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Česká národná banka (ČNB) dnes ukončila svoj kurzový záväzok, ktorým od novembra 2013 
udržiavala českú korunu na slabších úrovniach oproti euru. Znamená to, že ČNB už nebude 
intervenovať, aby udržala korunu nad hranicou 27 EURCZK.  
 
Pôvodne ČNB zaviedla kurzový záväzok, aby pomohla návratu inflácie a obmedzila deflačné 
tlaky, ale tiež takouto formou prispela k rastu domácej ekonomiky. Česká inflácia sa vo 
februári zvýšila na 2,5 % medziročne, pričom už v decembri dosiahla cieľ Českej národnej 
banky 2 %. Bolo preto očakávané, že ČNB pristúpi k ukončeniu kurzového záväzku 
koruny oproti euru už čoskoro. Tvrdý záväzok ČNB, že exit sa neuskutoční do konca 
prvého kvartálu tohto roka, centrálna banka dodržala a preto dnešné rozhodnutie nenarúša 
kredibilitu ČNB.  
 
Zatiaľ pretrváva očakávaná mierna volatilita na trhu, ale nevidieť prehnané pohyby. 
V najbližších hodinách a dňoch ešte môžeme očakávať zvýšenú volatilitu, ovplyvnenú tiež 
veľkým množstvom zahraničného kapitálu, ktorý čakal na posilnenie českej koruny. Vďaka 
dobrej cyklickej pozícii českej ekonomiky a ekonomickej konvergencii očakávame 
posilnenie českej koruny oproti euru. Avšak veľké množstvo špekulatívneho kapitálu 
a „prekúpenosť“ koruny môžu brzdiť posilnenie CZK.  
 
Naši kolegovia z Erste Group Research preto očakávajú iba mierne posilnenie 
o približne 2 % po opadnutí prvotnej volatility. Ku koncu roka by mohla byť koruna na 
úrovni 26,3 EURCZK. V nasledujúcich rokoch by  česká koruna  mohla ešte postupne mierne 
posilniť. 
 
Silnejšia česká koruna oproti euru bude pre Slovákov znamenať drahšie nákupy v susednom 
Česku. Na druhej strane, Slováci pracujúci v Českej republike budú pri prepočte na eurá na 
tom o niečo lepšie.  

KONTAKTY 


