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měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady ČNB.
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     Část II

I. SHRNUTÍ

1  Aktualizované scénáře prognózy a výsledná bilance rizik

Porovnání vůči základnímu scénáři prognózy ze 7.SZ

Modelové simulace provedené na základě nově publikovaných dat od doby zpracování 7.SZ 
ukazují na ještě o něco výraznější a déletrvající potřebu uvolnění měnových podmínek, než 
indikoval základní scénář prognózy. Konkrétně se v simulaci s volnými sazbami, která 
předpokládá kurz ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku na úrovni 25,80 CZK/EUR, posouvá 
trajektorie úrokových sazeb směrem dolů až o 0,2–0,3 procentního bodu na přelomu let 2014 
a 2015. To by hypoteticky znamenalo při stabilitě prémie na mezibankovním trhu celkovou 
potřebu přinejmenším čtyř snížení 2T repo sazby v rozsahu 0,25 p.b. a její setrvání 
v záporných hodnotách až do počátku roku 2015, tedy o jedno čtvrtletí déle vůči základnímu 
scénáři prognózy ze 7.SZ. Na nižší trajektorii domácích sazeb přitom působí především vývoj 
úrokových sazeb v zahraničí v důsledku nedávného snížení hlavní refinanční sazby ECB 

(rozdíl v p.b.) CPI inflace  (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.) MP inflace  (mzr. růst v %)

(rozdíl v p.b.) 3M PRIBOR  (%, p.a.) (rozdíl v CZK)    Nominální kurz CZK/EUR

(rozdíl v p.b.) Růst HDP  (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.) Růst mezd  (mzr. růst v %)
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a v menší míře též utlumenější vývoj domácí ekonomické aktivity ve třetím čtvrtletí. Výhled 
celkové i měnověpolitické inflace je v této simulaci oproti základnímu scénáři nepatrně nižší, 
měnový kurz je lehce silnější. Ekonomický růst je zejména vlivem historických dat mírně 
slabší, zatímco meziroční růst mezd rychlejší.

Porovnání vůči alternativnímu scénáři ze 7.SZ používání kurzu jako
nástroje měnové politiky

Vzhledem k nemožnosti snížit 2T repo sazbu pod tzv. technickou nulu byl v 7.SZ zpracován 
alternativní scénář používání kurzu jako nástroje měnové politiky (v sadě grafů výše 
označený jako „2013sz07“). Rozhodnutím bankovní rady ČNB o zahájení devizových 
intervencí se tento scénář fakticky stal nejpravděpodobnějším popisem budoucího vývoje ze 
všech simulací prezentovaných v 7.SZ. Výše uvedená potřeba výraznějšího uvolnění měnové 
politiky oproti 7.SZ, depreciovanější úroveň kurzu za dosavadní průběh čtvrtého čtvrtletí 
a nižší výhled regulovaných cen pro rok 2014 se v aktualizované alternativě (v grafech 
označené „2013sz08“) promítají do mírně slabší trajektorie kurzu. Ten se v první polovině 
příštího roku pohybuje lehce nad hladinou 27 CZK/EUR, posléze se však přibližuje ke 
kurzové trajektorii alternativy ze 7.SZ. Současně se potřeba uvolněnějších měnových 
podmínek v této simulaci projevuje i méně výrazným zvýšením úrokových sazeb ve srovnání 
se 7.SZ po jejich odpoutání z nulových hodnot v prvním čtvrtletí 2015. 

 (mzr. růst v %) CPI inflace  (mzr. růst v %) MP inflace

 (%, p.a.) 3M PRIBOR Nominální kurz CZK/EUR
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Dále byla zpracována obdobná simulace, ale s předpokladem držení kurzu na stabilní hladině 
27 CZK/EUR do konce roku 2014, a to jako předstupeň k základnímu scénáři prognózy 
v 1.SZ 2014 (označeno jako „Fixace27“ v sadě grafů výše). U této simulace je vývoj většiny 
makroekonomických veličin obdobný jako v aktualizované alternativě, vzhledem k déle 
uvolněné kurzové složce měnových podmínek však v ní dochází na počátku roku 2015 
k potřebě výraznějšího zvýšení úrokových sazeb oproti předchozí simulaci obsahující v čase 
proměnlivý kurz (tj. v obdobném rozsahu jako u původní alternativy ze 7.SZ).

Nad rámec výše uvedených simulací neidentifikujeme zřetelné dodatečné riziko. Celkově tak 
hodnotíme bilanci rizik prognózy ze 7.SZ jako vychýlenou ve směru potřeby ještě mírně 
uvolněnějších měnových podmínek. To podporuje argumenty pro provedené oslabení kurzu 
koruny i závazek ČNB držet kurz poblíž 27 CZK/EUR přinejmenším do začátku roku 2015. 

2  Odchylky dosavadního vývoje od alternativního scénáře

U zahraničních veličin se výhled úrokových sazeb 3M EURIBOR1 posunul oproti 
předpokladu prognózy (RS07) směrem dolů na celém horizontu, což bylo způsobeno dalším 
uvolněním měnové politiky ECB prostřednictvím snížení hlavní refinanční sazby na 0,25 %. 
Ve zbytku letošního roku je rozdíl vůči RS07 ještě zanedbatelný, v příštím roce se očekávají 
tyto sazby nižší o 0,1 p.b., v roce 2015 pak o 0,3 p.b. Průměrná hodnota 3M EURIBOR by tak 
měla činit 0,3 % v příštím roce a 0,5 % v roce 2015. Výhled zahraniční poptávky vyjádřený 
meziročním růstem efektivního HDP v eurozóně se nemění na celém horizontu prognózy. 
Předpokládá se i nadále pozvolné oživování růstu ekonomiky eurozóny z 0,5 % v letošním 
roce až na 1,9 % v roce 2015. Naproti tomu výhledy efektivního PPI i CPI inflace v eurozóně 
se posouvají zejména v průběhu roku 2014 směrem dolů. Výraznější je tento rozdíl u PPI, 
jehož dynamika se sice na počátku příštího roku vymaní ze záporných hodnot, ale zrychlování 
jejich růstu pak bude pozvolnější, přičemž v závěru roku 2014 činí rozdíl oproti 
předpokladům prognózy ze 7.SZ (RS07) téměř jeden procentní bod. U CPI se naopak očekává 
nižší inflace hned v nejbližších čtyřech čtvrtletích, a to v průměru o 0,3 p.b. Oba ukazatele 
inflace se poté podobně jako v RS07 dostanou lehce nad 2% hranici v průběhu roku 2015. 
Výhled cen ropy Brent se přehodnocuje mírně směrem nahoru, avšak i nadále je klesající. 
Celkově tak vývoj zahraničních veličin ukazuje na potřebu mírně uvolněnější domácí měnové
politiky trvající navíc delší dobu.

Trh práce zůstal podle očekávání ve třetím i na začátku čtvrtého čtvrtletí utlumený. Růst 
mezd v podnikatelské sféře byl po sezonním očištění v meziročním pohledu sice mírně nad 
prognózou, ale i nadále vykazoval velmi nízké hodnoty a v mezičtvrtletním srovnání 
odpovídal predikci. Mzdový růst v nepodnikatelské sféře zřetelně zpomalil. I nadále 
docházelo k přizpůsobování předchozímu útlumu ekonomické aktivity prostřednictvím 
zkracování úvazků, když celková zaměstnanost ve třetím čtvrtletí zmírnila svůj meziroční 
růst, zatímco po přepočtu na plné úvazky se dále prohloubil její pokles. Obecná míra 
nezaměstnanosti stagnovala a nacházela se na prognóze. Naproti tomu sezonně očištěný podíl 
nezaměstnaných osob zhruba v souladu s prognózou rostl, a to v důsledku poklesu populace 
v produktivním věku při dalším růstu již tak vysokého počtu nezaměstnaných.

                                                          
1 Aktuální výhled zahraničního vývoje je založen na publikaci Consensus Forecasts (CF11) z 11. listopadu. Tržní 

výhledy (3M EURIBOR, cena ropy Brent) byly zpracovány k 2. prosinci.
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Národní účty za třetí čtvrtletí 2013 ukazují na další zmírnění propadu ekonomické aktivity, 
když HDP meziročně poklesl o 1,3 %. To byl však o 0,5 p.b. výraznější pokles oproti 
prognóze. Za zmírněním propadu HDP je nárůst stavu zásob a vládní spotřeba, naopak 
opačným směrem působil záporný příspěvek čistého exportu a stále zřetelně utlumené fixní 
investice. Spotřeba domácností měla nulový příspěvek. Na odchylku od prognózy má největší 
vliv horší čistý vývoz a nižší spotřeba domácností, v menším rozsahu pak hlubší pokles 
fixních investic. Měsíční indikátory na počátku čtvrtého čtvrtletí vysílají signály 
o pokračujícím pozvolném oživování ekonomiky. To je však stále taženo jen příznivým 
vývojem v průmyslu, kde je vedle růstu produkce pozorováno i zvyšování zakázek ovlivněné 
ve velké míře zahraniční poptávkou. Pozitivně vyznívá i stabilně sílící indikátor domácí 
spotřebitelské důvěry. Naproti tomu ostatní domácí indikátory – maloobchod bez 
motoristického segmentu a zejména stavebnictví – nenaznačují zřetelný obrat k růstu. 

Celkově je tak působení domácí ekonomiky o něco více protiinflační než ve stávající 
prognóze. Při téměř neutrálním působení trhu práce se na tom podílí slabší vývoj domácí 
ekonomické aktivity za třetí čtvrtletí.

Celková meziroční inflace v listopadu lehce zrychlila na 1,1 %, což ale byla hodnota 
o 0,1 p.b. nižší oproti scénáři používání kurzu jako dalšího nástroje uvolňování měnové 
politiky. Tato odchylka byla v největší míře způsobena nižším růstem cen potravin. Riziko 
krátkodobé prognózy na příští měsíce je rovněž vychýleno mírně směrem dolů z titulu nižšího 
výhledu regulovaných cen. Toto riziko je částečně kompenzováno mírně vyšším výhledem 
cen pohonných hmot v důsledku očekávaného vývoje dolarových cen ropy. 

V dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí se úrokové sazby 3M PRIBOR mírně snížily.
Jejich průměrná výše činí 0,4 %. To odpovídá hodnotě předpokládané alternativním scénářem
používání kurzu jako nástroje měnové politiky. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba
v dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí dosahuje průměrné hodnoty 0,4. p.b., po zahájení 
intervencí ale mírně pokleslo a aktuálně dosahuje 0,3 p.b.

Měnový kurz po zahájení devizových intervencí výrazně oslabil z hodnot okolo 25,80 na 
hodnoty poblíž 27 CZK/EUR, tedy v souladu s rozhodnutím bankovní rady. Postupně pak 
dále oslaboval nad tuto hranici. Průměr za dosavadní průběh čtvrtého čtvrtletí činí 
26,50 CZK/EUR a je tak oproti alternativnímu scénáři (26,40 CZK/EUR) lehce slabší. 
Udržení kurzu poblíž stávající úrovně 27,50 CZK/EUR ve zbývající části čtvrtého čtvrtletí by 
přitom znamenalo ještě další mírné oslabení průměrné hodnoty kurzu oproti alternativnímu 
scénáři.

3 Prognózy ostatních institucí

Analytici očekávají v letošním roce pokles HDP, k růstu tempem lehce pod 2 % by se 
ekonomika měla vrátit v příštím roce. Inflační očekávání v ročním horizontu se stále pohybují 
pod 2% cílem ČNB, nicméně po zahájení intervencí vzrostla o 0,3 procentního bodu na 1,7 %, 
v tříletém horizontu zůstávají nepatrně nad cílem. Na prosincovém zasedání bankovní rady 
žádný z analytiků nepředpokládá změnu nastavení úrokových sazeb ani intervenční hladiny 
kurzu. Tržní výhled úrokových sazeb implikuje jejich očekávanou stabilitu minimálně do 
třetího čtvrtletí příštího roku; v celém tomto horizontu se pohybuje nepatrně pod scénářem 
používání měnového kurzu z poslední prognózy ČNB, když tržní výhled zohlednil mírný pokles 
rozpětí 3M PRIBOR-2T repo, k němuž po zahájení intervencí došlo. Analytici v rámci 
listopadového šetření IOFT očekávali v ročním horizontu kurz na hodnotě 26,8 CZK/EUR.
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Ke dni odevzdání 8.SZ nebylo publikováno žádné prosincové šetření2, na základě kterého by 
bylo možné provést standardní srovnání s alternativním scénářem prognózy ze 7.SZ. 
Využíváme proto údaje za listopad, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 14.11.), Foreign Exchange Consensus Forecasts (FECF, 
uzávěrka 11.11.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 18.11.).

Srovnání alternativního scénáře prognózy ČNB s prognózami ostatních institucí

Analytici předpokládají pokles HDP v letošním roce cca o 1 %, k téměř 2% růstu by se dle 
jejich očekávání měla ekonomika vrátit v příštím roce. V souvislosti s tím se také v jejich
výhledu urychluje růst mezd. Převážně domácí analytici oslovení v rámci listopadového 
šetření IOFT očekávají v ročním horizontu kurz na hodnotě 26,8 CZK/EUR, tj. vůči
současným hodnotám kolem 27,5 CZK/EUR o 2,6 % silnější, převážně zahraniční analytici 
oslovení v rámci šetření FECF kurz ve výši 25,8 CZK/EUR, tj. silnější o 6,2 %3. Inflační 
očekávání se v ročním horizontu stále pohybují pod 2% cílem ČNB, nicméně po zahájení 
intervencí vzrostla o 0,3 procentního bodu na 1,7 %, v tříletém horizontu zůstávají nepatrně 
                                                          
2  Údaje z prosincového šetření IOFT a FECF budou uvedeny v MPD.
3 Někteří analytici ze šetření FECF pravděpodobně do svých predikcí z listopadu 2013 (během dvou pracovních 

dnů od zahájení devizových intervencí do uzávěrky šetření) ještě nepromítli skutečnost, že ČNB začala 
používat kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek a komunikovala provedené oslabení kurzu 
jako relativně dlouhodobé.

rok 2013 rok 2014
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 8/13 -0,9 -0,9 1,8 1,7
 9/13 -0,9 -1,0 1,8 1,8
 10/13 -0,9 -1,0 2,1 1,8 1,8
 11/13 -1,1 -1,1 1,9 1,8

rok 2013 rok 2014
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 8/13 1,0 1,0 2,5 2,5
 9/13 0,8 0,8 2,5 2,6
 10/13 0,7 0,9 2,4 2,5 2,7
 11/13 0,7 1,0 2,4 2,6

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 8/13 25,9 25,3 25,3
 9/13 25,9 25,1 25,4
 10/13 26,4 (4Q13) 25,7 26,5 25,1 25,4
 11/13 26,1 26,8 25,8
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 8/13 1,7 2,0
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 10/13 2,2 (4Q14) 1,4 2,1
 11/13 1,7 2,1

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

 8/13 0,1 0,5 0,9
 9/13 0,1 0,5 0,9
 10/13 0,05 (4Q14) 0,1 0,4 (4Q14)   0,5 0,9
 11/13 0,1 0,5 0,7
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nad cílem. Na prosincovém zasedání BR ČNB všech třináct analytiků oslovených v rámci 
listopadového šetření IOFT předpokládalo stabilitu základních úrokových sazeb ČNB 
a nezměněnou intervenční hladinu kurzu poblíž 27 CZK/EUR. V ročním horizontu žádný 
z analytiků nepředpokládá změnu nastavení 2T repo sazby. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní s alternativním scénářem používání měnového kurzu z poslední prognózy ČNB. 
Výhled sazeb FRA implikuje očekávanou přibližnou stabilitu sazeb 3M PRIBOR minimálně 
do třetího čtvrtletí 2014, což odpovídá převažujícímu očekávání na ponechání 
měnověpolitických úrokových sazeb na technicky nulové hodnotě do stejné doby
a nepatrnému poklesu prémie na peněžním trhu v posledních týdnech. V celém horizontu se 
tržní výhled pohybuje nepatrně pod trajektorií těchto sazeb konzistentní s alternativním 
scénářem prognózy ČNB, když trh zřejmě zohlednil mírný pokles rozpětí 3M PRIBOR-2T 
repo, k němuž po zahájení intervencí došlo.

Srovnání sazeb FRA s trajektorií sazeb konzistentní s alternativním scénářem prognózy 
ČNB (v %)

* kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 11.12.2013
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4  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 

alternativa 7. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt (s.o.) III/13 -0,8 -1,3

Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.) III/13 1,3 -0,1

Výdaje vlády na konečnou spotřebu (s.o.) III/13 0,6 2,6

Tvorba hrubého kapitálu (s.o.) III/13 -9,4 -1,7

Hrubá tvorba fixního kapitálu (s.o.) III/13 -4,5 -5,6

Změna stavu zásob a cenností (příspěvky do mzr. růstu v p.b.) III/13 -1,1 0,9

Vývoz zboží a služeb (s.o.) III/13 0,8 -0,2

Dovoz zboží a služeb (s.o.) III/13 0,1 1,8

Vývoz zboží (přeshraniční statistika)  10/13 4,4 (Q) 3,1

Dovoz zboží (přeshraniční statistika)  10/13 1,6 (Q) 3,2

Obchodní bilance (přeshraniční statistika) (mld. Kč)  10/13 95,0 (Q) 33,6

Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  9/13 . -6,8

Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  9/13 . -1,3

Index spotřebitelských cen  11/13 1,2 1,1

Ceny průmyslových výrobců  10/13 0,4 0,0

Ceny zemědělských výrobců  10/13 -1,5 -3,3

Vývozní ceny  9/13 0,3 (Q) 1,1

Dovozní ceny  9/13 -0,9 (Q) -0,3

Podíl nezaměstaných osob  11/13 7,9 (Q) 7,7

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.)  10/13 . 6,9

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.) III/13 7,0 7,0

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS III/13 1,2 0,7

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev III/13 2,1 0,9

          ostatní III/13 -2,6 -0,5

Průměrná nominální mzda III/13 1,2 1,3

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

Průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře III/13 2,0 0,8

Průměrná nominální mzda v průmyslu  10/13 . 2,6

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  10/13 . -3,6

Peněžní zásoba (M2)  10/13 4,4 (Q) 4,5

Průmyslová produkce (s.o.)  10/13  . 5,8

Stavební produkce (s.o.)  10/13  . -1,0

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (s.o.)  10/13  . 1,1

(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

Ve třetím čtvrtletí 2013 pokračovala pomalá obnova hospodářského růstu v eurozóně a do 
budoucna je nadále očekáváno pozvolné oživování v souladu s předpoklady prognózy. Toto 
oživení by mělo v následujících dvou letech sílit. Výhled cen výrobců i spotřebitelských cen se 
nicméně posunul směrem dolů, a je tak nadále utlumený, a to i přes mírně vyšší výhled cen
ropy. Na dezinflační tlaky reagovala ECB snížením své základní úrokové sazby, což se 
projevilo v poklesu výhledu 3M EURIBORu na celém horizontu prognózy. Výhled kurzu eura 
vůči americkému dolaru se posouvá směrem k mírně silnějším úrovním evropské měny.

1.1  Vývoj základních exogenních faktorů

Aktuální předpověď zahraničního vývoje (HDP, CPI a PPI v efektivním vyjádření a kurzu 
USD/EUR) je založena na průzkumu Consensus Forecasts z 11. listopadu 2013 (CF11)4. 
Scénář sazeb 3M EURIBOR a cen ropy Brent a benzínu je zpracován na základě tržních 
výhledů k 2. prosinci 2013.

Výhled efektivního ukazatele HDP eurozóny zůstává na celém horizontu prognózy 
v souladu s RS07. V letošním roce se předpokládá tempo ekonomického růstu v efektivní 
eurozóně na hodnotě 0,5 %. Tempo růstu zahraniční poptávky by následně mělo v roce 2014 
zrychlit na 1,5 %, a dále na 1,9 % v roce 2015.

Výhled efektivního růstu cen výrobců (PPI) v eurozóně se v letošním roce posouvá 
o 0,1 procentního bodu směrem nahoru na hodnotu 0,2 %. V roce 2014 se očekává spolu 
s postupným ekonomickým oživením zrychlení růstu výrobních cen na 1,1 %. To je však 
o 0,4 procentního bodu pomalejší tempo ve srovnání s RS07. O 0,1 procentního bodu nižší 
tempo růstu výrobních cen se oproti RS07 očekává i v roce 2015, kdy výhled CF11
předpokládá zrychlení na 2,0 %.

                                                          
4  Prosincový CF bude k dispozici 13. prosince 2013 a bude zohledněn v MPD.

(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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Výhled efektivní inflace spotřebitelských cen (CPI) v eurozóně přináší oproti RS07
v letošním a příštím roce mírné snížení. V roce 2013 se tak očekává tempo růstu 
spotřebitelských cen na úrovni 1,6 %, tj. o 0,1 procentního bodu níže. Ve stejném rozsahu byl 
směrem dolů přehodnocen i výhled pro rok 2014 (na 1,7 %). Výhled pro rok 2015 zůstává 
beze změny na úrovni 2,1 %.

Na celém horizontu se očekává nižší výhled tržních úrokových sazeb 3M EURIBOR. To je 
dáno dalším uvolněním měnové politiky ECB v podobě snížení základní refinanční sazby 
z 0,5 % na 0,25 % dne 7. listopadu. V letošním roce se průměrná hodnota zahraničních 
úrokových sazeb 3M EURIBOR očekává stejně jako v RS07 na úrovni 0,2 %. Na rok 2014 již 
dochází k přehodnocení 3M EURIBORu o 0,1 procentního bodu směrem dolů na úroveň 
0,3 % a v roce 2015 by se měla tato sazba dále zvýšit na 0,5 %, což je ale o 0,3 procentního 
bodu méně, než činil předpoklad RS07. Tržní výhled zahraničních úrokových sazeb na celém 
horizontu prognózy odpovídá očekáváním analytiků oslovených v rámci listopadového CF, 
kteří v horizontu tří měsíců rovněž předpokládají zahraniční úrokové sazby 3M EURIBOR na 
úrovni 0,2 %, resp. 0,3 % v horizontu jednoho roku. Většina analytiků oslovených v rámci 
listopadového CF zároveň očekává stagnaci základní refinanční sazby ECB na současné 
úrovni 0,25 % minimálně do konce září 2014.

Výhled kurzu amerického dolaru vůči euru odráží dosavadní vývoj na finančních trzích. 
Na celém horizontu prognózy se tak očekává silnější kurz eura přibližně o 1 %, avšak i nadále 
se předpokládá trend jeho pozvolného oslabování. V letošním roce by tak průměrná hodnota 
kurzu amerického dolaru vůči euru měla dosáhnout 1,33 USD/EUR. V roce 2014 by kurz eura 
vůči americkému dolaru měl oslabit na úroveň 1,31 USD/EUR, a v roce 2015 se pak 
předpokládá další postupné oslabení kurzu až na úroveň kolem 1,28 USD/EUR.

U výhledu ceny ropy Brent dle termínovaných tržních kontraktů došlo k mírnému 
přehodnocení směrem nahoru. Sklon futures křivky nicméně zůstává lehce klesající, i když se 
mírně zploštil. Cena ropy Brent by měla postupně poklesnout z aktuálních hodnot na 
104 USD/b. v roce 2015. To je také přibližně v souladu s očekáváním analytiků oslovených 
v rámci listopadového CF, kteří v horizontu dvanácti měsíců předpokládají rovněž lehký 
pokles ceny ropy Brent na úroveň kolem 106 USD/b.

1.2  Eurozóna

Ve třetím čtvrtletí letošního roku v eurozóně pokračovala pomalá obnova hospodářského 
růstu. Tempo mezičtvrtletního růstu HDP se snížilo o 0,2 procentního bodu na 0,1 % 
v důsledku poklesu příspěvku čistého vývozu. Naproti tomu meziroční pokles HDP se dále 
zmírnil z -0,6 % na -0,4 % díky tomu, že zvolnění poklesu domácí poptávky převážilo nad 
omezením příspěvku čistého vývozu.

Podle listopadového CF bude ve čtvrtém čtvrtletí pokračovat slabý mezičtvrtletní 
ekonomický růst na hladině okolo 0,2–0,3 %. Meziroční pokles se změní v růst o maximálně 
0,5 %. Listopadový CF lehce zmírnil očekávaný meziroční ekonomický pokles za celý letošní 
rok na -0,3 % a pro příští rok ponechal svůj výhled růstu o 0,9 %. Zhruba stejný výhled pro 
HDP zveřejnily také ECB, EK, MMF a OECD. Přitom dosavadní údaje z ekonomiky zatím 
příznivě nevyznívají, když pokračuje snižování průmyslové výroby a maloobchodního obratu. 
Nezaměstnanost sice v říjnu poklesla proti září o 0,1 procentního bodu, ale meziročně byla 
o téměř půl procentního bodu vyšší.
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V listopadu byla podle předběžného odhadu Eurostatu přerušena řada tří poklesů inflace za 
sebou a růst cen zrychlil o 0,2 procentního bodu na 0,9 %. Bylo to způsobeno především 
nižším propadem cen energií a vyšším růstem cen služeb. Také jádrová inflace se zvýšila na 
1 %. Listopadový CF poněkud snížil svůj odhad celoroční inflace na letošní rok na 1,4 % a na 
příští rok na 1,3 %. O nízkých inflačních tlacích svědčí také prohlubující se propad cen 
průmyslových výrobců, které se v říjnu meziročně snížily o 1,4 %.

Efektivní inflace CPI v eurozóně a celková 
inflace HICP pro eurozónu (mzr. v %)

Efektivní a celkový HDP v eurozóně 
(mzr. v %)

Po listopadovém snížení základní měnověpolitické sazby ECB o 0,25 procentního bodu na 
0,25 % byla na prosincovém zasedání sazba ponechána na stávající úrovni. V listopadu byla 
měnověpolitická sazba snížena v reakci na inflaci klesající k 1 %, očekávané pomalé oživení 
v eurozóně a nízkou dynamiku měnových a úvěrových agregátů. Rada guvernérů ECB také 
zopakovala (v listopadu i prosinci) své prohlášení k budoucím úrokovým sazbám (forward 
guidance) a potvrdila tedy, že „očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na stávající 
nebo nižší úrovni po delší dobu“.

V listopadu se Rada guvernérů zabývala též situací na peněžním trhu a rozhodla 
o pokračování v Hlavních refinančních operacích (MRO) s fixní sazbou a plným uspokojením 
předložených požadavků minimálně do poloviny roku 2015. Stejné podmínky budou platit 
i pro Speciální refinanční operace a pro tříměsíční Dlouhodobější refinanční operace (LTRO). 
Úroková sazba na tyto operace se bude odvíjet od průměrné sazby z MRO za odpovídající 
období.

Prosincové jednání rady guvernérů potvrdilo, že inflační tlaky v eurozóně jsou ve 
střednědobém horizontu utlumené a inflační očekávání v souladu s cílem ECB pro růst cen. 
Na základě prognózy předložené ECB je také očekávána nízká dynamika hospodářského 
vývoje (postupné zrychlování růstu HDP, ale pouze na 1,5 % v roce 2015) a nízká inflace.

Tempo růstu německé ekonomiky se ve třetím čtvrtletí 2013 mezičtvrtletně zmírnilo
o 0,4 procentního bodu na 0,3 % v důsledku toho, že snížení příspěvku čistého vývozu bylo 
výraznější než zvětšení podpory růstu ze strany posilující domácí poptávky. V případě 
meziročního vývoje však nárůst domácí poptávky převážil nad poklesem čistého vývozu 
a meziroční tempo růstu HDP se mírně zvýšilo na 0,6 %. Pro čtvrté čtvrtletí listopadový CF 
očekává zrychlení mezičtvrtletního i meziročního ekonomického růstu, když odhaduje, že 
tempo růstu HDP za celý letošní rok dosáhne 0,5 %. V příštím roce pak zrychlí na 1,7 % 
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zejména díky obnovení relativně výrazného růstu investic a poněkud méně silnému zrychlení 
spotřeby domácností.

V Německu se v říjnu tempo růstu spotřebitelských cen dále snížilo na 1,2 % díky hlubšímu 
poklesu cen energií a zpomalené dynamice cen potravin a služeb. Pro celý letošní rok 
listopadový CF očekává inflaci na úrovni 1,6 % a v následujícím roce její nárůst na 1,8 %.

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

Mezičtvrtletní i meziroční dynamika slovenské ekonomiky se ve třetím čtvrtletí 2013 proti 
předchozímu období téměř nezměnila. Díky tomu, že byl pokles investic částečně
kompenzován mírným nárůstem příspěvku čistého vývozu (vzhledem k poklesu dovozu při 
stagnaci vývozu), snížil se mezičtvrtletní růst HDP jen o 0,1 procentního bodu na 0,2 % 
a meziroční růst stagnoval na úrovni 0,7 %. Růst HDP za celý letošní rok dosáhne podle 
listopadového CF 0,9 %, ale v příštím roce dojde k výraznému zrychlení jeho dynamiky na 
2,2 %. Hlavními faktory zlepšeného hospodářského vývoje by měly být přechod investic 
z poklesu k růstu a vyšší růst spotřeby domácností.

V listopadu došlo k již šestému poklesu inflace v řadě v důsledku prohlubujícího se snižování 
cen energií a zpomalování růstu cen potravin. Podle listopadového CF by inflace za celý 
letošní rok měla dosáhnout 1,6 % s mírným nárůstem na 1,7 % v příštím roce.

1.3  Cena ropy

Cena ropy Brent v říjnu a na začátku listopadu klesala. Ve druhém listopadovém týdnu se 
pohybovala pod 104 USD/barel, poté ale začala růst a v prvním prosincovém týdnu překročila 
hranici 112 USD/barel, což bylo zhruba tříměsíční maximum. Cena ropy WTI začala růst až 
na konci listopadu, mimo jiné vlivem zveřejnění plánovaného data zprovoznění ropovodu 
Keystone XL na začátku příštího roku. To by mělo vést k vyšší poptávce po ropě WTI ze 
strany rafinerií na jihovýchodě USA.

Nárůst cen ropy od poloviny předchozího měsíce byl dán oživením poptávky po ropě 
a výpadky dodávek ze zemí OPEC, především Libye. V prvním prosincovém týdnu za růstem 
ceny stálo dále prohlášení OPEC, že nezvýší cíl těžby pro první pololetí 2014, i přes vyšší 
plánované dodávky z Iráku, Íránu a Libye. K růstu dále přispěly příznivé ekonomické 
indikátory z  USA (nejrychlejší růst zpracovatelského průmyslu za 2 a půl roku, růst počtu 
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nových pracovních míst a objednávek, revize růstu HDP za třetí čtvrtletí) a Číny (zrychlení 
růstu HDP, růst ve zpracovatelském průmyslu na 18 měsíčním maximu). Ženevská dohoda 
velmocí s Íránem o jeho jaderném programu neměla po počátečním mírném poklesu na cenu 
ropy vliv, protože se v krátkém období nedá očekávat zvýšení dodávek z Íránu. Dohoda 
znamená pro krátkodobý výhled pouze to, že se vývoz z Íránu nebude nadále snižovat vlivem 
nových sankcí.

Ekonomické oživení se již promítá do dat o skutečné poptávce po ropě. Na jejich základě 
revidoval OPEC ve své listopadové zprávě svoji prognózu růstu poptávky směrem nahoru. 
V tomto roce by poptávka měla růst o 0,9 mil. barelů za den a v příštím roce o 1,04 mil. 
barelů za den. Podobně i IEA o něco zvýšila očekávaný růst poptávky – na asi 1 mb/d v roce 
2013 a 1,1 mb/d v roce 2014, a to díky zlepšujícímu se stavu globální ekonomiky. Výhled 
cen ropy na základě futures kontraktů se oproti scénáři ze 7.SZ posunul mírně směrem 
nahoru, i nadále je ale klesající. Na konci roku 2014 by se cena Brentu měla pohybovat na 
107 USD/b a na konci roku 2015 lehce nad 100 USD/b.

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

Ceny ropy Brent a benzínu na burzách 
ARA (CZK/litr)

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

Od konce července 2013 byla sazba 3M EURIBOR relativně stabilní. Poté na začátku 
listopadu nejdříve klesla pod 0,22 % a následně lehce korigovala k úrovni 0,24 % na konci 
prvního prosincového týdne. Na vývoji tříměsíční sazby se podepsalo zejména snížení 
základní sazby ECB na nové historické minimum. Z ostatních potenciálních nástrojů dalšího 
uvolnění měnových podmínek v eurozóně pak členové Rady guvernérů zmínili kromě nákupů 
aktiv, dalšího snížení repo sazby na nulu a dlouhodobých refinančních operací v pozměněné 
formě i záporné depozitní sazby. Následná řada vyjádření předchozí tón korigovala a sazby 
opět vzrostly. K posunu přispěl také dále se snižující objem přebytečné likvidity, která 
v posledním listopadovém týdnu klesla na nové minimum od září 2011 (159 mld. EUR). 
Podle předběžných údajů přitom pokles přebytečné likvidity na začátku prosince dále zrychlil. 

Ve sledovaném období došlo k mírnému poklesu domácí tříměsíční sazby, což při relativní 
stabilitě eurové sazby vedlo k poklesu jejich rozpětí až na 0,14 p.b. v prvním prosincovém 
týdnu. Rozdíl ve výnosech desetiletých swapů se již od konce června bez výrazného trendu 
pohybuje u hodnot blízko nuly. Úrokový diferenciál v případě desetiletých dluhopisů sice 
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v závěru druhého čtvrtletí klesal, ale od října je patrný nárůst až na současné hodnoty okolo 
0,6 p.b. Prosincový výhled pro tříměsíční sazby očekává další pokles diferenciálu v horizontu 
jednoho roku stejně jako říjnová předpověď. Nově ale bude dle tržních výhledů pokles rozpětí 
pokračovat také ve druhé polovině roku 2015 a to dále do záporných hodnot. Důvodem je 
výraznější přehodnocení výhledu domácích sazeb v porovnání s eurovými. 

Rozdíl korunových a eurových výnosů 
(p.b.)     

Tržní výhled rozpětí CZK 3M – EUR 3M
(p.b.)

Kurz amerického dolaru vůči euru byl ve sledovaném období bez jednoznačného trendu. 
V průběhu září a října americký dolar vůči euru oslaboval, ale v listopadu se směr krátkodobě 
obrátil. Následné posílení eura vrátilo kurz zpět na úroveň 1,36 USD/EUR na začátku 
prosince. V USA pokračují diskuze ohledně omezování nákupů cenných papírů Fedem, 
zejména s ohledem na nově zveřejněné pozitivní předstihové indikátory a údaje z trhu práce. 
Naopak snížení základní sazby ECB odráží snahu dále uvolnit měnové podmínky v eurozóně. 
Po tomto oznámení euro vůči dolaru výrazně oslabilo, ale následné komentáře snížily 
spekulace na zavedení dalších nástrojů ze strany ECB a euro opět posílilo. Listopadový 
výhled CF ovšem očekává v horizontu 12 měsíců oslabení eura vůči dolaru o 4,4 % na 
1,28 USD/EUR.
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2 Vývoj veřejných rozpočtů

Aktuální údaje o hospodaření vládního sektoru potvrzují očekávání, že v roce 2013 dojde ke 
snížení deficitu vládního sektoru pod 3 %, což umožní ukončit v termínu Proceduru při 
nadměrném schodku. Výhled na roky 2014 a 2015 je zatížen nejistotou související s aktuálním 
formováním vládní koalice po předčasných volbách a budoucím směřováním její fiskální 
politiky. Fiskální výhled, který bude plně konzistentní se scénářem používání devizového 
kurzu jako nástroje měnové politiky, bude zpracován v rámci příští prognózy. Nyní je 
k dispozici hrubá kvantifikace dopadu tohoto scénáře na hlavní fiskální veličiny. 

V roce 2013 by měl dle stávající prognózy vládní deficit klesnout na 2,6 % HDP v důsledku 
přijatých konsolidačních opatření.5 V souhrnu prognóza očekává v letošním roce záporný 
příspěvek fiskální politiky k vývoji ekonomické aktivity ve výši přibližně 0,6 procentního 
bodu, tj. zhruba na úrovni minulého roku. Vládou na konci listopadu navržená aktualizace 
zákona o státním rozpočtu na letošní rok zapracovává výpadek některých plánovaných příjmů 
(zejména z aukce na volné rádiové kmitočty a prodeje emisních povolenek), což by však mělo 
být v hotovostním pohledu vyrovnáno jinými příjmy či úsporami v jiných kapitolách 
(zejména v kapitole Státní dluh). Celkově by nemělo být ohroženo letošní snížení deficitu 
hospodaření vládního sektoru pod 3 % HDP, které umožní v příštím roce ukončit v termínu 
Proceduru při nadměrném schodku (EDP).6

V roce 2014 je prozatím očekáván mírný pokles vládního deficitu na 2,5 % HDP, což bude 
převážně dáno obnovením růstu ekonomické aktivity.7 Prognóza zohledňuje pokračující 
dopad konsolidačních opatření přijatých v roce 2012 (např. nižší valorizace důchodů) 
a harmonizační úpravy nepřímých daní, avšak jejich restriktivní působení na ekonomický růst 
bude vyvažováno zesilujícím oživením vládních investic a pokračujícím mzdovým růstem 

                                                          
5 Ve výrazném meziročním snížení vládního deficitu oproti roku 2012 se odráží též finanční vyrovnání 

s církvemi, které jednorázově prohloubilo schodek v sektoru vlády dle metodiky ESA 95 v minulém roce. 
6 Aktuální údaje o pokladním plnění SR ke konci listopadu 2013 ukazují, že v meziročním srovnání došlo 

k prohloubení schodku o 1,5 mld. Kč na 79,4 mld. Kč. Celkové příjmy vzrostly meziročně o 4,1 mld. Kč 
(tj. o 0,4 %), celkové výdaje o 5,6 mld. Kč (tj. o 0,5 %). Podle prosincové zprávy MF o hospodaření SR lze 
očekávat, že rozpočtovaný schodek na letošní rok ve výši 100,0 mld. Kč nebude překročen.  

7 HDP v alternativě roste o něco rychleji než v základním scénáři, s nímž byl konzistentní výrazný pokles tržních 
úrokových sazeb znatelně do záporných hodnot. Alternativní fiskální prognóza poněkud rychlejší oživení 
ekonomiky a trhu práce plnohodnotně postihuje na příjmové straně, nicméně na výdajové straně není průsak 
úplný z důvodu neprovedení některých iteračních kroků s jádrovým predikčním modelem, které bude možné 
provést až při zpracování příští prognózy. 

2011 2012 2013 2014 2015

Saldo vládního sektoru                   

(ESA 95, ČNB)

v % HDP -3.2 -4.4 -2.6  -2,5 (-2,5)  -2,6 (-2,4)

Upravené saldo *                             

(ESA 95, ČNB)

v % HDP -3.0 -2.9 -2.6  -2,5 (-2,5)  -2,6 (-2,4)

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    

(ESA 95, ČNB)

v % HDP -3.3 -2.4 -1.8  -1,8 (-1,9)  -2,3 (-2,1)

Fiskální pozice (ECSB) **** v p.b. 1.4 0.9 0.7  -0,1 (0,0)  -0,4 (-0,2)

Strukturální saldo (metoda EK) ***     

(ESA 95, ČNB)

v % HDP -3.3 -2.4 -1.5  -1,5 (-1,6)  -2,2 (-1,8)

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. 1.3 0.9 0.9  0,0 (0,0)  -0,7 (-0,2)

*    upraveno o mimořádné jednorázové operace 

**   cyklicky očištěné saldo dle metodiky ESCB (upravené o mimořádné jednorázové operace)

***  cyklicky očištěné saldo dle metodiky EK (metoda založená na produkční funkci, upravené o mimořádné jednorázové operace)

**** měří meziroční změnu strukturálního salda (kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi)

7. SZ (alternativa)



15

v nepodnikatelské sféře. V roce 2014 tak bude celkové působení fiskální politiky přibližně 
neutrální až lehce restriktivní.

V roce 2015 vstoupí dle platné legislativy v účinnost daňová reforma8, která povede ke 
značnému poklesu příjmů z přímých daní (o 0,7 % HDP). Fiskální politika by tak měla být
v roce 2015 mírně expanzivní s kladným příspěvkem k vývoji ekonomické aktivity ve výši 
přibližně 0,3 procentního bodu.

Novou informací od zpracování prognózy je schválení zákonných opatření Senátu nově 
ustavenou Poslaneckou sněmovnou (zákon o změně daňových zákonů, o zdravotním 
pojistném a o dani z nabytí nemovitých věcí), jež byla do stávající prognózy již zapracována.
Začátkem prosince zahájila Poslanecká sněmovna projednávání zákona o státním rozpočtu na  
rok 2014 a v prvním  čtení odsouhlasila jeho základní parametry podle návrhu předloženého 
vládou v demisi. Celkové příjmy, výdaje a výše schodku SR se tak již v dalších krocích 
projednávání ve sněmovně nebudou měnit. Příjmy se mají proti schválenému rozpočtu na 
letošní rok zvýšit o 1,7 %, tj. o 18,5 mld. Kč, výdaje vzrostou o 2,7 %, tj. o 30,5 mld. Kč. 
Schodek SR by se tak proti letošnímu rozpočtu zvýšil o 12,0 mld. Kč na 112 mld. Kč. 
Nicméně představitelé stran, jež zřejmé budou součástí vládní koalice, avizovali záměr 
prosadit ve druhém čtení v PSP změny ve struktuře příjmových a výdajových položek ve 
prospěch stimulace ekonomiky a úspor v běžných výdajích státního aparátu.

Dosluhující vládou v demisi nově zvažovaná mimořádná valorizace důchodů v roce 2014 
a změna valorizačního schématu by byla rizikem ve směru zvýšení vládního deficitu v roce 
2014 a v letech následujících.

Hlavní nejistotou fiskální prognózy pro roky 2014 a 2015 však zůstává politický vývoj, 
související s aktuálním formováním vládní koalice po předčasných volbách a budoucím 
směřováním její fiskální politiky. 

                                                          
8 Reforma zahrnuje zejména změny v přímých daních, příspěvcích na sociální zabezpečení, snížení registračního 

limitu pro plátce DPH a zvýšení limitů daňového odpočtu z darů.
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III. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN

1  Trh práce

Ve třetím čtvrtletí 2013 podle očekávání dále pokračoval proces přizpůsobování trhu práce 
předchozímu útlumu ekonomické aktivity především prostřednictvím snižování úvazků. 
Celková zaměstnanost zpomalila meziroční růst, po přepočtu na plné úvazky se počet 
zaměstnanců dále snížil. Obecná míra nezaměstnanosti mezičtvrtletně i meziročně stagnovala. 
Nárůst počtu registrovaných nezaměstnaných a pokles populace v produktivním věku vedly 
v souladu s prognózou k dalšímu růstu podílu nezaměstnaných osob. Růst mezd 
v podnikatelské sféře byl i nadále velmi nízký, jeho sezonně očištěná mezičtvrtletní hodnota 
byla zhruba na prognóze. Růst mezd v nepodnikatelské sféře zřetelně zpomalil.
Národohospodářská produktivita práce meziročně nadále klesala, v porovnání s predikcí však 
mírněji. Mzdová náročnost produktu rostla jen slabě a oproti prognóze byla mírně nižší. 
Říjnová a listopadová data ukazují na pokračující mezičtvrtletní zvýšení podílu 
nezaměstnaných osob. Celkově trh práce působí ve srovnání s prognózou ze 7.SZ zhruba 
neutrálně.

Srovnání predikce se skutečností

Meziroční růst celkové zaměstnanosti (podle metodiky VŠPS) ve třetím čtvrtletí 2013 
zpomalil na hodnotu 0,7 %9, když predikce ze 7.SZ očekávala jeho výraznější tempo. 
V mezičtvrtletním měřítku celková zaměstnanost po šesti čtvrtletích růstu poklesla, a to 
o 0,3 %. Při pohledu na strukturu zaměstnanosti byl pozorován pokračující meziroční nárůst 
počtu zaměstnanců10, který byl ovšem ovlivněn zejména zvyšujícím se využíváním částečných 
úvazků11. Tato data jsou v souladu s pozorovaným nárůstem počtu zaměstnanců ve službách, 
které jsou charakteristické relativně vyšším podílem částečných úvazků. Kladný příspěvek 
počtu zaměstnanců k meziročnímu růstu celkové zaměstnanosti byl pak částečně 
kompenzován dalším meziročním poklesem počtu podnikatelů (o 0,5 %).

Z hlediska jednotlivých odvětví národního hospodářství (podle metodiky VŠPS) přispěl 
k meziročnímu růstu zaměstnanosti i ve třetím čtvrtletí 2013 nejvýznamněji sektor služeb. 
V jeho rámci rostla zaměstnanost především v tržních službách, zatímco v netržních službách 
růst zaměstnanosti téměř odezněl. Zhruba nulový příspěvek vykázaly obě váhově méně 
                                                          
9   V absolutním vyjádření jde o meziroční nárůst o 33,1 tis. osob.
10   Včetně členů produkčních družstev.
11 Za první pololetí roku 2013 došlo při růstu celkové zaměstnanosti k meziročnímu nárůstu smluv na kratší 

pracovní dobu, zatímco počet zaměstnaných na plnou pracovní dobu poklesl.

UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 11/13 7.9(Q) 7.7

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let,s.o.) 10/13 . 6.9

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let, s.o.) III/13 7.0 7.0

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) III/13 1.2 0.7

z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev III/13 2.1 0.9

             ostatní zaměstnaní III/13 -2.6 -0.5

Nominální měsíční mzda v ČR celkem - ČSÚ (mzr. změna v %) III/13 1.2 1.3

z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) III/13 1.0 1.4

             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) III/13 2.0 0.8

Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 10/13 . 2.6

Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 10/13 . -3.6

NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95) III/13 1.0 0.7

NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95) III/13 . -0.4

NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95) III/13 . -3.5

Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95) III/13 -2.0 -1.1

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

Pramen: MPSV, ČSÚ
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významná odvětví (stavebnictví a zemědělství). Naproti tomu v průmyslu se zaměstnanost 
v porovnání s minulým čtvrtletím meziročně snížila výrazněji.

Přepočtený počet zaměstnanců na plné úvazky ve třetím čtvrtletí 2013 poklesl nepatrně
více, než předpokládala prognóza (meziročně o 1,2 %). K tomu přispěl především pokračující 
výrazný pokles v podnikatelské sféře, který byl jen částečně kompenzován dalším růstem 
v nepodnikatelské sféře. V souladu s predikcí se úvazek na zaměstnance dále snižoval, ale 
o něco slabším tempem.

Po sezonním očištění obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO) ve třetím 
čtvrtletí stagnovala jak meziročně, tak i mezičtvrtletně, když dosáhla hodnoty 7 %. Tento 
vývoj byl v souladu s predikcí ze 7.SZ. Podle posledních dostupných dat za říjen obecná míra
nezaměstnanosti aktuálně lehce poklesla k hodnotě 6,9 %.

Naopak sezonně očištěný podíl nezaměstnaných osob v průměru za třetí čtvrtletí 2013 dále 
rostl, a to až na hodnotu 7,9 %. To bylo dáno souběhem pokračujícího poklesu populace 
v produktivním věku a dalšího nárůstu registrovaných uchazečů o zaměstnání. Jejich počet 
byl přitom ve třetím čtvrtletí 2013 nejvyšší od roku 1993. Podle říjnových a listopadových dat 
by se měl podíl nezaměstnaných osob v souladu s prognózou ze 7.SZ ve čtvrtém čtvrtletí 
v průměru dále zvýšit. 

Vývoj Beveridgeovy křivky poukazuje ve shodě s očekáváním na postupný nárůst počtu 
nezaměstnaných při jen slabě rostoucím počtu volných pracovních míst. Podíl nově hlášených 
uchazečů o zaměstnání na počtu nezaměstnaných zůstává na mírně vyšší hladině než podíl 
vyřazených zaměstnanců z evidence ÚP.

Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení 
uchazeči z evidence úřadů práce

Beveridgeova křivka

Poznámka: sezonně očištěné údaje

Pramen: MPSV, propočet ČNB

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

Průměrná mzda v ČR celkem meziročně vzrostla o 1,3 %. Tato hodnota je jen lehce nad 
predikcí ze 7.SZ a její růst byl dán především o něco rychlejší dynamikou průměrné mzdy 
v podnikatelské sféře při zřetelně pomalejším růstu mezd v nepodnikatelské sféře. V reálném 
vyjádření se celková mzda meziročně téměř nezměnila (růst jen o 0,1 %). Mediánová mzda
se meziročně nominálně zvýšila o 1,5 %. Utlumený růst průměrné mzdy a nadále klesající 
přepočtený počet zaměstnanců znamenal zhruba stagnaci celkového objemu nominálních 
mezd a platů podle podnikové statistiky ČSÚ.
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Nízký růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře ze druhého čtvrtletí pokračoval i ve třetím 
čtvrtletí, kdy se mzdy v průměru zvýšily o 1,4 % meziročně12 (reálně o 0,2 %), což bylo 
v porovnání s prognózou o 0,4 p.b. víc. Průměrná mzda se zvýšila především v odvětví
vzdělávání, ubytování a stravování, mírně pak také ve zpracovatelském průmyslu. V ostatních 
odvětvích byla mzdová dynamika buď velmi umírněná, popřípadě záporná jako v případě 
stavebnictví či některých odvětvích služeb. Mezičtvrtletní vývoj mezd v podnikatelské sféře 
za třetí čtvrtletí po očištění dat o sezonnost a jednorázové vlivy (růst o 0,4 %) naopak 
odpovídá prognóze. Na mírně rychlejším meziročním růstu sezonně očištěných mezd oproti 
prognóze ze 7.SZ se tak podílela revize dat za první pololetí 2013. Podle říjnových údajů 
dynamika průměrné mzdy v průmyslu mírně zrychlila na 2,6 %13, ovšem při o jeden den 
větším počtu pracovních dní než ve stejném období loňského roku.

Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře ve třetím čtvrtletí 2013 zmírnila svou meziroční 
dynamiku na 0,8 %. Tato hodnota byla v porovnání s predikcí výrazně nižší. Z odvětvového 
pohledu pokračoval i ve třetím čtvrtletí výrazný růst mezd v profesních, vědeckých 
a technických činnostech14 a v menší míře potom ve vzdělávání. Naopak ve zdravotnictví 
mzdy stagnovaly a ve veřejné správě a obraně opětovně poklesly. Reálná průměrná mzda 
v nepodnikatelské sféře byla meziročně nižší o 0,4 %.

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

Vývoj nominálních mezd
(mzr.  v %)

Pramen: ČSÚ Pramen: ČSÚ

Meziroční růst nominálních jednotkových mzdových nákladů15 v souladu s predikcí dále 
zvolnil. Tento růst (o 0,7 %) byl dán především vývojem ve službách (zejména netržních), 
který byl částečně kompenzován poklesem NJMN v průmyslu a ve stavebnictví.

I ve třetím čtvrtletí pokračoval pokles produktivity práce na zaměstnaného. Ten byl 
v porovnání s predikcí mírnější, když nižší než očekávaný meziroční růst zaměstnanosti byl 
doprovázen mírnějším poklesem ekonomické aktivity. 

  

                                                          
12 Tento růst mohl být částečně ovlivněn i větším fondem pracovní doby, neboť ve třetím čtvrtletí byly 3 

pracovní dny navíc oproti stejnému období předchozího roku.
13   Jedná se o údaj z podniků s 50 a více zaměstnanci, bez agenturních zaměstnanců.
14   Růst mezd dosáhl 4,6 %.
15   Tento údaj je počítán na sezonně neočistěných datech.
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NJMN v metodice ESA 95
(mzr. v %)

Produktivita práce v metodice ESA 95
(mzr. v %)

Pramen: ČSÚ, propočet ČNB

Poznámka: NJMN celkem jsou podílem objemu mezd a HDP 
v kupních cenách (zohledňují vliv daní a dotací), zatímco NJMN 
v jednotlivých odvětvích jsou podílem objemu mezd a hrubé 
přidané hodnoty v daném odvětví v základních cenách

Pramen: ČSÚ, propočet ČNB

2  Ekonomická aktivita a její složky

Pokles meziročního reálného HDP se ve třetím čtvrtletí 2013 dále zmírnil, oproti prognóze ze 
7.SZ však byl výraznější. V mezičtvrtletním vyjádření ekonomická aktivita překmitla do 
lehkého poklesu. V rámci jednotlivých výdajových složek přispěl k meziročnímu poklesu HDP 
zejména čistý vývoz v kombinaci s nadále výrazně utlumeným vývojem fixních investic. Tyto
vlivy byly pouze částečně kompenzovány kladnými příspěvky změny stavu zásob a spotřeby 
vlády. Předstihové indikátory z úvodu čtvrtého čtvrtletí ukazují na pokračující posilování 
průmyslové produkce podpořené také dvouciferným růstem zakázek ze zahraničí. Na druhé 
straně i nadále pozorujeme meziroční pokles maloobchodních tržeb bez motoristického 
segmentu, a to navzdory nárůstu spotřebitelského indikátoru důvěry v posledních měsících.
Celkově tak hodnotíme vývoj ekonomické aktivity oproti prognóze ze 7.SZ jako mírně 
protiinflační.

Meziroční pokles sezonně očištěného HDP se ve třetím čtvrtletí 2013 zmírnil (na -1,3 %), 
v mezičtvrtletním měřítku však ekonomická aktivita po růstu z předchozího čtvrtletí opětovně 
překmitla do záporných hodnot (na -0,1 %). Prognóza ze 7.SZ očekávala pro třetí čtvrtletí 
znatelnější zmírnění meziročního poklesu HDP při předpokladu mírného mezičtvrtletního 
růstu. Publikované hodnoty jsou v meziročním vyjádření oproti predikci o 0,5 p.b. nižší.

-10

-5

0

5

10

15

I/09 I/10 I/11 I/12 I/13

celkem průmysl
stavebnictví tržní služby
netržní služby

-10

-5

0

5

10

15

I/09 I/10 I/11 I/12 I/13

celkem
průmysl
stavebnictví
tržní služby
netržní služby

Ukazatel (s. c., sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce ze 7. SZ Skutečnost

Hrubý domácí produkt III/2013 -0,8 -1,3

Spotřeba domácností III/2013 1,3 -0,1

Spotřeba vládních institucí III/2013 0,6 2,6

Hrubá tvorba kapitálu III/2013 -9,4 -1,7

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu III/2013 -4,5 -5,6

Zásoby vč. cenností (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) III/2013 -1,1 0,9

Vývoz zboží a služeb III/2013 0,8 -0,2

Dovoz zboží a služeb III/2013 0,1 1,8

Čistý vývoz zboží a služeb (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) III/2013 0,6 -1,5

Průmyslová výroba 10/13 . 5,8

Stavební výroba 10/13 . -1,0

Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu 10/13 . 1,1
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K odchylce od prognózy přispěly jednotlivé složky HDP značně diferencovaně. Nejvýrazněji 
ve směru nižší než očekávané ekonomické aktivity působil záporný příspěvek čistého exportu, 
který byl tažen jak překmitem vývozu zboží a služeb do záporných hodnot, tak i znatelným 
meziročním nárůstem dovozu. Na druhé straně byl tento efekt částečně kompenzován zřetelně
mírnějším než očekávaným meziročním poklesem celkových investic. Na tom se podílelo
výrazné neočekávané obnovení stavu zásob, naopak fixní investice poklesly oproti prognóze 
o něco více. Spotřeba domácností byla pod prognózou, což však bylo téměř plně vyváženo
vyšší než očekávanou spotřebou vládních institucí. 

Z pohledu zdrojů HDP došlo ve třetím čtvrtletí 2013 k opětovnému prohloubení meziročního 
poklesu hrubé přidané hodnoty (o 1,2 p.b.), když s výjimkou odvětví peněžnictví 
a pojišťovnictví se hrubá přidaná hodnota snížila nebo stagnovala ve všech ostatních 
odvětvích. Na prohloubení poklesu hrubé přidané hodnoty se při již tradičně záporném 
příspěvku stavebnictví, těžebního průmyslu a energetiky podílel rovněž velkoobchod, 
zpracovatelský průmysl i některá odvětví služeb.    

Růst HDP (s.c., sez. oč., mezičtvrtletní 
změny v %)

Růst HDP (s.c., sez. oč., meziroční změny 
v %)

Meziroční pokles reálné spotřeby domácností ve třetím čtvrtletí 2013 téměř plně odezněl (na 
-0,1 %), v mezičtvrtletním vyjádření se však spotřeba domácností opětovně snížila, a to 
o 0,7 %. Na vývoj reálné spotřeby domácností přitom i nadále měly vliv zejména klesající 
výdaje na předměty krátkodobé spotřeby, ke kterým se ve třetím čtvrtletí přidal pokles výdajů
za služby. Naproti tomu již druhé čtvrtletí za sebou pokračovalo lehké oživování výdajů na 
předměty dlouhodobé spotřeby. Tyto údaje jsou v souladu s vývojem sezonně očištěných 
reálných tržeb v maloobchodě bez motoristického segmentu, kde byl na jedné straně 
pozorován meziroční pokles tržeb za potraviny a na druhé straně nárůst tržeb za 
nepotravinářské zboží. Růst deflátoru spotřeby domácností se ve třetím čtvrtletí opětovně 
mírně snížil (na 1,1 %). Objem mezd a platů za třetí čtvrtletí 2013 vykázal podle národních 
účtů meziroční růst o 0,3 %, což bylo nepatrně nad očekáváním prognózy ze 7.SZ. 
Disponibilní důchod za třetí čtvrtletí tak bude mít na základě těchto informací pravděpodobně 
rychlejší dynamiku než soukromá spotřeba, což za jinak neměnných okolností implikuje 
nárůst míry úspor domácností16.

Reálná i nominální spotřeba vlády ve druhém čtvrtletí 2013 opětovně zrychlila (na rozdíl od 
předpokladů prognózy) svůj meziroční růst (shodně na 2,6 %). Deflátor spotřeby vlády tak 
v meziročním vyjádření zhruba stagnoval.

                                                          
16  Sektorové účty budou spolu s třetím odhadem HDP (T+90) publikovány 9. ledna 2014.
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Meziroční pokles reálné hrubé tvorby kapitálu po sezonním očištění se ve třetím čtvrtletí 
2013 znatelně zmírnil (na -1,7 % oproti -11,6 % ve druhém čtvrtletí 2013). Za tímto vývojem
stálo především výrazné obnovení stavu zásob.17 Společně s revizí dat o vývoji změny stavu 
zásob za první dvě čtvrtletí letošního roku tak došlo k narovnání dlouhodobější nerovnováhy 
trajektorií hrubé tvorby kapitálu a fixních investic. Vývoj fixních investic při pokračujícím 
mezičtvrtletním i meziročním poklesu nadále přispíval do meziroční dynamiky HDP výrazně 
záporně (-1,3 p.b.). Podle věcného členění přispěly k poklesu fixních investic s výjimkou 
nehmotných fixních aktiv všechny ostatní složky, z toho nejvýrazněji již delší dobu klesající 
investice do budov a staveb.

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

Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 
kapitálu k mzr. růstu (v p.b.) 

Obnovení stavu dovozně náročných zásob ovlivnilo rovněž dynamiku reálného dovozu zboží 
a služeb, který ve třetím čtvrtletí 2013 meziročně vzrostl o 1,8 %. Naopak, vývoz zboží 
a služeb mírně meziročně poklesl. Nenaplnily se tak předpoklady prognózy ze 7.SZ, které 
očekávaly promítnutí informací o nových průmyslových zakázkách ze zahraničí a o oživující 
ekonomické aktivitě v Německu do vývoje exportu již ve třetím čtvrtletí. Čistý vývoz tak měl 
k meziročnímu poklesu HDP záporný příspěvek ve výši 1,5 p.b. Nárůst stavu zásob je však 
v souladu s aktuálními předstihovými indikátory vývoje ekonomiky, které naznačují pro 
druhou polovinu letošního roku zvýšenou poptávku po výrobních vstupech. To indikuje 
potenciál výraznějšího nárůstu exportu v závěru letošního roku.

Průmyslová produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) ve třetím čtvrtletí 2013 po 
dlouhé době zaznamenala meziroční růst (o 3,9 %). V mezičtvrtletním měřítku také vzrostla 
(o 2,2 %). Meziroční růst produkce byl výsledkem kombinace růstu tržeb z přímého vývozu 
i domácích tržeb. Zvýšení bylo ve třetím čtvrtletí rovněž pozorováno u dynamiky nových 
zakázek, kdy se na tomto růstu podílely jak nové zakázky ze zahraničí, tak i z tuzemska.  Data 
za říjen letošního roku tento vývoj potvrzují, když zvyšování průmyslové produkce (o 3,5 %) 
je doprovázeno zřetelným růstem zakázek ze zahraničí (o 13,5 %) i z tuzemska (o 2,9 %). 
Současně se tento stav odráží i v říjnovém růstu tržeb za prodej vlastních výrobků, přičemž
tržby z přímého vývozu se zvyšovaly, zatímco domácí průmyslové tržby vykázaly pokles.

Stavební produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) zmírnila ve třetím čtvrtletí 2013 
svůj meziroční pokles (na -8,2 %), přičemž v mezičtvrtletní dynamice vykázala růst 
(o 1 %). Nadále tak pokračoval výrazný útlum stavební produkce, který byl způsoben jak 
meziročním poklesem pozemního, tak především dvouciferným poklesem inženýrského 
stavitelství. Možnost zlepšení přitom nenaznačují ani říjnové údaje potvrzující pokles 
                                                          
17  Prognóza předpokládala obnovení stavu zásob až v průběhu roku 2014, 7.SZ však avizovala nejistotu ohledně 

jeho intenzity a načasování. 
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stavební produkce, a to o 1 %, ani počty vydaných stavebních povolení, které již od února 
letošního roku nepřetržitě klesají a v říjnu vykázaly propad o 22,6 % (jehož výše je ovšem 
ovlivněna především efektem základny).

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (sezonně očištěné ve stálých 
cenách) se ve třetím čtvrtletí 2013 meziročně mírně zvýšily (o 0,8 %), v mezičtvrtletním 
měřítku taktéž vzrostly (o 0,7 %). Za tímto výsledkem stál především nárůst tržeb 
v motoristickém18 segmentu. V říjnu 2013 pak došlo k dalšímu zlepšení situace 
v motoristickém segmentu, když dále vzrostly jak tržby za prodej, tak i za opravy motorových 
vozidel. Naproti tomu tržby v nemotoristickém segmentu prohloubily svůj pokles vlivem 
snížení tržeb ve všech sledovaných skupinách.

Jestliže ve třetím čtvrtletí 2013 souhrnný indikátor důvěry vzrostl, potom v listopadu 
zaznamenal další znatelný nárůst především vlivem zvýšení indikátoru důvěry spotřebitelů. 
Tento indikátor se tak dostal na nejvyšší hodnotu za více jak tři poslední roky. Stále silná 
růstová dynamika poprvé od první poloviny roku 2010 přivedla spotřebitelský indikátor nad 
hodnoty podnikatelského indikátoru, který se v průběhu uvedeného období pohyboval 
znatelně výše, ale na rozdíl od spotřebitelského indikátoru obnovuje svůj růst postupněji. 
Slabý nárůst podnikatelského indikátoru v listopadu je přitom důsledkem nárůstu dvou dílčích 
indikátorů důvěry za průmysl a služby. Další dva dílčí ukazatele za stavebnictví a obchod 
poklesly, respektive stagnovaly.

Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) naznačují 
slabé oživování ekonomické aktivity, když ve třetím čtvrtletí 2013 výkony a výkonová 
spotřeba opět zmírnily svůj meziroční pokles a účetní přidaná hodnota posílila svůj růst (na 
6 %). Při pokračujícím snižování počtu zaměstnanců ve třetím čtvrtletí objem vyplacených
mezd jen mírně vzrostl. Tento slabý růst osobních nákladů spolu s pokračujícím poklesem 
výkonové spotřeby a faktickou stagnací tržeb vedly k tomu, že hrubý provozní přebytek dále 
zrychlil svůj růst (na 12,7 %).

Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)
19

                                                          
18 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.

19  Údaje do 3.Q 2012 jsou semidefinitivní, od 4.Q 2012 předběžné.
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3  Platební bilance

Běžný účet platební bilance dosáhl ve 3.čtvrtletí 2013 schodku, který byl oproti očekávání 
o necelých 7 mld. Kč nižší. Odchylka od predikce byla důsledkem mírnějšího schodku bilance 
výnosů projevujícího se nižší hodnotou dividend vyplacených nerezidentům. Přebytek 
kapitálového účtu byl oproti predikci o více než 29 mld. Kč vyšší v důsledku jednorázového 
převodu mezi nefinančními podniky, který predikce nezahrnovala. 

Ve třetím čtvrtletí 2013 dosáhl běžný účet platební bilance schodku 29,1 mld. Kč a jeho roční 
klouzavý poměr k HDP se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zmírnil na -1,7 % (roční 
klouzavý poměr běžného a kapitálového účtu k HDP činil 0,9 %). Schodek běžného účtu se 
podobně jako v předchozím čtvrtletí meziročně snížil, a to o více než 19 mld. Kč. Zmírnění 
celkového schodku souviselo především s vývojem bilance výnosů. 

Ve třetím čtvrtletí 2013 dosáhla výkonová bilance přebytku 48,5 mld. Kč, který se páté 
čtvrtletí v řadě meziročně zvyšoval. Tentokrát však bylo jeho zvýšení jen velmi mírné. 
K růstu přebytku výkonové bilance přispěl pouze pokračující růst přebytku obchodní bilance 
(o 4,4 mld. Kč). Souvisel s kladnou meziroční změnou směnných relací, jejíž dopad byl 
zhruba z poloviny korigován vývojem v reálném vyjádření. Nominální obchodní obrat přešel 
po meziročním poklesu v prvním pololetí opět do růstu. Růst obchodního obratu o 4,5 % byl 
výrazně ovlivněn obnoveným růstem dovozu zboží, souvisejícím se zastavením poklesu 
celkové domácí poptávky. Byl spojen s růstem dovozu pro mezispotřebu a pro konečnou 
spotřebu, zatímco dovozy pro investiční užití nadále klesaly. Při pokračujícím mírném růstu 
vnější poptávky k meziročnímu zvýšení obchodního přebytku nejvýrazněji přispěl růst 
přebytku strojů a dopravních prostředků. Ve směru zmírnění přebytku výkonové bilance 
působil na rozdíl od předchozích dvou čtvrtletí pokles přebytku bilance služeb. Byl ovlivněn 
hlavně meziročním poklesem přebytku cestovního ruchu, především v důsledku růstu výdajů 
rezidentů na zahraniční cesty. 

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

Roční klouzavé úhrny obchodní bilance 
podle SITC (vybrané skupiny, v mld. Kč, 
dle přeshraniční statistiky)
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Bilance výnosů dosáhla schodku 74,8 mld. Kč, který se meziročně snížil o více než 
17 mld. Kč. Nejvýznamnější složku celkové bilance nadále představoval schodek výnosů 
z přímých investic (-78,6 mld. Kč). Rovněž zmírnění celkového schodku bylo především 
spojeno se snížením schodku výnosů z přímých investic z důvodu nižší hodnoty zisku 
reinvestovaného v ČR a nižších výplat dividend nerezidentům. Schodek (-2,8 mld. Kč) 
zaznamenaly rovněž běžné převody, zejména v souvislosti se schodkem soukromých 
převodů. Kapitálový účet skončil historicky nejvyšším čtvrtletním přebytkem ve výši 
54,2 mld. Kč, který se meziročně zvýšil o téměř 48 mld. Kč. Byl výsledkem čistého čerpání 
příjmů z rozpočtu EU (25,6 mld. Kč) a jednorázového příjmu (1,5 mld. USD), souvisejícího 
s výsledkem mezinárodní arbitráže mezi nefinančními podniky v plynárenství.     

Finanční účet skončil ve třetím čtvrtletí 2013 schodkem 33,9 mld. Kč, a to v důsledku 
čistého odlivu ostatních, portfoliových i přímých investic. Čistý odliv přímých investic 
dosáhl vlivem vyššího odlivu než přílivu 6,8 mld. Kč. Hrubý odliv do zahraničí představoval 
téměř 9 mld. Kč a byl spojen především s předpokládanou hodnotou reinvestovaného zisku. 
Celkově mírný příliv investic do ČR byl ovlivněn vysokým splácením úvěrů zahraničním 
mateřským společnostem, které téměř vyvážilo investice do základního kapitálu a hodnotu 
reinvestovaného zisku. Meziroční změna v tocích ostatního kapitálu (úvěrů na straně přílivu) 
také nejvýrazněji přispěla ke změně toků přímých investic, která dosáhla téměř 51 mld. Kč.   

Čistý odliv portfoliových investic dosáhl obdobné výše jako u přímých investic 
(-7,1 mld. Kč). Nejvýznamnější operace představovaly nákupy zahraničních cenných papírů 
nerezidenty, na kterém se zhruba ze dvou třetin podílely nákupy dluhopisů. Držba 
tuzemských cenných papírů nerezidenty se naopak nepatrně snížila. Odprodej tuzemských 
dluhových cenných papírů byl téměř kompenzován nákupem tuzemských akcií. Meziroční 
změna v tocích portfoliových investic, přesahující 35 mld. Kč, ponejvíce souvisela s absencí 
významnějších emisí dluhopisů na zahraničních trzích. Také ostatní investice dosáhly čistého 
odlivu, a sice 21,1 mld. Kč. K celkovému schodku přispěl hlavně čistý odliv v sektoru 
měnových finančních institucí (-20,1 mld. Kč), související především se splácením 
krátkodobých vkladů nerezidentům. 

4 Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy

Inflace v listopadu lehce zrychlila na 1,1 %, přičemž byla jen nepatrně pod prognózou 
s použitím kurzu jako dalšího nástroje uvolňování měnové politiky. Na odchylce od prognózy 
se podílel zejména slabší než očekávaný růst cen potravin. Naopak pokles cen v rámci 
korigované inflace bez pohonných hmot byl oproti očekávání o něco mírnější. Rizika 
prognózy pro nejbližší měsíce jsou hodnocena jako velmi mírně protiinflační, když nižší 
výhled regulovaných cen nebude zcela kompenzován vyšším růstem cen pohonných hmot. 
Dynamika dovozních cen za září byla v souladu s prognózou, ceny průmyslových 
a zemědělských výrobců se v říjnu nacházely lehce pod ní, přičemž krátkodobá rizika vývoje 
jsou u těchto cenových okruhů zhruba neutrální.



25

4.1 Spotřebitelské ceny

Celková meziroční inflace se v listopadu 2013 lehce zvýšila na 1,1 %, a to z 1,0 % v září. 
Byla přitom o 0,1 p.b. nižší oproti scénáři používání kurzu jako dalšího nástroje uvolňování 
měnové politiky (resp. v souladu se základním scénářem prognózy). Za touto odchylkou stál 
především mírnější než očekávaný meziroční růst cen potravin. Ve stejném směru slabě 
působil i výraznější pokles cen pohonných hmot. Na druhé straně ceny v segmentu 
korigované inflace bez pohonných hmot klesaly ve srovnání s predikcí o něco mírněji.

Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní)

Meziroční růst regulovaných cen v listopadu nepatrně oslabil na 1,4 %, a to zhruba v souladu 
s prognózou. Aktualizovaný výhled regulovaných cen se posouvá směrem dolů, zejména 
v návaznosti na předpokládaný výraznější pokles cen elektřiny. Do těch se promítne pokles 
cen silové elektřiny na evropských burzách spolu se snížením příspěvků domácností na 
podporu obnovitelných zdrojů20 a také snížení distribučních poplatků. Celkový pokles cen 
elektřiny na počátku nadcházejícího roku je podle dostupných informací odhadován na 
10,2 %. Zároveň je nyní předpokládán mírnější nárůst cen vodného a stočného v příštím roce. 
V případě naplnění výše uvedených předpokladů se celková meziroční dynamika 
regulovaných cen na počátku příštího roku dostane do ještě více záporných hodnot, než 
předpokládala 7.SZ, kde setrvá po celý rok.

                                                          
20 Senát schválil 13.9.2013 vládní novelu, která omezuje podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie (OZE). Návrh zákona ukončuje podporu OZE uvedených do provozu od 1. ledna příštího roku. 
Snižuje rovněž příspěvek na podporu OZE, který spotřebitelé platí v ceně elektřiny.

       meziročně v % dopad odchylky

predikce 7.SZ skutečnost v p.b. do inflace*)

Index spotřebitelských cen 1.2 1.1 -0.12

Regulované ceny 1.5 1.4 -0.03

Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b . 0.1 0.1 0.00

Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b . 0.7 0.7 0.00

Čistá inflace 0.3 0.2 -0.10

Z toho:

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 2.6 2.1 -0.11

Korigovaná inflace bez PH -0.6 -0.5 0.04

Ceny pohonných hmot - čisté -1.4 -2.0 -0.02

Měnověpolitická inflace 0.4 0.3
 *) Odchylky jsou vypočítány z dat spotřebního koše ČSÚ a v případě celkové inflace se mohou mírně lišit od zaokrouhlených čísel ČSÚ.

    Odpočet od alternativního scénáře 7. SZ

listopad 13
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Celková meziroční inflace byla ovlivněna primárními dopady změn nepřímých daní
v souladu s prognózou. Jejich příspěvek dosáhl 0,8 procentního bodu, a to v návaznosti na 
zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod spolu se zvýšením spotřební daně na 
tabákové výrobky z počátku letošního roku. Rovněž v lednu příštího roku předpokládá 
prognóza harmonizační zvýšení spotřební daně u cigaret, jehož dopad do celkové inflace je 
kvantifikován na cca 0,25 p.b.21 Ohledně načasování schválení této úpravy vládou zatím 
panuje značná nejistota. Pozorované oslabení kurzu CZK/EUR si nad to pravděpodobně 
vyžádá dodatečné zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky pro splnění směrnice EU, a to  
buď ještě v průběhu roku 2014 a nebo v roce 2015. Z důvodu obvyklého předzásobení 
cigaretami pracujeme s opožděným, i když plným promítnutím této daňové změny do 
spotřebitelských cen.

Růst cen potravin se zmírnil na 2,1 % meziročně, přičemž přispěl nejvýrazněji k odchylce 
celkové inflace od prognózy směrem dolů. Do dynamiky cen potravin se přitom promítlo 
zejména obnovené meziroční snížení cen ovoce v říjnu. Ceny zemědělských výrobců 
vykázaly ve stejném měsíci hlubší meziroční pokles, než očekávala prognóza. Na druhé straně 
bude na ceny dovážených potravin působit pozorované oslabení měnového kurzu. Výhled 
světových cen agrárních komodit přitom zůstává zhruba neměnný. Rizika prognózy cen 
potravin tak v nejbližších měsících hodnotíme jako zhruba vyrovnaná.

Ceny potravin (mzr. v %)     Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %) 

   

Ceny pohonných hmot (mzr. v %) 

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.

                                                          
21 Česká republika je povinna s účinností od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek ve výši 

spotřební daně 90 eur na 1000 kusů všech cigaret. Podle směrnice je specifický požadavek nutné splnit 
v přepočtu podle kurzu koruny vůči euru, který je platný první pracovní den v říjnu 2013. Vzhledem 
k slabšímu kurzu CZK/EUR oproti loňskému roku, kdy byla přijata stávající právní úprava, je navrhováno 
výraznější zvýšení daně z tabákových výrobků.
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Korigovaná inflace bez pohonných hmot se oproti září posunula do méně záporných 
hodnot, přičemž v listopadu dosáhla -0,5 %. Bylo přitom možné pozorovat kompenzaci 
prohloubení meziročního poklesu cen obchodovatelných ostatních statků bez PH na straně 
jedné se zrychlením cen neobchodovatelných ostatních položek na straně druhé. V případě 
meziročního zrychlení cen neobchodovatelných ostatních položek šlo však částečně o vliv 
srovnatelné základny. Dynamika cen výrobců byla v říjnu ve srovnání s prognózou nižší, na 
druhé straně očekáváme v nejbližších měsících dopad pozorovaného oslabení měnového 
kurzu do hlavních determinant korigované inflace, zejména do dovozních cen komodit s vyšší 
přidanou hodnotou. Působení domácí ekonomické aktivity je přitom nadále protiinflační, což 
dokládá i pokračující slabý meziroční pokles spotřeby domácností ve třetím čtvrtletí, který se 
nachází pod aktuální prognózou. V souhrnu hodnotíme rizika výhledu korigované inflace bez 
pohonných hmot pro nejbližší měsíce jako neutrální.

Meziroční pokles cen pohonných hmot se v listopadu zmírnil na 2 %, přičemž byl oproti 
prognóze výraznější. V nejbližších měsících bude výhled vyšších světových cen ropy spolu 
s pozorovaným oslabením kurzu CZK/USD působit ve směru výraznější dynamiky cen 
pohonných hmot. Rizika jejich predikce tak hodnotíme jako mírně proinflační.

Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %)

4.2 Ostatní cenové okruhy

Dovozní ceny v průběhu třetího čtvrtletí nadále meziročně klesaly. V září se přitom jejich 
pokles zmírnil na -0,3 %, což bylo v souladu s minulou prognózou. Výrazně klesaly zejména 
ceny dovážených surovin, a to jak dovážených minerálních paliv a maziv (o 6,6 %), tak 
i ostatních neenergetických surovin (o 6,4 %). Naopak dovozní ceny komodit s vyšším 
stupněm zpracování po několikaměsíčním poklesu začaly v září znovu růst. V jejich rámci 
rostly především ceny strojů a dopravních prostředků (o 0,8 %) a průmyslového spotřebního 
zboží (o 1,8 %), zatímco ceny chemikálií a živočišných a rostlinných olejů nadále klesaly. 
Rovněž dovozní ceny polotovarů překmitly do kladných hodnot a v srpnu i září mírně rostly. 
Dovozní ceny potravin, nápojů a tabáku, které v červenci a srpnu vykázaly překvapivě vysoký 
růst, v září mírně zvolnily jeho tempo (na 6,5 %).
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Ceny průmyslových výrobců v říjnu meziročně stagnovaly, což bylo jen mírně pod 
prognózou (0,4 %). Tato odchylka je způsobena výraznějším než očekávaným poklesem cen 
ve zpracovatelském průmyslu. V této skupině výrobců ceny klesaly ve většině odvětví, 
nejvíce ceny koksu a rafinérských ropných produktů, chemických látek a farmaceutických 
výrobků. Pouze slabý růst cen byl naopak zaznamenán u dopravních prostředků, výroby 
nábytku, textilu a oděvů. Ceny potravin, nápojů a tabáku v říjnu výrazně zpomalily růst (na 
0,8 %) jako důsledek poklesu cen zemědělských výrobců v předchozích měsících. Poměrně 
rychlý růst si udržovaly ceny výrobců elektřiny, plynu a páry a v odvětví zásobování vodou 
(s celkovým příspěvkem 0,9 p.b.). V odvětví těžby a dobývání v září a říjnu zrychlil 
meziroční pokles cen (zhruba na 3 %).

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

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 
resp. příspěvky v p.)

Ceny zemědělských výrobců v říjnu meziročně prohloubily pokles na -3,3 %. V jejich rámci 
se v rostlinné výrobě prohloubil pokles cen na -8,6 %, když výrazně klesaly ceny obilovin 
a olejnin. V živočišné výrobě se cenový růst zmírnil na 6,6 %, přičemž v této kategorii byly 
vyšší zejména ceny mléka. Říjnový pokles cen zemědělských výrobců je oproti prognóze ze 
7.SZ výraznější, když prognóza očekávala na uvedený měsíc pokles pouze o 1,5 %. Pro celé 
4.čtvrtletí prognóza očekává pokles v průměru o 4,8 %. Výhled cen na světových trzích se 
téměř nemění, a rizika budoucího vývoje cen zemědělských výrobců jsou tedy zhruba 
neutrální.

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

Roční míra růstu peněžních agregátů M2 a M3 v říjnu 2013 zpomalila. Projevovalo se v tom 
nižší tempo růstu podnikových vkladů. Dynamika vysoce likvidních peněz zahrnutých v M1 
se snížila, zůstává však jedinou složkou přispívající k růstu M2. Roční míra růstu úvěrů 
soukromému sektoru přetrvává na nízkých hodnotách pohybujících se lehce nad 3 % 
při jen pozvolném zrychlování. Úrokové sazby z nových podnikových úvěrů přitom dále mírně 
klesly, sazby z nových úvěrů domácnostem po skončení předchozích marketingových kampaní 
slabě vzrostly. Uvedený vývoj byl zaznamenán v podmínkách poklesu některých sazeb 
finančního trhu.     

5.1 Peníze

Roční míra růstu peněžního agregátu M2 v říjnu 2013 zpomalila o 0,4 procentního bodu 
na 4,5 %. Vývoj M2 byl na počátku čtvrtého čtvrtletí 2013 v souladu s výhledem ze 7.SZ, 
který očekává, že růst M2 by se měl v tomto období pohybovat okolo 4,4 %. Peněžní agregát
M3 se v říjnu vyvíjel obdobně jako agregát M2, přičemž oproti průměru za eurozónu zůstává 
jeho dynamika o zhruba tři procentní body vyšší. Růst M2 byl na straně aktiv bankovního 
sektoru podporován růstem úvěrů soukromému sektoru a čistých zahraničních aktiv, i když 
ten v říjnu zpomalil. Rychlost obratu peněz podle aktuálních údajů za třetí čtvrtletí 2013 dále 
zřetelně klesala, což bylo doprovázeno stagnací nominálního HDP. 

Preference likvidity udržuje poměrně silný růst jednodenních vkladů zahrnutých v M1, 
přestože ten zpomalil na 8,2 %. Dynamika oběživa byla oproti tomu zhruba poloviční, i když 
s tendencí k postupnému zrychlování. Naopak termínované krátkodobé a dlouhodobé vklady 
(zahrnuté v agregátu M2-M1) klesaly. Z hlediska sektorové struktury vkladů zahrnutých 
v M2 zpomalila roční míra růstu vkladů nefinančních podniků na cca 5 %, a to zejména 
vlivem vývoje vkladů v některých průmyslových odvětvích. Roční míra růstu vkladů 
domácností se v říjnu mírně zvýšila na 2,5 %. U vkladů neměnových finančních institucí 
zůstává dynamika vysoká, aktuálně se však v důsledku snížení vkladů pojišťoven a penzijních 
fondů zmírnila na 29,4 %.  

Peněžní agregáty
(roční míry růstu v %)

Rychlost obratu peněz a nominální HDP
(roční míry růstu v %, čtvrtletní údaje, s.o.)
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5.2 Úvěry

Roční míra růstu úvěrů soukromému sektoru se v posledních měsících slabě zvýšila 
(v říjnu 2013 o 0,3 procentního bodu na 3,4 %). V tom se projevovala nepatrně vyšší 
dynamika úvěrů nefinančním podnikům (1,3 %). Lehce se zvýšily úvěry domácím 
podnikům i podnikům pod zahraniční kontrolou. Pokles krátkodobých úvěrů se zmírnil a růst 
úvěrů s delší splatností nepatrně zrychlil. Aktuální vývoj úvěrů tak odpovídá fázi ekonomiky 
nacházející se poblíž dna hospodářského cyklu. Hlavní příspěvek k dynamice podnikových 
úvěrů mají nadále úvěry poskytované do odvětví činností v oblasti nemovitostí (rostoucí však 
ve srovnání s předkrizovým obdobím výrazně nižším tempem), mírně rostou i úvěry průmyslu 
(těžba a dobývání a energetika), zemědělství a službám (velkoobchod a maloobchod a některé 
jiné činnosti). Úvěry do stavebnictví nadále klesaly. Na druhou stranu se prohloubil propad 
nově sjednaných podnikových úvěrů zejména v důsledku poklesu velkých úvěrů (s objemem 
nad 30 mil. Kč), a to i přes další snížení úrokových sazeb z těchto úvěrů. 22

Roční míra růstu úvěrů domácnostem v říjnu 2013 přetrvávala na úrovni 4,7 % vlivem 
vývoje obou složek, tj. úvěrů určených k financování bydlení i spotřeby. V rámci úvěrů 
na bydlení pokračovalo pozvolné zrychlování růstu hypotečních úvěrů, zatímco pokles úvěrů 
ze stavebního spoření se prohloubil. Objem nových hypoték se však aktuálně snížil. 
Dle Hypoindexu v říjnu klesl počet nových hypoték spojených s refinancováním stávajících 
úvěrů i hypoték na koupi a výstavbu nemovitostí. Investice do obydlí ve třetím čtvrtletí 2013 
nadále meziročně klesaly v reálném i nominálním vyjádření (o cca 1 %, resp. 3 %). Roční 
míra růstu spotřebitelských úvěrů od bank zůstala lehce nad 2 %, zatímco úvěry 
domácnostem poskytované nebankovními institucemi (leasingovými a splátkovými 
společnostmi) ve třetím čtvrtletí 2013 klesly o cca 2 %. Dynamika nových spotřebitelských 
bankovních úvěrů se rovněž snížila. 
                                                          
22 V eurozóně výsledky Šetření úvěrových podmínek bank ve třetím čtvrtletí 2013 ukazují zmírnění poklesu 

poptávky nefinančních podniků po úvěrech v důsledku snížení propadu potřeby financování fixních investic
(viz Monthly Bulletin ECB, November 2013). Poptávka domácností po úvěrech na spotřebu a bydlení začala 
pozvolna růst. Čisté zpřísnění úvěrových standardů u úvěrů podnikům a domácnostem na bydlení se snížilo. 
Hlavními faktory vývoje standardů byly u podniků zlepšení situace v bilancích bank a u domácností zmírnění 
rizikovosti klientů a zvýšená konkurence, i když první uvedený faktor zůstává z hlediska přísnosti standardů
u domácností významný. Vývoj úvěrů soukromému sektoru se v eurozóně v souladu s pozorovaným obratem 
hospodářského cyklu stabilizoval, přestože úvěry stále meziročně klesaly (v říjnu 2013 o cca 2 %; úvěry 
nefinančním podnikům se snížily o 3,7 % oproti růstu úvěrů domácnostem o 0,1 %). Nepříznivě na úvěry 
podniků působila slabá investiční aktivita podniků, využití vnitřních zdrojů a pokračující snaha 
o racionalizaci nákladů.         

Složky M2 a rozpětí úrokových sazeb
(roční toky v mld. Kč, rozpětí v p.b.)
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5.3 Klientské úrokové sazby

Klientské úrokové sazby z nových úvěrů se v říjnu 2013 vyvíjely diferencovaně. Zatímco 
u úvěrů nefinančním podnikům se v průměru mírně snížily, u úvěrů domácnostem slabě 
vzrostly. Uvedený vývoj byl zaznamenán v podmínkách poklesu některých sazeb finančního 
trhu (výnos desetiletého vládního dluhopisu se po předchozím zvyšování snížil na 2,3 %).23

Úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům v průměru dále mírně poklesla na 2 %, 
když se snížila sazba s krátkodobou fixací z velkých úvěrů (s objemem nad 30 mil. Kč) 
a v menší míře i z malých úvěrů. Sazba z malých úvěrů dosáhla 3 % a z velkých úvěrů 1,8 %. 
Rozpětí mezi uvedenými sazbami se zásadněji neměnilo, nadále se pohybuje nad svým 
dlouhodobým pozvolna klesajícím trendem. To ukazuje, že úvěrové podmínky u malých 
úvěrů zůstávají cyklicky zpřísněné oproti velkým úvěrům. Při stagnaci sazby 3M PRIBOR 
se rozpětí krátkodobých klientských a tržních sazeb v říjnu 2013 snížila.

                                                          
23 V eurozóně úrokové sazby z nových podnikových úvěrů v říjnu 2013 vzrostly lehce pod 3 %, u nových úvěrů 

domácnostem sazby s krátkodobou fixací slabě klesaly a s dlouhodobou fixací se většinou nepatrně zvýšily –
u úvěrů na bydlení se pohybují okolo 3 % a u spotřebitelských úvěrů v blízkosti 7 %.  

Úvěry nefinančním podnikům 
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U domácností průměrná úroková sazba z úvěrů na bydlení v říjnu 2013 nepatrně vzrostla, 
a to o 0,1 procentního bodu na 3,4 % (u hypoték na 3,2 %). Slabě se zvýšily sazby 
s krátkodobými i dlouhodobými fixacemi. V tom se projevovalo ukončení marketingových 
akcí největších bank a minulé zvyšování dlouhodobých sazeb finančního trhu. Úrokové sazby 
s fixací od jednoho roku do pěti, resp. deseti let však zůstávají na nižší úrovni oproti konci 
roku 2012, což se odráží ve zvyšování podílu těchto úvěrů na celkových nových úvěrech, a to 
na cca 77 %, resp. 7 % (též v důsledku refinancování starých úvěrů). Rozpětí klientských 
a tržních sazeb se mírně zvýšila. Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů v říjnu 2013 
vzrostla o 0,1 procentního bodu na 14,1 % (sazba RPSN dosáhla 15,2 %). Sazba 
z kontokorentních a revolvingových úvěrů se slabě zvýšila na 14,7 % a z úročeného úvěru 
z kreditních karet na 24,2 %. 

Úrokové sazby z klientských vkladů vykazovaly tendenci ke slabému poklesu s výjimkou 
sazby z vkladů s dohodnutou splatností, která zejména vlivem snahy velkých bank o jejich
zatraktivnění u dlouhodobých splatností nad dva roky vzrostla. 

Rozpětí klientských úrokových sazeb 
a sazeb finančního trhu    
(v p.b.)
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IV. NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH 

V dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí 2013 se tržní úrokové sazby na peněžním trhu i sazby 
s delší splatností mírně snížily. Sazba 3M PRIBOR i kurz koruny v průměru za dosavadní 
průběh čtvrtletí odpovídají alternativnímu scénáři používání kurzu. Koruna po zahájení 
intervencí skokově oslabila těsně nad hladinu 27 CZK/EUR, posléze spontánně dále mírně 
oslabovala a aktuálně se její kurz pohybuje lehce pod 27,5 CZK/EUR.

Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: alternativní scénář používání kurzu
a skutečnost

1  Domácí úrokové sazby

V dosavadním průběhu tohoto čtvrtletí se tržní úrokové sazby na peněžním trhu lehce snížily
vlivem přebytku korunové likvidity24 po zahájení devizových intervencí. Průměrná výše 
sazby 3M PRIBOR (do 11.12.) činila 0,4 %, tj. byla v souladu s hodnotou předpokládanou 
alternativním scénářem používání kurzu. Kladný sklon výnosové křivky peněžního trhu se 
mírně snížil. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba v průměru za dosavadní průběh čtvrtletí
dosahuje 0,4 p.b., po zahájení intervencí však mírně pokleslo a aktuálně se pohybuje těsně 
nad 0,3 p.b.

Sazby FRA po listopadovém zasedání bankovní rady klesly o 0,1 až 0,2 p.b. Vedle přebytku 
korunové likvidity projevujícím se v aktuálním poklesu sazby 3M PRIBOR se ve sníženém 
výhledu těchto sazeb zřejmě promítly také zveřejněné údaje o HDP a inflaci. Tržní výhled 
krátkodobých úrokových sazeb dle aktuálních kotací FRA kontraktů implikuje očekávanou 
přibližnou stabilitu sazeb 3M PRIBOR minimálně do třetího čtvrtletí 2014. To odpovídá 
převažujícímu očekávání na ponechání měnověpolitických úrokových sazeb na technicky 

                                                          
24 Banky ve větší míře začaly využívat dvoutýdenní repooperace i O/N depozitní facilitu, prostřednictvím 

kterých ukládají přebytečnou likviditu.

4.Q 2013 – alt. scénář 4.Q 2013 – skut. * 11.12. – skut.
3M PRIBOR 0,4 0,4 0,4
Kurz – CZK/EUR 26,4 26,5 27,4

*     průměr za čtvrtletí do 11.12.2013
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nulové hodnotě do stejné doby a nepatrně snížené prémii na peněžním trhu po zahájení 
intervencí. V celém horizontu se tržní výhled pohybuje nepatrně pod trajektorií těchto sazeb 
konzistentní s alternativním scénářem používání kurzu (viz graf v části I.2 Prognózy ostatních 
institucí). V úrokových sazbách s delší splatností se také projevila vyšší korunová likvidita. 
Snaha o její umístění (zesílená faktem, že 11.11. se konala poslední letošní aukce státních 
dluhopisů) tlačí sazby níže při vysokých objemech obchodů. Od listopadového zasedání 
bankovní rady pokles tuzemských výnosů SD dosáhl 0,1 až 0,3 p.b. s vyšší dynamikou 
v kratších splatnostech. Domácí sazby IRS se lehce snížily jen na krátkém konci křivky (se 
splatností 1R až 3R) – podobně jako sazby v zahraničí, které převážně klesaly vlivem dalšího 
uvolnění měnové politiky ECB a verbální podpory QE3 od několika představitelů Fedu; sazby 
nad 3R se vyvíjely bez jednoznačného trendu. 

Klientské úrokové sazby se příliš nezměnily. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů se 
v říjnu 2013 lehce zvýšila na 6,2 %, zatímco sazba z termínovaných vkladů stagnovala na 
1,8 %. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post 
dosahují 5,3 %, z pohledu ex ante 4,7 %.

2  Devizový kurz

Po zahájení intervencí ČNB kurz skokově oslabil z úrovně 25,8 CZK/EUR na hodnoty poblíž 
27 CZK/EUR. Poté postupně dále oslabil až na 27,5 CZK/EUR počátkem prosince (5.12.). 
Oslabení koruny vůči euru v dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí tak činilo 6,6 %; v rámci 
směnitelných měn bylo v tomto období nejvýraznější. Meziročně byla koruna oproti euru 
v dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí 2012 slabší o 4,4 %. Oproti alternativnímu scénáři 
používání kurzu jako nástroje měnové politiky ze 7.SZ (26,4 CZK/EUR na čtvrté čtvrtletí 
2013) je zatím kurz koruny v průměru nepatrně slabší. Jeho setrvání na hodnotách z počátku 
prosince po zbytek letošního roku by přitom vedlo ke slabšímu průměrnému kurzu ve 
srovnání s alternativním scénářem ze 7.SZ přibližně o jedno procento.

Vývoj nominálního kurzu CZK/EUR




































