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Předkládací zpráva

Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji je pravidelný podklad pro 
měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady ČNB.
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Část II

I. SHRNUTÍ

1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu představují v souhrnu lehce 
protiinflační rizika prognózy, resp. rizika ve směru potřeby poněkud uvolněnějších měnových 
podmínek oproti stávající prognóze. Tato rizika plynou z kumulace malých protiinflačních 
odchylek u nových domácích dat inflace a ekonomické aktivity i nových výhledů zahraničních 
veličin. Dosavadní vývoj měnového kurzu a domácích úrokových sazeb působí ve srovnání 
s prognózou neutrálně.

Nad rámec simulace GRIPu opětovně zesilují nejistoty spojené s řešením dluhové krize 
v eurozóně, které by se mohly projevit utlumenějším budoucím vývojem domácí ekonomické 
aktivity a tlaky na slabší kurz koruny. Celková bilance rizik prognózy je tak lehce 
protiinflační, resp. jdoucí ve směru potřeby mírně uvolněnějších měnových podmínek.

U zahraničních veličin došlo k opětovnému snížení tržního výhledu úrokových sazeb 
3M EURIBOR1 téměř na celém horizontu prognózy o zhruba 0,1 p.b. Tím se odsouvá růst
sazeb ze současných historických minim až na konec letošního roku. Poté sazby vzrostou 
k hodnotě 0,4 % ve druhé polovině roku 2014. Očekávané tempo růstu zahraniční poptávky se 
v letošním roce posouvá oproti předpokladům prognózy v průměru o 0,2 p.b. směrem dolů, 
pro rok 2014 se pak tento rozdíl snižuje na 0,1 p.b. Výhled zahraničního růstu cen výrobců se 
téměř nezměnil, když je nadále očekáváno jeho jen pozvolné zvyšování k 2% úrovni. Celkově 
bod „Zahraničí“ působí v simulaci GRIPu nepatrně protiinflačně při mírně nižší trajektorii 
sazeb. Zároveň výhled zahraničí znamená dle simulace stojící v pozadí GRIPu riziko 
utlumenější domácí ekonomické aktivity a fundamentálně slabšího kurzu koruny, tj. potřeby 
celkově mírně uvolněnějších měnových podmínek. Navíc aktuálně rostou nejistoty v eurozóně 
v souvislosti s vývojem v Itálii a na Kypru.  
                                                          
1  Aktuální výhled zahraničního vývoje je založen na publikaci Consensus Forecasts (CF03) z 11. března. Tržní 

výhledy (3M EURIBOR, cena ropy Brent) byly zpracovány ke stejnému datu.
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Na trhu práce došlo v závěru loňského a na počátku letošního roku k očekávanému útlumu. 
Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 sice dále rostla obecná zaměstnanost, avšak při přepočtu na plné 
úvazky počet zaměstnanců nadále meziročně klesal. Vzhledem k rychlejšímu růstu pracovní 
síly oproti zaměstnanosti se zvýšila obecná míra nezaměstnanosti. Rovněž podle údajů MPSV 
se situace na trhu práce zhoršovala a tento trend pokračoval i v prvních dvou měsících 
letošního roku. Růst mezd ve čtvrtém čtvrtletí 2012 zrychlil výrazně nad prognózu z 1.SZ, to 
však bylo ve velké míře způsobeno jednorázovými efekty daňové optimalizace. Po odečtení 
jejich odhadovaného vlivu byl růst mezd jen mírně nad prognózou. Daňová optimalizace při 
hlubším poklesu ekonomické aktivity zároveň znamenala oproti prognóze výraznější – avšak 
zřejmě jednorázový – růst nominálních jednotkových mzdových nákladů ve  čtvrtém čtvrtletí 
2012. Národohospodářská produktivita práce podle očekávání setrvala v poklesu.

Data národních účtů za čtvrté čtvrtletí 2012 ukazují na výraznější prohloubení recese oproti 
prognóze, když domácí ekonomika poklesla meziročně o 1,7 %. Výrazněji se prohloubil 
pokles spotřeby domácností a hrubé tvorby fixního kapitálu. Čistý export měl sice i nadále 
kladný příspěvek k růstu HDP, ten se však oproti předchozímu čtvrtletí výrazně snížil 
a zřetelně zaostal za předpoklady prognózy. Naproti tomu se obnovil kladný příspěvek 
ke změně HDP u tvorby zásob a u vládní spotřeby, přičemž obě tyto složky poptávky byly 
oproti predikci vyšší. Předstihové indikátory u průmyslu a stavebnictví naznačují pro první 
čtvrtletí letošního roku další meziroční propad výstupu a rovněž tržby v maloobchodě stále 
klesaly. Indikátor spotřebitelské důvěry se naopak zvyšoval.

Celkově tak bod počáteční podmínky v GRIPu představuje slabé protiinflační riziko 
prognózy, a to vlivem hlubšího poklesu ekonomické aktivity. Tento vliv je částečně 
kompenzován růstem mezd, který je zřejmě mírně vyšší než predikovaný i po očištění 
o jednorázový vliv daňové optimalizace. 

Meziroční inflace se počátkem letošního roku snížila oproti prognóze výrazněji, když v únoru 
dosáhla 1,7 %, a byla tak o 0,3 p.b. pod prognózou. To bylo do značné míry dáno nižším 
růstem regulovaných cen a prozatímní absencí daňových dopadů u cigaret. Aktualizovaný 
výhled regulovaných cen je nižší i na budoucnosti z titulu pomalejšího růstu cen energií. 
Současně došlo k přesunu zbývajících položek dříve regulovaného nájemného z regulovaných 
cen do čisté inflace. Bod inflace tak v simulaci GRIPu působí protiinflačním směrem, avšak 
v nevelké vzdálenosti od průsečíku os. 

Průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh prvního čtvrtletí 2013 činí 0,5 %. 
Tato hodnota odpovídá hodnotě prognózy z 1.SZ, v simulaci GRIPu se proto bod „úrokové 
sazby“ nachází ve středu souřadnicového systému. Rozpětí 3M PRIBOR–2T repo za 
dosavadní průběh prvního čtvrtletí činí v průměru 0,45 p.b., což je rovněž v souladu 
s předpokladem prognózy. 

Průměr měnového kurzu za dosavadní průběh prvního čtvrtletí dosahuje zhruba 
25,5 CZK/EUR, což je také v souladu s prognózou. Kurzový bod v GRIPu se proto nachází 
v neutrální poloze. Rovněž aktuální vývoj kurzu se pohybuje poblíž těchto hodnot.
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2 Prognózy ostatních institucí

Analytici očekávají v letošním roce stagnaci HDP, k růstu by se ekonomika měla vrátit 
v příštím roce. Inflační očekávání v ročním i tříletém horizontu se pohybují mírně pod 2% 
cílem ČNB. Na březnovém zasedání bankovní rady žádný z analytiků nepředpokládá změnu 
úrokových sazeb a téměř žádný analytik neočekává ani uvolnění měnové politiky jiným 
způsobem. Tržní výhled úrokových sazeb implikuje jejich očekávanou stabilitu do konce 
letošního roku a pohybuje se v blízkosti prognózy ČNB.

Ke dni odevzdání 2.SZ byla publikována dvě šetření, na základě kterých je možné provést 
standardní srovnání s prognózou z 1.SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační 
očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 13.3.) a Foreign Exchange Consensus Forecasts 
(FECF, uzávěrka 11.3.). U šetření Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF) využíváme
údaje za únor (uzávěrka 18.2.).

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami

rok 2013 rok 2014
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/12 0,1 0,3
 1/13 0,0 0,3 2,1 1,7 1,9

 2/13 0,0 0,1 1,7 1,8

 3/13 0,0 1,7

rok 2013 rok 2014
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/12 2,3 2,4

 1/13 2,0 2,4 2,6 2,6 3,1
 2/13 2,4 2,4 3,0 3,3

 3/13 2,2 2,9

1,5

HDP               

(%) ČNB

-0,3

mzdy             

(%) ČNB

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 12/12 25,2 24,9 25,1
 1/13 25,5 (1Q13) 25,5 25,1 25,0 25,2

 2/13 25,5 25,1 25,4

 3/13 25,6 25,1 25,3

horizont 1R

IOFT podniky IOFT podniky
 12/12 2,3 2,5 2,1 2,8

 1/13 1,7 (1Q14) 1,8 2,0

 2/13 1,8 1,9
 3/13 1,7 1,9

horizont 3R
ČNB

kurz     

CZK/EUR

aktuální čtvrtletí
ČNB

inflace           
(%)

IOFT ČNB EECF IOFT
2T REPO 3M PRIBOR 3M PRIBOR 12M PRIBOR

 12/12 0,1 0,5 0,9

 1/13 0,0 (1Q14) 0,1 0,4 (1Q14)   0,5 1,0

 2/13 0,1 0,5 0,9
 3/13 0,1 1,0

horizont 1R

úrokové sazby 
(%) 2T REPO

ČNB

Analytici předpokládají stagnaci HDP v letošním roce, k růstu by se ekonomika měla vrátit 
v příštím roce. V souvislosti s tím se také ve výhledu urychluje růst mezd. Tempo jejich růstu
by v příštím roce mělo dosáhnout cca 3 %. Převážně domácí analytici oslovení v rámci šetření 
IOFT očekávají v ročním horizontu o 1,6 % silnější kurz vůči současným hodnotám (průměr 
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za 1.Q 2013 do 20.3. činí 25,5 CZK/EUR), převážně zahraniční analytici oslovení v rámci 
šetření FECF pak kurz silnější o 1,1 %. Inflační očekávání se v ročním i tříletém horizontu 
pohybují mírně pod 2% cílem ČNB. Na březnovém zasedání BR ČNB všech jedenáct
analytiků oslovených v rámci šetření IOFT předpokládá stabilitu základních úrokových 
sazeb ČNB, deset z nich navíc předpokládá, že ČNB nepřistoupí k uvolnění měnové politiky 
ani jiným způsobem. V ročním horizontu se jejich odhady repo sazby pohybují v rozmezí 
0,05 až 0,25 %.

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní s prognózou ČNB. Výhled sazeb FRA implikuje jejich očekávanou stabilitu do 
konce letošního roku, což zhruba odpovídá očekávání ponechání měnověpolitických 
úrokových sazeb na technicky nulové hodnotě při zachování stávající výše prémie na 
peněžním trhu. Téměř v celém horizontu se tržní výhled pohybuje v těsné blízkosti trajektorie
úrokových sazeb konzistentní se stávající prognózou, až v závěru letošního roku leží lehce
nad ní.

Srovnání sazeb FRA s trajektorií sazeb konzistentní s prognózou ČNB (v %)

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13

 prognóza ČNB (1.SZ)

 FRA *

* kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 20.3.2013
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 

predikce 1. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt (s.o.)  IV/12 -1.4 -1.7

Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.)  IV/12 -3.5 -4.1

Výdaje vlády na konečnou spotřebu (s.o.)  IV/12 0.3 0.8

Tvorba hrubého kapitálu (s.o.)  IV/12 -6.1 -0.4

Hrubá tvorba fixního kapitálu (s.o.)  IV/12 -1.2 -5.0

Změna stavu zásob a cenností (příspěvky do mzr. růstu v p.b.)  IV/12 -1.2 1.1

Vývoz zboží a služeb (s.o.)  IV/12 6.8 1.4

Dovoz zboží a služeb (s.o.)  IV/12 4.6 1.2

Přísvěvek čistého exportu (s.o, příspěvky do mzr. růstu HDP v p.b.)  IV/12 1.8 0.2

Vývoz zboží (přeshraniční statistika)  1/13 5,5 (Q) -3.2

Dovoz zboží (přeshraniční statistika)  1/13 2,1 (Q) -4.1

Obchodní bilance (přeshraniční statistika) (mld. Kč)  1/13 126,0 (Q) 31.5

Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  1/13 . 6.0

Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  1/13 . -16.9

Index spotřebitelských cen  2/13 2.0 1.7

Ceny průmyslových výrobců  2/13 0,8 (Q) 1.3

Ceny zemědělských výrobců  2/13 13,7 (Q) 15.6

Vývozní ceny  IV/12 0.5 0.3

Dovozní ceny  IV/12 1.2 1.0

Podíl nezaměstaných osob  2/13 7,9 (Q) 8.1

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.)  1/13 7.2 7.0

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.)  IV/12 7.1 7.3

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  IV/12 0.7 0.6

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev  IV/12 0.9 0.6

          ostatní  IV/12 -0.1 0.8

Průměrná nominální mzda  IV/12 2.1 3.7

Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře  IV/12 2.3 4.2

Průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře  IV/12 1.5 1.3

Průměrná nominální mzda v průmyslu  1/13 . 1.5

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  1/13 . 1.6

Peněžní zásoba (M2)  1/13 6,1 (Q) 4.5

Průmyslová produkce (s.o.)  1/13  . -4.0

Stavební produkce (s.o.)  1/13  . -6.8

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (s.o.)  1/13  . -0.8

(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

meziročně v %
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II. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 

1  Vnější prostředí

Aktualizovaný výhled vývoje vnějšího prostředí se liší od scénáře velké situační zprávy jen 
nevýrazně. Očekávané tempo hospodářského růstu v efektivní eurozóně bylo sice 
přehodnoceno mírně směrem dolů, nadále však platí předpoklad postupného zlepšování 
situace od  druhého čtvrtletí letošního roku. Inflace spotřebitelských cen klesla na počátku 
letošního roku rychleji, než se očekávalo, a ve sledovaném horizontu by se měla udržovat 
v blízkosti 2% úrovně. Totéž se dá říci i o růstu cen výrobců. Tržní předpověď cen ropy Brent 
se přes dočasné zvýšení cen v lednu prakticky nezměnila a nadále má klesající trend. 
Očekávaný růst sazeb 3M EURIBOR se odkládá na závěr letošního roku, a celkově tak leží 
budoucí trajektorie sazeb lehce níže oproti předpokladům prognózy. Jedinou výraznější 
změnu tak zaznamenala předpověď kurzu USD/EUR, která se díky lednovému zhodnocení 
eura posunula o více než 3 % směrem k silnější evropské měně (aktuálně však euro oslabilo).

1.1 Vývoj základních exogenních faktorů

Aktuální předpověď zahraničního vývoje (HDP, CPI a PPI v efektivním vyjádření a kurzu 
USD/EUR) je založena na průzkumu Consensus Forecasts z 11. března 2013 (CF03). Scénář 
sazeb 3M EURIBOR a cen ropy Brent a benzínu je zpracován na základě tržních výhledů ke 
stejnému datu. 

(rozdíl v p.b.)   Efektivní HDP eurozóny    (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.)     Efektivní CPI eurozóny    (mzr. růst v %)

(rozdíl v p.b.)    Efektivní PPI eurozóny    (mzr. růst v %)   (rozdíl v p.b.)          EURIBOR 3M               (sazba v %)

(rozdíl v %)               Kurz USD/EUR            (USD/EUR)   (rozdíl v %)            Cena ropy Brent            (USD/barel)
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Vývoj efektivního ukazatele HDP eurozóny2 za čtvrté čtvrtletí 2012 byl prakticky v souladu 
s očekáváním referenčního scénáře 1.SZ (RS01). Výhled na základě CF03 se však posunul 
oproti RS01 směrem dolů v průměru o 0,2 p.b. pro letošní rok (zejména kvůli zhoršení 
výhledu pro Itálii, Francii a Nizozemsko) a o 0,1 p.b. pro rok 2014. Meziroční růst 
efektivního HDP v eurozóně by tak měl mít dno aktuálního cyklu v 1.čtvrtletí letošního roku, 
a poté by již měla ekonomika efektivní eurozóny zrychlovat svou dynamiku na 0,4 % za celý 
rok 2013 a 1,6 % v příštím roce.

                                                          
2  Od této situační zprávy budou pro výpočet efektivního ukazatele HDP eurozóny přebírány sezonně a o počet 

pracovních dnů očištěné časové řady HDP jednotlivých zemí přímo z Eurostatu. Dříve bylo sezonní očištění 
prováděno v ČNB a nezohledňovalo různý počet pracovních dnů v jednotlivých čtvrtletích.
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Výhled efektivního růstu cen průmyslových výrobců eurozóny (PPI) se ani pro letošní rok 
(1,8 %) ani pro rok 2014 (2,2 %) oproti RS01 nezměnil. Růst cen výrobců by tak měl 
v letošním roce jen mírně zrychlit a v příštím roce by se měl udržovat těsně nad 2% hodnotou.

Efektivní inflace spotřebitelských cen eurozóny3 (CPI) byla v prvních dvou měsících 
letošního roku oproti RS01 nižší, přičemž v únoru poklesla o 0,2 p.b. pod 2% úroveň. Pro 
další období implikuje CF03, který prozatím nesnížil celoroční predikci, její stagnaci poblíž 
této úrovně. Inflace by tak v průměru měla dosáhnout 2 % letos a 2,1 % v roce 2014. 

Aktuální vývoj úrokových sazeb 3M EURIBOR byl v lednu a únoru v souladu 
s očekáváním RS01, nicméně růst, který se očekával na základě tržních dat původně již od 
druhého čtvrtletí, se odsouvá až do závěru letošního roku. To znamená průměrnou sazbu 
0,23 % v roce 2013 a 0,4 % v příštím roce, což je oproti původnímu předpokladu v obou 
letech níže o cca 0,1 p.b. Analytici v rámci CF03 očekávají obdobný vývoj tříměsíční sazby 
na peněžním trhu v eurozóně, tedy 0,2 % v tříměsíčním horizontu a 0,4 % za rok. Co se týče 
základní refinanční sazby ECB, analytici očekávají její stagnaci na současné úrovni 0,75 % 
minimálně do konce roku 2013. 

Kurz eura vůči americkému dolaru pokračoval počátkem letošního roku ve zhodnocování, 
což se odrazilo v posunu očekávané trajektorie po celém horizontu předpovědi směrem 
k silnějšímu euru o více než 3 %. Kurz by tak měl v následujících dvou letech kolísat poblíž 
hodnoty 1,3 USD/EUR. Aktuálně však euro oslabilo lehce pod tuto hranici.

Výhled dolarové ceny ropy Brent se naopak prakticky nezměnil, a to i přes oproti RS01 
vyšší ceny zejména v lednu 2013. Sklon futures křivky tak zůstává klesající a nadále se 
očekává pokles z aktuálních cca 110 USD/b k hodnotě 100 USD/b na konci roku 2014.
Naopak průzkum CF03 předpokládá v ročním horizontu víceméně stagnaci poblíž hodnoty 
110 USD/b.

1.2 Eurozóna

Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 se v eurozóně prohloubil mezičtvrtletní i meziroční pokles 
hospodářské aktivity. Mezičtvrtletně se HDP snížil o 0,6 % (po poklesu o 0,1 % ve třetím 
čtvrtletí) zejména kvůli hlubšímu propadu spotřeby a investic a poklesu příspěvku čistého 
vývozu. Ekonomická aktivita se snížila ve všech zemích eurozóny kromě Slovenska 
a Estonska. Meziroční pokles HDP se prohloubil z -0,6 % na -0,9 % kvůli nižšímu příspěvku 
čistého vývozu a snížení fixních investic. Pro první čtvrtletí letošního roku lze očekávat 
stabilizaci hospodářského vývoje. Lednové údaje o průmyslové výrobě sice naznačují 
pokračování negativních trendů ze čtvrtého čtvrtletí 2012, ale maloobchodní obrat se 
meziměsíčně vrátil k růstu a jeho meziroční pokles se zmírnil. Také vývoj předstihových 
ukazatelů ukazuje na hospodářskou stabilizaci. Únorové indexy PMI v průmyslu i službách 
sice zůstávají pod 50% hranicí, ale proti čtvrtému čtvrtletí 2012 se mírně zvýšily.

Za celý rok 2012 se HDP v eurozóně snížil o 0,5 %. Březnový CF snížil pro letošní rok svůj 
odhad dynamiky ekonomické aktivity oproti lednové předpovědi o 0,2 p.b. na -0,3 %. Pro 
příští rok jej naopak mírně zvýšil na 1 %. Naopak ECB snížila ve své březnové predikci 
odhad vývoje HDP pro oba roky, tj. 2013 i 2014, a to proti prosincové prognóze shodně 
o 0,2 procentního bodu na -0,5 % resp. na +1 %. 

                                                          
3  Mírné rozdíly na minulosti jsou způsobeny revizí časové řady za Německo, která byla původně jen sezonně 

očištěná. Nově byla tato řada v databázi nahrazena sezonně a o počet pracovních dnů očištěnou řadou. 
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Efektivní inflace CPI v eurozóně a celková 
inflace HICP pro eurozónu (mzr. v %)

Efektivní a celkový HDP v eurozóně 
(mzr. V %)
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Postupné snižování spotřebitelské inflace pokračovalo v únoru 2013 jejím dalším poklesem 
na 1,8 % zejména v důsledku zpomalení růstu cen energií. Pro celý letošní rok očekává 
březnový CF její průměrnou hodnotu 1,7 %, na které by se měla inflace udržet i v roce 2014.
ECB ponechala na březnovém zasedání svou základní sazbu beze změny na 0,75 %. 
V důsledku pokračujícího slabého ekonomického vývoje ECB nevidí nebezpečí obnovení 
inflačních tlaků a naopak předpokládá další snížení tempa růstu cen v průběhu letošního 
i příštího roku. Tato očekávání potvrzuje též vývoj měnových a úvěrových agregátů. V lednu 
vzrostl měnový agregát M3 o 3,5 % a půjčky nefinančním společnostem klesly o 1,5 %. Podle 
odhadu ECB se v minulém roce průměrný poměr deficitu veřejných financí k HDP v zemích 
eurozóny snížil na 3,5 % ze 4,2 % v roce 2011 a v letošním roce je očekáván jeho další pokles 
na 2,8 %.

Evropské banky splatily ECB s předstihem zhruba 200 mld. EUR z prostředků, které 
získaly během dvou aukcí tříletých LTRO v prosinci 2011 a březnu 2012. Tyto dřívější
splátky odrážejí předchozí zlepšení podmínek na finančních trzích.

Kypr požádal již v červnu 2012 o pomoc ve výši 17,5 mld. EUR ze záchranných fondů 
eurozóny. Tuto částku potřebuje na zaplacení ztrát svých bank napojených na řecký finanční 
systém a splátky starších půjček. Eurogroup tuto pomoc v polovině března 2013 schválila, ale 
pouze ve výši 10 mld. EUR. Částku 5,8 mld. EUR by Kypr měl získat jednorázovým 
zdaněním vkladů (odstupňovaným podle výše vkladu) v kyperských bankách a zbytek 
z privatizace a zvýšením dalších daní. Kyperský parlament však zdanění vkladů jednoznačně 
odmítl, a proto nyní země i celá eurozóna stojí před značnou nejistotou pokud jde o vývoj 
v nejbližších dnech i delším horizontu. V případě, že Kypr nedostane alespoň slíbených 
10 mld. EUR, vydrží se svými zdroji nejdéle do letošního června, přičemž jeho bankovní 
sektor může čelit dramatickému odlivu vkladů.

Agentura Fitch snížila 11. března rating Itálie o jeden stupeň na BBB+ a varovala před jeho 
dalším zhoršením v důsledku nerozhodného výsledku voleb a pokračující recese. Další dvě 
velké agentury (jednou z nich je agentura Moody’s) zhoršení ratingu zatím jen naznačily.
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Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 se v Německu výrazně snížilo mezičtvrtletní i meziroční tempo 
růstu HDP. Mezičtvrtletně po růstu hospodářské aktivity o 0,2 % ve třetím čtvrtletí došlo 
v závěru roku k poklesu o 0,6 % zejména kvůli výraznému zhoršení salda čistého vývozu, 
jehož vliv byl jen částečně kompenzován silným růstem zásob. Meziročně se tempo růstu 
HDP snížilo o 0,5 procentního bodu na 0,4 % hlavně kvůli snížení salda čistého vývozu, které 
převážilo nárůst spotřeby domácností a zásob. Pro celý letošní rok březnový CF předpokládá 
růst HDP o 0,7 % a pro příští rok o 1,7 %, tedy výrazně lepší výhled než pro eurozónu jako 
celek. V lednu 2013 došlo k meziměsíčnímu (o 0,4 %) i meziročnímu (o 1,3 %) poklesu 
průmyslové výroby, zřejmě v důsledku snížení vnější poptávky. Maloobchodní obrat naproti 
tomu v tomto měsíci vzrostl v souvislosti se snižováním (mezičtvrtletním i meziročním) míry 
nezaměstnanosti a růstem reálných mezd tempem okolo 1 %.

Inflace se v Německu v únoru snížila na 1,8 %. Pro celý rok 2013 očekává březnový CF její 
průměrnou hodnotu rovněž 1,8 %. V příštím roce by se měla inflace lehce zvýšit na 2% 
úroveň.

HDP a inflace v Německu (mzr. v %) HDP a inflace na Slovensku (mzr. v %)
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Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 došlo na Slovensku k opětovnému poklesu mezičtvrtletní 
i meziroční dynamiky HDP. Jeho hlavním faktorem bylo snížení ekonomické aktivity 
v eurozóně a v ČR, na nichž je slovenská ekonomika silně závislá. Na pokračující 
zpomalování růstu HDP ukazuje i nižší lednový růst průmyslové výroby a pokles 
maloobchodního obratu v prosinci 2012. Důsledkem je pak dosti významný pokles 
zaměstnanosti a nárůst míry nezaměstnanosti. Únorový CF snížil proti lednovému svůj výhled 
pro růst hospodářské aktivity v letošním roce z 1,5 % na 1,1 % a pro příští rok z 2,7 % na 
2,5 %. Tento zhoršující se výhled je podpořen poklesem celkového ukazatele podnikatelské 
důvěry i všech jeho subindexů. Inflace se v únoru snížila na 2,2 % a dochází také ke 
zpomalování růstu cen průmyslových výrobců.

1.3  Cena ropy

V polovině února se rostoucí tendence cen ropy (trvající prakticky od začátku loňského 
prosince) obrátila a cena ropy Brent velice rychle poklesla ze 119 USD/b zpět ke 110 
USD/b, kde se udržovala po celou první polovinu března (cena ropy WTI se v tomto období
pohybovala těsně nad 90 USD/b). Přes uvedený krátký cenový výkyv směrem vzhůru se 
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aktuální předpověď prakticky nezměnila a zůstává stejná jako v 1.SZ. V korunovém vyjádření 
se však cena ropy po celém horizontu předpovědi posunula níže o cca 4 % díky očekávanému 
silnějšímu euru (a potažmo tedy i koruně) vůči americkému dolaru. 

Rychlý růst cen na počátku letošního roku byl podporován pozitivním ekonomickým 
sentimentem (ke kterému přispěla zejména data o zaměstnanosti v USA a zotavující se 
tamější trh bydlení, příznivý vývoj indexů PMI za zpracovatelský průmysl v eurozóně, nebo 
historicky třetí nejvyšší dovoz ropy do Číny v lednu 2013). Vysoká byla poptávka po benzínu 
v USA. Tyto faktory vedly i k očekávání vyššího růstu globální poptávky v roce 2013. Růst 
cen ropy byl doprovázen růstem čistých dlouhých pozic “managed money” fondů, které se 
dostaly téměř na úroveň loňského maxima. Ve druhé polovině února však optimismus začal 
postupně vyprchávat, když se objevily další obavy o zdraví globální ekonomiky (politická 
nejistota v Itálii, horší než očekávaný únorový PMI pro Čínu, který naznačuje první 
zpomalení po pěti měsících). Automatické rozpočtové škrty v USA spustily vlnu revizí 
očekávaného ekonomického růstu jak v samotných USA, tak i v Japonsku a Evropě. Ropa se  
tak připojila k výprodeji cenných kovů a mědi. Tyto negativní zprávy vedly jako tradičně 
k posilování amerického dolaru, což dále tlačilo ceny komodit dolů. Výprodeje spekulativních 
pozic komoditních fondů cenový výkyv dále urychlily.    

Hlavním zdrojem letošního růstu poptávky zůstává Čína, Střední Východ, zbytek Asie 
a Latinská Amerika. V zemích OECD by poptávka měla nadále klesat, i když pomaleji než 
loni. Nabídka mimo kartel OPEC by měla po loňském růstu o 0,6 mil. b/d vzrůst letos 
o 1,0 mil. b/d (zejména zásluhou růstu těžby v USA, Kanadě a Mexiku). Celkové zásoby ropy 
a ropných produktů v zemích OECD se nadále udržují nad pětiletým průměrem, i když 
v lednu a únoru se dle předběžných dat IEA tento pozitivní rozdíl zmenšil. Komerční zásoby 
OECD pokrývají dle údajů OPEC 58,7 dnů očekávané spotřeby, což je 1,5 dne nad pětiletým 
průměrem. 

US EIA očekává průměrnou cenu ropy Brent v letošním roce 108 USD/b a 101 USD/b v roce 
2014. To zhruba odpovídá předpovědi na základě futures kontraktů. Naopak CF03 předpovídá 
v ročním horizontu stagnaci ceny ropy Brent poblíž úrovně 110 USD/b. Rozdíl cen ropy 
Brent a WTI by se měl dle EIA v roce 2013 udržet na 16 USD/b a klesnout na 9 USD/b 
v příštím roce s otevřením nových potrubí z amerického středozemí na pobřeží Mexického 
zálivu.

Celkové zásoby ropy a ropných produktů 
v zemích OECD (mld. barelů)

Ceny ropy Brent a benzínu na burzách 
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1.4 Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru

V závěru roku 2012 a na počátku letošního roku sazba 3M EURIBOR mírně rostla a na 
začátku února dosáhla 0,23 %. Poté se ale trend obrátil a sazba se vrátila na úroveň z ledna. 
Přebytečná likvidita se v eurozóně v únoru snížila v souvislosti se začátkem období, kdy 
mohou banky začít s předstihem splácet první tříleté půjčky od ECB. Zájem bank o dřívější 
splacení závazků povzbudilo zlepšení situace na peněžních trzích eurozóny, přičemž uvolnění 
kolaterálu po splacení půjček dále podpoří obchodování na zajištěných trzích. Ohlášené 
objemy splátek však byly oproti očekávání jen zhruba poloviční. Navíc ECB diskutuje další 
možné uvolnění měnové politiky, což působí proti výraznějšímu nárůstu sazeb. Dle 
březnového výhledu by se sazba 3M EURIBOR měla udržet ve druhém a třetím čtvrtletí 2013 
na úrovni 0,23 %, zatímco referenční scénář 1.SZ očekával její nárůst již od začátku letošního 
roku. Nicméně do konce roku 2014 by tříměsíční sazba měla vzrůst nad hranici 0,5 %.

Od začátku roku 2013 se rozdíl mezi korunovými a eurovými tříměsíčními výnosy
pohyboval v pásmu 0,27 až 0,31 p.b., když kopíroval vývoj 3M EURIBORu při stagnující 
tuzemské úrokové sazbě. Výnosové diferenciály s delší splatností od konce ledna rostly, 
přičemž v případě swapů se pohybuje rozdíl již od poloviny roku 2012 v záporných 
hodnotách. Výnosy domácích desetiletých dluhopisů ve sledovaném období stagnovaly na 
úrovni okolo 2 %. Březnový výhled očekává pokles implikovaného rozpětí mezi tříměsíčními 
sazbami peněžního trhu minimálně do konce roku 2013, ale oproti lednové předpovědi došlo 
k posunu směrem nahoru. Hlavním důvodem je přehodnocení výhledu eurových sazeb 
směrem dolů při téměř nezměněném výhledu sazeb domácích.

Rozdíl korunových a eurových výnosů 
(p.b.)     
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Zatímco na konci ledna 2013 kurz eura vůči americkému dolaru zpevnil až nad hranici 
1,36 USD/EUR, od začátku února euro naopak oslabovalo, když převážily obavy 
z ekonomického vývoje eurozóny a politické nejistoty v Itálii. K vývoji přispěl i prezident 
ECB Draghi, který poprvé zmínil vývoj kurzu jako protiinflační riziko. K dalšímu oslabení 
eura došlo ve druhé březnové dekádě po zveřejnění podmínek záchranného programu pro 
Kypr. Na druhé straně indikátory pro USA vyznívají spíše příznivě. Zdá se, že spotřebitelská 
poptávka se již částečně obnovila navzdory zvýšení daní a nejistotě ohledně fiskální politiky. 
Březnový výhled CF očekává stabilitu kurzu v blízkosti hodnoty 1,30 USD/EUR.
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2  Vývoj veřejných rozpočtů

Stávající prognóza počítá s promítnutím finanční kompenzace vyplývající z přijetí zákona 
o církevních restitucích, jež zvyšuje schodek o 1,5 % HDP, do roku 2012. Na základě 
vyjádření Eurostatu z počátku března 2013 je však možné přesunutí tohoto dopadu do 
letošního roku. Toto riziko však nemá vliv na hodnocení makroekonomických dopadů fiskální 
politiky. Podobně novou informací získanou po uzavření prognózy z 1.SZ je prohlášení 
premiéra o přehodnocení vládních plánů ohledně dalších změn v oblasti daňových zákonů, 
které vláda doposud zamýšlela provést do konce svého mandátu.

2010 2011 2012 2013 2014

Saldo vládního sektoru                   

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -4,8 -3,2 -4,9 -2,7 -2,5

Upravené saldo *                             
(ESA 95, ČNB)

v % HDP -4,6 -3,0 -3,3 -2,5 -2,3

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -4,7 -3,4 -2,9 -1,6 -1,4

Fiskální pozice (ECSB) **** v p.b. 1,6 1,3 0,5 1,4 0,2

Strukturální saldo (metoda EK) ***     

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -4,4 -3,2 -2,9 -1,8 -2,0

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. 1,1 1,2 0,3 1,2 -0,2

*    upraveno o mimořádné jednorázové operace 
**   cyklicky očištěné saldo dle metodiky ESCB (upravené o mimořádné jednorázové operace)
***  cyklicky očištěné saldo dle metodiky EK (metoda založená na produkční funkci, upravené o mimořádné jednorázové operace)
**** měří meziroční změnu strukturálního salda (kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi)

1. SZ

V roce 2012 očekává stávající prognóza deficit vládního sektoru ve výši 4,9 % HDP. Za 
meziročním nárůstem schodku veřejných financí stojí především účetní vliv přijetí zákona 
o majetkovém vyrovnání státu s církvemi (ve výši 1,5 % HDP). Na základě informací 
poskytnutých na pracovní úrovni ČSÚ zahrnuly jak ČNB, tak MFČR tento dopad do své 
prognózy pro rok 2012, kdy byl zákon přijat. Nicméně podle informace Eurostatu z 1. března 
2013 by měl být tento efekt finanční kompenzace církevních restitucí zaúčtován do letošního 
roku, v souladu s datováním smluv podepsaných mezi vládou a představiteli církví, což by 
zvýšilo deficit vládního sektoru v roce 2013 výrazně nad 3% referenční hodnotu. Definitivní 
řešení této otázky – která však nemá vliv na naše hodnocení fiskální politiky a jejích 
makroekonomických dopadů – se očekává v souvislosti s dubnovými notifikacemi.

Nicméně schodek by se v roce 2012 mírně zvýšil i po očištění o tento vliv, a to v důsledku 
slabého výběru nepřímých daní v podmínkách utlumené domácí poptávky, k níž podstatně 
přispělo pokračování restriktivního působení fiskální politiky. Meziroční nárůst vládního 
dluhu na 45,9 % HDP byl vedle standardních výpůjčních potřeb ovlivněn též emisí dluhopisů 
pro vytvoření finanční rezervy pro řízení vládního dluhu ve výši 1,8 % HDP.

V roce 2013 by měl dle stávající prognózy vládní deficit poklesnout na 2,7 % HDP 
v důsledku přijatých konsolidačních opatření v rozsahu téměř 1,3 % HDP. Tato opatření 
zbrzdí ekonomický růst v letošním roce přibližně o 0,8 procentního bodu. Restriktivní vliv na 
ekonomiku se bude realizovat jak skrze nižší reálnou spotřebu domácností, tak skrze pokles 
reálné spotřeby vlády, zatímco vládní investice porostou mj. v důsledku rychlejšího čerpání 
prostředků z EU fondů. V souvislosti se spuštěním druhého pilíře penzijního systému 
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prognóza ČNB předpokládá pro rok 2013 postupně nabíhající výpadek příjmů ze sociálního 
zabezpečení ve výši přibližně 6 mld. Kč.4

V roce 2014 je očekáván další, byť již jen mírný, pokles vládního deficitu na 2,5 % HDP, a to 
v důsledku dopadu konsolidačních opatření přijatých v roce 2012, která budou mít jen lehce 
restriktivní vliv, a očekávaného oživení ekonomické aktivity v příštím roce. Prognóza 
předpokládá pro rok 2014 dopad vyvedení části příspěvků na penzijní spoření do druhého 
pilíře důchodového systému ve výši 8,5 mld. Kč. 

Rizikem fiskální prognózy směrem k nižšímu schodku a restriktivnějšímu působení fiskální 
politiky v roce 2014 byla při zpracování prognózy z 1.SZ případná realizace dodatečných 
úsporných opatření včetně dřívějšího spuštění projektu Jednotného inkasního místa. Nicméně 
tato rizika se ve světle nových informací obdržených od zpracování prognózy stávají méně 
pravděpodobnými. Dosavadní konsolidační a reformní plány současné vládní koalice pro roky 
2014 a 2015 byly výrazně relativizovány vyjádřením předsedy vlády, který avizoval 
přehodnocení všech uvažovaných záměrů vlády v oblasti daňových změn. Obecná nejistota 
prognózy na celém jejím horizontu i nadále dále panuje ohledně výše tzv. fiskálního 
multiplikátoru. Ten může dosahovat v období déletrvající domácí fiskální restrikce, dosažení 
dolní meze úrokových sazeb, slabé zahraniční poptávky a přetrvávajících nejistot o vývoji 
v eurozóně vyšších hodnot než obvykle (viz citlivostní scénář vyššího fiskálního 
multiplikátoru v 7.SZ 2012). 

                                                          
4  Uvedený odhad odpovídá zhruba účasti osob z 10. decilu mzdového rozdělení, kterým je méně než 45 let, tedy 

300 tis. osob. MF ČR v současné době odhaduje v souvislosti se spuštěním penzijní reformy přibližně stejný 
výpadek příjmů ze sociálního zabezpečení. Do druhého pilíře se v prvních dvou měsících roku zapojilo 
14 tisíc účastníků. 
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III. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN

1  Trh práce

Data za čtvrté čtvrtletí 2012 potvrzují očekávaný útlum na trhu práce. Celková zaměstnanost 
sice mírně zrychlila svůj meziroční růst, po přepočtu na plné úvazky však počet zaměstnanců 
setrval v meziročním poklesu. Rychlejší růst pracovní síly než zaměstnanosti vyústil 
v meziroční nárůst obecné míry nezaměstnanosti. Po sezonním očištění celková zaměstnanost 
mezičtvrtletně stagnovala a obecná míra nezaměstnanosti vzrostla. Nárůst zaznamenala 
i míra registrované nezaměstnanosti. Růst mezd v podnikatelské sféře ve čtvrtém čtvrtletí 
zrychlil výrazně nad prognózovanou úroveň, což však bylo dominantně ovlivněno 
jednorázovými vlivy daňové optimalizace. Národohospodářská produktivita práce meziročně 
klesala stejným tempem jako v předchozím čtvrtletí, růst mzdové náročnosti produktu –
zřejmě jen jednorázově – zrychlil nad predikci. Lednová a únorová data ukazují na 
pokračující mezičtvrtletní nárůst podílu nezaměstnaných osob. Celkově trh práce působí ve 
srovnání s prognózou z 1.SZ jen velmi mírně proinflačně.

Srovnání predikce se skutečností
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 2/13 7.9(Q) 8.1
Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let,s.o.) 1/13 . 7.0

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let, s.o.) IV/12 7.1 7.3
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) IV/12 0.7 0.6

z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev IV/12 0.9 0.6
             ostatní zaměstnaní IV/12 -0.1 0.8

Nominální měsíční mzda v ČR celkem - ČSÚ (mzr. změna v %) IV/12 2.1 3.7
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/12 2.3 4.2

             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/12 1.5 1.3
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 1/13 . 1.5

Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 1/13 . 1.6
NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95) IV/12 2.4 4.1

NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95) IV/12 . 5.2

NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95) IV/12 . 1.6
Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95) IV/12 -2.1 -2.2

Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.

                   Nominální hodinová mzda v podn. sféře dle MPSV není k dispozici 
Pramen: MPSV, ČSÚ

Meziroční růst celkové zaměstnanosti (podle metodiky VŠPS) ve čtvrtém čtvrtletí 2012 
dále mírně zrychlil a dosáhl hodnoty 0,6 %5. Predikce z 1.SZ očekávala nepatrně vyšší růst 
zaměstnanosti. Po sezonním očištění celková zaměstnanost v souladu s prognózou 
mezičtvrtletně stagnovala. Zaměstnanost vzrostla jak ve skupině podnikatelů, tak především 
zaměstnanců6. Růst počtu zaměstnanců zrychlil na 0,6 % a koncentroval se v odvětvích 
profesní, vědecké a technické činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví a zemědělství. Počet 
podnikatelů pokračoval i ve čtvrtém čtvrtletí v růstu, byť jen zhruba polovičním tempem 
v porovnání s předcházejícím čtvrtletím.

Z hlediska jednotlivých odvětví národního hospodářství (podle metodiky VŠPS) přispěly 
k růstu celkové zaměstnanosti nejvíce netržní služby, jejichž příspěvek dosáhl 0,8 p.b. 
Kladný příspěvek vykázal také vývoj zaměstnanosti v zemědělství (0,3 p.b.), zatímco 
v tržních službách a stavebnictví (v obou případech příspěvek -0,1 p.b.) i v průmyslu 
(-0,3 p.b.) zaměstnanost poklesla.  

Přepočtený počet zaměstnanců na plné úvazky pokračoval i ve čtvrtém čtvrtletí zhruba 
v jednoprocentním meziročním poklesu. V souladu s predikcí došlo k prohloubení poklesu 
úvazku na zaměstnance, avšak v mírnějším rozsahu. Ve váhově nejvýznamnějším sektoru, 
zpracovatelském průmyslu, úvazek na zaměstnance poklesl pouze o 0,5 % meziročně.
                                                          
5 V absolutním vyjádření jde o meziroční nárůst o 31,1 tis. osob.
6 Včetně členů produkčních družstev.
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Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO) ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla 
o něco více, než předpokládala prognóza z 1.SZ, a to na 7,2 %. Vlivem rychlejšího 
pozorovaného meziročního růstu pracovní síly7 než zaměstnanosti došlo v porovnání se 
stejným obdobím předchozího roku k nárůstu obecné míry nezaměstnanosti o 0,7 %. Po 
sezonním očištění se obecná míra nezaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí 2012 zvýšila o 0,3 p.b. 
na 7,3 %.

Míra registrované nezaměstnanosti celkem dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí 2012 v průměru 
hodnoty 9 %, resp. 9,1 % po sezonním očištění, přičemž v obou případech šlo o hodnoty 
přibližně o 0,5 p.b. vyšší, než tomu bylo ve stejném období roku 2011. Počínaje rokem 2013
přešlo MPSV na vykazování podílu nezaměstnaných osob. Podle lednových a únorových 
dat by se měl podíl nezaměstnaných osob v prvním čtvrtletí v průměru pohybovat okolo 8% 
hodnoty (po sezonním očištění 7,4 %), tedy zhruba v souladu s predikcí z 1.SZ. Vývoj 
Beveridgeovy křivky poukazuje v souladu s očekáváním na postupně se zhoršující situaci na 
trhu práce, když během posledních deseti měsíců docházelo k nárůstu počtu nezaměstnaných,
zatímco počet volných pracovních míst během tohoto období klesl.8 Podíl nově hlášených 
uchazečů o zaměstnání na nezaměstnaných zůstává zhruba na stejné hladině, jako tomu bylo 
v předcházejících měsících, zatímco podíl vyřazených zaměstnanců z evidence ÚP začátkem 
roku 2013 mírně stoupl.

Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení
uchazeči z evidence úřadů práce

Beveridgeova křivka

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

 1/08 7  1/09 7  1/10 7  1/11 7  1/12 7  1/13

Nově hlášení v % z počtu nezam.

Vyřazení v % z počtu nezam.

25

50

75

100

125

150

175

300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575

Počet  nezaměstnaných osob

P
o

če
t 

vo
ln

ýc
h

 p
ra

c.
 m

ís
t

1/09

2/13

1/05

1/041/06

1/07

1/08

35

37

39

41

43

490 510 530 550

2/13

1/12

Poznámka: sezonně očištěné údaje

Pramen: MPSV, propočet ČNB

Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících
Pramen: MPSV, propočet ČNB

Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 došlo k výraznému zrychlení tempa meziročního růstu mezd 
v podnikatelské sféře na 4,2 %, zatímco predikce z 1.SZ očekávala mnohem mírnější 
zrychlení mzdového růstu (na 2,3 %). Data za čtvrté čtvrtletí 2012 byla podle očekávání 
ovlivněna daňovou optimalizací u vysokopříjmových skupin, její rozsah však byl mnohem 
výraznější oproti předpokladům prognózy. Na základě podrobnějších statistik ČSÚ 
o mzdovém růstu v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru byl takto přesunutý 
objem prostředků odhadnut na mírně přes 4 mld. Kč, což v meziroční dynamice odpovídá 

                                                          
7 Růst pracovní síly souvisel s pokračujícím nárůstem míry ekonomické aktivity. Obdobně jako v minulém 

čtvrtletí pravděpodobně došlo ke snížení podílu ekonomicky neaktivního obyvatelstva.
8  Beveridgeova křivka je ovlivněna legislativními změnami, které vstoupily v platnost od 1.1.2012. Od tohoto 

data již podniky nemají povinnost hlásit na úřady práce počet volných pracovních míst. V souvislosti s touto 
změnou začalo MPSV současně v některých měsících publikovat kromě volných pracovních míst i další volná 
pracovní místa získaná monitoringem internetu. Jejich počet (po očištění o duplicity) v lednu 2013 činil 
38,8 tis. 
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zhruba 1,8 p.b.9. Přesun mzdových prostředků byl patrný především v odvětví peněžnictví 
a pojišťovnictví (meziroční růst mezd o 24,1 %), kulturní, zábavní a rekreační činnosti 
(23,4 %) a v energetice a teplárenství (13,1 %). Ve váhově nejvýznamnějším zpracovatelském 
průmyslu zrychlil mzdový růst na 3,7 %, což však bylo ovlivněno i 1% poklesem 
přepočteného počtu zaměstnanců. V ostatních odvětvích měl mzdový přesun pravděpodobně
výrazně menší vliv. Po očištění mzdového růstu o tento odhad vlivu daňové optimalizace
průměrná mzda v podnikatelské sféře vzrostla meziročně zhruba o 2,4 % (prognóza očekávala 
očištěný růst mezd ve výši 1,9 %). Zřetelný vliv daňové optimalizace naznačuje též 
mediánová mzda, která vzrostla jen o 1,9 %. Podle lednových údajů dynamika průměrné 
mzdy v průmyslu výrazně zpomalila, a to na 1,5 %10.

Po sezonním očištění růst průměrné mzdy v podnikatelském sektoru dosáhl hodnoty 3,6 % 
(1.SZ předpokládala 2,3 %). V porovnání s minulým čtvrtletím pak průměrná mzda vzrostla 
o 2,3 %. Po odečtení odhadovaného vlivu optimalizace se průměrná mzda zvýšila o 2,2 % 
meziročně (mezičtvrtletně o 0,6 %). Reálně průměrná mzda v podnikatelské sféře vzrostla 
meziročně o 1,4 %.

Příspěvky k vývoji počtu zaměstnaných 
v metodice VŠPS (mzr.,v p.b.)

Vývoj nominálních mezd
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Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře ve čtvrtém čtvrtletí 2012 výrazně zpomalila svou 
meziroční dynamiku, a to na 1,3 %. Tato hodnota byla v porovnání s predikcí jen mírně nižší. 
Z odvětvového pohledu bylo zpomalení meziroční dynamiky způsobeno takřka výhradně 
výrazným zpomalením růstu mezd ve vzdělávání (ze 3,6 % na 1%), příspěvek vývoje 
v ostatních odvětvích byl nevýznamný. Reálná průměrná mzda v nepodnikatelské sféře 
prohloubila ve čtvrtém čtvrtletí svůj meziroční pokles na 1,5 %.

Meziroční růst průměrné mzdy v ČR celkem tak v souhrnu výrazně zrychlil na hodnotu 
3,7 %, což je o 1,5 p.b. výše, než očekávala prognóza z 1.SZ. Rychlejší než predikované 
tempo růstu mezd bylo do značné míry dáno výrazným zrychlením mzdového růstu 
v podnikatelské sféře ovlivněným daňovou a odvodovou optimalizací. V reálném vyjádření se 
celkové mzdy meziročně zvýšily o 0,9 %. Při zrychlení mzdového růstu a pokračujícím
poklesu přepočteného počtu zaměstnanců růst celkového objemu nominálních mezd a platů 
podle statistiky ČSÚ meziročně zrychlil na 2,6 %.

                                                          
9    V úrovňovém vyjádření dosáhl přesun v průměrné mzdě zhruba čtyřnásobku toho, co předpokládala 1.SZ. 

Jde o odhad s využitím mzdových statistik ČSÚ o průměrné mzdě v podnikatelské sféře, ty však neobsahují 
rozlišení mezd na tarifní část a odměny. Podrobnější data o mzdovém vývoji ze statistiky ISPV obsahující 
i informaci o podílu mimořádných odměn budou k dispozici koncem března.

10    Jedná se o údaj z podniků s 50 a více zaměstnanci, bez agenturních zaměstnanců.
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Daňová optimalizace spolu s pokračujícím poklesem ekonomické aktivity znamenala 
výraznější růst nominálních jednotkových mzdových nákladů. NJMN ve čtvrtém čtvrtletí 
2012 vzrostly o 4,1 % (1.SZ očekávala růst o 2,4 %), S výjimkou stavebnictví a netržních 
služeb došlo ke zrychlení meziročního růstu NJMN ve všech sledovaných odvětvích. 
Nejvýrazněji (téměř o 3 p.b.) se dynamika NJMN zvýšila v tržních službách jako výsledek 
výše zmíněné daňové optimalizace. Uvedený nárůst dynamiky NJMN je však pravděpodobně 
jednorázový, a nepředstavuje tak významné riziko nákladových inflačních tlaků.

Obdobným tempem jako tomu bylo v předchozím čtvrtletí poklesla produktivita práce, což 
bylo v souladu s očekáváním prognózy. Zhruba dvouprocentní snížení produktivity bylo 
výsledkem zmírnění (sezonně neočištěného) poklesu ekonomické aktivity při zrychlení růstu 
celkové zaměstnanosti. Ve druhé polovině roku 2012 klesala produktivita ve všech 
sledovaných odvětvích, nejvíce pak – i přes výrazný pokles zaměstnanosti – ve stavebnictví. 
Ve váhově nejvýznamnějším zpracovatelském průmyslu se produktivita práce ve čtvrtém 
čtvrtletí 2012 meziročně snížila o 3,1 %.  

NJMN v metodice ESA 95
(mzr. v %)

Produktivita práce v metodice ESA 95
(mzr. v %)
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Poznámka: NJMN celkem jsou podílem objemu mezd a HDP 
v kupních cenách (zohledňují vliv daní a dotací), zatímco NJMN 
v jednotlivých odvětvích jsou podílem objemu mezd a hrubé 
přidané hodnoty v daném odvětví v základních cenách

Pramen: ČSÚ, propočet ČNB

2  Ekonomický růst a jeho složky

Pokles meziročního reálného HDP se ve čtvrtém čtvrtletí 2012 dále prohloubil, a to výrazněji 
oproti prognóze z 1.SZ. Rovněž v mezičtvrtletním vyjádření pokračoval pokles ekonomické 
aktivity, který se však oproti předchozím čtvrtletím zmírnil. Čistý vývoz měl i nadále kladný 
příspěvek k růstu HDP, ten byl však zřetelně nižší oproti prognóze. Kladné byly rovněž 
příspěvky vládní spotřeby a investic do zásob. Ostatní výdajové složky i nadále přispívaly 
záporně, když se prohloubil jak propad soukromé spotřeby, tak i hrubé tvorby fixního 
kapitálu. Předstihové indikátory na začátku roku ukazují pokračující meziroční pokles
průmyslové produkce i přetrvávající propad výstupu ve stavebnictví. Maloobchodní tržby 
v lednu vlivem vývoje v motoristickém segmentu rovněž poklesly. Naproti tomu souhrnný 
indikátor důvěry na počátku letošního roku roste a v jeho rámci se zvyšuje jak podnikatelský, 
tak i spotřebitelský indikátor důvěry. Celkově tak vývoj ekonomické aktivity působí oproti 
prognóze z 1.SZ mírně protiinflačně.
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Ukazatel (s. c., sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce z 1. SZ Skutečnost
Hrubý domácí produkt IV/2012 -1.4 -1.7

Spotřeba domácností IV/2012 -3.5 -4.1
Spotřeba vládních institucí IV/2012 0.3 0.8
Hrubá tvorba kapitálu IV/2012 -6.1 -0.4

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu IV/2012 -1.2 -5.0
Zásoby vč. cenností (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) IV/2012 -1.8 1.1

Vývoz zboží a služeb IV/2012 6.8 1.4
Dovoz zboží a služeb IV/2012 4.6 1.2

Čistý vývoz zboží a služeb (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) IV/2012 2.3 0.2
Průmyslová výroba 1/13 . -4.0

Stavební výroba 1/13 . -6.8
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu 1/13 . -0.8

Meziroční pokles sezonně očištěného HDP se ve čtvrtém čtvrtletí 2012 prohloubil na -1,7 %, 
mezičtvrtletně se ekonomická aktivita snížila o 0,2 %. Prognóza z 1.SZ přitom předpokládala 
meziroční pokles o 1,4 % a mezičtvrtletní pokles o 0,1 %. Jednotlivé výdajové složky se 
vyvíjely rovněž poněkud odlišně, než očekávala prognóza z minulé situační zprávy. 
K hlubšímu poklesu přispěla zejména spotřeba domácností, jejíž meziroční dynamika byla 
o 0,6 p.b. nižší oproti prognóze. Další příčinou je i nízký příspěvek čistého exportu, který byl 
vůči prognóze o 1,6 p.b. slabší. Důvodem je nižší zahraniční efektivní poptávka 
(mezičtvrtletní pokles o 0,4 %, když německý HDP poklesl o 0,6 %), odrážející se ve 
výrazném zpomalení meziročního růstu vývozu. Naproti tomu hrubá tvorba kapitálu klesla 
oproti prognóze méně zřetelně. To bylo důsledkem nárůstu stavu zásob, když fixní investice 
naopak vykázaly výraznější než predikovaný pokles. Souběh relativně nízkého příspěvku 
čistého vývozu při relativně vysokém příspěvku změny stavu zásob lze interpretovat tak, že 
v důsledku hlubšího propadu zahraniční poptávky v závěru loňského roku nedošlo k realizaci 
očekávaných vývozů a proto část zboží, polotovarů nebo surovin zřejmě zůstala v zásobách. 
Reálná spotřeba vlády vzrostla o něco více, než očekávala prognóza.

Vývoj HDP (sez. oč., mzr. v %) Vývoj HDP (sez. oč., mzč. v %, 
anualizováno)
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Pokles reálné meziroční spotřeby domácností se ve čtvrtém čtvrtletí 2012 prohloubil 
(na -4,1 % meziročně). Naproti tomu v mezičtvrtletním vyjádření spotřeba domácností 
vzrostla (o 0,9 %); za druhé a třetí čtvrtletí však došlo k výrazné revizi směrem dolů, a to 
o 0,9 p.b., respektive o 1 p.b. Z hlediska struktury reálných výdajů na spotřební předměty 
došlo k poklesu ve všech skupinách zboží a služeb, přičemž největší pokles vykázaly položky 
zboží krátkodobé spotřeby a služeb. Deflátor spotřeby domácností ve čtvrtém čtvrtletí 
meziročně vzrostl o 1,7 %. I přes mírnou revizi předchozích čtvrtletí směrem výše je ale ve 
čtvrtém čtvrtletí meziroční růst deflátoru stále o více než jeden procentní bod níže než
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meziroční růst indexu spotřebitelských cen (2,8 %). Objem mezd a platů za čtvrté čtvrtletí 
2012 vykázal podle národních účtů meziroční růst o 2,6 %, což je oproti 1.SZ o 1,6 p.b. vyšší 
růst. Vývoj disponibilního důchodu tak za čtvrté čtvrtletí bude vyšší než utlumená soukromá 
spotřeba, což za jinak neměnných okolností implikuje pravděpodobný meziroční růst míry 
úspor.11 Sezonně očištěné reálné tržby v maloobchodě ve čtvrtém čtvrtletí poklesly meziročně 
o 2,1 % a rovněž v souhrnu za celý rok 2012 klesaly zřetelně méně ve srovnání s reálnou 
spotřebou. Pokračující pokles maloobchodních tržeb byl potvrzen i údajem za leden (-0,8 %), 
což bylo dáno poklesem v motoristickém segmentu (-4 %), který však byl tlumen mírným 
růstem tržeb v maloobchodě bez tohoto segmentu (o 0,5 %).

Reálná spotřeba vlády ve čtvrtém čtvrtletí 2012 poprvé během posledních dvou let vzrostla, 
a to o 0,8 % meziročně. Prognóza z 1.SZ přitom předpokládala růst o 0,3 %. Nominální 
spotřeba vlády ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla o 1,2 %, přičemž její deflátor se v souladu 
s prognózou zvýšil o 0,4 %.

Hrubá tvorba kapitálu ve čtvrtém čtvrtletí 2012 meziročně poklesla pouze o 0,4 % (když 
v mezičtvrtletním vyjádření vzrostla o 4,6 %), zatímco prognóza z 1.SZ předpokládala její
výrazný meziroční pokles o 6,1 %. V tomto vývoji se odrážel růst změny stavu zásob, jehož 
příspěvek (1,1 p.b.) do dynamiky HDP byl o 2,3 p.b. vyšší, než počítala prognóza. Fixní 
investice naopak oproti prognóze (-1,2 %) poklesly výrazněji (-5 %). Podle věcného členění
se na tomto poklesu nejvíce podílely ostatní budovy a stavby, přičemž na rozdíl od první 
poloviny loňského roku byl již pouze nepatrně kladný příspěvek strojů a zařízení.

Příspěvky výdajových složek k růstu HDP 
(mzr. v p.b.)

Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 
kapitálu k mzr. růstu (v p.b.) 
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Růst reálného vývozu zboží a služeb ve čtvrtém čtvrtletí 2012 zpomalil na 1,4 % při 
mezičtvrtletním poklesu o 3,9 %. Meziroční skutečnost tak byla oproti prognóze o 5,4 p.b. 
nižší. Zpomalení vývozu je konzistentní s horším vývojem efektivního HDP v eurozóně, který
ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl pouze o 0,2 % meziročně a mezičtvrtletně poklesl o  0,4 %. Reálný 
dovoz vykázal ve čtvrtém čtvrtletí růst o 1,2 % meziročně, což je o 3,4 p.b. níže oproti 
prognóze, přičemž v mezičtvrtletním vyjádření byl zaznamenán pokles dovozu 
o 1,6 %. Příspěvek čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP ve čtvrtém čtvrtletí činil pouze 
0,2 p.b., a byl tak o 1,6 p.b. nižší oproti prognóze.

                                                          
11  Sektorové účty budou zveřejněny na přelomu března a dubna, proto podrobnější analýza vývoje 

disponibilního důchodu a spotřeby bude provedena až ve 3.SZ 2013. Vzhledem ke vlivu daňové 
optimalizace na vývoj objemu mezd a platů je případný nárůst míry úspor logický a nemusí mít trvalý 
charakter. 
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Průmyslová produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) prohloubila ve čtvrtém 
čtvrtletí 2012 pokles, a to v mezičtvrtletním (o 2,6 %) i v meziročním (o 4,0 %) vyjádření. Po 
předchozím postupném zpomalování meziroční dynamiky jak tržeb z přímého vývozu, tak 
i domácích tržeb, byl ve čtvrtém čtvrtletí 2012 pozorován překmit jejich meziročních temp do 
záporných hodnot. S těmito údaji pak koresponduje i vývoj nových zakázek, když nové 
zakázky ze zahraničí zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí první meziroční oslabení od roku 2009 
a nové zakázky z tuzemska svůj pokles z předchozího čtvrtletí dále prohloubily. Ani aktuální 
data za leden letošního roku nepředstavují náznak možného zlepšení, když dále meziročně 
oslaboval nominální objem nových zakázek z tuzemska i objem nových zakázek ze zahraničí. 
Sezonně očištěná průmyslová produkce se v lednu 2013 opět meziročně snížila (o 4,0 %), a to 
již šestý měsíc po sobě. V meziměsíčním pohledu však objem průmyslové produkce v lednu 
2013 stagnoval. 

Stavební produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) se ve čtvrtém čtvrtletí 2012 
opětovně meziročně (o 9,0 %) i mezičtvrtletně (o 0,3 %) snížila. Pokračující útlum stavební 
produkce byl i nadále způsoben negativnými výsledky jak v oblasti inženýrského, tak 
i pozemního stavebnictví. Zlepšení nenasvědčují ani lednové údaje o pokračujícím 
meziročním poklesu stavební produkce. Orientační hodnota vydaných stavebních povolení 
v lednu navíc výrazně propadla.

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (sezonně očištěné ve stálých 
cenách) se ve čtvrtém čtvrtletí 2012 snížily jak meziročně (o 2,1 %), tak i mezičtvrtletně 
(o 0,9 %), přičemž za tímto výsledkem stál prohlubující se pokles tržeb v motoristickém12

i nemotoristickém segmentu. V lednu 2013 pak došlo k částečnému zlepšení situace 
v nemotoristickém segmentu, když maloobchod kromě prodeje pohonných hmot po 
předchozích poklesech opět mírně meziročně vzrostl. Naproti tomu tržby v motoristickém 
segmentu nevykázaly ani v lednu náznak zlepšení. 

Indikátory důvěry (2005 = 100) Index průmyslové produkce (mzr. v %)
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Souhrnný indikátor důvěry v poledním období lehce vzrostl. V jeho rámci se podnikatelský 
indikátor důvěry zvýšil jen nevýrazně, dochází však – s určitými výkyvy – k postupnému
zmírňování pesimismu spotřebitelů. V únoru 2013 se spotřebitelský indikátor důvěry dostal 
na nejvyšší hodnotu za posledních 16 měsíců.

Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) 
korespondují s pokračujícím oslabováním ekonomické aktivity, když ve čtvrtém čtvrtletí 2012 
                                                          
12   Prodej a opravy motorových vozidel (NACE 45) zahrnuje velkoobchod, maloobchod s novými a ojetými 

vozidly, opravy a údržbu motorových vozidel, velkoobchod a maloobchod se součástkami a příslušenstvím 
motorových vozidel, zprostředkování obchodu s motorovými vozidly, velkoobchodní aukce a velkoobchod 
přes internet.
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překmitly výkony do meziročního poklesu a tržby po třech letech meziročních růstů pouze
stagnovaly. I navzdory pokračujícímu snižování počtu zaměstnanců si objem vyplacených 
mezd udržel ve čtvrtém čtvrtletí kladný růst, což mělo za následek pokračující meziroční růst 
osobních nákladů. Hrubý provozní přebytek se pak při mírném oslabení účetní přidané 
hodnoty a růstu osobních nákladů meziročně snížil o 5,1 %.

Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)13
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3  Platební bilance

Schodek běžného účtu platební bilance byl ve čtvrtém čtvrtletí 2012 ve srovnání s předpovědí 
z 1.SZ  o 9 mld. Kč hlubší. Odchylka byla především důsledkem hlubšího schodku bilance 
výnosů (o 10 mld. Kč) vlivem vyšších výnosů z přímých investic nerezidentů. Kapitálový účet 
skončil ve stejném období ve shodě s predikcí vysokým přebytkem. V rámci finančního účtu 
představuje nejvýznamnější odchylku celoroční skutečnosti od predikce vyšší než 
předpokládaný přebytek přímých investic. 

Ve čtvrtém čtvrtletí 201214 dosáhl běžný účet platební bilance schodku 36,3 mld. Kč a jeho 
roční klouzavý deficit v poměru k HDP se prohloubil na -2,4 % (roční klouzavý poměr 
běžného a kapitálového účtu k HDP se naopak zmírnil na -1,1 %). Schodek běžného účtu 
meziročně vzrostl o 19 mld. Kč, tj. v obdobném rozsahu jako v předchozím čtvrtletí. Zvýšení 
celkového schodku souviselo především s vývojem bilance výnosů. 

Výkonová bilance ve čtvrtém čtvrtletí 2012 dosáhla přebytku 35,5 mld. Kč, což představuje 
podobně jako v předchozím čtvrtletí meziroční zvýšení. Meziroční růst byl však jen mírný 
(1,9 mld. Kč), když zvýšení přebytku výkonové bilance bylo spojeno pouze s růstem přebytku 
obchodní bilance, souvisejícím s vývojem v reálném vyjádření. Nominální meziroční tempo 
růstu obchodního obratu se ve srovnání s předchozím čtvrtletím dále zmírnilo (na 2,3 %). 
Zpomalení růstu obratu bylo ovlivněno hlavně vývojem vývozu (zmírněním meziročního 
růstu o 4,5 procentního bodu v důsledku stagnace vnější efektivní poptávky). K meziročnímu 
zvýšení celkového přebytku opět nejvýrazněji přispěl růst přebytku strojů. Ve směru poklesu 
přebytku výkonové bilance působilo mírné meziroční snížení přebytku bilance služeb. To 
souviselo se zmírněním souhrnného přebytku bilancí dopravy a cestovního ruchu (zejména 
vlivem růstu výdajů). Pokles přebytků dopravy a cestovního ruchu byl nicméně ve velkém 
                                                          
13     Údaje do 4.Q 2011 jsou semidefinitivní, od 1.Q 2012 předběžné.
14    Současně s údaji za 4.čtvrtletí 2012 byly zveřejněny revidované údaje za rok 2011 a předchozí čtvrtletí roku 

2012. Nejvýznamnější revize jsou patrny v roce 2011 a jsou spojeny v rámci běžného účtu se zmírněním 
schodku bilance výnosů (o 16,4 mld. Kč, zejména vlivem nižších nákladů) a v rámci finančního účtu 
s nižším čistým přílivem přímých investic (o 28,4 mld. Kč, v důsledku nižšího přílivu do ČR).  
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rozsahu kompenzován nižším schodkem ostatních služeb v důsledku rychlého růstu příjmů 
(zejména ze zprostředkovatelských služeb v obchodu se zbožím a služeb výpočetní techniky).  

Bilance výnosů dosáhla schodku 78,1 mld. Kč, což bylo meziroční zvýšení o téměř 
31 mld. Kč. Rozhodující složku celkové bilance nadále představoval schodek výnosů 
z přímých investic (-76,2 mld. Kč). Zvýšení celkového schodku bylo především spojeno 
s vyšší předpokládanou hodnotou reinvestovaného zisku v ČR. Naproti tomu běžné převody
zaznamenaly přebytek 6,2 mld. Kč. K celkovému přebytku i meziročnímu zvýšení jejich salda 
o téměř 10 mld. Kč přispěl přebytek vládních převodů. Kapitálový účet dosáhl ve čtvrtém 
čtvrtletí přebytku 44,5 mld. Kč, což je jeho historicky nejvyšší čtvrtletní hodnota. Přebytek 
i jeho meziroční zvýšení (o více než 33 mld. Kč) souvisely především s vysokým čerpáním 
prostředků z fondů EU po předchozím zastavení jejich přílivu. 

Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč)

Roční klouzavé úhrny obchodní bilance 
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Finanční účet skončil ve čtvrtém čtvrtletí 2012 přebytkem 61,2 mld. Kč, a to zejména 
v důsledku přebytků přímých a ostatních investic, které však byly částečně kompenzovány 
čistým odlivem portfoliových investic. Čistý příliv přímých investic dosáhl 58,3 mld. Kč 
a souvisel především s předpokládanou výší zisku reinvestovaného v ČR a s přílivem zdrojů 
v úvěrových vztazích (se splácením dříve poskytnutých finančních úvěrů od tuzemských 
dceřiných podniků). Nárůst hodnoty zisku reinvestovaného v ČR současně i nejvýrazněji 
přispěl k meziročnímu zvýšení celkového přebytku o 16 mld. Kč. 

Portfoliové investice skončily na rozdíl od předchozích čtyř čtvrtletí čistým odlivem, a to ve 
výši 25,7 mld. Kč. K celkovému schodku i meziroční změně v tocích přispěl jak vývoj na 
straně aktiv, tak na straně pasiv. V obchodování zahraničních investorů s tuzemskými 
cennými papíry byl určující pokles držby krátkodobých českých vládních dluhopisů 
a bankovních instrumentů peněžního trhu. V nákupech zahraničních cenných papírů 
tuzemskými investory naopak převážilo navýšení držby zahraničních akcií. Ostatní investice 
dosáhly čistého přílivu 26,1 mld. Kč. K jejich celkovému přebytku přispěl hlavně čistý příliv 
v sektoru podniků (22,1 mld. Kč) v souvislosti se splátkami krátkodobých finančních úvěrů 
poskytnutých do zahraničí. 
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4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy

Inflace byla v únoru o 0,3 p.b. pod prognózou. Tato odchylka byla zapříčiněna především 
nižším růstem regulovaných cen a prozatímní absencí dopadů vyšší spotřební daně z cigaret.
Vlivem pozorovaného vývoje se snižuje i aktualizovaný výhled meziročního růstu 
regulovaných cen pro zbytek roku. Čistá inflace odpovídá – po odečtení vlivu přesunu 
dosavadního regulovaného nájemného – prognóze. Dovozní ceny jsou oproti prognóze nižší, 
ceny průmyslových a zemědělských výrobců naopak vyšší. V souhrnu jsou tak rizika prognózy 
pro následující měsíce hodnocena jako lehce protiinflační, a to pouze z titulu nižšího výhledu 
regulovaných cen.

4.1 Spotřebitelské ceny

       meziročně v % dopad odchylky

predikce 1.SZ skutečnost v p.b. do inflace*)

Index spotřebitelských cen 2.0 1.7 -0.19

Regulované ceny 4.4 3.4 -0.24
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b. 0.13 0.13 0.00
Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0.75 0.70 -0.05

Čistá inflace 0.5 0.6 0.11
Z toho:

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 3.2 3.1 -0.04
Korigovaná inflace bez PH -0.6 -0.4 0.10

Ceny pohonných hmot - čisté -2.5 -0.9 0.05
Měnověpolitická inflace 1.1 0.9

 únor 2013

*) Odchylky jsou vypočítány z dat spotřebního koše ČSÚ a v případě celkové inflace se mohou mírně lišit od
zaokrouhlených čísel ČSÚ.

Celková meziroční inflace se v únoru 2013 snížila na 1,7 % (z 1,9 % v lednu). Zmírnění 
inflace bylo ovlivněno zejména pokračujícím zpomalováním růstu regulovaných cen, které 
bylo výraznější oproti predikci. V únorových datech inflace se zároveň oproti prognóze 
neprojevilo zvýšení spotřební daně z cigaret. Nepatrně mírněji vůči očekávání pak rostly 
i ceny potravin, přičemž jejich růst oproti lednu opět zpomalil. Tyto vlivy jen částečně 
kompenzovala proti prognóze méně záporná korigovaná inflace bez pohonných hmot 
a mírnější meziroční pokles cen pohonných hmot. V souhrnu tak byla celková inflace oproti 
aktuální prognóze o 0,3 p.b. nižší. Odchylky v regulovaných cenách a korigované inflaci bez 
pohonných hmot však byly do značné míry způsobeny změnou spotřebního koše ČSÚ, kde při 
dokončené deregulaci nájemného došlo mezi těmito cenovými okruhy k přesunu dosavadních 
položek regulovaného nájemného15. 

                                                          
15   Stálá váha regulovaných cen se tak od ledna 2013 snižuje ze 187,035 na 175,274 promile, tj. o 11,761 

promile. O tento rozdíl je naopak vyšší čistá inflace a v rámci ní korigovaná inflace bez pohonných hmot. 
Ostatní změny ve spotřebním koši se týkají jen pravidelné obměny jednotlivých reprezentantů bez dopadu 
do hlavních skupin členění spotřebitelské inflace.



24

Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní)
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Meziroční růst regulovaných cen se v únoru nacházel o 1 p.b. pod  prognózou. Nižší než 
očekávaný byl růst cen energií spojených s bydlením, a to zejména elektřiny, plynu, tepla 
a teplé vody. Dále odchylka regulovaných cen od prognózy byla téměř z jedné poloviny 
způsobena změnou spotřebního koše ČSÚ při deregulaci nájemného, kde jsou nově tyto 
položky součástí korigované inflace bez pohonných hmot. Uvedené faktory snižují i letošní 
výhled meziročního růstu regulovaných cen, který tak bude v souhrnu do konce roku 2013 
přibližně o 1 p.b. nižší. Výhled pro rok 2014 se výrazněji nemění.

Meziroční inflace byla ovlivněna primárními dopady změn nepřímých daní. Dopad 
zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b. z ledna letošního roku přitom činil cca 0,7 p.b. Souběžně 
s tím došlo k harmonizačnímu zvýšení spotřebních daní u cigaret s předpokládaným dopadem 
do inflace zhruba 0,1 p.b. Prognóza očekává, že k promítnutí tohoto opatření do cen cigaret 
dojde z důvodu částečného předzásobení se zpožděním v období únor-duben, avšak v únoru 
k žádnému pohybu u cen cigaret nedošlo. Předpokládáme tak, že se vyšší daně z cigaret 
projeví v inflaci s větším zpožděním. Stejná změna spotřební daně u cigaret je pak očekávána 
rovněž pro leden 2014.

Ceny potravin v lednu a únoru 2013 v souladu s očekáváním prognózy celkově mírně 
zrychlily svůj meziroční růst v porovnání se závěrem loňského roku a oscilovaly poblíž 
aktuální prognózy, když kladná odchylka od prognózy z ledna byla více než kompenzována 
v následujícím měsíci. Růst cen zemědělských výrobců v lednu a únoru podle očekávání 
zrychlil, nacházel se nicméně nad prognózou. Ceny v potravinářském průmyslu nadále 
stabilně rostly. Na ceny potravin stále působí nákladové tlaky z  loňského roku, zejména pak 
obnovený růst cen agrárních komodit ve druhé polovině roku 2012. Rizika prognózy cen 
potravin tak hodnotíme pro nejbližší měsíce jako zhruba neutrální.

Ceny potravin (mzr. v %)        Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %) 
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Ceny pohonných hmot (mzr. v %) 
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Vývoj tržních částí inflace je očištěn o primární dopady změn nepřímých daní. Poslední skutečné údaje jsou jen 
předběžné – jsou získány z průměru dvou známých skutečných měsíčních údajů příslušného čtvrtletí 
a z předpokládané hodnoty na třetí měsíc čtvrtletí založené na meziměsíční predikci z poslední velké SZ.

Korigovaná inflace bez pohonných hmot se v lednu i v únoru nacházela nad aktuální 
prognózou, přičemž se posunula do méně záporných hodnot. Za tímto rozdílem však stála 
zejména deregulace nájemného, které se od ledna 2013 stalo součástí korigované inflace bez 
pohonných hmot; po očištění tohoto vlivu byla korigovaná inflace bez pohonných hmot 
zhruba na prognóze. Ve směru mírnějšího než předpokládaného poklesu korigované inflace 
bez pohonných hmot tak působil o něco rychlejší růst v segmentu neobchodovatelných 
ostatních položek. Tento pohyb byl ale z části kompenzován prohlubováním cenového 
poklesu obchodovatelných ostatních statků v důsledku pokračující slabé poptávky domácností 
po předmětech dlouhodobé spotřeby. Aktuální údaje o trhu práce a ekonomické aktivitě jdou 
v souhrnu lehce protiinflačním směrem, vývoj kurzu koruny k euru odpovídá predikci. Rizika 
vývoje korigované inflace bez pohonných hmot tak vidíme jako zhruba neutrální.

Ceny pohonných hmot v únoru poklesly v meziročním srovnání méně výrazně, než 
očekávala prognóza z 1.SZ, když navázaly na mírnější pokles cen benzínu na světových trzích 
v podmínkách jen o něco silnějšího kurzu CZK/USD. V důsledku výhledu vyšších světových 
cen benzínu po celý rok 2013, jejichž růst je jen mírně kompenzován aktuálně silnějším 
kurzem CZK/USD, jsou rizika prognózy cen pohonných hmot hodnocena jako mírně
proinflační.

Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %)
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4.2 Ostatní cenové okruhy

Dovozní ceny v lednu 2013 meziročně poklesly o 1,4 %, což bylo pod prognózou (růst 
o 1,3 % na 1.čtvrtletí 2013). K výraznému poklesu dovozních cen došlo zejména 
u neenergetických surovin (o 11 %). Meziročně klesaly i dovozní ceny polotovarů (o 1,6 %)
a většiny komodit s vyšším stupněm zpracování. Po vysokých růstech cen minerálních paliv, 
maziv a příbuzných materiálů zejména v první polovině roku 2012 došlo na v lednu letošního 
roku k jejich překmitu  v meziroční pokles (o -3,1 %). Poměrně vysoký meziroční růst si 
nadále udržují pouze dovozní ceny potravin. Jejich růst v lednu zvolnil na 4,5 % (z 6,6 % 
v prosinci). Zahraniční výrobní ceny rostly v uplynulých měsících zhruba v souladu 
s prognózou, stejně tak i kurz koruny k euru. Skutečný kurz koruny k dolaru byl v porovnání 
s prognózou silnější.

Ceny průmyslových výrobců v únoru 2013 meziročně vzrostly o 1,3 %, což bylo nad 
prognózou (0,9 %). Rozdíl je způsoben zejména vyšším růstem cen ve skupině elektřina, plyn 
a pára. V lednu i únoru rostly ceny této skupiny shodně o 3,7 %. Meziroční růst cen ve 
skupině potravin se již několik měsíců udržuje na úrovni okolo 4 %. Ostatní odvětví 
zpracovatelského průmyslu v únoru nepatrně snížila svůj příspěvek k růstu cen výrobců 
především díky odeznění vysokých růstů cen ve skupině chemických látek a výrobků. Naproti 
tomu slabě zrychlily ceny dopravních prostředků, strojů a zařízení i elektrických zařízení. 
Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků nadále klesají (v únoru o 1,8 %).  

Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.)

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 
resp. příspěvky v p.b.)
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Růst cen zemědělských výrobců v lednu i únoru meziročně zrychlil (na 15,6 %). Jejich růst
byl tažen především zrychlujícím růstem cen v rostlinné výrobě, kde ceny v únoru rostly více 
než 30% tempem. Výrazný byl růst zejména u cen brambor a zeleniny, obilovin a olejnin. 
V živočišné výrobě se meziroční růst cen naopak lehce zmírnil na 1,5 %, když růst cen vajec 
a většiny druhů masa byl téměř kompenzován poklesem cen mléka. Ve srovnání s prognózou 
z 1.SZ (13,7 % pro 1Q 2013), která byla provedena na původních časových řadách před 
revizí16, je růst cen zemědělských výrobců o něco vyšší. Naproti tomu aktuální rizika cen 
zemědělských výrobců jdou mírně protiinflačním směrem z titulu pozorovaného poklesu cen 
na světových burzách.

                                                          
16   Na časové řadě cen zemědělských výrobců byla začátkem letošního roku provedena komplexní revize koše 

a váhového schématu, přičemž byly zpětně revidovány časové řady basických indexů cen zemědělských 
výrobců od roku 2010.
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Ceny zemědělských výrobců  (mzr. v %)
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5 Peníze a úvěry

Meziroční růst peněz a úvěrů přetrvává na nízké úrovni. Roční míra růstu peněžních agregátů 
byla na počátku prvního čtvrtletí 2013 pod stávající prognózou.  V podmínkách ekonomického 
útlumu a nízkých úrokových sazeb pokračuje preference vysoce likvidních peněz. Roční míra 
růstu úvěrů soukromému sektoru mírně zrychlila v důsledku zvýšení dynamiky úvěrů domácím 
nefinančním podnikům. Lednový propad nových úvěrů však potvrzuje bankami očekávaný 
pokles poptávky po úvěrech pro první čtvrtletí 2013. Krátkodobé a dlouhodobé sazby 
z podnikových úvěrů klesaly, zatímco z úvěrů domácnostem stagnovaly či slabě rostly. 

5.1. Peníze

Roční míra růstu peněžního agregátu M2 se v lednu 2013 snížila na 4,5 %, a pokračovala tak 
ve zpomalování započatém s určitými výkyvy v první polovině loňského roku. Na počátku 
prvního čtvrtletí 2013 je dynamika M2 zatím pod aktuální prognózou, která předpokládá 
v uvedeném období její přechodné zrychlení na zhruba 6 % vlivem zvýšení růstu implicitního 
cenového deflátoru HDP. Poté by se měl dle prognózy růst M2 v roce 2013 zmírnit 
(v celoročním průměru na cca 5 %), jeho opětovné zvyšování se očekává v souvislosti 
s postupným zotavováním ekonomické aktivity až v průběhu roku 2014.17 Roční míra růstu 
peněžního agregátu M3 se v lednu rovněž snížila na 5,1 %.18  

                                                          
17    Z celoročního pohledu však bude průměrný růst M2 v roce 2014 činit jen zhruba 4 %.
18    Pohybovala se tak zhruba jeden a půl procentního bodu nad průměrem eurozóny.
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V podmínkách nízkých úrokových sazeb a ekonomického útlumu přetrvává preference vysoce 
likvidních peněz. Roční míra růstu úzkého peněžního agregátu M1 se však na počátku roku 
2013 mírně snížila na 8,3 %.19 Termínované krátkodobé i dlouhodobé vklady dále klesaly, 
a to i přes zvýšení rozpětí mezi úrokovou sazbou z těchto vkladů a sazbou z jednodenních 
vkladů (viz podrobněji v části 5.3). Z hlediska sektorové struktury peněžní zásoby se roční 
míra růstu vkladů domácností zvýšila lehce nad 4 %. Naopak roční míra růstu vkladů 
nefinančních podniků v posledních měsících zejména vlivem nižší dynamiky jednodenních 
vkladů zpomalila a v lednu dosáhla 4,4 %. To se projevovalo především v některých 
odvětvích služeb a stavebnictví postižených nízkou domácí poptávkou, zatímco vklady 
podniků v odvětvích průmyslu, zemědělství a energetiky dále rostly a odrážely zvyšování 
pohotové likvidity podniků. Dynamika vkladů finančních neměnových institucí přetrvávala 
na  dvouciferných hodnotách a nesignalizovala výraznější změny v jejich vývoji (17,3 %). 

Z hlediska zdrojů tvorby peněz se předchozí zvyšování růstu čistých zahraničních aktiv, 
které bylo více než kompenzováno postupným snižováním dynamiky úvěrů soukromému 
i vládnímu sektoru, v prosinci 2012 a v lednu 2013 zmírnilo. Ve struktuře aktiv bank se opět 
zvýšil růst úvěrů zahraničním nefinančním podnikům (meziročně na cca 19 %).  

                                                          
19    Dle prognózy peněžní agregát M1 vzroste v roce 2013 v průměru o zhruba 9 % a v roce 2014 o cca 7 %. 
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5.2. Úvěry

Roční míra růstu bankovních úvěrů soukromému sektoru se po předchozím snižování 
v posledních dvou měsících zvýšila na 3,6 %. V uvedeném vývoji se projevovalo zrychlení 
růstu úvěrů nefinančním podnikům a finančním neměnovým institucím, zatímco dynamika 
úvěrů domácnostem dále zpomalovala. V historické perspektivě zůstává tempo růstu úvěrů 
nízké zejména vlivem poptávkových faktorů, a to při současném zpřísnění úvěrových 
standardů a podmínek při poskytování úvěrů. Podle prosincového šetření úvěrových 
podmínek banky očekávají v prvním čtvrtletí 2013 pokles poptávky po úvěrech ve většině 
segmentů úvěrového trhu.20

Roční míra růstu úvěrů nefinančním podnikům na přelomu loňského a letošního roku 
zrychlila a v lednu 2013 dosáhla 2,5 %. Zvýšila se dynamika střednědobých a dlouhodobých 
úvěrů, a to nejvýrazněji v odvětví výroby a rozvodu energií a vody a v odvětví činností 
spojených s nemovitostmi. Úvěry zpracovatelskému průmyslu a některým odvětvím služeb 
překmitly rovněž do slabého růstu při přetrvávajícím propadu úvěrů v utlumeném 
stavebnictví. Vyšší růst podnikových úvěrů se projevil u domácích podniků, zatímco úvěry 
domácím podnikům pod zahraniční kontrolou klesaly. Na druhé straně nově sjednané 
podnikové úvěry po zvýšení ve čtvrtém čtvrtletí 2012 (též vlivem financování fúzí a akvizic) 
v lednu 2013 opět propadly zejména v důsledku poklesu velkých úvěrů poskytovaných 
obvykle velkým podnikům. To je v souladu s bankami očekávaným poklesem poptávky 
po nových úvěrech pro první čtvrtletí 2013 dle posledního šetření úvěrových podmínek bank. 
Aktuální vývoj podnikových úvěrů nadále odráží nízkou potřebu financování fixních investic 
a nedostatečnou poptávku po průmyslové produkci. 

Vývoj úvěrů domácnostem byl na počátku roku 2013 umírněný. Roční míra růstu těchto 
úvěrů zpomalila na 4,3 %, což odráželo postupné snižování dynamiky úvěrů na bydlení. 
Nové hypotéky v lednu meziročně poklesly o 6,9 % (měsíční objem nových hypoték byl 

                                                          
20   V eurozóně výsledky šetření úvěrových podmínek bank ukazují, že zpřísnění úvěrových standardů u úvěrů 

podnikům i domácnostem zaznamenané ve čtvrtém čtvrtletí 2012 odráželo přetrvávající pesimismus 
evropských bank ohledně ekonomického výhledu. Úvěry soukromému sektoru v průměru v eurozóně 
zejména vlivem poptávkových (ale též nabídkových) faktorů poklesly o 0,9 % (resp. o 0,4 % po úpravě 
o vliv sekuritizace), přičemž pokles úvěrů byl nejvýraznější v zemích ovlivněných napětím na trzích 
vládních dluhopisů. V posledních měsících jsou však patrné známky poklesu podnikových úvěrů 
i ve Francii a Německu.   
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nejnižší od února 2011), čemuž odpovídal dle Hypoindexu i meziroční propad počtu nových 
hypoték. Obdobný vývoj byl podle Hypoindexu zaznamenán i v únoru 2013. Dle vnímání 
bank se poptávka po úvěrech na bydlení po zvýšení ve čtvrtém čtvrtletí 2012 (též vlivem 
refinancování starých hypoték) následně v prvním čtvrtletí 2013 sníží a minulé uvolňování 
úvěrových standardů zvolní. Investice do obydlí ve čtvrtém čtvrtletí 2012 nadále klesaly 
v reálném i nominálním vyjádření (v obou případech o cca 5 %). Roční míra růstu 
spotřebitelských úvěrů od bank po přechodném krátkodobém zvýšení v lednu opět 
zpomalila na 1,7 %. To svědčí o nízké spotřebitelské důvěře a neochotě domácností zvyšovat 
spotřební výdaje při celkově negativním ekonomickém sentimentu a růstu nezaměstnanosti.

5.3. Klientské úrokové sazby

Krátkodobé a dlouhodobé úrokové sazby se v lednu 2013 opět snížily u úvěrů nefinančním 
podnikům, zatímco u úvěrů domácnostem se neměnily či slabě vzrostly. Tržní krátkodobá 
sazba 3M PRIBOR po předchozím výrazném poklesu přetrvává v blízkosti 0,5 % a výnos 
desetiletého vládního dluhopisu se na začátku letošního roku pohyboval okolo 2 % s tendencí 
k poklesu.    

Úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se v lednu 2013 výrazně snížila na 2 %, 
tj. na nové historické minimum, čímž korigovala prosincové zvýšení zaznamenané u jedné 
vybrané banky. Aktuální pokles se projevoval u sazby z velkých úvěrů, která se snížila 
o 0,6 procentního bodu na 1,9 %. Úroková sazba z malých úvěrů dále slabě poklesla na 3,1 %. 
Uvedený vývoj byl zaznamenán zejména u sazeb s krátkodobou fixací a naznačoval 
přetrvávající tlak na jejich snižování. Rozpětí mezi sazbou z malých a velkých úvěrů má slabě 
klesající trend a aktuálně se pohybuje okolo 1 procentního bodu, tj. v blízkosti dlouhodobého 
průměru zaznamenaného od roku 2004. To naznačuje, že finanční podmínky pro malé 
a střední podniky se jen pozvolna zlepšují (což je patrné i v eurozóně). Při stagnaci sazby 
3M PRIBOR se rozpětí mezi krátkodobou klientskou a touto sazbou v lednu snížilo u velkých 
úvěrů. V posledních měsících má však uvedené rozpětí u velkých a malých úvěrů v souhrnu 
mírně rostoucí tendenci.  

U domácností úroková sazba z úvěrů na bydlení po předchozím snižování v lednu 2013 
slabě vzrostla, a to o 0,1 procentního bodu na 3,6 %. To bylo ovlivněno zejména poklesem 
tržního podílu velkých bank s nižší úrokovou sazbou na nových hypotékách. Projevovalo 
se to také zvýšením podílu úvěrů s fixací sazby od jednoho roku do pěti let (na cca 50 %) 
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při poklesu podílu úvěrů s pohyblivou či fixní sazbou do jednoho roku (na cca 28 %). Slabě 
přitom vzrostly sazby s první uvedenou fixací, sazby s ostatními fixacemi se výrazněji 
neměnily. Dle Hypoindexu úroková sazba z nových hypoték v únoru 2013 stagnovala. 
Rozpětí mezi krátkodobými klientskými sazbami a sazbami finančního trhu vyjadřující 
rizikovou prémii se v posledních měsících zejména v souvislosti s rostoucí mírou 
nezaměstnanosti zvýšilo. Současně došlo i ke zrychlení meziročního tempa růstu 
nesplácených úvěrů v tomto segmentu úvěrového trhu, i když v lednu růst nesplácených úvěrů 
zmírnil. Rozpětí mezi průměrnou sazbou z úvěrů na bydlení a dlouhodobou sazbou 
finančního trhu rovněž pokračovalo v růstu, který byl donedávna tažen výrazným propadem
výnosu desetiletého vládního dluhopisu.  

Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů se dále zvýšila, a to v lednu o 0,1 procentního 
bodu na 14,7 %. Růst této sazby zaznamenaný od počátku roku 2012 souvisí zejména 
s vyšším odhadovaným budoucím rizikem klientů, způsobeným vleklou ekonomickou recesí 
a růstem nezaměstnanosti. Uvedené faktory se odrážejí i v dlouhodobějším zvyšování podílu 
nesplácených spotřebitelských úvěrů. V lednu sice jejich meziroční růst zpomalil (podíl 
nesplácených spotřebitelských úvěrů dosahuje 12,2 %), avšak za posledních dvanáct měsíců 
spotřebitelské úvěry zaznamenaly nejvyšší zvýšení podílu nesplácených úvěrů ze všech 
segmentů úvěrového trhu.   

Úrokové sazby z nových vkladů domácností a podniků přetrvávaly na nízké úrovni 
s tendencí k pozvolnému poklesu s výjimkou sazby z vkladů s dohodnutou splatností. 
Úroková sazba z jednodenních vkladů domácností se slabě snížila na 0,6 %, u nefinančních 
podniků přetrvávala na úrovni 0,3 %. Sazba z vkladů domácností s výpovědní lhůtou 
(zahrnující především vklady ze stavebního spoření) dlouhodobě stagnuje ve výši 2 %. 
Naproti tomu krátkodobá i dlouhodobá sazba z vkladů domácností s dohodnutou splatností 
dále vzrostla na 1,6 %, resp. 1,8 %, což je vývoj zaznamenávaný od druhé poloviny roku 
2012.21
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21  Zvýšení krátkodobé sazby z vkladů s dohodnutou splatností do jednoho roku se projevovalo nejvíce 

u poboček zahraničních bank (v menší míře i u středních a malých bank) a růst dlouhodobé sazby z vkladů 
s dohodnutou splatností nad dva roky zejména u středních bank. Uvedené sazby u velkých bank se většinou 
snižovaly (na 0,3 %, resp. 0,2 %) a spolu s tím došlo ke snížení podílu nově uložených vkladů domácností 
u těchto bank.



32

IV.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH 

V dosavadním průběhu  prvního čtvrtletí 2013 tržní úrokové sazby na peněžním trhu zhruba 
stagnovaly. Sazba 3M PRIBOR i kurz koruny v tomto období v průměru odpovídají prognóze, 
stejně jako aktuální hodnoty těchto měnových veličin. 

Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost

1.Q 2013 – prognóza 1.Q 2013 – skut. * 20.3. – skut.

3M PRIBOR 0,5 0,5 0,5
Kurz – CZK/EUR 25,5 25,5 25,7

*     průměr za čtvrtletí do 20.3.2013

1  Domácí úrokové sazby

V dosavadním průběhu tohoto čtvrtletí tržní úrokové sazby na peněžním trhu zhruba
stagnovaly. Průměrná výše sazby 3M PRIBOR (do 20.3.) činila 0,5 %, tj. byla v souladu se 
stávající prognózou. Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon, rozpětí 1R PRIBOR 
– 3M PRIBOR aktuálně dosahuje 0,4 p.b. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba v průměru 
dosahuje 0,45 p.b., což je rovněž v souladu s předpokladem prognózy z 1.SZ.
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Sazby FRA se od začátku letošního roku posunuly lehce výše. Tržní výhled 3M sazeb FRA
implikuje jejich očekávanou stabilitu do konce letošního roku, což zhruba odpovídá 
očekávání ponechání měnověpolitických úrokových sazeb na technicky nulové hodnotě při 
zachování stávající výše prémie na peněžním trhu. Tržní výhled sazeb 3M PRIBOR se 
pohybuje v blízkosti trajektorie těchto sazeb konzistentní se stávající prognózou (viz graf 
v části I.2 Prognózy ostatních institucí). Úrokové sazby s delší splatností se od začátku ledna 
také mírně zvýšily v návaznosti na obdobný vývoj v zahraničí. Ten odrážel změnu
komunikace ECB po jejím lednovém měnovém zasedání a dřívější splácení půjček čerpaných 
finančními institucemi od ECB v rámci programu LTRO.

Co se týče klientských úrokových sazeb, průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů se 
v lednu 2013 zvýšila na 6,3 %, zatímco sazba z termínovaných vkladů stagnovala na 1,9 %. 
Klientské úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 
4,4 %, z pohledu ex ante 4,5 %.
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2  Devizový kurz

Po zhruba dvouprocentním oslabení na počátku ledna 2013 osciloval kurz koruny kolem 
hodnoty 25,5 CZK/EUR (±1%), přičemž skokové posílení kurzu po projednání 1.SZ 2013 
bylo následným vývojem rychle korigováno. Výše 25,5 CZK/EUR dosáhla i průměrná 
hodnota koruny vůči euru v dosavadním průběhu 1.čtvrtletí 2013. Ve srovnání 
s předcházejícím čtvrtletím je koruna prozatím přibližně o 1,3 % slabší, meziroční oslabení 
koruny činí cca 1,7 %. Oproti předpovědi z 1.SZ na 1.čtvrtletí 2013 (25,5 CZK/EUR) zatím 
kurz koruny nevykazuje žádnou odchylku.

Vývoj nominálního kurzu CZK/EUR

Tlaky na posilování a oslabování koruny jsou aktuálně přibližně v rovnováze. Ve prospěch 
silnější koruny hovoří nadále dobrá vnější konkurenceschopnost, relativně menší zadlužení 
firem, domácností i státu a snižující se deficit běžného účtu. Naopak ve směru oslabení působí 
pokles výkonu ekonomiky ovlivněný slabou zahraniční poptávkou a poměrně výrazným 
snižováním domácí poptávky, vytvářející prostor pro pokračující velmi uvolněnou měnovou 
politiku a odliv kapitálu. 

Na zahraničních devizových trzích došlo v posledním období ke dvěma významnějším 
změnám. V důsledku extrémního uvolnění tamější měnové politiky výrazně oslabil japonský 
jen, který kumulovaně ztratil za poslední dvě čtvrtletí vůči americkému dolaru téměř 20 % 
své hodnoty. Podobným vývojem, se zpožděním přibližně o jedno čtvrtletí, prochází britská 
libra, jejíž oslabení je zatím zhruba poloviční. Z regionálních měn v posledním měsíci oslabil 
vlivem politického vývoje zejména maďarský forint. Ostatní změny jsou spíše nevýznamné. 
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