což je však dáno jejím 
prudkým poklesem loni na jaře z důvodu 
začátku pandemie Covidu19. V květnu došlo 
k výraznému nárůstu důvěry mezi spotřebiteli i 
mezi podnikateli. Optimismus lze jednoznačně 
odvodit od zrychlující vakcinace, zpomalující 
pandemie a rušení protiepidemických opatření 
a samozřejmě i zlepšujících se vyhlídek na další 
měsíce.  
 
Detailnější pohled ukazuje, že optimismus mezi 
podnikateli v květnu vzrostl v rámci všech 
odvětví. Výrazné zlepšení zaznamenaly služby a 
obchod, když oba dva tyto sektory jednoznačně 
těží z otevírání ekonomiky. Zlepšila se i situace 
ve stavebnictví. Stavební firmy mají poměrně 
dostatek zakázek a s rýsujícími se penězi z EU 
(investiční plán obnovy) o zakázky mít nouzi 
rozhodně nebudou. Přetrvávajícím problémem 
ve stavebnictví je nedostatek zaměstnanců. A 
v neposlední řadě se zlepšení týkalo i průmyslu, 

kde poprvé od ledna 2018 převažoval počet 
průmyslových podniků hodnotících svou 
současnou celkovou poptávku jako více než 
uspokojivou. Problémem průmyslových firem 
zůstávají překážky na straně nabídky – 
kombinace vyšších cen vstupů a dopravy a 
prodlevy v dodávkách. V rámci spotřebitelů je 
důležité, že jejich vyhlídky směrem k vývoji 
ekonomiky jsou optimističtější a klesá i obava 
z nárůstu nezaměstnaností. Právě spotřebitelé 
a jejich zadržené úspory budou hrát důležitou 
roli v rychlosti oživení domácí ekonomiky 
v nejbližších čtvrtletích.   
     
Vývoj EUR/CZK v tomto týdnu 
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