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         Část I

Předkládací zpráva

Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji je pravidelný podklad pro 
měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady ČNB. Obsahuje přílohu: „Analýza míry úspor 
a spotřebního chování domácností v delším časovém horizontu“.
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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 mírně 
protiinflační riziko prognózy, které vyplývá především z dosavadní odchylky inflace od 
prognózy. Ostatní veličiny mají na celkovou bilanci rizik zhruba neutrální vliv, přičemž oproti 
prognóze výraznější pokles ekonomické aktivity v prvním čtvrtletí letošního roku je vyvažován 
méně protiinflační strukturou vývoje poptávky včetně revize dat za rok 2012. 

Nad rámec simulace GRIPu existuje mírně protiinflační riziko krátkodobého výhledu inflace, 
dílčí rizika ve fiskální oblasti, očekávané nevýrazné dopady letošních povodní a aktuální 
politická nejistota. Tyto faktory však celkovou bilanci rizik výrazně neposouvají, a ta je tak 
hodnocena jako mírně protiinflační, resp. jdoucí ve směru potřeby mírně uvolněnějších 
měnových podmínek oproti prognóze.

U zahraničních veličin došlo k mírnému zvýšení výhledu úrokových sazeb 3M EURIBOR1

zejména pro rok 2014, přičemž rozdíl se v čase zvyšuje až na 0,2 p.b. na konci sledovaného 
horizontu. Za výhledem rychlejšího zvyšování úrokových sazeb v příštím roce stojí aktuální 
náznaky utlumování politiky kvantitativního uvolňování Fedu spolu s rychlejším splácením 
půjček poskytnutých ze strany ECB finančnímu sektoru v rámci programu LTRO. Výhled 
zahraniční poptávky vyjádřený meziročním růstem efektivního HDP v eurozóně se pro letošní 
rok snižuje o 0,2 p.b., v příštím roce je pak zhruba o 0,1 p.b. nižší. Rovněž výhled inflace 
v eurozóně měřený efektivním CPI i PPI se zejména v letošním roce posouvá zřetelně směrem 
dolů. Tržní výhledy cen ropy Brent jsou oproti předpokladům predikce mírně nižší. Celkově 
bod „Zahraničí“ působí v simulaci GRIPu nepatrně protiinflačním směrem.

                                                          
1  Aktuální výhled zahraničního vývoje je založen na publikaci Consensus Forecasts (CF06) z 10. června. Tržní 

výhledy (3M EURIBOR, cena ropy Brent) byly zpracovány ke stejnému datu.
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Meziroční růst mezd se v prvním čtvrtletí skokově propadl do záporu vlivem daňové 
optimalizace v podnikatelské sféře. Po odečtení tohoto vlivu a po sezonním očištění bylo 
zpomalení růstu mezd v podnikatelské sféře jen mírné a tento růst se nacházel poblíž 2% 
úrovně očekávané prognózou. Trh práce se na počátku letošního roku podle očekávání 
přizpůsoboval předchozímu útlumu ekonomické aktivity prostřednictvím snižování úvazků. 
Naproti tomu celková zaměstnanost v prvním čtvrtletí neočekávaně zrychlila svůj růst. 
Obecná nezaměstnanost ve stejném období mírně vzrostla, což bylo dáno vyšším nárůstem 
pracovní síly než zaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob rovněž rostl, a to i v důsledku 
poklesu populace v produktivním věku.

Data národních účtů za první čtvrtletí 2013 ukazují na pokračující pokles HDP, který byl 
oproti prognóze výraznější, když se prohloubil na -2,2 % meziročně. Prohloubení poklesu 
HDP bylo způsobeno výhradně propadem stavu zásob, naproti tomu ostatní výdajové složky 
se vyvíjely ve srovnání s předchozím čtvrtletím příznivěji. Ve srovnání s prognózou rovněž 
došlo ke zřetelně hlubšímu poklesu stavu zásob, naproti tomu spotřeba domácností klesala 
pomaleji. Zároveň došlo k revizi dat národních účtů směrem k méně výraznému poklesu 
spotřeby domácností v roce 2012, kompenzovanému zřetelnějším snížením investic a nižším 
čistým vývozem. Měsíční indikátory na počátku druhého čtvrtletí vysílají smíšené signály, 
když došlo k obnovení růstu vývozu, zvýšení průmyslových zakázek ze zahraničí a dalšímu 
zlepšení indikátoru spotřebitelské důvěry, zároveň však pokračovaly poklesy průmyslové 
a stavební výroby i tržeb v maloobchodě bez motoristického segmentu.

Celkově tak bod počáteční podmínky v simulaci GRIPu představuje jen velmi nepatrné
proinflační riziko, když je hlubší pokles ekonomické aktivity kompenzován méně 
protiinflační strukturou vývoje poptávky (včetně toho, že vývoji zásob je při odhadu 
počátečních podmínek tradičně přisuzována nižší váha). Nové údaje o mzdách působí 
neutrálně. Nad rámec této simulace je dílčím rizikem vývoj ve fiskální oblasti, zejména 
z hlediska naplnění očekávaného oživení investic vládního sektoru a vlivu nedávných 
povodní, i když ten prozatím považujeme z hlediska celkového ekonomického vývoje za 
relativně malý. Zdrojem nejistoty je i aktuální politický vývoj.

Celková meziroční inflace se ve druhém čtvrtletí letošního roku snižovala rychleji oproti 
predikci, když v květnu dosáhla 1,3 %, a byla tak o 0,3 p.b. pod prognózou. To bylo dáno 
jednak hlubším poklesem cen v rámci korigované inflace bez pohonných hmot zejména 
z důvodu poklesu cen v oblasti telekomunikací, jednak dosud jen velmi slabým promítnutím 
vyšších spotřebních daní z cigaret. Rovněž došlo k výraznějšímu meziročnímu poklesu cen 
pohonných hmot a nepatrně nižší byl i růst regulovaných cen. Naproti tomu ceny potravin 
rostly oproti prognóze zřetelně rychleji. U daní z cigaret předpokládáme jejich zpožděné 
promítnutí v nejbližších měsících. Bod inflace tak v simulaci GRIPu působí v souhrnu 
protiinflačním směrem. Nad rámec simulace GRIPu existují dodatečná mírná protiinflační 
rizika krátkodobé prognózy inflace z důvodu možného pomalejšího růstu cen zemního plynu 
pro domácnosti a dalšího prohloubení poklesu cen telekomunikací. To je částečně 
kompenzováno mírně proinflačním rizikem u cen potravin.

Průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh druhého čtvrtletí 2013 činí 0,5 %. 
To je vyšší hodnota oproti prognóze (0,2 %), což odráží omezení dané v praxi nulovou spodní 
hranicí úrokových sazeb. V simulaci GRIPu se bod „úrokové sazby“ nachází v levém horním 
kvadrantu, avšak poblíž středu souřadnicového systému. Průměrné rozpětí 3M PRIBOR–2T 
repo ve sledovaném období činí v souladu s předpokladem prognózy 0,4 p.b.
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Dosavadní průměr měnového kurzu za druhé čtvrtletí dosahuje 25,8 CZK/EUR, což je lehce 
slabší hodnota v porovnání s prognózou ze 3.SZ (25,7 CZK/EUR). Kurzový bod v GRIPu se 
proto nachází v slabě proinflační poloze. Aktuálně se kurz pohybuje poblíž prognózy.

2 Prognózy ostatních institucí

Analytici očekávají v letošním roce pokles HDP, k růstu by se ekonomika měla vrátit v příštím 
roce. Inflační očekávání v ročním horizontu se pohybují pod 2% cílem ČNB, ve tříletém 
horizontu nepatrně nad ním. Na červnovém zasedání bankovní rady žádný z analytiků 
nepředpokládá změnu úrokových sazeb ani uvolnění měnové politiky jiným způsobem. Tržní 
výhled úrokových sazeb implikuje jejich očekávanou stabilitu přinejmenším do začátku 
příštího roku a pohybuje se mírně nad prognózou ČNB.

Ke dni odevzdání 4.SZ byla publikována dvě šetření, na základě kterých je možné provést 
standardní srovnání s prognózou ze 3.SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační 
očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 12.6.) a Foreign Exchange Consensus Forecasts 
(FECF, uzávěrka 11.6.). U šetření Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF) využíváme
údaje za květen (uzávěrka 20.5.).

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami

rok 2013 rok 2014
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 3/13 0,0 0,0 1,7 1,7
 4/13 -0,1 -0,1 1,8 1,7 1,7

 5/13 -0,3 -0,3 1,8 1,7

 6/13 -0,7 1,8

rok 2013 rok 2014
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 3/13 2,2 2,3 2,9 3,0

 4/13 2,1 2,1 3,1 2,9 2,9
 5/13 1,9 1,7 2,8 2,7

 6/13 1,5 2,8

1,0

HDP               

(%) ČNB

-0,5

mzdy             

(%) ČNB

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 3/13 25,6 25,1 25,3
 4/13 25,7 (2Q13) 25,8 25,3 25,2 25,3

 5/13 25,8 25,2 25,3

 6/13 25,8 25,1 25,5

horizont 1R

IOFT podniky IOFT podniky
 3/13 1,7 2,4 1,9 2,9

 4/13 1,8 (2Q14) 1,7 1,9

 5/13 1,7 2,0
 6/13 1,6 2,1

horizont 3R
ČNB

kurz     

CZK/EUR

aktuální čtvrtletí
ČNB

inflace           
(%)

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

 3/13 0,1 0,5 1,0

 4/13 0,2 (2Q14) 0,1 0,6 (2Q14)   0,5 0,9

 5/13 0,1 0,5 0,9
 6/13 0,1 0,9

horizont 1R

úrokové sazby 
(%) 2T REPO

ČNB
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Analytici předpokládají pokles HDP v letošním roce, přičemž jejich průměrná predikce se po 
datech za první čtvrtletí posunula do více záporných hodnot. K růstu by se ekonomika měla 
vrátit v příštím roce. V souvislosti s tím se také ve výhledu urychluje růst mezd. Převážně 
domácí analytici oslovení v rámci šetření IOFT očekávají v ročním horizontu o 2,7 % silnější 
kurz vůči současným hodnotám (průměr za 2.Q 2013 do 19.6. činí 25,8 CZK/EUR), převážně 
zahraniční analytici oslovení v rámci šetření FECF pak kurz silnější o 1,2 %. Inflační 
očekávání se v ročním horizontu pohybují pod 2% cílem ČNB, ve tříletém horizontu nepatrně 
nad ním. Na červnovém zasedání BR ČNB všech třináct analytiků oslovených v rámci šetření 
IOFT předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB, žádný z nich nepředpokládá 
spuštění devizových intervencí. 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 přibližnou 
stabilitu přinejmenším do začátku příštího roku, což zhruba odpovídá očekávání na ponechání 
měnověpolitických úrokových sazeb na technicky nulové hodnotě při zachování stávající výše 
prémie na peněžním trhu. Téměř v celém horizontu se tržní výhled pohybuje mírně výše než 
trajektorie sazeb konzistentní se stávající prognózou ČNB.

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

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14

 prognóza ČNB (3.SZ)

 FRA *

* kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 19.6.2013
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 

predikce 3. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt (s.o.)  I/13 -1,5 -2,2

Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.)  I/13 -1,5 -0,5

Výdaje vlády na konečnou spotřebu (s.o.)  I/13 1,3 1,1

Tvorba hrubého kapitálu (s.o.)  I/13 -3,7 -8,7

Hrubá tvorba fixního kapitálu (s.o.)  I/13 -3,7 -3,9

Změna stavu zásob a cenností (příspěvky do mzr. růstu v p.b.)  I/13 0,0 -1,1

Vývoz zboží a služeb (s.o.)  I/13 -4,8 -2,1

Dovoz zboží a služeb (s.o.)  I/13 -5,0 -2,1

Vývoz zboží (přeshraniční statistika)  4/13 2,3 (Q) 6,4

Dovoz zboží (přeshraniční statistika)  4/13 -1,1 (Q) 1,3

Obchodní bilance (přeshraniční statistika) (mld. Kč)  4/13 96,0 (Q) 33,0

Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  4/13 . 4,2

Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  4/13 . -2,6

Index spotřebitelských cen  5/13 1,6 1,3

Ceny průmyslových výrobců  5/13 1,0 (Q) 0,3

Ceny zemědělských výrobců  5/13 9,5 (Q) 8,0

Vývozní ceny  4/13 0,2 2,4

Dovozní ceny  4/13 0,0 0,8

Podíl nezaměstaných osob  5/13 7,4 (Q) 7,5

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.)  4/13 7,6 7,2

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.)  I/13 7,5 7,3

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  I/13 0,4 1,0

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev  I/13 0,4 2,0

          ostatní  I/13 0,6 -3,2

Průměrná nominální mzda  I/13 0,1 -0,4

Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře  I/13 0,1 -0,4

Průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře  I/13 0,2 0,0

Průměrná nominální mzda v průmyslu  4/13 . 3,8

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  4/13 . 7,9

Peněžní zásoba (M2)  4/13 4,0 (Q) 4,0

Průmyslová produkce (s.o.)  4/13  . -3,4

Stavební produkce (s.o.)  4/13  . -11,7

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (s.o.)  4/13  . 0,2

(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

V prvním čtvrtletí 2013 došlo v eurozóně ke zhoršení ekonomické situace, která se odráží 
v nízkých inflačních tlacích. V souladu s tím došlo oproti scénáři prognózy k mírnému snížení 
výhledu jak pro efektivní HDP eurozóny, tak pro efektivní inflaci průmyslových 
i spotřebitelských cen. Naopak výhled 3M EURIBORu se posunul na delším konci mírně 
nahoru vlivem sílících známek možného dřívějšího utahování globálních měnových podmínek. 
Výhled měnového kurzu USD/EUR se prakticky nezměnil, a nadále je tak očekáváno postupné 
oslabování eura. Výhled ceny ropy Brent se na celém horizontu predikce lehce snížil.

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 10.června 2013 (CF06). 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 eurozóny byl v prvním čtvrtletí 2013 utlumenější, než 
předpokládal referenční scénář 3.SZ (RS03). Výhled pro letošní rok předpokládá ekonomický
růst pouze ve výši 0,3 %, což je o 0,2 procentního bodu nižší tempo oproti předpokladům 
prognózy. Pomalejší růst zahraniční poptávky o 0,1 procentního bodu oproti předpokladům 
predikce se pak očekává v roce 2014, ve kterém by tempo růstu efektivní ekonomické aktivity 
v eurozóně mělo dosáhnout v průměru 1,5 %. Výhledy eurozóny tak představují riziko 
směrem dolů pro predikci domácí ekonomické aktivity.

Nižší výhled zahraniční ekonomické aktivity a cen komodit se výrazně promítá do výhledu 
efektivního růstu cen průmyslových výrobců eurozóny (PPI), který se pro letošní rok 
posouvá o 0,6 procentního bodu níže na hodnotu 1,2 %. V roce 2014 se očekává spolu 
s postupným ekonomickým oživením zrychlení růstu výrobních cen na 2 %, což je však 
o 0,1 procentního bodu pomalejší tempo ve srovnání s prognózou.
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Stejně jako v případě cen výrobců dochází k poklesu i u výhledu efektivní inflace 
spotřebitelských cen (CPI). Ten se v roce 2013 posouvá o 0,2 procentního bodu níže na 
hodnotu 1,8 %. Výhled inflace spotřebitelských cen v roce 2014 se oproti předpokladům 
prognózy snížil o 0,1 procentního bodu na 1,9 %.

Aktuální výhled úrokových sazeb 3M EURIBOR je pro rok 2013 v souladu s RS03, tedy na 
úrovni 0,2 %. Pro rok 2014 však výhled úrokových sazeb oproti RS03 mírně vzrostl 
(v průměru o 0,1 procentního bodu). To pravděpodobně odráží sílící známky možného 
dřívějšího utahování globálních měnových podmínek, resp. měnové politiky amerického 
Fedu. Navíc pokračující pokles přebytku likvidity v eurozóně vlivem splácení LTRO je 
dalším faktorem, který by mohl do budoucna přispívat k růstu 3M EURIBORu. Po téměř 12-ti 
měsíční stagnaci sazeb 3M EURIBOR na hodnotách kolem 0,2 % by tak mělo dojít k jejich 
opětovnému růstu již koncem letošního roku. V průměru by tak měl 3M EURIBOR v roce 
2014 vzrůst na 0,5 %. Tržní výhled zahraničních sazeb pro letošní i příští rok se ve srovnání 
s očekáváním oslovených analytiků v rámci červnového CF pohybuje na mírně vyšších 
úrovních. Ti v horizontu následujících 3 měsíců předpokládají úroveň sazby 3M EURIBOR 
na aktuální úrovni 0,2 %, tj. o 0,1 procentního bodu níže ve srovnání s tržním výhledem. 
V horizontu 12 měsíců činí tento rozdíl oproti tržnímu výhledu již 0,2 procentního bodu. Co 
se týče základní refinanční sazby ECB, tak analytici CF06 očekávají její stagnaci na současné 
úrovni 0,5 % minimálně do konce prvního čtvrtletí 2014.

Výhled kurzu amerického dolaru vůči euru zůstává na celém horizontu prognózy oproti 
předpokladům RS03 téměř beze změny, a i nadále je tedy očekáván pokračující trend mírného 
oslabování kurzu eura vůči americkému dolaru. V letošním roce by tak průměrná hodnota 
kurzu amerického dolaru vůči euru měla dosáhnout 1,30 USD/EUR. V roce 2014 by pak kurz 
eura měl oslabit v průměru na 1,26 USD/EUR.

Výhled dolarové ceny ropy Brent dle termínovaných tržních kontraktů se na celém 
horizontu prognózy posouvá přibližně o 1 % směrem dolů. Sklon futures křivky tak zůstává 
klesající, když je očekáván pokles ceny ropy z úrovní okolo 105 USD/b k hodnotě 98 USD/b 
na konci roku 2014. Analytici oslovení v rámci červnového CF přepokládají v horizontu 
12 měsíců cenu ropy Brent na úrovni kolem 105 USD/b, tj. oproti tržnímu výhledu přibližně 
o 5 USD/b výše.

1.2  Eurozóna

Mezičtvrtletní pokles HDP eurozóny se v prvním čtvrtletí oproti předchozímu období zmírnil
o 0,4 procentního bodu na -0,2 %, a to zejména díky přechodu spotřeby domácností z poklesu 
k slabému růstu. Meziroční hospodářský propad se naopak mírně prohloubil na  
-1,1 %, když snížení všech složek domácí poptávky bylo jen mírně kompenzováno vyšším 
kladným příspěvkem čistého vývozu. Výhled na druhé čtvrtletí neukazuje na významné 
zlepšení ekonomického vývoje. Přestože se předstihové ukazatele hospodářské aktivity 
v květnu mírně zlepšily, zůstávají konzistentní s dalším meziročním poklesem HDP.

Průmyslová výroba se sice v dubnu meziměsíčně zvýšila (o 0,4 %) a zmírnil se též její 
meziroční propad (na -0,6 %), ale maloobchodní obrat dále klesl. Výhled pro zahraniční 
poptávku se spíše zhoršuje kvůli slabšímu ekonomickému růstu v USA a asijských 
rozvíjejících se trzích. Oslabování hospodářské aktivity se projevilo také ve zvýšení 
nezaměstnanosti. V dubnu její míra dosáhla 12,2 %; proti březnu se zvýšila o 0,1 procentního 
bodu a proti minulému roku o 1 procentní bod.
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Také pro celý letošní rok je predikováno ekonomické oslabení. Červnový CF snížil proti 
dubnovému svůj hospodářský výhled o 0,2 procentního bodu na pokles HDP o 0,6 %. Rovněž 
červnová prognóza ECB snížila proti březnové svůj odhad dynamiky HDP v roce 2013 na 
-0,6 %.

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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-1

0

1

2

3

4

5

 1/08  1/09  1/10  1/11  1/12  1/13  1/14

CPI efektivní HICP

2010 2011 2012 2013 2014

HDP efekt. 2.9 2.7 0.8 0.3 1.5

HDP celk. 1.9 1.5 -0.5 -0.6 0.8

-6

-4

-2

0

2

4

 1/08  1/09  1/10  1/11  1/12  1/13  1/14

HDP efektivní HDP celkový

Inflace v eurozóně se v květnu sice kvůli rychlejšímu růstu cen v sektoru služeb mírně 
zvýšila na 1,4 % (z 1,2 % v dubnu), ale proti prvnímu čtvrtletí byla nadále významně nižší, 
zejména díky poklesu cen energií a zpomalení růstu cen služeb. Také jádrová inflace byla 
v květnu ve srovnání s prvním čtvrtletím podstatně nižší. O nízkých inflačních tlacích svědčí 
i dubnový meziměsíční a meziroční pokles cen průmyslových výrobců způsobený hlavně 
snížením cen energií. Pro celý letošní rok červnový CF upravil průměrnou očekávanou inflaci
z 1,7 % na 1,5 %. Též ECB svůj odhad snížila o 0,2 procentního bodu na 1,4 %. Některé 
predikce však očekávají ještě výraznější pokles inflace s tím, že by na konci letošního roku 
měla dosáhnout přibližně 0,5 %.

ECB, která snížila v květnu svou základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 0,5 %, 
ji 6.června na svém zasedání ponechala beze změny. ECB nevidí inflační tlaky, které by 
mohly ohrozit vývoj cen ve středním horizontu. Tento výhled potvrzují též nízký růst peněžní 
zásoby (agregát M3 se v dubnu zvýšil o 3,2 %) a pokles objemu úvěrů soukromému sektoru 
(o 0,9 %). Prezident Draghi očekává, že ve druhé polovině letošního roku dojde k alespoň 
pozvolnému ekonomickému oživení v důsledku zrychlení globálního hospodářského růstu, 
uvolněné měnové politiky ECB a nižší inflace. Na jednání ECB se též diskutovalo o možnosti 
využití některých mimořádných měnověpolitických nástrojů (LTRO, ABS, změny požadavků 
na kolaterál a negativní depozitní sazby ECB). Podle Rady guvernérů není zatím důvod je 
použít, ale ECB si je „ponechává v zásobě“.

V prvním čtvrtletí 2013 německý HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,1 %, oproti poklesu o 0,7 % 
ve čtvrtém čtvrtletí 2012. Došlo k tomu hlavně v důsledku nárůstu spotřeby domácností 
(o 0,8 % oproti -0,3 % v předchozím kvartále), který převážil nad vlivem hlubšího propadu 
fixních investic (prohloubení poklesu z -1 % na -1,5 %), souvisejícího pravděpodobně zčásti 
s dlouhou a tuhou zimou. Zlepšení hospodářského vývoje nasvědčuje i dubnový meziměsíční 
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i meziroční růst průmyslové výroby shodně o 1,2 %, přičemž u meziročního tempa jde 
o návrat k růstu po 9 měsících. Naproti tomu maloobchodní obrat se meziměsíčně i meziročně 
snížil (o 0,4 % resp. 0,5 %). Pro druhou polovinu roku se očekává zrychlení ekonomického 
růstu. Červnový CF snížil proti dubnovému svou predikci růstu HDP pro letošní a příští rok 
na 0,5 %, resp. na 1,6 %. Také Bundesbanka snížila svůj odhad na 0,3 %, resp. na 1,5 %. Míra 
nezaměstnanosti se udržuje na velmi nízké úrovni 5,4 % a CF neočekává její významnější 
změnu.

Inflace (CPI) se v Německu v květnu – po 4 měsících snižování – zvýšila o 0,3 procentního 
bodu na 1,5 %. Avšak zpomalení růstu cen průmyslových výrobců na 0,1 % naznačuje její 
opětovný pokles. Červnový CF snížil proti dubnu svou predikci inflace pro letošní i příští rok 
na 1,6 %, resp. 1,9 %. Také Bundesbanka upravila svou prognózu cenového vývoje na 1,6 %, 
resp. 1,5 %.

HDP a inflace v Německu (mzr. v %) HDP a inflace na Slovensku (mzr. v %)
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-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

 1/08  1/09  1/10  1/11  1/12  1/13  1/14

HDP CPI

2010 2011 2012 2013 2014

HDP 4.4 3.2 2.0 0.9 2.3

CPI 1.0 3.9 3.6 2.0 2.4

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

 1/08  1/09  1/10  1/11  1/12  1/13  1/14

HDP CPI

V prvním čtvrtletí 2013 se lehce zvýšilo mezičtvrtletní tempo růstu slovenské ekonomiky na 
0,2 % hlavně díky vyššímu kladnému příspěvku čistého vývozu při poklesu domácí poptávky. 
Meziroční růst HDP naopak zpomalil o 0,2 procentního bodu na 0,8 %. Také průměrný 
meziroční růst průmyslové výroby se v prvním čtvrtletí oproti čtvrtému čtvrtletí 2012 snížil, 
a to ze 7 % na 3,2 %. Květnový CF zredukoval proti dubnovému odhad růstu HDP pro celý 
letošní rok na 0,9 %. Nezaměstnanost se v posledních 4 měsících pohybovala okolo 14,5 % 
a proti minulému roku se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Až do dubna slovenská inflace 
(CPI) klesala (a to 6 měsíců v řadě), v květnu se pak slabě zvýšila o 0,1 procentního bodu na 
1,7 %. Na slabé inflační tlaky ukazuje snižování tempa růstu cen průmyslových výrobců. 
Květnový CF očekává pro celý letošní rok inflaci na úrovni 2 %.

1.3  Cena ropy

V průběhu dubna 2013, stejně jako v předchozím měsíci, cena ropy Brent výrazně poklesla. 
V polovině dubna se snížila pod 100 USD/barel a kolem této hodnoty se pohybovala až do 
konce měsíce. Naopak na začátku května cena krátce vzrostla s lepšími než očekávanými daty 
z trhu práce v USA, a po zbytek měsíce i na začátku června se pohybovala v úzkém pásmu 
101–104 USD/barel. Vývoj cen ropy od poloviny února odrážel především obavy 
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z ekonomického vývoje v eurozóně, podpořené krizí na Kypru, a dále byl ovlivněn 
rozpočtovými škrty v USA, které vedly ke zhoršení výhledu růstu Spojených států. Dalším 
důvodem snížení výhledu růstu světové poptávky po ropě jsou horší makroekonomické 
výsledky z rozvíjejících se ekonomik a především obavy z pomalejšího růstu v Číně. 
V korunovém vyjádření cena ropy poklesla i přes oslabení koruny vůči americkému dolaru, 
v květnu byla oproti lednu průměrně o 5 % nižší.

Výhled na základě futures kontraktů se posunul směrem dolů a je nadále klesající. Ve 
druhém červnovém týdnu se tržní výhled cen pro konec roku 2013 pohyboval mírně nad 
100 USD/barel a výhled cen pro závěr roku 2014 kolem 98 USD/barel. Rizika pro další 
vývoj cen ropy jsou přitom vychýlená spíše směrem dolů a souvisí zejména s možností
nižšího než očekávaného růstu světové ekonomiky, a to jak ve vyspělých, tak rozvíjejících se 
zemích. Obavy z nižšího růstu jsou podpořeny horšími než očekávanými hodnotami 
předstihových ukazatelů z Číny, které jsou v souladu s revidovanou prognózou MMF, která 
počítá s růstem čínské ekonomiky v roce 2013 lehce pod 8 %. K poklesu cen futures 
kontraktů v neposlední řadě přispěl posilující dolar.

OPEC ve své červnové zprávě počítá s růstem světové poptávky po ropě v roce 2013 
o 0,8 mil. b/d, což je stejná hodnota jako v předchozí zprávě, navzdory revizi skutečné 
poptávky během prvního čtvrtletí 2013 směrem dolů. Růst světové poptávky má být tažen 
především vyšší poptávkou v Číně a na Blízkém východě, naopak v zemích OECD se 
očekává pokles poptávky, i přes zlepšení hospodářského výhledu v Japonsku. Růst nabídky ze 
zemí mimo OPEC se čeká v roce 2013 o 1 mil. b/d, a to především díky nárůstu produkce ve 
Spojených státech a Kanadě. V dubnu vzrostly komerční zásoby ropy zemí OECD druhý 
měsíc v řadě a pohybují se kolem pětiletého průměru. Podle OPEC pokrývají zásoby přes 
59 dnů očekávané spotřeby, což je o 1,9 dnů nad pětiletým průměrem.

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

Ceny ropy Brent a benzínu na burzách 
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Pozn.: Šedá plocha označuje rozpětí hodnot pro daný 
měsíc v předchozích pěti letech. Modrá čára 
znázorňuje stav zásob před rokem.

1.4  Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru

Již tři čtvrtletí v řadě sazba 3M EURIBOR zůstává blízko úrovně 0,2 %, přičemž jednoletá 
sazba dále klesla. Na vývoji delších sazeb se nejvíce podepsalo květnové snížení hlavní 
refinanční sazby o 25 bodů na 0,5 %. Depozitní sazba změn nedoznala. ECB v červnu 
zopakovala ochotu jednat v případě zhoršení ekonomických podmínek, přičemž byly 
diskutovány další nekonvenční nástroje včetně negativních depozitních sazeb. Přebytečná 



11

likvidita klesala, ale stále se nachází nad úrovní, kdy by se mohl projevit vliv na tržní sazby.
Dle červnového tržního výhledu by sazba 3M Euribor měla začít v následujícím čtvrtletí růst 
a do konce roku 2014 by pak měla přesáhnout hranici 0,5 %. Dubnový referenční scénář 
oproti tomu očekával stabilitu sazeb minimálně do konce letošního roku.

Stagnace domácích i eurových tříměsíčních sazeb v dosavadním průběhu druhého čtvrtletí 
2013 měla za následek stabilní úrokový diferenciál ve výši 0,26 p.b. Rozdíl ve výnosech 
desetiletých swapů také výrazných změn nedoznal a zůstává v záporných hodnotách. Úrokový 
diferenciál v případě desetiletých dluhopisů zaznamenal v průběhu dubna a května další 
pokles, ale na začátku června se vrátil na hodnotu 0,5 p.b. Červnový výhled pro tříměsíční 
sazby očekává pokles diferenciálu do záporných hodnot na konci roku 2014. Posun směrem 
dolů způsobilo zvýšení předpovědi eurové sazby, zatímco výhled domácích sazeb zůstal 
v horizontu do konce roku 2014 nezměněn na úrovni 0,5 %. 

Rozdíl korunových a eurových výnosů 
(p.b.)     

Výhled implikovaného rozpětí 
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V dubnu se kurz amerického dolaru vůči euru pohyboval mezi 1,30 až 1,32 USD/EUR, ale 
další uvolnění měnové politiky ECB na začátku května přineslo oslabení společné evropské 
měny. Nejistota ohledně budoucího směřování měnové politiky eurozóny i Spojených států 
zvyšuje citlivost kurzu na data z obou ekonomik. Zatímco v případě Fedu se spekuluje 
o možném omezení prorůstových opatření resp. časování exitu z nekonvečních opatření, ECB 
diskutuje alternativy s cílem dále měnovou politiku uvolnit. Nejnovější údaje z obou 
ekonomik zatím neposkytují jasný signál a nejistota spíše hovoří ve prospěch dolaru jako 
bezpečného měnového přístavu. Červnový výhled CF pak očekává v horizontu dvanácti 
měsíců oslabení eura vůči dolaru o 4,2 % na 1,26 USD/EUR.
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2  Vývoj veřejných rozpočtů

Nové informace v oblasti veřejných rozpočtů nemění příběh fiskální prognózy ze 3.SZ. 
Fiskální dopady opatření souvisejících s odstraňováním následků červnových povodní 
prozatím nejsou zcela jasné; podle zatím zveřejněných informací budou výdaje na povodňová 
opatření alespoň částečně kryty změnou ve struktuře plánovaných rozpočtových výdajů na rok 
2013. Vládou schválené zvýšení výdajových rámců na roky 2014–2015 je konzistentní 
s rozvolněnými střednědobými fiskálními cíli prezentovanými v Konvergenčním programu ČR 
2013, které byly vzaty v úvahu při zpracování 3.SZ.

2010 2011 2012 2013 2014

Saldo vládního sektoru                   

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

Upravené saldo *                             

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -4,6 -3,0 -2,8 -2,2 -2,0

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -4,8 -3,5 -2,4 -1,3 -1,1

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

Strukturální saldo (metoda EK) ***     

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -4,5 -3,3 -2,4 -1,5 -1,7

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. 1,1 1,2 0,9 0,9 -0,3

*    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)

3. SZ

V roce 2013 by měl dle stávající prognózy vládní deficit dosáhnout 2,4 % HDP2 při poklesu 
strukturálního salda o 0,9–1,1 % HDP. Dopad přijatých konsolidačních opatření na celkové 
saldo bude částečně vyvažován vlivem klesající ekonomiky a pokračujícího útlumu na trhu 
práce na vládní příjmy. Prognóza očekává oživení vládních investic jak v souvislosti se 
zrychlením čerpání prostředků z EU fondů, tak v jejich domácí složce, a nadále poměrně 
utlumenou reálnou spotřebu vlády. Příspěvek fiskální politiky k ekonomickému růstu bude 
dle stávající prognózy záporný ve výši přibližně 0,6 procentního bodu. Vliv konsolidačních 
opatření na ekonomiku se bude realizovat jak skrze cenový dopad plynoucí ze zvýšení DPH, 
tak prostřednictvím nižšího nominálního disponibilního důchodu, přičemž oba tyto faktory 
budou snižovat reálnou spotřebu domácností.

V roce 2014 je očekáván mírný pokles vládního deficitu na 2,2 % HDP, což bude převážně 
dáno oživením růstu ekonomické aktivity. Působení fiskální politiky na ekonomiku bude 
v roce 2014 přibližně neutrální, neboť pokračující dopad konsolidačních opatření přijatých 
v roce 2012 (nižší valorizace důchodů, stagnace platů státních zaměstnanců) bude 
kompenzován poměrně vysokým růstem vládních investic. 

Rizikem fiskální prognózy ze 3.SZ směrem k nižším schodkům a restriktivnějšímu působení 
fiskální politiky je případné slabší oživení v oblasti investiční aktivity subjektů vládního 
sektoru. Prognóza zároveň neobsahuje dopad změny daňových zákonů aktuálně projednávané 
v PSP ČR související s realizací I. fáze Jednotného inkasního místa. Ta by posunula účinnost 
některých souvisejících opatření z roku 2015 na rok 2014 a měla by v souhrnu mírně pozitivní 
dopad do salda vládního sektoru v příštím roce. 

                                                          
2  Meziroční pokles vládního deficitu v roce 2013 zahrnuje vliv zaúčtování celé sumy (1,5 % HDP) finančních 

kompenzací v rámci církevních restitucí do deficitu v roce 2012.  
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Dopady výdajových opatření spojených s povodněmi3 z počátku června 2013 prozatím 
nejsou jasné, neboť se bude dle dosud zveřejněných informací jednat alespoň částečně 
o změny ve struktuře rozpočtových výdajů. Zatím tedy není zřejmé, zda a v jakém rozsahu se 
jejich dopad může stát rizikem prognózy ve směru vyššího deficitu za rok 2013.

Novou informaci od zpracování prognózy představuje zvýšení střednědobých výdajových 
rámců centrální vlády v metodice státního rozpočtu na roky 2014–2015. Vzhledem k tomu, 
že zvýšené výdajové rámce reflektují fiskální cíle v deficitech vládního sektoru stanovené 
aktualizovaným Konvergenčním programem z dubna 2013, které již byly do stávající 
prognózy implementovány, nepředstavují riziko prognózy pro roky 2013–2014.4 Aktuální 
vývoj sice zvyšuje politickou nejistotu, avšak riziko zásadního zvratu ve fiskální politice 
oproti Konvergenčnímu programu vnímáme jako poměrně malé.

                                                          
3  Na úhradu povodňových škod vláda schválila balík resortních opatření a přímé finanční pomoci postiženým 

oblastem v celkovém objemu 7,3 mld. Kč (4,0 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy, 2,0 mld. Kč z kapitoly 
státní dluh a 1,3 mld. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury). Na rychlou finanční pomoc na záchranné 
a likvidační práce a odstraňování následků povodní bylo ve dvou krocích uvolněno 300 mil. Kč a následně 
850 mil. Kč. Na obnovu povodní poškozené dopravní infrastruktury je určeno 3,3 mld. Kč (v tom zvýšení 
výdajů Ministerstva dopravy pro letošní rok o 2 miliardy Kč na dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu 
a velkou vodou zasažené silnice II. a III. třídy a 1,3 miliardy Kč na opravy na místních komunikacích a dalším 
poškozeném majetku obcí – dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury). Některá další opatření: 
odložení povinnosti zaplatit do 15. června 2013 doplatky na daň z příjmu za rok 2012 a zrušení povinnosti 
podnikatelů postižených povodněmi platit zálohy na daň z příjmů (do odvolání); možné odpuštění daně 
z příjmů do výše prokázané škody způsobené povodní (předběžný odhad cca 2,1–3,3 mld. Kč); odpuštění 
penále za zpožděné placení záloh na daň, pozdní platbu daně či zpožděné platby sociálního pojištění; okamžitá 
finanční pomoc poškozeným osobám do maximální výše 51 tis. Kč; finanční příspěvky na zaniklé bytové 
jednotky ve výši 150 tis. Kč.

4  Rok 2015 bude zohledněn spolu se standardním prodloužením predikčního horizontu v nové prognóze v 5.SZ. 
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III. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN

1  Trh práce

Data za první čtvrtletí 2013 potvrzují přizpůsobování trhu práce poklesu ekonomické aktivity 
především prostřednictvím snižování úvazků. Celková zaměstnanost překvapivě dále zrychlila
svůj meziroční růst, po přepočtu na plné úvazky však počet zaměstnanců setrval v meziročním 
poklesu. Výraznější růst pracovní síly než zaměstnanosti vyústil v meziroční nárůst obecné 
míry nezaměstnanosti. Po sezonním očištění se celková zaměstnanost mezičtvrtletně navrátila 
k růstu, zatímco obecná míra nezaměstnanosti stagnovala, a nacházela se tak mírně pod 
prognózou. Pokles populace v produktivním věku přispěl k růstu podílu nezaměstnaných osob. 
Meziroční pokles mezd v podnikatelské sféře v prvním čtvrtletí byl dominantně ovlivněn 
jednorázovými vlivy daňové optimalizace, po jejichž odečtení sezonně očištěný vývoj mezd 
zhruba odpovídal prognóze. Národohospodářská produktivita práce meziročně výrazně 
klesla, po přepočtu na odpracované hodiny však vzrostla. Růst mzdové náročnosti produktu
v souladu s očekáváním zpomalil. Dubnová a květnová data ukazují na pokračující 
mezičtvrtletní zvýšení podílu nezaměstnaných osob. Celkově trh práce působí ve srovnání 
s prognózou ze 3.SZ zhruba neutrálně.

Srovnání predikce se skutečností
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 5/13 7.4(Q) 7.5

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let,s.o.) 4/13 . 7.2

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let, s.o.) I/13 7.5 7.3

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) I/13 0.4 1.0

z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/13 0.4 2.0

             ostatní zaměstnaní I/13 0.6 -3.2

Nominální měsíční mzda v ČR celkem - ČSÚ (mzr. změna v %) I/13 0.1 -0.4

z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/13 0.1 -0.4

             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/13 0.2 0.0

Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 4/13 . 3.8

Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 4/13 . 7.9

NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/13 2.0 2.7

NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/13 . 6.4

NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/13 . -2.2

Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/13 -1.9 -3.8
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) v prvním čtvrtletí 2013 
pokračoval ve zrychlování tempa, a to až na hodnotu 1 %5. Predikce ze 3.SZ přitom vzhledem 
k déletrvajícímu poklesu ekonomické aktivity již očekávala postupné zmírňování růstu 
zaměstnanosti. Po sezonním očištění celková zaměstnanost po stagnaci v minulém čtvrtletí 
mezičtvrtletně vzrostla o 0,4 %, zatímco prognóza předpokládala již její slabý pokles. Ve 
struktuře zaměstnanosti byl zaznamenán výrazný meziroční nárůst počtu zaměstnanců6

(o 2 %), který byl však částečně kompenzován značným a neočekávaným poklesem počtu 
podnikatelů (o 3,2 %). Růst počtu zaměstnanců se koncentroval především do sektoru služeb. 
Pokles počtu podnikatelů byl způsoben hlavně výrazným úbytkem podnikatelů bez 
zaměstnanců (o 7 %). Naopak počet pomáhajících rodinných příslušníků výrazně narostl.7

Z hlediska jednotlivých odvětví národního hospodářství (podle metodiky VŠPS) byl 
i v prvním čtvrtletí 2013 nejvýznamnější příspěvek k růstu zaměstnanosti u netržních služeb, 
který setrval na 0,8 p.b. Příspěvek tržních služeb byl zhruba poloviční. Kladně přispělo 

                                                          
5 V absolutním vyjádření jde o meziroční nárůst o 49,1 tis. osob.
6 Včetně členů produkčních družstev.
7  Tyto výrazné změny ve skupině podnikatelů však byly ovlivněny metodickými změnami v dotazníku VŠPS.
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k vývoji zaměstnanosti také zemědělství (0,2 p.b.), zatímco ve stavebnictví celková 
zaměstnanost poklesla (s dopadem -0,2 p.b.). Podle dat z VŠPS se na vývoji zaměstnanosti 
záporně podepsal i vývoj v průmyslu, a to v rozsahu -0,2 p.b. Na druhou stranu podle údajů 
o vývoji zaměstnanosti z národních účtů došlo k růstu celkového počtu zaměstnaných ve 
všech sledovaných odvětvích s výjimkou stavebnictví.8

Přepočtený počet zaměstnanců na plné úvazky v prvním čtvrtletí 2013 mírně zpomalil svůj 
meziroční pokles (na -0,6 %), když byl pokračující útlum v podnikatelské sféře částečně 
kompenzován obnoveným růstem v nepodnikatelské sféře. V souladu s predikcí došlo 
k prohloubení poklesu úvazku na zaměstnance, avšak ve výraznějším rozsahu (na -2,6 %). Ve 
zpracovatelském průmyslu jakožto váhově nejvýznamnějším sektoru úvazek na zaměstnance 
poklesl pouze o 0,2 % meziročně.

Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO) v prvním čtvrtletí vzrostla o něco 
méně, než předpokládala prognóza ze 3.SZ, a to na 7,5 %. V meziročním srovnání se tak 
jedná o hodnotu o 0,4 p.b. vyšší, což bylo způsobeno rychlejším pozorovaným meziročním 
růstem pracovní síly9 než zaměstnanosti. Po sezonním očištění obecná míra nezaměstnanosti 
v prvním čtvrtletí 2013 stagnovala na úrovni 7,3 %. 

Podíl nezaměstnaných osob během prvního čtvrtletí 2013 vzrostl na hodnotu 8 %. Na rozdíl 
od obecné míry nezaměstnanosti po sezonním očištění vzrostl i mezičtvrtletně, a to o 0,4 p.b. 
na 7,5 %. Rozdílný vývoj těchto ukazatelů byl způsoben především růstem pracovní síly 
(VŠPS), zatímco populace ve věku 15–64 let (MPSV) se snížila. Podle dubnových 
a květnových dat by se měl podíl nezaměstnaných osob ve druhém čtvrtletí v průměru 
pohybovat okolo 7,6 % (po sezonním očištění 7,7 %), tedy zhruba v souladu s predikcí 
ze 3.SZ. Vývoj Beveridgeovy křivky poukazuje v souladu s očekáváním na postupný nárůst 
počtu nezaměstnaných při stále velmi nízkém počtu volných pracovních míst. Podíl nově 
hlášených uchazečů o zaměstnání na počtu nezaměstnaných zůstává na obdobné hladině, jako 
tomu bylo v předcházejících měsících, zatímco podíl vyřazených zaměstnanců z evidence ÚP 
se během roku 2013 postupně zvyšoval. 

Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení
uchazeči z evidence úřadů práce

Beveridgeova křivka
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Poznámka: sezonně očištěné údaje

Pramen: MPSV, propočet ČNB

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

                                                          
8  Při tomto rozporu mezi VŠPS a národními účty se přikláníme spíše k výsledkům VŠPS jako primárnímu zdroji 

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

čtvrtletí pravděpodobně došlo ke snížení podílu ekonomicky neaktivního obyvatelstva.
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V prvním čtvrtletí 2013 došlo k výraznému zpomalení meziroční dynamiky mezd 
v podnikatelské sféře, když mzdy poklesly o 0,4 % (reálně propadly o 2,2 %). Poprvé od 
roku 2000 tak došlo ke snížení nominálních mezd. Tento výsledek však byl podle očekávání 
výrazně ovlivněn daňovou optimalizací, v rámci které došlo k přesunu výplaty mzdových 
prostředků mezi prvním čtvrtletím 2013 a závěrem loňského roku. ČSÚ na základě 
předběžných dat o vývoji mezd odhadl přesunutý objem mezd na 5,3 mld. Kč. Prognóza ze 
3.SZ přitom předpokládala nepatrný meziroční růst mezd o 0,1 % při předpokladu 
přesunutého objemu ve výši 4,8 mld. Kč10. Data o mzdovém vývoji byla vedle zmíněného 
přesunu ovlivněna i revizí údajů od roku 2011. Přesun mzdových prostředků byl patrný 
především v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (meziroční pokles mezd o 11,1 %) či v těžbě 
a dobývání (meziročně -2,6 %). Ve váhově nejvýznamnějším zpracovatelském průmyslu 
dosáhl mzdový růst 0,8 %, a to při pokračujícím zhruba 1% poklesu přepočteného počtu 
zaměstnanců. V ostatních odvětvích měl mzdový přesun pravděpodobně výrazně menší vliv. 
Po očištění mzdového růstu o aktualizovaný odhad vlivu daňové optimalizace a po sezonním 
očištění vývoj v podnikatelské sféře zhruba odpovídal prognóze. Mediánová mzda se 
meziročně snížila taktéž o 0,4 %. Tento výsledek mohl odrážet reakci majitelů firem na 
daňové změny, kdy od počátku roku 2013 přestalo být daňově výhodné odvádět si firemní 
zisky přes zaměstnanecký plat. Podle dubnových údajů dynamika průměrné mzdy v průmyslu 
opětovně zrychlila, a to na 3,8 %11.

Příspěvky k vývoji počtu zaměstnaných 
v metodice VŠPS (mzr.,v p.b.)
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Průměrná mzda v ČR Podnikatelská sféra

Nepodnikatelská sféra

  

Pramen: ČSÚ Pramen: ČSÚ

Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře v prvním čtvrtletí 2013 meziročně stagnovala. 
Tato hodnota byla v porovnání s predikcí jen mírně nižší. Z odvětvového pohledu stagnovaly 
mzdy ve zdravotnictví a ve veřejné správě a obraně. Ve vzdělávání průměrná mzda meziročně 
poklesla, a to o 0,4 %. Reálná průměrná mzda v nepodnikatelské sféře prohloubila v prvním 
čtvrtletí svůj meziroční pokles na 1,8 %. 

Průměrná mzda v ČR celkem tak v souhrnu meziročně poklesla o 0,4 %. Tato hodnota je 
zhruba o 0,5 p.b. nižší, než předpokládala predikce ze 3.SZ. Pomalejší než očekávané tempo 
růstu mezd bylo dáno především poklesem průměrné mzdy v podnikatelské sféře. V reálném 
vyjádření se celkové mzdy meziročně snížily o 2,2 %. Při snížení průměrné mzdy a nadále 
klesajícím přepočteném počtu zaměstnanců se snížil i celkový objem nominálních mezd 
a platů podle statistiky ČSÚ meziročně o 1 %.

                                                          
10   Podrobnější data o vývoji mezd a jejich struktuře budou k dispozici až 25.června. 
11   Jedná se o údaj z podniků s 50 a více zaměstnanci, bez agenturních zaměstnanců.
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Daňová optimalizace spojená s dřívějším vyplacením bonusů se projevila i v nominálních 
jednotkových mzdových nákladech. Mírný pokles mzdového objemu vyústil i při 
výraznějším poklesu ekonomické aktivity ve zpomalení meziroční dynamiky NJMN v prvním 
čtvrtletí 2013 na 2,7 % (3.SZ očekávala růst o 2 %). Kromě stavebnictví došlo v ostatních 
odvětvích ekonomiky k růstu NJMN, a to buď mírnému jako v případě obou odvětví služeb či 
výraznému jako v průmyslu. Růst NJMN v průmyslu byl výsledkem především zřetelného
poklesu přidané hodnoty tvořené v tomto sektoru. Na druhé straně objem mezd zde vzrostl 
pouze nepatrně. 

Vlivem výraznějšího než očekávaného poklesu ekonomické aktivity spolu s rychlejším růstem 
celkové zaměstnanosti se v prvním čtvrtletí 2013 produktivita práce na zaměstnaného 
meziročně snížila více, než očekávala prognóza ze 3.SZ. Naopak hodinová produktivita 
práce, která vzhledem k využívaným přizpůsobovacím mechanismům lépe vyjadřuje 
skutečný vývoj produktivity, během prvního čtvrtletí 2013 meziročně vzrostla, a to o 2,2 %. 
Hodinová produktivita se zvýšila především ve stavebnictví (o 10,4 %). Jak v tržních, tak 
i netržních službách hodinová produktivita vzrostla takřka 4% tempem. Jediným sektorem 
s klesající hodinovou produktivitou byl průmysl (o 2,3 %), přičemž ve zpracovatelském 
průmyslu hodinová produktivita zhruba stagnovala.   

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
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2  Ekonomický růst a jeho složky12

Propad meziročního reálného HDP se v prvním čtvrtletí 2013 dále prohloubil, a byl tak 
výraznější, než očekávala prognóza ze 3.SZ. Rovněž v mezičtvrtletním vyjádření pokračoval 
pokles ekonomické aktivity, který se navíc oproti poklesům v předchozích obdobích taktéž 
značně prohloubil. Kromě spotřeby vlády zaznamenaly všechny výdajové složky záporný 
příspěvek k meziročnímu růstu HDP. Příspěvek hrubé tvorby kapitálu byl více negativní než 
očekávání prognózy, a to dominantně vlivem propadu změny stavu zásob. Naproti tomu 
příspěvek soukromé spotřeby byl oproti prognóze méně záporný. Čistý vývoz přispěl 
k meziroční dynamice HDP podle očekávání mírně záporně. Předstihové indikátory ze 
začátku druhého čtvrtletí vyznívají smíšeně, když proti obnovenému růstu vývozu 
a zahraničních zakázek v průmyslu či růstu spotřebitelské důvěry stojí sezonně očištěné údaje 
o průmyslové a stavební produkci i tržbách v maloobchodě bez motoristického segmentu, 
které za duben stále ukazují na mírné poklesy. Celkové působení ekonomické aktivity na 
počátku letošního roku je ve srovnání s prognózou ze 3.SZ zhruba inflačně neutrální, na čemž 
se částečně podílí i revize HDP za rok 2012 směrem k méně protiinflační struktuře.13

Ukazatel (s. c., sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce ze 3. SZ Skutečnost
Hrubý domácí produkt I/2013 -1.5 -2.2
Spotřeba domácností I/2013 -1.5 -0.5
Spotřeba vládních institucí I/2013 1.3 1.1
Hrubá tvorba kapitálu I/2013 -3.7 -8.7
v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu I/2013 -3.7 -3.9
Zásoby vč. cenností (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) I/2013 0.0 -1.1
Vývoz zboží a služeb I/2013 -4.8 -2.1
Dovoz zboží a služeb I/2013 -5.0 -2.1
Čistý vývoz zboží a služeb (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) I/2013 -0.1 -0.1
Průmyslová výroba 4/13 . -3.4
Stavební výroba 4/13 . -11.7
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu 4/13 . 0.2

Sezonně očištěný HDP v prvním čtvrtletí 2013 prohloubil meziroční pokles na -2,2 %, 
mezičtvrtletně se ekonomická aktivita snížila o 1,1 %. Prognóza ze 3.SZ přitom 
předpokládala meziroční pokles jen o 1,5 % a mezičtvrtletní pokles o 0,2 %. V rámci 
jednotlivých výdajových složek způsobil hlubší meziroční pokles HDP negativní příspěvek 
změny stavu zásob, který byl o 1,1 p.b. nižší oproti prognóze. Tento pokles byl tlumen méně 
záporným příspěvkem soukromé spotřeby (o 0,4 p.b.). Příspěvky ostatních složek (vládní 
spotřeby, hrubé tvorby fixního kapitálu a čistého exportu) se vyvíjely zhruba podle prognózy. 
Příspěvek čistého exportu odpovídal predikci, avšak při zhruba polovičním meziročním 
poklesu obratu zahraničního obchodu oproti prognóze. Z mezičtvrtletního pohledu byl propad 
ekonomické aktivity způsoben poklesem hrubé tvorby kapitálu o 10 %, což bylo dáno 
propadem stavu zásob, zatímco hrubá tvorba fixního kapitálu mezičtvrtletně rostla (o 0,4 %). 
Ostatní výdajové složky se s výjimkou mezičtvrtletně stagnujících dovozů zvýšily, přičemž 
výrazný růst zaznamenala spotřeba domácností. 

                                                          
12  Komentované časové řady jsou po revizi ročních národních účtů publikované 30.dubna letošního roku. 

28.června 2013 ČSÚ nově zveřejní v pořadí třetí odhad vývoje HDP za 1.čtvrtletí 2013, a to spolu se 
sektorovými účty. Na těchto datech bude založena nová prognóza v 5.SZ. 

13   Červnové povodně nemají významný vliv na očekávanou tvorbu HDP. V 8.SZ 2002 byl vliv povodní na 
HDP kvantifikován jako relativně slabý (0,2–0,3 p.b. za rok 2002); vzhledem k výrazně omezenějšímu 
rozsahu zasaženého území, počtu obyvatelstva a výrobních kapacit v letošním roce oproti roku 2002 půjde 
pravděpodobně tentokrát o ještě menší hodnotu. Přímé škody povodní jsou totiž aktuálně odhadovány jako 
řádově nižší oproti roku 2002.
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Vývoj HDP (sez. oč., mzr. v %) Vývoj HDP (sez. oč., mzč. v %, 
anualizováno)
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Reálný meziroční pokles spotřeby domácností se v prvním čtvrtletí 2013 zmírnil (na
-0,5 %). V mezičtvrtletním vyjádření přitom spotřeba domácností výrazně vzrostla (o 1,6 %); 
její meziroční vývoj byl zároveň ovlivněn revizí dat za loňský rok v průměru 
o 0,8 procentního bodu směrem výše. Z hlediska struktury reálných výdajů na spotřební 
předměty došlo k meziročnímu poklesu ve všech skupinách zboží a služeb kromě výdajů na 
předměty dlouhodobé spotřeby, které vzrostly o 11 %. Deflátor spotřeby domácností v prvním 
čtvrtletí vzrostl meziročně o 1 %, a nadále tak vykazoval nižší dynamiku oproti indexu 
spotřebitelských cen (1,7 %). 

Objem mezd a platů za první čtvrtletí 2013 vykázal podle národních účtů meziroční pokles 
o 0,2 %, což je oproti 3.SZ o 0,7 p.b. slabší číslo. Vývoj nominálního disponibilního důchodu 
tak bude za první čtvrtletí pravděpodobně nižší než nominální dynamika soukromé spotřeby
(meziročně v běžných cenách vzrostla o 0,1 %), což by za jinak neměnných okolností 
implikovalo pokles míry úspor.14 Spolu s předchozí revizí ročních a čtvrtletních národních 
účtů za roky 2009–2012 byly revidovány i sektorové účty, které ukazují oproti dříve 
publikovaným údajům na výrazně mírnější nárůst míry úspor v loňském roce (viz grafy 
níže). Je to dáno jak méně výrazným poklesem nominální spotřeby po revizi, tak i snížením 
růstu hrubého disponibilního důchodu z titulu nižších příspěvků mezd a platů a hlubšího 
poklesu provozního přebytku a smíšeného důchodu15. Podrobněji se vývoji míry úspor 
a spotřebního chování domácností v delší perspektivě věnuje příloha této Situační zprávy.

Vývoj NHDD (bc., sez. neoč., mzr. v %) Míra úspor (v %)
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14   Sektorové účty budou  zveřejněny 28.června 2013, proto podrobnější analýza vývoje disponibilního důchodu 

a spotřeby bude provedena až v 5.SZ 2013.
15   Smíšený důchod je odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny) nesdružené společnosti. 

Je označován jako „smíšený důchod“, protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele.
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Reálná spotřeba vlády v prvním čtvrtletí 2013 vzrostla o 1,1 % meziročně, což zhruba 
odpovídá prognóze z minulé situační zprávy (1,3 %). Nominální spotřeba vlády v prvním 
čtvrtletí vzrostla o 0,7 % při poklesu deflátoru o 0,3 %, což je přibližně v souladu 
s prognózovaným snížením deflátoru o 0,5 %.

Hrubá tvorba kapitálu v prvním čtvrtletí meziročně propadla o 8,7 %, zatímco prognóza ze
3.SZ předpokládala mírnější meziroční pokles o 3,7 %. V mezičtvrtletním vyjádření hrubá 
tvorba kapitálu poklesla o 10 % při růstu fixních investic o 0,4 %. Současně byla časová řada 
reálné sezonně očištěné změny stavu zásob za poslední tři roky výrazně revidována včetně 
zřetelně odlišného rozložení do jednotlivých čtvrtletí. Prognóza sice očekávala korekci stavu 
zásob po jejich vysokém nárůstu v předchozím čtvrtletí, ve skutečnosti ale byla tato korekce 
mnohem výraznější.  Příspěvek změny stavu zásob do meziročního růstu HDP činil -1,1 p.b 
oproti předpokládanému neutrálnímu příspěvku. Zásoby během prvního čtvrtletí poklesly 
o 20,0 mld. Kč (v běžných cenách a bez sezonního očištění16), zatímco ve stejném čtvrtletí 
loňského roku pouze o 11,6 mld. Kč. Při pohledu na jejich detailní členění kromě 
každoročního snížení zásob v energetickém průmyslu (v  prvním čtvrtletí o 11,3 mld. Kč) 
klesaly zásoby zejména ve velkoobchodě (o 5,5 mld. Kč), výrobě tabákových produktů 
(o 2,2 mld. Kč) a v potravinářském průmyslu (o 1,8 mld. Kč). Pokles zásob ve výrobě 
tabákových produktů souvisí s předzásobením cigaretami ve čtvrtém čtvrtletí 2012 z důvodu 
zvýšení spotřební daně a DPH na cigarety od počátku letošního roku. Objem odvedené daně 
z tabáku byl v prvním čtvrtletí 2013 o 2,5 % meziročně a o 5,4 % mezičtvrtletně nižší, což dle 
propočtů ČSÚ přispělo k mezičtvrtletnímu poklesu HDP v rozsahu 0,4 p.b. (tj. bez tohoto 
vlivu by mezičtvrtletní pokles ekonomické aktivity činil "pouze" 0,7 %). Fixní investice
(-3,9 %) naopak zhruba odpovídají prognóze (-3,7 %). Podle věcného členění se na jejich
meziročním poklesu nejvíce podílelo snížení investic do ostatních strojů a zařízení, ostatní 
složky s výjimkou nehmotných fixních aktiv však také přispívaly záporně.

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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Reálný vývoz zboží a služeb v prvním čtvrtletí poklesl o 2,1 % při mezičtvrtletním růstu 
o 0,4 %. Meziroční skutečnost tak byla oproti prognóze o 2,7 p.b. vyšší. Pokles vývozu je
konzistentní s vývojem zahraniční poptávky. Ta se v prvním čtvrtletí – poprvé od konce roku 
2009 – snížila, a to o 0,1 % meziročně (při mezičtvrtletní stagnaci). Reálný dovoz vykázal 
v prvním čtvrtletí pokles o 2,1 % meziročně. Vykázaný pokles dovozů byl oproti prognóze 
méně výrazný (o 3,9 p.b.), když menší meziroční pokles spotřeby domácností a exportů oproti 
prognóze zřejmě převážil nad značným propadem stavu zásob. Příspěvek čistého vývozu 
                                                          
16   Sezonně očištěně zásoby ve stálých cenách poklesly v prvním čtvrtletí 2013 o 17,5 mld. Vzhledem k absenci 

sezonně očištěných dat ve stálých cenách pro dílčí položky zásob jsou v následující části textu uváděna 
sezonně neočištěná data v běžných cenách.
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k meziročnímu růstu HDP v prvním čtvrtletí byl v souladu s predikcí slabě záporný v rozsahu 
-0,1 p.b.

Průmyslová produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) se v prvním čtvrtletí 2013 
opětovně meziročně snížila (o 5,4 %). V mezičtvrtletním pohledu však zaznamenala po více 
než jednom roce růst (o 1,1 %). Nepříznivou skutečností bylo prohlubování meziročního 
útlumu tržeb z přímého vývozu i domácích tržeb. Obdobný vývoj byl rovněž pozorován 
u dynamiky nových zakázek, když ještě donedávna rostoucí nové zakázky ze zahraničí klesly 
v prvním čtvrtletí 2013 meziročně o 6 %. Aktuální data za duben letošního roku naznačují 
možné zlepšení poptávky, když se zastavil meziroční pokles nominálního objemu nových 
zakázek z tuzemska a nové zakázky ze zahraničí opět rostly. Na druhé straně sezonně očištěná 
průmyslová produkce se v dubnu opětovně snížila, a to meziročně i meziměsíčně. 

Stavební produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) prohloubila v prvním čtvrtletí 2013 
svůj meziroční (-12,7 %) i mezičtvrtletní (-5,3 %) pokles. Nadále tak pokračoval výrazný 
útlum stavební produkce spojený s dvouciferným meziročním propadem u obou hlavních 
segmentů stavebnictví. Možnost zlepšení přitom nenaznačují ani dubnové údaje vykazující 
opakovaný dvouciferný pokles stavební produkce i počtu vydaných stavebních povolení.

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (sezonně očištěné ve stálých 
cenách) se v prvním čtvrtletí 2013 meziročně snížily (o 1,2 %), v mezičtvrtletním měřítku 
však již zaznamenaly mírný nárůst (o 0,7 %). Za tímto výsledkem stál na jedné straně nadále 
se prohlubující pokles tržeb v motoristickém17 segmentu a na straně druhé jeho postupné 
odeznění v  segmentu nemotoristickém. V dubnu 2013 naopak došlo ke znatelnému zlepšení 
situace v motoristickém segmentu (růst o 2,5 %), když vzrostly tržby za prodej i opravy 
motorových vozidel. Naproti tomu tržby v nemotoristickém segmentu se opětovně snížily 
(o 1 %) vlivem výrazného poklesu tržeb z prodeje potravin a celkově tak tržby 
v maloobchodě vzrostly jen zanedbatelně (0,2 %).

Zatímco v prvním čtvrtletí 2013 souhrnný indikátor důvěry víceméně stagnoval, v dubnu       
zaznamenal znatelný pokles vlivem krátkodobého prohloubení pesimismu spotřebitelů 
i podnikatelů z průmyslu a stavebnictví. V květnu 2013 pak již ale došlo ke znatelnému 
zlepšení výhledu spotřebitelů, když se indikátor jejich důvěry dostal na nejvyšší hodnotu za 
poslední dva roky. 

Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) 
korespondují s pokračujícím oslabováním ekonomické aktivity, když v prvním čtvrtletí 2013 
výkony výrazně prohloubily svůj meziroční pokles a růst tržeb překmitl do téměř 7% 
propadu. Při pokračujícím meziročním snižování počtu zaměstnanců v prvním čtvrtletí18

kopíroval tento vývoj také objem vyplacených mezd. Hrubý provozní přebytek se při 
prohloubení poklesu účetní přidané hodnoty a stagnaci osobních nákladů meziročně snížil 
o více než 10 %.

                                                          
17   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.

18    Podle tohoto šetření ČSÚ.
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Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)19
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3  Platební bilance

Běžný účet platební bilance dosáhl v prvním čtvrtletí 2013 ve shodě s predikcí přebytku, který 
však byl oproti očekávání nižší. Odchylka od predikce (o 28 mld. Kč) byla hlavně důsledkem 
vyššího než předpokládaného schodku bilance výnosů vlivem vyšších dividend z přímých 
investic vyplacených nerezidentům. Kapitálový účet skončil v souladu s predikcí jako téměř 
vyrovnaný. V rámci finančního účtu byl v  prvním čtvrtletí 2013 ve srovnání s predikcí patrný
výrazně vyšší čistý příliv přímých investic, který byl důsledkem jednorázové operace 
energetické firmy (související s navýšením základního kapitálu v ČR), kterou predikce 
nezahrnovala. Na druhou stranu v oblasti ostatních investic byl vykázán nečekaně vysoký 
čistý odliv v sektoru podniků, který však v obdobném rozsahu v dalších čtvrtletích roku již 
nepředpokládáme.

V prvním čtvrtletí 2013 dosáhl běžný účet platební bilance přebytku 16,8 mld. Kč. Roční 
klouzavý poměr běžného účtu k HDP se ve srovnání s předchozím čtvrtletím nezměnil 
a setrval na -2,5 % (roční klouzavý poměr běžného a kapitálového účtu k HDP činil -1,1 %). 
Po meziročním prohloubení schodku běžného účtu v předchozích dvou čtvrtletích se totiž 
v prvním čtvrtletí 2013 jeho přebytek v důsledku protichůdného meziročního vývoje bilance 
výnosů a ostatních tří bilancí téměř nezměnil. 

V prvním čtvrtletí 2013 dosáhla výkonová bilance přebytku 72,4 mld. Kč, který se třetí 
čtvrtletí v řadě meziročně zvyšoval (tentokrát o 6 mld. Kč). Růst přebytku výkonové bilance 
byl spojen zejména s pokračujícím růstem přebytku obchodní bilance, souvisejícím v tomto 
čtvrtletí s kladnou meziroční změnou směnných relací. Nominální obchodní obrat však po 
třech letech meziročního růstu vykázal pokles (o 3,5 %), a to při přechodu vnější poptávky 
z meziročního růstu do nepatrného poklesu a pokračujícímu poklesu celkové domácí 
poptávky. K meziročnímu zvýšení obchodního přebytku nejvýznamněji přispělo zmírnění 
schodku minerálních paliv. Růst celkového přebytku byl naopak nejvýrazněji brzděn 
poklesem přebytku strojů a dopravních prostředků vlivem výpadku vývozu. Ve směru zvýšení 
přebytku výkonové bilance působil v prvním čtvrtletí i růst přebytku bilance služeb. Byl 
ovlivněn především zmírněním schodku dílčí bilance ostatních služeb v důsledku rychlého 
růstu příjmů. 

                                                          
19  Údaje do 1.Q 2012 jsou semidefinitivní, od 2.Q 2012 předběžné.
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Bilance výnosů dosáhla schodku 64,5 mld. Kč, který se meziročně zvýšil o necelých 
14 mld. Kč. Prohloubení celkového schodku bylo především spojeno s růstem schodku 
výnosů z přímých investic z důvodu vyšších výplat dividend nerezidentům. Schodek výnosů 
z přímých investic (-67,5 mld. Kč) byl nadále rozhodující složkou celkové bilance. Naproti 
tomu běžné převody zaznamenaly přebytek 8,9 mld. Kč. K celkovému přebytku i jeho 
meziročnímu zvýšení o téměř 8 mld. Kč přispěl přebytek vládních převodů. Vzhledem 
k nepatrnému čerpání prostředků z fondů EU skončil kapitálový účet ve srovnání s vývojem 
v předchozím čtvrtletí, kdy zaznamenal vysoký přebytek, pouze velmi mírným aktivem 
0,4 mld. Kč. Meziročně se však téměř nezměnil. 

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

Roční klouzavé úhrny obchodní bilance 
podle SITC (vybrané skupiny, v mld. Kč)
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K přebytku finančního účtu, který v důsledku poměrně vysokého čistého odlivu ostatních 
investic dosáhl pouze 6,5 mld. Kč, přispěly zejména přímé a portfoliové investice. Čistý příliv 
přímých investic dosáhl 28,4 mld. Kč a souvisel především s navýšením základního kapitálu 
v ČR v důsledku jednorázové operace zahraniční energetické firmy a dále s předpokládanou 
hodnotou zisku reinvestovaného v ČR. Rovněž české přímé investice v zahraničí byly 
nejvýrazněji ovlivněny odlivem do základního kapitálu, a to vlivem zahraniční akvizice české 
energetické firmy. Tento odliv současně i nejvýznamněji přispěl k mírnému meziročnímu 
poklesu celkového přebytku.   

Portfoliové investice skončily na rozdíl od předchozího čtvrtletí, kdy zaznamenaly čistý 
odliv, čistým přílivem 18,9 mld. Kč. Nejvýznamnější operace představovaly nákupy vládních 
dluhopisů a krátkodobých bankovních instrumentů zahraničními investory. K velmi mírným 
nákupům nerezidenty došlo i v případě tuzemských akcií. V obchodování tuzemských 
investorů se zahraničními cennými papíry převážily prodeje vlivem poklesu držby dluhopisů, 
který byl pouze z poloviny kompenzován nákupem akcií. Ostatní investice dosáhly čistého 
odlivu 41 mld. Kč. K celkovému schodku přispěl zejména čistý odliv v sektoru podniků 
(-27,3 mld. Kč) v důsledku splácení úvěrů přijatých ze zahraničí a současného navýšení aktiv 
v zahraničí. Odliv kapitálu, zapříčiněný především růstem dlouhodobých depozit a úvěrů 
v zahraničí, zaznamenal také sektor měnových finančních institucí.
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4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy

Inflace se v květnu snížila na 1,3 %, a byla tak o 0,3 p.b. pod prognózou. Tato odchylka byla 
zapříčiněna nižší korigovanou inflací bez pohonných hmot, dosud velmi slabým promítnutím 
změn spotřebních daní z cigaret, výraznějším než očekávaným poklesem cen pohonných hmot 
a v malé míře i nižším růstem regulovaných cen. Naproti tomu ceny potravin rostly oproti 
prognóze rychleji. Růst dovozních cen byl v dubnu mírně nad prognózou, zatímco cenový růst 
u průmyslových a zemědělských výrobců v dubnu a květnu byl mírně pod ní. V souhrnu jsou 
rizika prognózy inflace pro následující měsíce hodnocena jako mírně protiinflační, když tímto 
směrem jde riziko u většiny složek s výjimkou cen potravin. 

4.1 Spotřebitelské ceny

       meziročně v % dopad odchylky

predikce 3.SZ skutečnost v p.b. do inflace*)
Index spotřebitelských cen 1.6 1.3 -0.30

Regulované ceny 2.5 2.3 -0.03

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. 0.71 0.62 -0.09

Čistá inflace 0.6 0.4 -0.18

Z toho:

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 2.8 3.6 0.16

Korigovaná inflace bez PH -0.2 -0.7 -0.25

Ceny pohonných hmot - čisté -2.9 -5.2 -0.08

Měnověpolitická inflace 0.7 0.6

květen 13

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

Celková meziroční inflace se v květnu 2013 snížila na 1,3 % (z 1,7 % v březnu) a byla 
o 0,3 p.b. pod prognózou ze 3.SZ. Zmírnění inflace i její odchylka od prognózy byly
ovlivněny všemi skupinami měnověpolitické inflace s výjimkou cen potravin. V důsledku 
dosud jen velmi malého promítnutí vyšších spotřebních daní z cigaret z ledna letošního roku 
do jejich cen se dočasně snížil i meziroční příspěvek daňových změn do inflace, zatímco 
prognóza předpokládá v letošním roce jeho stabilitu. 

Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní)
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Meziroční růst regulovaných cen v květnu činil 2,3 %, a byl tak o 0,2 p.b. pod  prognózou. 
To bylo dáno zejména nižšími cenami zemního plynu. V rámci regulovaných cen i nadále 
citelně rostly vodné a stočné, ceny zdravotní péče a energií. Rizikem prognózy regulovaných 
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cen je vývoj cen plynu v příštích měsících, kdy může dojít ještě k výraznějšímu snížení cen 
zemního plynu pro domácnosti vlivem zostřené konkurence na trhu s touto komoditou.

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 promítnutí do cen cigaret se zpožděním z důvodu 
částečného předzásobení. V období únor–duben přitom k žádnému pohybu u cen cigaret 
nedošlo. V květnu pak sice došlo ke zvýšení cen cigaret vlivem daní, jeho příspěvek do 
inflace však byl jen velmi nízký (0,02 p.b.). Předpokládáme tedy, že se zvýšené daně z cigaret 
projeví v inflaci s větším zpožděním. Stejná změna spotřební daně u cigaret je pak očekávána 
rovněž pro leden 2014. Prognóza předpokládá v obou letech plné – i když opožděné –
promítnutí uvedených změn do cen.

Zatímco ceny potravin v dubnu 2013 zrychlily v souladu s očekáváním prognózy svůj 
meziroční růst, následné očekávané zpomalení jejich meziroční dynamiky se v květnu 
prakticky nedostavilo, a jejich růst tak byl nad prognózou. Dovozní ceny potravin 
zrychlovaly, růst cen v potravinářském průmyslu byl zhruba stabilní a šetření ČSÚ o cenách 
potravin za červen ukazují na vyšší růst cen oproti prognóze. Dílčí dopad směrem nahoru 
zejména na ceny zeleniny mohou mít i nedávné povodně. Naproti tomu ceny zemědělských 
výrobců jsou mírně nižší než očekávané a výhled budoucího vývoje agrárních komodit ve 
světě jde ve srovnání s prognózou ze 3.SZ rovněž protiinflačním směrem. Krátkodobá rizika 
predikce růstu cen potravin jsou tak v souhrnu mírně proinflační.

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.
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Korigovaná inflace bez pohonných hmot se v dubnu i v květnu nacházela pod aktuální 
prognózou, přičemž zejména v květnu byl rozdíl oproti prognóze patrný. Za tímto rozdílem
stálo oproti původním odhadům mnohem výraznější zlevnění telekomunikačních služeb
(jehož riziko bylo vnímáno již při projednání 3.SZ). Ve směru oproti předpokladům více 
záporné korigované inflace bez pohonných hmot tak působilo výrazné oslabení meziročního 
růstu cen v segmentu neobchodovatelných ostatních položek. Cenový vývoj v segmentu 
obchodovatelných ostatních statků zůstal téměř nezměněný a v důsledku přetrvávající slabé 
poptávky domácností po předmětech střednědobé a dlouhodobé spotřeby se i nadále udržel 
v meziročním poklesu, a to i přes meziroční oslabení kurzu koruny. V souhrnu jsou tak rizika 
predikce korigované inflace bez PH zejména v důsledku výrazného poklesu cen 
telekomunikačních služeb, který bude pravděpodobně ještě pokračovat v červnu, hodnocena 
jako protiinflační.

Ceny pohonných hmot v dubnu i květnu v meziročním srovnání oslabily více, než očekávala 
prognóza ze 3.SZ. Jejich vývoj tak při kurzu CZK/USD blízkém prognóze odrážel výraznější 
prohloubení poklesu cen benzínu na světových trzích. V důsledku výhledu nižších světových 
cen ropy a benzínu pro celý zbytek roku 2013 jsou rizika prognózy cen pohonných hmot 
hodnocena jako nepatrně protiinflační.

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

Dovozní ceny v dubnu meziročně vzrostly o 0,8 %, což bylo nad předpoklady prognózy. 
K rychlejšímu než očekávanému růstu přispěly zejména komodity s vyšším stupněm 
zpracování (1,4 p.b.). V jejich rámci byly rostoucí dovozní ceny zaznamenány u strojů 
a dopravních prostředků, průmyslového spotřebního zboží i u chemikálií a příbuzných 
výrobků. K výraznému zrychlení meziročního růstu došlo v březnu u dovozních cen potravin. 
Tempo jejich růstu se v dubnu ještě dále mírně zvýšilo a dosáhlo 7,6 % (s příspěvkem 
0,5 p.b.). Dovozní ceny polotovarů, které na konci loňského a počátkem letošního roku trvale 
klesaly, překmitly v březnu do meziročního růstu a v dubnu dále zrychlily na 1,9 %. Opačně 
se vyvíjely dovozní ceny minerálních paliv a maziv, které v dubnu dále prohloubily svůj 
pokles na -7,0 % (s příspěvkem -1,2 p.b.). Dovozní ceny neenergetických surovin rovněž 
setrvaly v poklesu. Zahraniční výrobní ceny rostly v uplynulých měsících méně, než 
očekávala minulá prognóza. Kurz koruny k euru byl slabší než predikce, prognóza kurzu 
koruny k dolaru se zhruba naplnila.
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Ceny průmyslových výrobců v květnu meziročně vzrostly o 0,3 %, což bylo pod 
předpoklady prognózy (0,9 %). Rozdíl je způsoben zejména výrazným poklesem cen výrobců 
v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů v posledních měsících. Příspěvek této 
skupiny k celkové dynamice cen výrobců dosáhl v květnu -0,7 p.b.  K poklesu cen či oslabení 
růstu však došlo téměř ve všech skupinách zpracovatelského průmyslu. Výjimkou nejsou ani 
ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku, jejichž růst zpomalil těsně pod 4 %. Tato 
skupina si tak udržela stále poměrně významný příspěvek k celkovému růstu (0,6 p.b.). Stejně 
vysoký příspěvek k růstu vykazují i ceny elektřiny plynu a páry při meziročním růstu o 3,5 %.
Ceny nerostných surovin, předtím od loňského druhého čtvrtletí trvale klesající, v dubnu 
i květnu mírně vzrostly (o 0,5 %).  

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

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 
resp. příspěvky v p.b.)
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Meziroční růst cen zemědělských výrobců se v květnu podle očekávání zřetelně snížil, a to 
na 8 % (z 12,7 % v dubnu). Za podstatně nižším růstem cen zemědělských výrobců bylo 
zřetelné zpomalení růstu cen v rostlinné výrobě z dubnových 24,1 % na 13,4 % v květnu. 
I nadále však výrazně rostly ceny brambor, zeleniny, obilovin a olejnin. U obilovin a olejnin 
se jejich meziroční růst nicméně zřetelně snížil, což bylo kromě vlivu srovnávací základny 
dáno i mírným poklesem jejich cenové hladiny v květnu. V případě cen živočišné výroby se 
naopak v květnu obnovil slabý meziroční růst, když ceny vzrostly o 1,6 %. Zvýšily se 
zejména ceny drůbeže a mléka, naopak výrazně meziročně nižší (o 21 %) byly ceny vajec.
Růst cen zemědělských výrobců za duben a květen je v souhrnu mírně pod prognózou ze
3.SZ. Výhled cen agrárních komodit na světových trzích je oproti období zpracování 3.SZ 
taktéž mírně nižší. 

Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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5 Peníze a úvěry

Roční míra růstu peněžního agregátu M2 dále zpomalila. Na druhou stranu preference 
likvidity udržuje dynamiku peněžního agregátu M1 na poměrně vysoké úrovni. Roční míra 
růstu úvěrů soukromému sektoru zůstává umírněná zejména vlivem poptávkových faktorů.  
Nově sjednané podnikové úvěry klesaly, což je v souladu s bankami očekávaným poklesem 
poptávky podniků po úvěrech ve druhém čtvrtletí. Naopak nové úvěry domácnostem 
v podmínkách snížených úrokových sazeb výrazně rostly, též vlivem refinancování 
a konsolidace starých úvěrů. Úrokové sazby z podnikových úvěrů přetrvávaly na historických 
minimech. Rozpětí klientských a tržních úrokových sazeb se většinou neměnila.     

5.1.  Peníze

Roční míra růstu peněžního agregátu M2 se dále snížila a v dubnu 2013 dosáhla 4 %. Růst 
M2 byl na počátku druhého čtvrtletí v souladu s prognózou, podle které by se měl 
v uvedeném období pohybovat v blízkosti 4 % a mírně pod touto úrovní by se měl nacházet 
i průměr pro rok 2013.20 Pozorované zpomalování růstu M2 souvisí s nízkou ekonomickou 
aktivitou a poklesem celkové inflace. Rychlost obratu peněz v prvním čtvrtletí zpomalila, 
i když slaběji než v předchozím období. Roční míra růstu peněžního agregátu M3 se snížila 
na 4,7 % a pohybovala se jeden a půl procentního bodu nad průměrem eurozóny. 

Preference likvidity se v podmínkách přetrvávajících nejistot projevovala ve zrychlení roční 
míry růstu peněžního agregátu M1 na 8,9 % především v důsledku vyšší poptávky 
po jednodenních vkladech. Naopak termínované vklady (zahrnuté v agregátu M2–M1) i přes 
zvýšenou hladinu úrokových sazeb z těchto vkladů klesaly. Snižovaly se vklady s dohodnutou 
splatností do dvou let při zhruba nulovém růstu dlouhodobých vkladů a mírném růstu 
spořících vkladů s výpovědní lhůtou do tří měsíců. Na zpomalení růstu peněžní zásoby 
se podílely zejména vklady nefinančních podniků, a to nejvýrazněji v odvětvích energetiky, 
plynárenství, stavebnictví a v některých službách, což ukazovalo na zhoršení jejich cash flow. 
Naopak vklady ve zpracovatelském průmyslu, zemědělství a obchodě poměrně stabilně rostly. 
Hlavní příspěvek k růstu M2 měly nadále vklady domácností, jejich růst se však rovněž snížil 
lehce pod 4 %.21  
                                                          
20  V průběhu roku 2014 roční míra růstu M2 dosáhne v souhrnu cca 3 %. Prognózou očekávané pozvolné 

oživování ekonomické aktivity by se mělo projevovat ve zvyšování rychlosti obratu peněz. 
21  Z hlediska zdrojů tvorby peněz se v nižším růstu peněžního agregátu M2 odrážel umírněný růst úvěrů 

soukromému rezidentskému sektoru a stagnace růstu čistých zahraničních aktiv. Růst úvěrů nerezidentským 
podnikům zůstal na úrovni cca 26 % a značnou měrou souvisel s úvěry do odvětví energetiky a plynárenství.  
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5.2. Úvěry

Roční míra růstu úvěrů soukromému sektoru se po zvýšení v prvním čtvrtletí letošního roku 
následně v dubnu opět snížila, a to o 0,6 p.b. na 2,9 %. K uvedenému vývoji přispívalo 
zpomalení dynamiky podnikových úvěrů, zatímco růst úvěrů domácnostem se neměnil. 
Úvěrová aktivita v oblasti podnikových úvěrů tak zůstává zejména vlivem poptávkových 
faktorů nízká, což je trend patrný i v ostatních zemích eurozóny včetně Německa. Zpřísňování 
úvěrových standardů v tuzemsku pozorované v předchozích čtvrtletích přitom v prvním 
čtvrtletí letošního roku nepokračovalo.22     

Roční míra růstu úvěrů nefinančním podnikům po zvýšení v prvním čtvrtletí taženém 
fúzemi a akvizicemi následně v dubnu zpomalila na 1,5 %. Snížila se dynamika 
střednědobých a dlouhodobých úvěrů při pokračujícím propadu krátkodobých úvěrů, a to 
nejvýrazněji v odvětví energetiky a plynárenství. Slaběji rostly úvěry i v ostatních odvětvích –

                                                          
22   V eurozóně výsledky šetření úvěrových podmínek bank pro první čtvrtletí 2013 ukazují, že předchozí čisté 

zpřísnění úvěrových standardů zaznamenané u úvěrů podnikům i domácnostem se zmírnilo zejména vlivem 
snížení nákladů spojených s financováním bank a zmírnění omezení jejich bilancí. Úvěry soukromému 
sektoru v průměru v eurozóně nadále klesaly o 0,9 % (resp. o 0,5 % po úpravě o vliv sekuritizace), zejména 
vlivem poptávkových, ale též nabídkových faktorů. Poptávka po úvěrech v prvním čtvrtletí 2013 klesala; 
ve druhém čtvrtletí banky v eurozóně očekávají zmírnění jejího poklesu.       

Složky M2 a rozpětí úrokových sazeb
(roční toky v mld. Kč, rozpětí v p.b.)
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činností spojených s nemovitostmi, ve zpracovatelském průmyslu a obchodu při 
dvouciferném růstu úvěrů v zemědělství. Úvěry do stavebnictví nadále klesaly. Zpomalil růst 
úvěrů podnikům s domácími vlastníky, úvěry podnikům pod zahraniční kontrolou se snížily. 
Nově sjednané podnikové úvěry propadly, což je v souladu s bankami očekávaným poklesem 
poptávky po úvěrech pro druhé čtvrtletí 2013. Aktuální vývoj podnikových úvěrů odráží 
nízkou potřebu financování fixních investic a nadále nedostatečnou poptávku po průmyslové 
produkci.

Růst úvěrů domácnostem zůstává umírněný. Roční míra růstu úvěrů domácnostem 
stagnovala na úrovni 4,2 %, což odráželo snížení dynamiky úvěrů na bydlení vlivem poklesu 
úvěrů ze stavebního spoření při neměnném růstu hypotečních úvěrů a vyšší růst 
spotřebitelských úvěrů. Nově sjednané hypotéky však meziročně výrazně vzrostly v důsledku 
dalšího snížení úrokových sazeb a refinancování starých hypoték. Dle Hypoindexu uvedený 
vývoj pokračoval v důsledku akčních nabídek dvou velkých bank i v květnu 2013. 
Dle vnímání bank poptávka po úvěrech na bydlení ve druhém čtvrtletí poroste při dalším 
uvolnění úvěrových standardů. Na druhou stranu investice do obydlí v prvním čtvrtletí 2013 
nadále klesaly v reálném i nominálním vyjádření (o cca 4 %, resp. 5 %), pokračovalo 
snižování počtu nově zahájených bytů i počtu vydaných stavebních povolení. Roční míra 
růstu spotřebitelských úvěrů od bank mírně zrychlila na 2 % a úvěry od nebankovních 
institucí (tj. leasingových a splátkových společností) v prvním čtvrtletí poprvé za poslední rok 
vzrostly (o 2,7 %). Nové spotřebitelské úvěry se rovněž výrazně zvýšily, a to zřejmě i vlivem 
konsolidace starých úvěrů. Uvedený vývoj je v souladu se zmírněním poklesu spotřebních 
výdajů domácností a se zvýšením indikátoru důvěry spotřebitelů do méně negativních hodnot. 
Banky přitom dle dubnového šetření úvěrových podmínek očekávají ve druhém čtvrtletí opět 
pokles poptávky po spotřebitelských úvěrech a zpřísnění úvěrových standardů.

Dluhové zatížení domácností splátkami jistin úvěrů a úroků k čistému peněžnímu příjmu 
se dle statistiky rodinných účtů ČSÚ po předchozím zmírnění následně v prvním čtvrtletí 
2013 zvýšilo, a to v průměru na 6,1 % (z 5,2 % ve čtvrtém čtvrtletí 2012). V tom 
se projevoval především meziroční pokles příjmů. V delším období, tj. ve srovnání se stejným 
obdobím loňského roku, se však dluhové zatížení domácností téměř nezměnilo. Míra 
peněžních úspor ve vztahu k příjmům byla nepatrně vyšší než ve stejném období loňského 
roku. 
   
5.3. Klientské úrokové sazby

Klientské úrokové sazby z nových úvěrů v dubnu nadále většinou klesaly u dlouhodobých 
fixací a stagnovaly u krátkodobých fixací, což odráželo vývoj sazeb na finančním trhu. Sazba 
3M PRIBOR přetrvávala na rekordně nízkých hodnotách a výnos desetiletého vládního 
dluhopisu mírně poklesl na 1,8 % (a následně v květnu na 1,7 %), i když některé sazby s delší 
splatností od začátku května slabě rostou. Úrokové sazby z nových vkladů domácností 
a podniků rovněž přetrvávaly na nízké úrovni s tendencí ke slabému poklesu.

Úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům v posledních měsících v průměru setrvává 
na úrovni 2 % zejména v důsledku stagnace krátkodobých sazeb. Úroková sazba z velkých 
úvěrů (s objemem nad 30 mil. Kč) dosáhla 1,8 %, sazba z malých úvěrů se v důsledku růstu 
dlouhodobé sazby mírně zvýšila na 3,2 %. Rozpětí mezi krátkodobou sazbou z malých 
a velkých úvěrů zůstalo nad svým dlouhodobým průměrem (dosáhlo 1,2 p.b.) a indikovalo, 
že finanční podmínky jsou u malých úvěrů oproti velkým úvěrům nadále přísnější. Rozpětí 
mezi krátkodobou sazbou z podnikových úvěrů a sazbou 3M PRIBOR se po předchozím 
zvýšení výrazněji neměnilo. 
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U domácností úroková sazba z úvěrů na bydlení dosáhla 3,5 %, v její struktuře se dále 
snižovaly sazby s fixacemi nad jeden rok. Sazba s fixací od jednoho roku do pěti let, kterou 
má 72 % nově sjednaných úvěrů, poklesla o 0,1 p.b. na 3,3 %, zatímco pohyblivá sazba 
a sazba s fixací do tří měsíců přetrvávala na úrovni 2,7 %. Rozpětí mezi krátkodobou sazbou 
s fixací do jednoho roku a sazbou 3M PRIBOR, vyjadřující rizikovou prémii, se tak výrazněji 
neměnilo. Od roku 2012 má však toto rozpětí v podmínkách zvýšené nezaměstnanosti 
rostoucí tendenci, což je doprovázeno zrychlováním meziročního růstu úvěrů v selhání (jejich 
podíl na úvěrech na bydlení činí 3,5 %). Rozpětí mezi průměrnou sazbou z úvěrů na bydlení 
a dlouhodobou sazbou finančního trhu rovněž zhruba stagnovalo. Dle Hypoindexu pokles 
úrokových sazeb z hypoték pokračoval i v květnu 2013. Úroková sazba ze spotřebitelských 
úvěrů se po předchozím zvyšování v dubnu snížila o 0,3 p.b. na 14,6 %. Obdobně se vyvíjela 
sazba RPSN, tj. sazba včetně poplatků (15,6 %). Zvyšující se riziko z nesplácení těchto úvěrů 
odráží pozvolna rostoucí podíl úvěrů v selhání (12,5 %). 

Úrokové sazby z nových vkladů domácností a podniků přetrvávaly na nízké úrovni 
s tendencí ke slabému poklesu. Sazba z termínovaných vkladů domácností se po předchozím 
zvyšování v důsledku snahy některých skupin bank zatraktivnit tyto vklady snížila u vkladů 
s dohodnutou splatností nad dva roky a výrazněji se neměnila u kratších splatností. 
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IV.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH 

V dosavadním průběhu 2. čtvrtletí 2013 tržní úrokové sazby na peněžním trhu stagnovaly. 
Sazba 3M PRIBOR se pohybuje nad prognózou, kurz koruny je v průměru lehce slabší. 

Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost

2.Q 2013 – prognóza 2.Q 2013 – skut. * 19.6. – skut.

3M PRIBOR 0,2 0,5 0,5
Kurz – CZK/EUR 25,7 25,8 25,7

*     průměr za čtvrtletí do 19.6.2013

1  Domácí úrokové sazby

V dosavadním průběhu tohoto čtvrtletí tržní úrokové sazby na peněžním trhu stagnovaly. 
Průměrná výše sazby 3M PRIBOR (do 19.6.) činila 0,5 %, tj. byla výše než hodnota 
předpokládaná stávající prognózou, která by však vyžadovala hypotetický pokles 2T repo 
sazby mírně do záporných hodnot. Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon, 
rozpětí 1R PRIBOR – 3M PRIBOR aktuálně dosahuje 0,3 p.b. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T
repo sazba v průměru dosahuje 0,4 p.b., což je v souladu s předpokladem prognózy ze 3.SZ.
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3M PRIBOR - ČNB 2T REPO

Sazby FRA se od květnového zasedání bankovní rady příliš nezměnily. Tržní výhled 3M 
sazeb FRA implikuje jejich očekávanou přibližnou stabilitu přinejmenším do začátku příštího 
roku, což zhruba odpovídá očekávání na ponechání měnověpolitických úrokových sazeb na 
technicky nulové hodnotě při zachování stávající výše prémie na peněžním trhu. Téměř 
v celém horizontu se tržní výhled pohybuje mírně výše než trajektorie sazeb konzistentní 
se stávající prognózou ČNB (viz graf v části I.2 Prognózy ostatních institucí). Úrokové sazby
s delší splatností od začátku května zvolna rostou v návaznosti na obdobný vývoj v zahraničí. 
Ten zřejmě souvisí se spekulacemi ohledně utlumení programu QE3 v USA a se splácením 
půjček čerpaných finančními institucemi od ECB v rámci programu LTRO. Vliv mohly mít 
také některé příznivé makroekonomické údaje (např. index spotřebitelské důvěry, trh práce 
a bydlení v USA, index Ifo v Německu, index ekonomické důvěry v eurozóně) a výprodej 
dluhopisů zemí CEE v souvislosti s růstem averze vůči riziku. Od začátku května do poloviny 
června tak tuzemské sazby IRS vzrostly v jednotlivých splatnostech až o 0,6 p.b. a dosáhly 
letošního maxima.
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Klientské úrokové sazby se příliš nezměnily. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů se 
v dubnu 2013 lehce snížila na 6,2 %, zatímco sazba z termínovaných vkladů stagnovala na 
1,9 %. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post 
i ex ante dosahují 4,5 %.

2  Devizový kurz

Trend oslabování koruny vůči euru, který byl patrný od poloviny září loňského roku, 
vyvrcholil koncem druhé květnové dekády. V tomto období oslabila koruna postupně až 
o 6,7 % (na 26,1 CZK/EUR). Poté došlo ke zhruba dvouprocentní korekci. Na začátku druhé 
červnové dekády se koruna pohybovala kolem hodnoty 25,6 CZK/EUR. V dosavadním 
průběhu 2. čtvrtletí 2013 činila průměrná hodnota kurzu 25,8 CZK/EUR. Ve srovnání 
s předcházejícím čtvrtletím je koruna prozatím přibližně o 0,9 % slabší, meziroční oslabení 
koruny činí cca 2,1 %. Oproti předpovědi ze 3.SZ na 2. čtvrtletí 2013 (25,7 CZK/EUR) je 
zatím kurz koruny v průměru slabší o 0,4 %. 

Vývoj nominálního kurzu CZK/EUR

Oslabování koruny v předešlých osmi měsících bylo způsobeno především měnovou politikou 
ČNB (pokles sazeb a komunikace připravenosti intervenovat proti koruně) a relativně 
nepříznivými údaji o hospodářském vývoji. Ke změně kurzového vývoje v poslední květnové 
dekádě a na počátku června však došlo i přes zprávy o ještě hlubším hospodářském poklesu, 
než byl dříve očekáván, a při nezměněné politice ČNB. Možným vysvětlením je ukončení 
většího množství carry trades operací a návratu investorů do korun; výraznější oslabení vůči 
koruně o cca 5 % přitom bylo patrné u polského zlotého a maďarského forintu. 

Na světových devizových trzích ve druhém čtvrtletí dochází k výraznému oslabování měn 
zemí vyvážejících suroviny (zejména australského dolaru a jihoafrického randu a v poněkud 
menší míře ruského rublu a kanadského dolaru), zřejmě vlivem mírného zpomalování 
globální ekonomiky a poklesu poptávky po surovinách z Asie. V posledním měsíci je navíc 
patrná mírná korekce dřívějšího silného depreciačního trendu u japonského jenu (oslabení až 
o téměř 25 % vůči americkému dolaru) zřejmě vlivem zlepšení růstových charakteristik 
japonské ekonomiky.
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Příloha: Analýza míry úspor a spotřebního chování domácností v delším 
časovém horizontu

Eva Hromádková, David Kocourek, František Kopřiva, Radek Šnobl a Mário Vozár1

Tato příloha je věnována analýze míry úspor českých domácností v delším časovém horizontu. Míra 
úspor je zkoumána s využitím jak dat ČSÚ, tak i alternativních datových zdrojů. Výsledky těchto 
analýz naznačují, že míra hrubých úspor domácností v metodice národních účtů nevykazovala během 
zkoumaného období jednoznačně procyklický nebo proticyklický vývoj. Její vývoj do značné míry 
závisel na střídavém působení vyhlazování spotřeby domácností na jedné straně a tvorby
opatrnostních úspor na straně druhé. V období výrazných poklesů HDP převládá dle empirických 
pozorování v ČR i v zahraničí opatrnostní motiv a míra úspor v těchto obdobích roste. Detailní rozbor 
s využitím rodinných účtů ukazuje na výrazně vyšší příspěvky domácností s vyššími příjmy do změn 
míry úspor ve srovnání s nízkopříjmovými skupinami, což se projevuje zejména v několika posledních
čtvrtletích. V mezinárodním srovnání v rámci EU je míra úspor českých domácností v průměru za 
posledních 14 let přibližně v polovině intervalu zkoumaného vzorku. V minulém roce došlo mezi 
zkoumanými evropskými ekonomikami k nárůstu míry úspor u všech zemí kromě Dánska a Španělska. 
Pohled na příjmovou stranu spotřeby domácností dokládá výrazné oslabení meziročního růstu 
hrubého disponibilního důchodu od roku 2008, s dominantním vlivem poklesu dynamiky mezd a platů.
Výdajová strana zaznamenala také výrazné zpomalení své dynamiky a po krizi vykazuje snižující se 
příspěvky výdajů domácností na statky střednědobé a dlouhodobé spotřeby a na služby. Negativní 
příspěvky těchto skupin do výdajů jsou obzvlášť výrazné v roce 2012. Poslední část přílohy je 
věnována vývoji finanční pozice domácností. Znatelný útlum přírůstku vkladů, pozorovaný po roce 
2009, je kompenzován snižujícími se přírůstky úvěrů na bydlení. Přírůstek čistých finančních aktiv 
domácnosti, podobně jako hrubá míra úspor, nevykazuje jednoznačně procyklický nebo proticyklický 
vývoj, dle struktury příspěvků však také naznačuje převládající opatrnostní motiv chování domácností 
v pokrizovém období.

1. Dlouhodobý vývoj míry úspor a mezinárodní srovnání

 1.1  Vývoj míry úspor podle národních účtů

Vývoj míry hrubých úspor domácností2 v metodologii národních účtů nevykazoval během let 
1993-2012 jednoznačně cyklický nebo proticyklický vývoj (Graf 1.1). V datech pozorujeme 
trendový pokles míry úspor z vysokých hodnot kolem 14 % v roce 1995 až k 8 % v roce 
2004, po kterém následoval kolísavý vývoj kolem rostoucího trendu až k zhruba 11 % v roce 
2012. I když v prvních svých odhadech poukazoval ČSÚ na výrazný nárůst míry úspor 
začátkem roku 2012, poslední revize dat však naznačují na mnohem pozvolnější nárůst míry 
úspor během let 2011-12 (Graf 1.3). Hladina míry úspor dle nejnovějších údajů nepřesahuje 
koncem roku 2012 maxima pozorovaného období. 

Vývoj míry úspor do značné míry závisí na působení dvou protichůdných jevů, které oba do 
značné míry závisejí na příjmovém zařazení domácností: vyhlazování spotřeby domácností, 
vycházející z teorie permanentního důchodu, a opatrnostního motivu odkládání spotřeby 
domácností. Teorie permanentního důchodu přitom na jedné straně implikuje, že domácnosti 
při poklesu svých příjmů nesníží stejnou měrou i svou spotřebu, ale naopak použijí úspory pro 
překonání dočasně nepříznivého období. V období poklesu HDP však neklesají příjmy všem 
domácnostem stejnou měrou, a zejména vyšší příjmové skupiny mohou zůstat z pohledu 
poklesu příjmů relativně nedotčené.3 Na druhé straně, rostoucí míra nezaměstnanosti a s tím 
                                                          
1  Odbor měnové politiky a fiskálních analýz (411) a odbor makroekonomických prognóz (412).
2  Definována jako procentní rozdíl mezi hrubým disponibilním důchodem a nominální spotřebou domácností.
3 Což může být dokumentováno například makroekonomickou situací počátkem roku 2010, kdy z důvodu 

propouštění převážně nízkopříjmových zaměstnanců rostla průměrná nominální mzda.
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spojená zvýšená míra nejistoty a zhoršená očekávání o budoucím vývoji mohou vést k více 
opatrnému spotřebnímu chování celé společnosti (tzv. teorie opatrnostních úspor). Dynamika 
spotřeby domácností se pak může utlumit ještě více než růst celkového disponibilního 
důchodu domácností. V obdobích poklesu HDP opatrnostní motiv převládá a konzistentně 
s tím pozorujeme nárůsty míry úspor v letech 1998-99, 2009-10 a 2012. Hrubá míra úspor 
v sobě z metodologického hlediska zahrnuje ale také investice domácností do nemovitostí.
Změna dynamiky investic do nemovitostí pak může způsobit výkyvy v hrubé míře úspor, jež 
nesouvisejí se změnou dynamiky hrubého disponibilního důchodu či spotřeby domácností 
(Graf 1.2).

Graf 1.1: Vývoj hrubé míry úspor domácností 
(1993 – 2012) 
(v %)   

Graf 1.2: Hrubá míra úspor a míra 
finančních úspor domácností 
(v %)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních a čtvrtletních národních účtů, ČSÚ.

Motivací pro tuto analýzu byl výrazný nárůst míry úspor počátkem roku 2012 (Graf 1.3), jenž 
byl přítomen i při použití jakékoliv metody sezonního očištění. Vlivem poslední revize 
z konce dubna 2013 však tento výrazný nárůst míry úspor částečně vymizel (Graf 1.4). 

Graf 1.3: Míra úspor domácností před revizí dle 
různých metod sezónního očištění 
(v %)   

Graf 1.4: Porovnání míry úspor domácností 
před a po revizi
(sez. očištěno -TRAMO-SEATS, v %)   
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1.2  Vývoj míry úspor podle rodinných účtů

Alternativní pohled na míru úspor podle rodinných účtů ČSÚ4 také naznačuje nárůst míry 
úspor v roce 2012, a to poměrně výrazný (Graf 1.5). Detailnější členění domácností dle 
příjmových decilů ukazuje na znatelně vyšší příspěvky do míry úspor u domácností s vyššími 
příjmy. Domácnosti s nižšími než mediánovými příjmy přispívají do míry úspor zhruba 
dvěma procentními body, zatímco příspěvek domácností s vyšším než mediánovým příjmem 
dosahuje až deseti procentních bodů. Od roku 2008 pozorujeme významný nárůst míry úspor 
převážně u vysokopříjmových domácností (9. a 10. decil), která po dočasném snížení v roce 
2011 opětovně významně vzrostla v roce 2012 (Graf 1.6). V těchto příjmových skupinách za 
zvýšenou mírou úspor stojí rostoucí příjmy při víceméně stagnující spotřebě, což je v souladu 
s opatrnostním motivem spoření. Růst příjmů v této skupině v létech 2008-2012 je ovlivněn 
i změnou zdanění mezd, a zavedením a změnami stropů u sociálního a zdravotního pojištění 
v tomto období, kdy byla část zisků firem vlastněných managementem vyváděna přes mzdy.

Graf 1.5: Příspěvek do míry úspor domácností 
(v p.b)   

Graf 1.6: Míra úspor pro vybrané příjmové 
decily domácností 
(v %)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních rodinných účtů, ČSÚ

1.3  Míra úspor v mezinárodním srovnání

V mezinárodním srovnání členských ekonomik Evropské Unie je míra úspor českých 
domácností v průměru za posledních 14 let přibližně v polovině intervalu, v němž se pohybují 
míry úspor sledovaných států (Graf 1.7).5 Přes značnou volatilitu jednotlivých časových řad je 
patrný společný nárůst, který byl v mnoha případech skokový, v krizovém roce 2009, což 
opět naznačuje převážně opatrnostní reakci domácností při poklesu HDP v evropských 
ekonomikách. Dlouhodobě nejnižší míru úspor vykazují domácnosti ve Velké Británii, kde 
se však po začátku ekonomické krize míra úspor zvýšila o více než 4 procentní body a na 
úrovni okolo 6,5 % setrvává dosud. Na opačném konci se pohybuje Německo a Belgie 

                                                          
4 Výběrové šetření je provedeno na základě reprezentativního vzorku cca 3000 domácností. Míra úspor je 

definována jako podíl rozdílu čistých peněžních příjmů a výdajů domácností na čistých peněžních příjmů 
domácností.

5  Metodika Eurostatu se liší od ČSÚ v tom, že Eurostat reportuje míru úspor domácností v součtu se sektorem 
neziskových institucí a bez úpravy o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů. Časová 
rada pro ČR použitá pro mezinárodní srovnání se tak liší od výše prezentovaných „národních“ údajů a navíc 
ještě nezohledňuje poslední revizi. Po jejím zapracování Eurostatem předpokládáme pro ČR mírnější nárůst 
míry úspor v roce 2012.
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s průměrnou mírou úspor přes 16 %. V roce 2012 pozorujeme nárůst míry úspor u všech zemí 
kromě Dánska a Španělska.

Graf 1.7: Hrubá míra úspor v mezinárodním srovnání
(v %)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z Eurostatu, vybrané země.

2. Příjmy domácností

V další části analýzy se nejprve zaměříme na vývoj příjmů domácností, u nichž vycházíme 
primárně z údajů čtvrtletních a ročních národních účtů, které agregují informace 
z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), Informačního systému o průměrném výdělku
(ISPV), České správy sociálního zabezpečení, a v neposlední řadě i údaje z daňových 
přiznání. Statistika rodinných účtů je v  používané metodologii ČSÚ využívána při 
sestavování národních účtů domácností jen jako sekundární zdroj.

Graf 2.1: Hrubý nominální disponibilní důchod, národní účty
(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, běžné ceny)
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Od roku 2008 je zřetelné výrazné oslabení meziročního růstu hrubého disponibilního 
důchodu, spojené s nástupem ekonomické krize v České republice (Graf 2.1). Dominantní 
vliv na tento vývoj měly mzdy a platy (tj. příjmy ze závislé činnosti), které podle rodinných 
účtů představují stabilně o něco více než polovinu celkových čistých peněžních příjmů 
průměrné domácnosti (Graf 2.2). Jejich dynamika se po krátkém překmitu do záporných 
hodnot v roce 2009 pohybuje na výrazně nižších kladných hodnotách než v období před 
krizí.6 Výrazné zmírnění kladného příspěvku sociálních dávek nastalo až od roku 2010 
v souvislosti s jejich částečně proticyklickým působením7; sociální dávky však i přes svou 
nižší dynamiku nezaznamenaly v nominálním vyjádření meziroční pokles. 

Příspěvek provozního přebytku a smíšeného důchodu zůstal v letech 2008 a 2009 mírně 
kladný a do záporných hodnot překmitl až v roce 2011, tj. až s časovým odstupem po poklesu 
mezd a platů, což se dá vysvětlit částečným přechodem zaměstnanců do stavu OSVČ 
a následnou prací pro předchozího zaměstnavatele v tzv. „švarcsystému“. Na druhou stranu 
u vysokopříjmových zaměstnanců hrála v růstu disponibilních příjmů významnou roli daňová 
reforma z roku 2008, zavádějící stropy pro zdravotní a sociální pojištění, což se projevuje 
v kladných příspěvcích daní v letech 2008 a 2009. 

Záporný příspěvek provozního přebytku a smíšeného důchodu (tj. příjmů z podnikání) 
v kombinaci s rostoucími odvody na pojistném a daních z příjmu (zvyšující se stropy na 
odvody na sociálním pojištění v letech 2010 a 2011) vyústily v roce 2011 v meziroční pokles 
příjmů domácností. Výrazné snížení stropů na odvody v roce 2012 pak mělo za následek 
opětovné významné snížení daňové zátěže u vysokopříjmových skupin zaměstnanců. Toto 
snížení spolu s obnoveným růstem mezd a platů, jakož i nárůstem příjmů z vlastnictví, které 
pozorujeme v datech z obou zdrojů8, tak stojí za skokovým nárůstem disponibilního důchodu 
počátkem roku 2012 i navzdory slabé ekonomické aktivitě (růst nominálního HDP o 0,1 %).

Graf 2.2: Čisté peněžní příjmy průměrné 
domácností dle rodinných účtů 
(na osobu v Kč za měsíc)

Graf 2.3: Peněžní příjmy domácností dle 
rodinných účtů (mzr. změny v %, příspěvky 
v procentních bodech, běžné ceny)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z čtvrtletních rodinných účtů, ČSÚ.

                                                          
6 V rodinných účtech naopak nepozorujeme záporné příspěvky mezd a platů v roce 2009, ale až v roce 2011 

(Graf 2.3).
7 Dominantní podíl na sociálních dávkách mají starobní důchody, jež mohly procyklické působení ostatních 

složek tlumit.
8 U dat z rodinných účtů je možné od roku 2011 pozorovat strukturální zlom u vývoje příjmů z vlastnictví, které 

po předchozím stabilním vývoji vzrostly do konce roku 2012 téměř o polovinu (Graf 2.2). Je však potřebné 
poznamenat, že i když se metodologicky jedná o výnosy z finančních aktiv domácností, tato položka zahrnuje 
i odhad příjmů ze skryté ekonomiky, což může být částečným vysvětlením pro pozorované zdvojnásobení 
výnosů z vlastnictví u domácností se samostatně výdělečně činnou osobou v čele, respektive u domácností 
důchodců.
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3.  Výdaje domácností

   3.1 Základní popis vývoje spotřeby domácností

Při analýze spotřebního chování domácností přistupujeme k datovým zdrojům s mnohem 
větší opatrností než v případě příjmové strany. Je to způsobeno zejména metodikou 
napočítávání spotřeby domácností v národních účtech, kde primárním zdrojem dat jsou na 
rozdíl od příjmů spotřební vydání domácností z rodinných účtů (reprezentativní vzorek cca
3000 domácností)9. Ty jsou pak upravené s ohledem na výsledky maloobchodních tržeb, 
a v kategoriích kde velikost vzorku šetření neumožňuje statisticky relevantní odhad, je použit 
expertní odhad.

Při pohledu na spotřební chování domácností v metodice národních účtů v delším časovém 
horizontu je zjevný výrazný zlom v roce 2008, a to jak v nominálním, tak i reálném vyjádření. 
Od začátku finanční krize domácnosti výrazně utlumily růst nominálních výdajů na spotřebu.
Ty poté stagnovaly nebo rostly jen velmi mírným tempem (Graf 3.1). V roce 2009 došlo 
zejména k odeznění kladných příspěvků výdajů na služby a předměty krátkodobé spotřeby, 
při současném meziročním poklesu výdajů na předměty střednědobé a dlouhodobé spotřeby. 
Nominální výdaje na spotřebu domácností koncem roku 2009 dokonce mírně poklesly. Ceny 
u předmětů střednědobé a dlouhodobé spotřeby však v tomto období klesaly, a tak v reálném 
pojetí pokles výdajů ještě tlumily (Graf 3.2). 

Graf 3.1: Výdaje na nominální spotřebu 
domácností podle trvanlivosti 
(mzr. v %, příspěvky v p.b.)

Graf 3.2: Výdaje na reálnou spotřebu
domácností podle trvanlivosti 
(mzr. v %, příspěvky v p.b.)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních účtů, ČSÚ.

Analýza dat na základě čtvrtletních údajů ukazuje na obnovení meziročního růstu nominální 
spotřeby domácností již v první polovině roku 2010, a to v důsledku překmitu příspěvků 
výdajů na krátkodobou spotřebu do kladných hodnot (Graf 3.3). V tomto segmentu však měly 
na obnovení meziročního růstu výdajů vliv spíše cenové faktory, kdy domácnosti reagují 
neelasticky, tj. reálné objemy se příliš nemění, a při zvyšování cen tak dochází k růstu 
nominálních objemů. Při zastavení meziročního poklesu výdajů na předměty střednědobé 
a dlouhodobé spotřeby se tak nominální spotřeba udržela i v roce 2011 v mírném růstu. 

Rok 2012 je však již charakteristický poklesem výdajů na dlouhodobou spotřebu domácností, 
jejichž záporný příspěvek byl doprovázen i znatelným poklesem výdajů na služby. V souhrnu 
tak nominální spotřeba domácností na rozdíl od jejich příjmů zaznamenala meziroční pokles, 
což implikovalo pozorovaný nárůst hrubé míry úspor z pohledu statistiky národních účtů. 
                                                          
9  Dle informací poskytnutých ČSÚ na schůzce se zástupci Sekce měnové a statistiky dne 9.5.2013.
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Graf 3.3:  Výdaje na nom. spotřebu domácností 
podle trvanlivosti , čtvrtletní národní účty     
(mzr. v %, příspěvky v p.b.)   

Graf 3.4: Výdaje na nom. spotřebu domácností 
podle trvanlivosti, čtvrtletní rodinné účty     
(mzr. v %, příspěvky v p.b.)   
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z čtvrtletních národních a rodinných účtů, ČSÚ.

Srovnání růstu nominální spotřeby dle čtvrtletních národních a rodinných účtů (viz Grafy 3.3 
a 3.4) ukazuje na odlišný vývoj výdajů na spotřebu domácností na základě těchto statistik, 
a to jak z pohledu meziroční dynamiky, tak i z hlediska hlavních zdrojů růstu spotřeby (a to 
navzdory tomu, že ČSÚ označuje rodinné účty za hlavní datový zdroj pro spotřebu 
v národních účtech – viz výše). Tento nesoulad je přitom patrný v období po roce 2009. 
Zatímco nominální výdaje na služby dle čtvrtletních národních účtů v daném období 
s výjimkou konce roku 2011 meziročně klesaly, dle údajů z rodinných účtů si udržely kladný,
i když odeznívající, růst až do konce roku 2012, a do velké míry držely celkový růst 
spotřebních vydání v kladných hodnotách. Při pohledu na rozklad příspěvků do meziročního 
růstu spotřebních vydání domácností je po roce 2008 patrné výrazné zmenšení kladných 
příspěvků výdajů na předměty krátkodobé spotřeby, jenž však zůstaly hlavní kategorií 
působící na růst nominálních výdajů na spotřebu dle národních i rodinných účtů. V rodinných 
účtech pozorujeme také výraznější pokles výdajů na předměty dlouhodobé spotřeby než 
v národních účtech, a to zejména v roce 2010 a na začátku 2012. Pokles nominálních výdajů 
na služby a statky dlouhodobé spotřeby je pak v reálném pojetí ještě zvýrazněn cenovým 
vývojem (Graf 3.6).

Graf 3.5: Výdaje průměrné domácnosti 
rodinných účtů dle trvanlivosti 
(v Kč za měsíc)   

Graf 3.6: Výdaje na reál. spotř. domácností 
podle trvanlivosti, národní účty
(mzr. v %, příspěvky v p.b.)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z čtvrtletních národních a rodinných účtů, ČSÚ.
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Váhově nejméně významné výdaje na střednědobou spotřebu se ve sledovaném období dle 
rodinných účtů výrazněji neměnily a u jednotlivých typů domácností oscilovaly kolem 
nulových meziročních hodnot. Dle národních účtů však zaznamenaly zejména v roce 2009 
významný pokles.

3.2 Detailnější rozbor jednotlivých skupin spotřeby domácností

Z dlouhodobého hlediska pozorujeme od začátku 90. let rozdílný vývoj jednotlivých složek 
spotřeby domácností z  hlediska trvanlivosti (Graf 3.7 a 3.8). Výdaje na spotřebu služeb 
v souladu s růstem ekonomiky a životní úrovně ve sledovaném období zaznamenaly růst
svého podílu, jenž se však po roce 2008 zastavil a následovala stagnace na současné úrovni 
kolem 45 %. Podíly výdajů na statky dlouhodobé a střednědobé spotřeby naproti tomu 
klesaly, a to opět zejména po roce 2008. Konečně podíl výdajů na statky krátkodobé spotřeby 
ve sledovaném období kolísal, přičemž nárůst byl patrný zejména v roce 1998 a po roce 2008.
V období poklesu HDP tedy rostl podíl výdajů domácností na předměty krátkodobé spotřeby 
na úkor ostatních vydání, u nichž domácnosti snáze omezují svou spotřebu. Z hlediska 
analýzy spotřebního chování domácností je pak důležitá otázka, zda dochází ke strukturálním 
změnám v celkové poptávce a do jaké míry je pozorovaný trend reakcí na cenový vývoj.

Graf 3.7: Struktura nominálních výdajů na 
spotřebu domácností, podle trvanlivosti
(podíly v %)

Graf 3.8:  Struktura nominálních výdajů na 
spotřebu domácností, podle trvanlivosti
(podíly v %)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních účtů, ČSÚ.

Částečná odpověď na tyto otázky vychází z analýzy dat výdajů domácností dle užití a dle 
trvanlivosti, kde porovnáním vývoje v běžných a stálých cenách lze určit, u kterých kategorií
je růst nominálních výdajů určen primárně cenovým vývojem. V devadesátých letech česká 
ekonomika procházela transformací ekonomiky a významnými změnami, ať již ve struktuře 
cen, v jejich regulaci či v chování domácností. Ty byly na počátku tisíciletí doprovázeny
významným rozvojem trhu nemovitostí a boomem v oblasti hypoték. Proto jsme se rozhodli 
měřit závislost nominálních výdajů na cenovém vývoji až v období 2004 - 2011, a to pomocí 
korelačního koeficientu10 mezi růstem nominálních výdajů dle COICOP11 kategorií a růstem 
implicitních deflátorů těchto kategorií (Tabulka A.1 v Apendixu). V dalším textu se blíže 
zaměříme na jednotlivé kategorie výdajů dle trvanlivosti.

                                                          
10  Rozdělení statků na potřebné a luxusní podle tohoto koeficientu vede k podobným závěrům jako studie 

Dybczak, Tóth a Voňka (2010), jenž mezi potřebné statky zařazují potraviny, energie, zdravotní péčí 
a osobní péči. Mezi luxusní statky pak řadí odívání a obuv, dopravu a telekomunikace, jakož i vzdělání 
a rekreační služby.

11    Klasifikace individuální spotřeby podle určení (Organizace Spojených Národů).
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Graf 3.9: Výdaje na předměty krátkodobé 
spotřeby 
(mzr. změny, v %)

Graf 3.10: Výdaje na spotřebu služeb 
(mzr. změny, v %)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních účtů ČSÚ.

Nejvýznamnější složkou spotřebních vydání tvoří výdaje na předměty krátkodobé spotřeby, 
které se skládají hlavně z nákupů potravin a nealkoholických nápojů, výdajů na elektřinu, 
teplo a plyn, a na alkohol a tabák (viz Tabulka A.2 v Apendixu). Většina těchto položek má 
přitom vysokou korelaci nominální spotřeby a implicitních deflátorů, což indikuje, že 
poptávka po nich je cenově neelastická a ani v období snížených příjmů tak domácnosti reálné 
výdaje na ně neomezují.12 To je patrné i z vývoje nominálních výdajů na předměty 
krátkodobé spotřeby (Graf 3.9), kde s výjimkou posledních dvou let nebyl zaznamenán
negativní příspěvek reálné spotřeby, přičemž celkovou dynamiku určuje zejména vývoj cen.
Podobné závěry platí i pro jejich nejvýznamnější složku – kategorii potravin 
a nealkoholických nápojů. Odhadnutá korelace mezi nominální spotřebou a deflátorem v této 
kategorii dosahuje 0,92. V roce 201213 domácnosti naproti tomu nárůst cen kompenzovaly 
jejich nižší reálnou spotřebou, což naznačuje spíše na odchylku od dlouhodobého vzorce 
chování (viz Graf A.1 v Apendixu).

Spotřeba služeb (Graf 3.10) se skládá primárně z nájemného včetně imputovaného, 
ubytovacích a stravovacích služeb, dovolené a rekreačních služeb. I u této kategorie spotřeby 
omezují domácnosti svoje výdaje v závislosti na vývoji cen jen částečně, což je zapříčiněno 
zejména malou cenovou elasticitou v kategorii nájemného včetně imputovaného. Výdaje na ni 
v letech 2008 a 2009 setrvale rostly převážně vlivem vývoje cen (korelace mezi nominální 
spotřebou a deflátorem v této kategorii dosahuje 0,98), zatímco v posledním období 
v souvislosti se stagnací trhu nemovitostí klesaly. V krizovém období omezily domácnosti 
výdaje na dovolenou a rekreační služby, jež na této úrovni zůstaly až doposud. Na druhé 
straně spotřeba stravovacích a ubytovacích služeb od roku 2011 mírně rostla a byla tažena 
zejména střední příjmovou vrstvou (viz Graf A.4 v Apendixu).

Vývoj nominálních výdajů na předměty střednědobé a dlouhodobé spotřeby je naopak 
charakteristický relativně vysokou cenovou elasticitou, což můžeme pozorovat také 
v protichůdně působících příspěvcích implicitních deflátorů a růstu reálných výdajů (Grafy 

                                                          
12  Zajímavé je též zjištění, že zatímco u výdajů na potraviny, elektřinu, plyn a teplo jsou vydání skoro 

rovnoměrně rozdělena mezi všechny příjmové skupiny, u výdajů na tabák a alkohol dynamiku tvoří zejména 
horní příjmové decily (viz Grafy A.2 a A.3 v Apendixu).

13  I když pro rok 2012 není k dispozici detailní členění výdajů domácností dle COICOP kategorií, reálný 
poklesu v kategorii výdajů na předměty krátkodobé spotřeby naznačuje vzhledem ke struktuře této kategorie 
podobný reálný pokles výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje jako v roce 2009.
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3.15 a 3.16). U předmětů střednědobé spotřeby dominují se zhruba 50% podílem výdaje na 
odívání a obuv, jejichž pokles po roce 2008 (viz Graf A.5 v Apendixu) byl hlavním důvodem 
výrazného propadu nominálních výdajů na předměty střednědobé spotřeby (-12 % v roce 
2009). V krizi propadla i spotřeba ostatních statků střednědobé spotřeby (bytový textil, 
spotřebiče) a k oživení poptávky v tomto segmentu ještě nedošlo.

Graf 3.11: Výdaje na statky střednědobé 
spotřeby 
(mzr. změny, v %)

Graf 3.12: Výdaje na statky dlouhodobé 
spotřeby 
(mzr. změny, v %)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních účtů ČSÚ.

U výdajů na statky dlouhodobé spotřeby je zřejmý dlouhodobý trend klesajících cen, který 
souvisí s technologickým pokrokem, v kombinaci s převažující nominální apreciací koruny. 
Tento trend je patrný u všech nejvýznamnějších kategorií (viz Graf A.7 v Apendixu) –
nákupu osobních dopravních prostředků nábytku a jiného bytového zařízení, vybavení audio-
video a spotřebičů pro domácnost. Z dlouhodobého pohledu je pak rok 2012 spíše výjimkou, 
když za propadem reálných výdajů stojí pravděpodobně pokles nákupu osobních 
automobilů.14

4. Finanční bilance domácností

Přírůstek čistých finančních aktiv domácnosti, podobně jako hrubá míra úspor, nevykazuje 
jednoznačně cyklický nebo proticyklický vývoj, dle struktury příspěvků však také naznačuje 
převládající opatrnostní motiv chování domácností v pokrizovém období. V současnosti 
vysoké hodnoty hrubé míry úspor znamenají, že domácnosti nespotřebovávají celý svůj 
disponibilní důchod, a tudíž bychom měli pozorovat tento rozdíl také v nárůstu jejich volných 
finančních prostředků. Vzhledem k různé metodologii sestavování národních účtů 
a finančních účtů může docházet k odchylkám při výpočtu míry úspor15 z těchto datových 
zdrojů, avšak dle Grafu 4.1 tyto odchylku jsou relativně nevýznamné, kdy i u míry finančních 
úspor pozorujeme významný nárůst na přelomu let 2011 a 2012. Tyto nesrovnalosti mohou 
být způsobeny přesuny mezi finančními a nefinančními aktivy.

                                                          
14   Oba základní datové zdroje pro zachycení dlouhodobé spotřeby domácností, tj. národní účty a maloobchodní 

služby, však do této kategorie zařazují (pravděpodobně) jen nákupy nových aut. Nákup ojetých vozů ze 
zahraničí přitom představuje cca 50 % nově registrovaných vozů, a přibližně 60-70 % nákupů domácností. 
Z tohoto důvodu byla zpracovaná dodatečná analýza veřejně dostupných dat ze statistiky prodeje a registrací 
vozidel Svazu dovozců automobilů (dostupná na vyžádání). Z té je zřejmý výrazný propad nákupu ojetin 
v letech 2009 a 2010, a v menší míře i v roce 2012. To by implikovalo ještě větší propad výdajů na statky 
dlouhodobé spotřeby v těchto letech, a celkový profil dynamiky výdajů více podobný střednědobé spotřebě.

15  Při porovnání míry úspor z národních a finančních účtů jsou porovnávány hrubá míra úspor očištěná 
o investice do nemovitostí a podíl přírůstku čistých finančních aktiv k hrubému disponibilnímu důchodu.
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Graf 4.1: Srovnání míry finančních úspor16 a přírůstku čistých finančních aktiv k NHDD
(v %)   
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z čtvrtletních finančních a národních účtů, ČNB a ČSÚ.

Volné finanční prostředky – úspory – mohou domácnosti ukládat ve formě finančních nebo 
nefinančních aktiv (investic). Zvýšená hrubá míra úspor by se tak měla promítnout buď do 
vyšších fixních investic (koupě nemovitosti, rekonstrukce) nebo do nárůstu objemu čistých 
finančních aktiv. 

Graf 4.2: Finanční pozice domácností
(meziroční změny stavů, mld. CZK)   
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z čtvrtletních finančních účtů, ČNB.

                                                          
16   Hrubá míra úspor z národních účtů očištěná o investice do nemovitostí
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Domácnosti jsou z finančního hlediska v národním hospodářství čistými věřiteli. Objem jejich
čistých finančních aktiv v celém období 2005 – 2013 rostl (Graf 4.2). Z pohledu struktury 
jsou na straně finančních aktiv dlouhodobě nejvýznamnější položkou oběživo a vklady
(55 % celkových aktiv ve 4.čtvrtletí 2012); dále účasti (25 %, podíl ale v čase klesá), pojistné 
technické rezervy (14 %), cenné papíry a deriváty (3 %), a ostatní pohledávky (3 %). Oběživo 
a vklady také představovaly největší objem v meziročních přírůstcích aktiv, a to zejména 
v roce 2008. Domácnosti tehdy vkládaly své úspory zejména na vklady s výpovědní lhůtou 
nad 3 měsíce. Po nástupu krize však čistý přírůstek vkladů klesl a na nižší úrovni se držel 
i v posledních třech letech (Graf 4.3), což zhruba koresponduje s vývojem vyplácených mezd. 
Domácnosti také ve velkém reagovaly na změny na bankovním trhu a přesouvaly peněžní 
prostředky z dlouhodobých vkladů na likvidní jednodenní vklady. V posledním roce 
pozorujeme růst skoro výhradně jen v segmentu jednodenních vkladů, což je pravděpodobně 
důsledkem rozmachu tzv. spořících účtů některých vybraných bank.

Graf 4.3: Vklady domácností 
(meziroční změny stavů, mld. CZK)   

Graf 4.4: Penzijní připojištění 
(příspěvky v mld. CZK, přírůstek v %)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z čtvrtletních dat o vkladech domácností ČNB a statistiky Ministerstva financí.

Menší mírou k meziročnímu růstu finančních aktiv přispívaly pojistné technické rezervy, tj. 
penzijní připojištění a životní pojištění17. Zejména u penzijního připojištění došlo v průběhu 
krize ke stagnaci, viditelné na snižujícím se počtu nových smluv. Oživení nastalo teprve 
v průběhu roku 2012 (resp. v jeho posledním čtvrtletí) v důsledku změny podmínek státní 
podpory (Graf 4.4). Za výrazným nárůstem finančních aktiv na přelomu let 2011 a 2012 tak 
stojí zbývající instrumenty – cenné papíry, účasti a ostatní pohledávky. Nárůst držby cenných 
papírů koresponduje s objemem spořících vládních dluhopisů emitovaných MF ČR, přičemž 
vzhledem k reportovanému rozdělení objemů na jednoho držitele18 jsou tyto dluhopisu 
převážně v držbě nejvyšších příjmových skupin.  U držby účastí je již od krizového roku 
2009 patrný odklon od spoluúčastí v investičních fondech a přesun k držbě nekótovaných 
akcií (Graf 4.5). Výrazný nárůst v  roku 2012 ale byl způsoben zejména přeceňováním. Za 
skokovým růstem ostatních pohledávek stojí metodická změna v datovém zdroji, přičemž 
revize dat do minulosti bude k dispozici až v září.

                                                          
17   Z hlediska disponibilního důchodu jsou pojistné technické rezervy vysoce nelikvidní součástí finančních 

aktiv domácností.
18 Medián prostředků investovaných jedním držitelem do spořících vládních dluhopisů činí 250 tis. Kč u mužů 

a 200 tis. Kč u žen.
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Graf 4.5: Účasti v držení domácností
(meziroční změny stavů, mld. CZK)  

Graf 4.6: Úvěry domácnostem 
(meziroční změny stavů, mld. CZK)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z čtvrtletních finančních účtů, ČNB

Významným zdrojem financování nákupu nemovitostí a předmětů dlouhodobé spotřeby jsou 
úvěry domácnostem, jež se objevují na straně finančních pasiv.19 Vývoj zadlužení 
domácností výrazně reagoval na hospodářský cyklus, kde pozorujeme významný, avšak 
postupný, útlum všech typů úvěrů (Graf 4.6). Dynamika úvěrů na bydlení klesla po krizi na 
polovinu a segment spotřebitelských a ostatních úvěrů v posledním čtvrtletí dokonce 
stagnoval. Zdánlivý nesoulad s nárůstem nových hypotečních úvěrů (Hypoindex) je přitom 
důsledkem vysokého podílu refinancování.

Skokový nárůst finančních aktiv na přelomu let 2011 a 2012 ve spojení s jen mírným růstem 
zadlužení vedl k výraznému růstu čistých finančních aktiv v roce 2012, co by odpovídalo 
růstu míry úspor pozorovanému v národních účtech. Je si však třeba uvědomit, že za 
mimořádným růstem finančních aktiv stály primárně jednorázové nákupy cenných papírů 
a metodická změna výkaznictví.

5. Shrnutí

Teorie vyhlazování spotřeby implikuje pro období poklesu HDP i pokles hrubé míry úspor, 
jelikož domácnosti by měly použít své úspory na překonání nepříznivého období. V období 
po pádu Lehman Brothers a počátku dluhové a ekonomické krize jsme ale v empirických 
datech v mnoha evropských státech včetně České republiky pozorovali výrazný nárůst míry 
úspor při současném poklesu HDP. Jedním z možných vysvětlení je opatrnostní motiv, když 
v celkově špatné ekonomické situaci, podpořené negativními očekáváními do budoucnosti 
a s tím spojenou zvýšenou mírou vnímaného rizika, domácnosti omezují svou spotřebu více,
než by odpovídalo poklesu dynamiky jejich příjmů. V souladu s tím pozorujeme nárůst míry 
úspor primárně u nejvyšších příjmových skupin domácností. Tyto domácnosti přitom 
nezaznamenaly po krizi až tak výrazný propad příjmů; současně k jejich finanční 
situaci pozitivně přispěly i daňové reformy výrazně snižující jejich daňovou zátěž. 

Dynamika spotřebních výdajů v pokrizovém období značně zpomalila. Při bližším pohledu na 
strukturu výdajů lze nakupované statky rozdělit na tzv. potřebné a luxusní, dle toho jak se 
poptávka po nich mění s nominálním disponibilním příjmem. Mezi potřebné statky přitom 
patří předměty krátkodobé spotřeby a některé služby. Předměty krátkodobé spotřeby jsou 
                                                          
19   Vzhledem k tomu, že na trhu nemovitostí dominují prodeje starších domů a bytů, mohou prostředky z těchto 

transakcí skončit na účtech domácnosti, co se v datech projevuje protichůdně působícím příspěvkem úvěrů 
a vkladů k finančním aktivům domácností.
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přitom jediná kategorie, ve které podíl na celkové nominální spotřebě rostl. Jejich vývoj byl 
přitom dominantně určen cenovými faktory, ovlivněném v posledních letech i růstem daňové 
zátěže v podobě zvyšování nepřímých daní. Služby, podobně jako na předměty krátkodobé 
spotřeby, byly rovněž ovlivňovány zejména cenovými faktory. Z dlouhodobého hlediska 
jejich podíl na celkové spotřebě roste, což je dáno konvergencí české ekonomiky k vyspělým 
ekonomikám, v posledních letech se však nárůst jejich podílu zastavil. Předměty střednědobé 
a dlouhodobé spotřeby pak můžeme zařadit mezi luxusní statky, u nichž domácnosti v období 
nižší dynamiky disponibilních příjmů omezují svoji spotřebu nejvíce. U tohoto segmentu 
statků navíc čelíme i vyšší datové nejistotě, kdy nižší frekvence nákupů těchto statků 
a metodika sestavování národních účtů vede k potřebě nalézání alternativních datových 
zdrojů. 

Z hlediska pohledu na finanční aktiva domácností v pokrizovém období došlo ke změně 
struktury vkladů směrem k více likvidní držbě peněz, v menší míře se pak na nárůstu 
finančních aktiv podílelo penzijní připojištění a držba cenných papírů (korespondující časově 
s emisí státních dluhopisů pro domácnosti). Na straně finančních pasiv došlo k útlumu růstu 
obejmu úvěrů poskytnutým domácnostem, přičemž na tomto růstu se v posledních čtvrtletích 
podílejí téměř výhradně hypoteční úvěry.

Apendix

Tabulka A.1: Korelační koeficienty mezi růstem nominálních výdajů COICOP kategorií 
a růstem implicitních deflátorů

Potraviny a 
neal. Nápoje Tabák

Nájemné z 
bytu

Imputované 
nájemné

Elektřina, 
teplo, plyn, 
paliva

Rekreační a 
kulturní služby

Nákup 
osobních 
dopravních 
prostředků

Dopravní 
služby

Telefonické a 
telefaxové 
služby

0.92 0.93 0.89 0.98 0.37 0.83 0.70 0.66 0.82

Bytové 
vybavení, 
zařízeni 
domácností

Dovolená s 
komplex. 
službami

Finanční 
služby jinde 
neuvedené FISIM

Provoz 
osobních 
dopravních 
prostředků

Zařízení a 
vybavení 
audio-video Zdraví

Osobní 
potřeby a 
doplňky jinde 
neuvedené

Stravovací 
služby

0.41 0.55 0.65 0.67 0.25 0.25 0.23 0.24 0.15

Akoholické 
nápoje

Odívání a 
obuv

Noviny, knihy 
a papírenské 
zboží Osobní péče Pojištění

Telefonní a 
telefaxové 
zařízení

Běžná údržba 
a opravy bytu

Ost. rekreač. 
vybavení, 
květiny, 
zahrada, 
domácí zvířata

Ostatní služby 
souv.s bytem

-0.45 0.13 -0.65 -0.39 -0.29 -0.11 0.06 -0.01 0.07

Sociální péče
Ubytovací 
služby Prostituce

Ostatní služby 
jinde 
neuvedené

0.05 0.05 0.01 0.12

Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních účtů ČSÚ
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Tabulka A.2: Struktura nominálních výdajů na spotřebu domácností

Výdaje dle trvanlivosti
Podíl na celk. 
nom. spotřebě

Coicop skupiny
Podíl ve skupině 

výdajů
Potraviny a nealkoholické nápoje               37% - 35%
Elektřina, teplo, plyn, paliva 18% - 20%
Akoholické nápoje 9% - 10%

Tabák 9% - 10%
Odívání, obuv, včetně oprav 50% - 48%
Bytový textil 11% - 12%
Stolní, kuchyňské potřeby pro dom. 8%
Provoz os. dopravních prostředků 6% - 7%

Nákup os. dopravních prostředků 43% - 38%
Nábytek, zařízení, koberce 20% - 23%
Zařízení a vybavení audio-video 14% - 16%
Přístr. a spotřebiče pro domácnost 7% - 9%
Rekreace, dovolená, ubyt. a strav. 31% - 29%

Imputované nájemné 26% - 27%
Nájemné 8% - 9%
Telefonické a poštovní služby 8% - 7%

51% - 39%

 12% - 6%

11% - 7%

27% - 45%

Výdaje na předměty krátkodobé spotřeby

Výdaje na předměty střednědobé spotřeby

Výdaje na předměty dlouhodobé spotřeby

Výdaje na spotřebu služeb

Poznámka: Poslední údaje o COICOP skupinách za rok 2011, poslední údaje o členění dle trvanlivosti za rok 
2012, intervaly jsou minimum a maximum podílu, uspořádáno dle časového průběhu.
Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních účtů ČSÚ.

Graf A.1: Výdaje na vybrané kategorie statků krátkodobé spotřeby 
(mzr. změny, v %)   
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních účtů ČSÚ
Poznámka: Roční národní účty v COICOP členění jsou k dispozici jen do roku 2011.
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Graf A.2: Výdaje na spotřebu potravin dle 
příjmových skupin domácností 
(mzr. změny, v %, příspěvky v p.b.)

Graf A.3: Výdaje na spotřebu tabákových 
výrobků dle příjmových skupin domácností 
(mzr. změny, v %, příspěvky v p.b.)

-2

0

2

4

6

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 decil 2 decil 3 decil 4 decil 5 decil

6 decil 7 decil 8 decil 9 decil 10 decil

-5

0

5

10

15

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 decil 2 decil 3 decil 4 decil 5 decil

6 decil 7 decil 8 decil 9 decil 10 decil

Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních rodinných účtů ČSÚ.

Graf A.4.: Výdaje na vybrané kategorie spotřeby služeb 
(mzr. změny, v %) 
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních účtů ČSÚ
Poznámka: Roční národní účty v COICOP členění jsou k dispozici jen do roku 2011.
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Graf A.5: Výdaje na odívání 
(mzr. změny, v %)   

Graf A.6: Výdaje na odívaní dle příjmových 
skupin domácností 
(mzr. změny, v %, příspěvky v p.b.)
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních a rodinných účtů ČSÚ.

Graf A.7: Výdaje na vybrané kategorie statků dlouhodobé spotřeby 
(mzr. změny, v %)   
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Zdroj: Zpracováno na základě dat z ročních národních účtů ČSÚ
Poznámka: Roční národní účty v COICOP členění jsou k dispozici jen do roku 2011.








































