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Předkládací zpráva

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

I.  SHRNUTÍ

1  Aktualizovaný scénář prognózy a jeho výsledná bilance rizik

Porovnání vůči prognóze z 1.SZ

Modelová simulace provedená na základě nových dat publikovaných od doby zpracování 1.SZ 
se z hlediska výhledu inflace posouvá na celém predikčním horizontu mírně směrem dolů, a to 
spolu se sníženým výhledem nominálních mezd v podnikatelské sféře v návaznosti na jejich 
nečekaně výrazný meziroční pokles ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku. Působení domácí 
ekonomiky je tak aktuálně hodnoceno jako ještě o něco více protiinflační než v prognóze z 1.SZ, 
a to navzdory výraznému pozitivnímu překvapení u HDP ve čtvrtém čtvrtletí, když jeho 
struktura byla při nečekaném oživení fixních investic neinflační. Ve stejném směru velmi slabě 
působí i nižší výhled cen průmyslových výrobců v efektivní eurozóně. Při předpokládané fixaci 
kurzu na hladině 27 CZK/EUR do počátku roku 2015 to vede po opuštění používání měnového 
kurzu jako nástroje měnové politiky k potřebě méně výrazného zvýšení úrokových sazeb oproti 
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scénáři z 1.SZ. V tom se zároveň odráží i snížený výhled 3M EURIBORu pro rok 2015. Při 
stabilitě rizikové prémie na mezibankovním trhu ve výši 0,3 p.b. by to v prvním čtvrtletí příštího 
roku znamenalo potřebu dvou zvýšení 2T repo sazby namísto tří, které pro toto období 
implikuje stávající prognóza. Kurz koruny je v dosavadním průběhu prvního čtvrtletí mírně 
slabší, než předpokládala prognóza. Jeho budoucí trajektorie se v aktuální simulaci oproti 
prognóze téměř nemění, když kurz po opuštění deklarované intervenční hladiny na počátku 
roku 2015 posílí o 0,60 CZK/EUR, aby následně dále zvolna posiloval na hodnotu 
26,20 CZK/EUR v závěru roku.

Nad rámec nových informací zachycených ve výše uvedené simulaci nejsou aktuálně patrná
výrazná rizika. Celkově tak nová domácí i zahraniční data potvrzují argumenty pro provedené 
oslabení kurzu koruny i komunikovaný závazek ČNB držet kurz poblíž hodnoty 27 CZK/EUR 
přinejmenším do začátku roku 2015. Nové údaje přitom naznačují, že opuštění výše uvedeného 
kurzového závazku skutečně nenastane dříve než na počátku příštího roku a potřeba celkového 
zpřísnění měnových podmínek by mohla být při exitu menší, což lze interpretovat i jako možnost 
jeho o něco pozdějšího načasování. 

U zahraničních veličin se výhled úrokových sazeb 3M EURIBOR1 posunul oproti 
předpokladu prognózy (RS01) lehce směrem dolů na delším horizontu (o 0,1 p.b. v příštím 
roce), a odráží tak očekávané pokračování uvolněné měnové politiky ECB při utlumeném 
budoucím vývoji cen bez zřetelných inflačních tlaků. Průměrná hodnota 3M EURIBOR by tak 
měla letos činit 0,3 % a v příštím roce pak vzrůst na 0,4 %. Výhled zahraniční poptávky 
vyjádřený meziročním růstem efektivního HDP v eurozóně se vlivem příznivějších dat za čtvrté 
čtvrtletí 2013 posouvá pro nejbližší období mírně nahoru, v průměru za letošní a příští rok se 
však výhled ekonomické aktivity nemění, když se i nadále očekává růst na hodnotách 
1,5 v letošním resp. 2,0 % v příštím roce. Výhledy efektivního vývoje cen průmyslových 
výrobců v eurozóně se v letošním roce posouvají mírně směrem dolů. I nadále se nicméně 
očekává, že se dynamika průmyslových cen v průběhu druhého čtvrtletí vymaní ze záporných 
hodnot a bude pozvolna směřovat k 2% hodnotě v závěru roku 2015. Výhled efektivní CPI 
inflace v eurozóně se posouvá směrem dolů na celém sledovaném horizontu, a to zejména 
vlivem nižších cen energií pro domácnosti a očekávané slabší spotřebitelské poptávky. 
Očekávané ceny ropy se v letošním i příštím roce posouvají o 2 USD/barel výše, z hlediska 
eurových i korunových cen ropy však v opačném směru působí posun výhledu kurzu 
UDS/EUR směrem ke slabšímu dolaru.

Trh práce zůstal i v posledním čtvrtletí loňského roku zřetelně utlumený, když výraznější 
oživení ekonomické aktivity se v něm v důsledku obvyklých zpoždění prozatím projevilo jen 
málo. Meziroční pokles mezd v podnikatelské sféře byl v souladu s očekáváním prognózy 
ovlivněn efekty srovnávací základny roku 2012 z důvodu daňové optimalizace, avšak i po 
očištění o odhad tohoto vlivu by meziroční dynamika mezd byla lehce záporná, což je zřetelně 
pod prognózou. V mezičtvrtletním srovnání přitom sezonně očištěné mzdy výrazně poklesly. 
Mzdový růst v nepodnikatelské sféře meziročně zůstal na slabých hodnotách ze třetího čtvrtletí 
a oproti prognóze byl rovněž nižší. Předstihové indikátory z průmyslu i stavebnictví z počátku 
letošního roku však indikují obnovení mzdového růstu v podnikatelské sféře. I nadále se 
zřetelně projevoval vliv přizpůsobování předchozímu útlumu ekonomické aktivity 
prostřednictvím zkracování úvazků, když celková zaměstnanost ve čtvrtém čtvrtletí sice 
nepatrně zrychlila svůj meziroční růst, ale po přepočtu na plné úvazky se počet zaměstnanců 
nadále meziročně snižoval stejným tempem jako ve třetím čtvrtletí. Obecná míra 

                                                          
1 Aktuální výhled zahraničního vývoje je založen na publikaci Consensus Forecasts (CF03) z 10. března. Tržní 

výhledy (3M EURIBOR, cena ropy Brent) byly zpracovány ke stejnému datu.
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nezaměstnanosti stagnovala a nacházela se jen mírně pod prognózou. Naproti tomu sezonně 
očištěný podíl nezaměstnaných osob ve čtvrtém čtvrtletí 2013 v souladu s prognózou rostl, a to 
v důsledku poklesu populace v produktivním věku při dalším růstu již tak vysokého počtu 
nezaměstnaných. V prvních dvou měsících letošního roku se ovšem nárůst tohoto podílu 
zastavil. 

Ekonomická aktivita za čtvrté čtvrtletí vykázala výrazné zrychlení, když se HDP 
mezičtvrtletně zvýšil o 1,9 % a meziročně překmitl do růstu o 1,3 %. V souhrnu za rok 2013 
ekonomika poklesla o 0,9 %. Oproti prognóze, která očekávala ve čtvrtém čtvrtletí loňského 
roku jen slabý překmit do kladného meziročního růstu, ekonomika vzrostla o 1,2 p.b. rychleji. 
Vykázaná data byla ovlivněna očekávaným efektem předzásobení cigaretami, který se naplnil 
zhruba v souladu s prognózou. Ke zřetelně lepšímu ekonomickému výkonu oproti prognóze 
pak přispěl především nečekaný růst fixních investic a dále mírně vyšší spotřeba domácností. 
Naopak čistý vývoz se na dosaženém růstu podílel oproti prognóze méně. Předstihové 
indikátory z počátku letošního roku vysílají signály o pokračujícím oživování ekonomiky. 
Vedle příznivých indikátorů o průmyslové produkci a vývoji zakázek ze zahraničí pokračuje 
i oživení tržeb v maloobchodě, kde se kromě dominantního motoristického segmentu udržel 
kladný růst i v nemotoristickém segmentu, a po dvou letech došlo k mírnému oživení rovněž ve 
stavebnictví. Všechny tyto indikátory potvrzují prognózou očekávané oživení ekonomiky 
tažené oživující zahraniční a v menší míře i domácí poptávkou s podporou uvolněných 
měnových podmínek.

V souhrnu je tak působení domácí ekonomiky v modelové simulaci ještě o něco více 
protiinflační oproti prognóze z 1.SZ. Na tom se v největší míře podílí zřetelně výraznější pokles 
mezd ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Rychlejší než očekávané oživení domácí ekonomické
aktivity ve stejném období přitom není prozatím interpretováno jako proinflační faktor 
vzhledem k tomu, že souvisí zejména s vyšším růstem fixních investic. 

Celková meziroční inflace se na počátku letošního roku v důsledku odeznění primárních 
dopadů změn DPH a poklesu regulovaných cen v souladu s prognózou skokově snížila na 
velmi nízká kladná čísla, když v lednu i únoru dosáhla pouze o 0,2 %. Prognóza z 1.SZ přitom 
očekávala hodnotu o 0,2 p.b. vyšší. Odchylka od prognózy byla dána především hlubším 
propadem regulovaných cen, což bylo jen částečně vykompenzováno vyššími cenami potravin. 
Nižší pozorovaná inflace spolu s nižším výhledem regulovaných cen a naopak nepatrně vyššími 
daněmi z cigaret rozloženými v delším časovém období vede ve výše uvedené simulaci 
k posunu prognózy mírně protiinflačním směrem. 

V dosavadním průběhu prvního čtvrtletí letošního roku úrokové sazby 3M PRIBOR 
stagnovaly a jejich průměrná výše 0,4 % byla v souladu s prognózou. Rozpětí 3M PRIBOR –
2T repo sazba se rovněž pohybuje v souladu s prognózou těsně nad 0,3 p.b. 

Měnový kurz za dosavadní průběh prvního čtvrtletí dosáhl průměrné hodnoty 
27,40 CZK/EUR, když v počátku tohoto období se pohyboval na slabších hodnotách (do 
27,60 CZK/EUR). Počínaje polovinou února kurz koruny opět mírně posílil, a přiblížil se tak 
zpět k prognózovaným hodnotám. Aktuálně se kurz opět pohybuje na mírně slabších hodnotách 
oproti prognóze. Vývoj kurzu ve sledovaném období byl v souladu s asymetrickou povahou 
kurzového závazku, k jehož dosažení nebyly ve sledovaném období potřebné faktické 
intervence na devizových trzích. Udržení kurzu poblíž stávající úrovně 27,50 CZK/EUR ve 
zbývající části prvního čtvrtletí a případně i v dalším čtvrtletí by přitom znamenalo mírně
proinflační riziko prognózy z 1.SZ.
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2 Prognózy ostatních institucí

Analytici očekávají v letošním roce cca 2% růst HDP a jeho zrychlení v příštím roce. Inflační 
očekávání v ročním horizontu se od začátku letošního roku pohybují mírně nad 2% cílem ČNB, 
očekávání v tříletém horizontu jsou stabilní na hladinách jen nepatrně nad cílem. Na 
březnovém zasedání bankovní rady žádný z analytiků nepředpokládá změnu nastavení 
úrokových sazeb ani intervenční hladiny kurzu, přičemž v ročním horizontu analytici očekávají 
kurz na hodnotě 26,9 CZK/EUR. Tržní výhled úrokových sazeb implikuje jejich nepatrný nárůst 
ve druhé polovině letošního roku a v celém horizontu se pohybuje lehce nad prognózou ČNB.

Ke dni odevzdání 2.SZ byla publikována dvě šetření, na základě kterých je možné provést 
standardní srovnání s prognózou z 1.SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační 
očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 13.3.) a Foreign Exchange Consensus Forecasts 
(FECF, uzávěrka 11.3.). U šetření Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF) využíváme 
údaje za únor (uzávěrka 17.2.).

Srovnání prognózy ČNB z 1.SZ s prognózami ostatních institucí

rok 2014 rok 2015
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/13 1,9 1,8
 1/14 1,9 1,9 2,8 2,6 2,6
 2/14 1,9 1,9 2,5 2,5
 3/14 2,1 2,6

rok 2014 rok 2015
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/13 2,3 2,4
 1/14 2,2 2,3 4,2 2,9 3,4
 2/14 2,1 2,3 2,8 3,3
 3/14 2,2 3,0

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 12/13 26,6 26,9 26,8
 1/14 27,3 (I/14) 27,2 26,4 26,9 26,9
 2/14 27,4 27,0 26,9
 3/14 27,4 26,9 26,9

kurz     

CZK/EUR

aktuální čtvrtletí
ČNB

2,7

2,2

mzdy             

(%) ČNB

HDP               

(%) ČNB

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 12/13 1,7 2,1 2,1 2,6
 1/14 2,8 (I/15) 2,3 2,1
 2/14 2,3 2,1
 3/14 2,4 2,1

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

 12/13 0,1 0,4 0,7
 1/14 0,7 (I/15) 0,1 1,0 (I/15)   0,5 0,7
 2/14 0,1 0,6 0,7
 3/14 0,2 0,8

horizont 1R
úrokové sazby 

(%) 2T REPO

ČNB

horizont 3R
ČNB

inflace           

(%)
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Analytici předpokládají v letošním roce cca 2% růst HDP, v příštím roce by dle jejich 
očekávání měl ekonomický růst dále zrychlit. V souvislosti s tím se také v jejich výhledu 
urychluje růst mezd. Převážně domácí analytici oslovení v rámci šetření IOFT i převážně 
zahraniční analytici oslovení v rámci šetření FECF očekávají v ročním horizontu kurz na 
hodnotě 26,9 CZK/EUR, tj. vůči současným hodnotám kolem 27,4 CZK/EUR o 1,8 % silnější.
Na březnovém zasedání bankovní rady žádný z analytiků nepředpokládá změnu intervenční 
hladiny kurzu. Inflační očekávání v ročním horizontu se od začátku letošního roku pohybují 
mírně nad 2% cílem ČNB, očekávání v tříletém horizontu jsou v posledních měsících stabilní, 
a to jen nepatrně nad cílem. Na březnovém zasedání BR ČNB všech jedenáct analytiků 
oslovených v rámci šetření IOFT předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. 
V ročním horizontu čtyři analytici předpokládají nárůst 2T repo sazby na 0,25 % a jeden 
analytik na 1,05 %, ostatní neočekávají změnu nastavení základních úrokových sazeb ČNB. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb ze stávající 
prognózy ČNB. Výhled sazeb FRA implikuje nepatrný nárůst sazeb 3M PRIBOR ve druhé 
polovině letošního roku, což zhruba odpovídá převažujícímu očekávání na ponechání 
měnověpolitických úrokových sazeb na technicky nulové hodnotě minimálně do konce roku 
2014 při zachování aktuální výše prémie na peněžním trhu. V celém uvedeném horizontu se 
tržní výhled pohybuje lehce nad trajektorií sazeb ze stávající prognózy ČNB.

Srovnání sazeb FRA s trajektorií sazeb z prognózy ČNB (v %)

a) kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 19.3.2014

0,00

0,25

0,50

0,75

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

prognóza ČNB (1.SZ)  FRA a)
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů

1. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt (s.o.) IV/13 0,1 1,3

Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.) IV/13 0,4 0,7

Výdaje vlády na konečnou spotřebu (s.o.) IV/13 2,3 2,1

Tvorba hrubého kapitálu (s.o.) IV/13 -6,4 0,3

Hrubá tvorba fixního kapitálu (s.o.) IV/13 -3,1 2,7

Změna stavu zásob a cenností (příspěvky do mzr. růstu v p.b.) IV/13 -0,8 -0,5

Vývoz zboží a služeb (s.o.) IV/13 4,4 3,5

Dovoz zboží a služeb (s.o.) IV/13 3,4 3,2

Vývoz zboží (národní pojetí)  1/14 12,9 (Q) 17,8

Dovoz zboží (národní pojetí)  1/14 11,5 (Q) 12,0

Obchodní bilance (národní pojetí) (mld. Kč)  1/14 49,0 (Q) 15,5

Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  1/14 31,0 (Q) 25,9

Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  1/14 . 7,7

Index spotřebitelských cen  2/14 0,4 0,2

Ceny průmyslových výrobců  1/14 -0,1 -0,7

Ceny zemědělských výrobců  1/14 -5,3 -4,0

Vývozní ceny  1/14 5,5 (Q) 4,7

Dovozní ceny  1/14 3,8 (Q) 2,9

Podíl nezaměstaných osob  2/14 8,7 (Q) 8,6

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.)  1/14 . 7,0

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.) IV/13 6,9 6,8

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS IV/13 0,7 0,8

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev IV/13 1,0 1,3

          ostatní IV/13 -0,7 -1,3

Průměrná nominální mzda IV/13 -0,1 -1,8

Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře IV/13 -0,7 -2,4

Průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře IV/13 2,5 0,8

Průměrná nominální mzda v průmyslu  1/14 . 4,6

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  1/14 . 5,0

Roční míra růstu peněžní zásoby (M2)  1/14 4,5 (Q) 4,2

Průmyslová produkce (s.o.)  1/14  . 5,6

Stavební produkce (s.o.)  1/14  . 2,3

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (s.o.)  1/14  . 5,8

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

meziročně v %
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II. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 

1  Vnější prostředí

Ve čtvrtém čtvrtletí 2013 růst HDP eurozóny zrychlil a také v letošním a příštím roce se 
očekává v souladu s předpoklady prognózy jeho další zvyšování. Výhled cen průmyslových 
výrobců se nicméně posunul pro letošní rok níže, a to i přes vyšší výhled dolarové ceny ropy, 
když ten bude kompenzován očekávaným silnějším kurzem eura vůči dolaru. Výhled inflace 
spotřebitelských cen se posunul také níže. Na březnovém jednání ponechala ECB nastavení 
své měnové politiky beze změny, a to i přes výrazné odchýlení inflace směrem dolů od cíle na 
celém horizontu prognózy. Výhled pro 3M EURIBOR se nicméně v souvislosti s očekáváním 
přetrvávajících utlumených inflačních tlaků posunul na delším konci prognózy směrem dolů. 
Nečinnost ECB a lepší data HDP eurozóny ve čtvrtém čtvrtletí mohly stát za aktuálním 
relativně výrazným posílením eura vůči dolaru. Na horizontu prognózy je však v souladu 
s dlouhodobými fundamenty očekáváno postupné oslabení eura.

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. března 2014 (CF03). Scénář 
sazeb 3M EURIBOR a cen ropy Brent a benzínu je zpracován na základě tržních výhledů ke 
stejnému datu.

Výhled efektivního ukazatele HDP eurozóny se posouvá na kratším horizontu prognózy 
mírně směrem nahoru, zejména vlivem rychlejšího růstu pozorovaného ve čtvrtém čtvrtletí 
2013. V minulém roce tak tempo růstu zahraniční ekonomické aktivity dosáhlo 0,5 %, tj. 
o 0,1 procentního bodu více oproti předpokladům 1.SZ. V letošním a příštím roce se očekává 
v souladu s minulou prognózou zrychlování tempa růstu zahraniční poptávky na 1,5 % v roce 
2014, resp. 2 % v roce 2015. Zrychlování zahraniční ekonomické aktivity přitom potvrzují 
rostoucí předstihové ukazatele za eurozónu, zejména v průmyslu.
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Výhled efektivního vývoje cen výrobců (PPI) v eurozóně se posouvá v letošním roce 
o 0,2 procentního bodu níže na 0,4 %. Děje se tak i přes oživení růstu cen některých komodit, 
neboť inflační tlaky jsou tlumeny silnějším kurzem eura. V roce 2015 se očekává spolu se 
zrychlováním ekonomické aktivity růst výrobních cen o 1,6 %, což je o 0,1 procentního bodu 
vyšší tempo ve srovnání s minulou prognózou. 

Výhled efektivní inflace spotřebitelských cen (CPI) v eurozóně předpokládá oproti minulé 
prognóze v letošním i příštím roce další mírné snížení, odrážející pokračující pokles cen 
energií pro domácnosti a jen pozvolna oživující spotřebitelskou poptávku i celkovou 
ekonomickou aktivitu. V roce 2014 se tak očekává tempo růstu spotřebitelských cen na úrovni 
1,3 %, tj. o 0,1 procentního bodu níže oproti minulé prognóze. V příštím roce se očekává 
zrychlení inflace spotřebitelských cen na 1,8 %, což znamená přehodnocení výhledu 
o 0,2 procentního bodu směrem dolů.

Nižší tržní výhled úrokových sazeb 3M EURIBOR na delším horizontu prognózy zohledňuje 
očekávání pokračující uvolněné měnové politiky ECB odrážející předpokládaný velmi 
utlumený cenový vývoj. V letošním roce se průměrná hodnota zahraničních úrokových sazeb 
3M EURIBOR očekává stejně jako v minulé prognóze na úrovni 0,3 %. V roce 2015 pak
dochází k přehodnocení o 0,1 procentního bodu směrem dolů, když by se úroková sazba 
3M EURIBOR měla pohybovat v průměru na 0,4 %. Tržní výhled zahraničních úrokových 
sazeb je přitom na celém horizontu prognózy v souladu s očekáváním analytiků v rámci
březnového CF, kteří v horizontu 3–12 měsíců předpokládají konstantní trajektorii 
zahraničních úrokových sazeb 3M EURIBOR na úrovni 0,3 %. Většina analytiků oslovených 
v rámci březnového CF zároveň očekává stagnaci základní refinanční sazby ECB na současné 
úrovni 0,25 % minimálně do konce letošního roku.

Výhled kurzu amerického dolaru vůči euru zohledňuje zejména aktuálně silnější hodnoty 
kurzu eura odrážející zlepšující se sentiment v souvislosti s rychlejším ekonomickým 
oživením v eurozóně na konci minulého roku a skutečnost, že ECB prozatím nepřistoupila 
k dalšímu uvolnění své měnové politiky, přestože to část trhu očekávala. Kurz eura se tak 
v současné době nachází na nejsilnější úrovni od listopadu 2011 a spolu s tím se i jeho výhled 
posouvá na celém horizontu prognózy směrem nahoru. V dlouhodobém horizontu se však 
i nadále očekává postupné oslabování kurzu eura vůči dolaru. V letošním roce by tak 
průměrná hodnota kurzu měla dosáhnout 1,34 USD/EUR. V roce 2015 by kurz eura vůči 
americkému dolaru měl dále oslabit až na úroveň 1,30 USD/EUR.

U výhledu ceny ropy Brent dle termínovaných tržních kontraktů dochází na celém horizontu 
k mírnému přehodnocení směrem nahoru přibližně o 2 USD/barel. Výkyvy ceny ropy 
směrem nahoru v poslední době odrážely geopolitická rizika na Ukrajině, spojená 
s nejistotami ohledně budoucích dodávek zemního plynu a ropy z Ruska, a dále pokračující 
politickou nestabilitou v Libyi, ohrožující tamní těžbu ropy. V opačném směru na cenu ropy 
působila horší data vývozu a průmyslové produkce čínské ekonomiky, naznačující zpomalení 
ekonomického růstu a s tím spojenou nižší poptávku po ropě. Sklon futures křivky zůstává 
i nadále klesající, tj. u ceny ropy Brent se očekává pokles z aktuálních hodnot kolem 
108 USD/b na přibližně 100 USD/b na konci roku 2015. To je také přibližně v souladu 
s očekáváním analytiků oslovených v rámci březnového CF, kteří v horizontu 12 měsíců 
předpokládají cenu ropy Brent na úrovni kolem 105 USD/b.
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1.2  Eurozóna

Mezičtvrtletní růst HDP v eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí 2013 zrychlil na 0,3 % z 0,1 % 
zaznamenaných ve třetím čtvrtletí. Eurozóna rostla již tři čtvrtletí v řadě a přerušila tak dosud 
nejdelší rok a půl trvající sérii mezičtvrtletních poklesů HDP. Růst byl v posledním čtvrtletí 
roku 2013 tažen vnější poptávkou (příspěvek 0,4 p.b.), příspěvek domácí poptávky byl 
záporný. Ze složek domácí poptávky k růstu přispěla tvorba hrubého fixního kapitálu 
a spotřeba domácností, naopak spotřeba vlády a tvorba zásob poklesly. Publikovaná data 
naznačují, že růst zrychlil nejen v jádrových zemích eurozóny (především v Německu 
a Francii), ale také v některých periferních zemích (Španělsko, Portugalsko). V jiných 
periferních zemích zvolnil hospodářský pokles (Řecko, Kypr) nebo došlo k přechodu ze 
stagnace k růstu (Itálie). Meziročně růst HDP v eurozóně zrychlil na 0,5 %.

Ekonomické ukazatele ze začátku roku 2014 naznačují pokračující mírné a křehké oživení 
v eurozóně. Průmyslová produkce v lednu zaznamenala pokles oproti prosincovým hodnotám
o 0,2 %, meziročně však vzrostla o 2,1 %. K neočekávanému poklesu přispělo meziměsíční 
snížení produkce v Nizozemí o 6,4 %. V eurozóně jako celku nejvíce poklesl sektor výroby 
energií. I přes nižší únorovou hodnotu PMI naznačuje tento indikátor přetrvávající 
(osmiměsíční) zotavení ve výrobním sektoru. Data z trhu práce ukazují na jeho stabilizaci, 
byť na slabých hodnotách, když se v lednu míra nezaměstnanosti již čtvrtý měsíc v řadě 
držela na 12 %. Ze sektoru spotřeby vyznívá pozitivně údaj o tržbách v maloobchodě, který 
v lednu po prosincovém poklesu opět meziměsíčně vzrostl. Na druhou stranu PMI 
v maloobchodě v únoru poklesl a pohybuje se mírně v pásmu kontrakce.

Podle druhého odhadu Eurostatu poklesl HDP v eurozóně za celý rok 2013 o 0,5 %. V roce 
2014 očekává březnový CF růst o 1,1 % a v roce 2015 o 1,4 %. ECB od své březnové 
prognózy prodloužila horizont předpovědí o rok. V roce 2014 očekává hospodářský růst 
o 1,2 %, který by měl v následujících letech zrychlit na 1,5 % a 1,8 %.

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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Inflace v eurozóně se od října 2013 pohybuje pod 1 %, přičemž v únoru se lehce snížila na
0,7 %. Pokles byl dán především nižšími cenami energií, které v únoru poklesly meziročně 
o 2,2 %. Utlumený vývoj byl však zaznamenán i v dalších složkách inflace a inflace bez cen 
energií a potravin v únoru dosáhla 1 % (v lednu 0,8 %). Nejnižší hodnoty inflace nebo 
dokonce poklesy cenové hladiny byly i nadále zaznamenány u periferních zemí eurozóny. To 
na jednu stranu vede v těchto zemích k vyšším reálným nákladům na splácení dluhů, na 
druhou stranu se jedná o doprovodný jev přizpůsobení ekonomik. Nicméně v posledních 
měsících klesá inflace i v jádrových zemích eurozóny, což může vést k pomalejšímu obnovení
relativní konkurenceschopnosti v periferních zemích.

Podle březnového CF by v roce 2014 měla inflace poklesnout na 0,9 % a v roce 2015 by 
měla zrychlit na 1,3 %. ECB očekává v roce 2014 inflaci na úrovni 1 %. V následujících dvou 
letech by postupně měla zrychlit na 1,3 % a 1,5 %.

Na březnovém zasedání ECB nedošlo ke změnám nastavení měnové politiky. Hlavní sazba 
tak byla ponechána na 0,25 % a nebyla přijata ani žádná jiná opatření, a to i přes výrazné 
odchýlení inflace od cíle směrem dolů na celém horizontu prognózy. Centrální banka 
zopakovala závazek držet sazby nízko po delší časové období i to, že inflační očekávání jsou 
na středním a dlouhém horizontu pevně ukotvena. Zároveň je ECB připravena použít další 
nástroje v případě změn inflačních očekávání nebo neopodstatněného růstu sazeb na 
peněžním trhu, který by mohl ohrozit pokračující oživení v eurozóně.

Německá ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí 2013 ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostla 
o 0,4 %. V meziročním vyjádření dosáhl růst HDP 1,4 %. V obou případech silnější růst 
čistého vývozu převážil nad zvolněním růstu domácí poptávky. Pro první čtvrtletí letošního 
roku březnový CF očekává zrychlení mezičtvrtletního i meziročního ekonomického vývoje na 
0,5 %, resp. 1,9 %. Nasvědčuje tomu i rychlejší meziměsíční i meziroční růst průmyslové 
výroby a maloobchodního obratu v lednu. PMI v průmyslu se sice v únoru snížil, avšak jeho 
úroveň zůstává zřetelně vyšší než v předchozích několika letech, což platí i pro některé další 
předstihové ukazatele.

Za celý minulý rok vzrostla německá ekonomika o 0,4 %, což představuje s výjimkou 
krizového roku 2009 nejpomalejší hospodářský růst od roku 2003. Pro letošní rok očekává 
březnový CF (stejně jako německá vláda, Bundesbanka, EK i OECD) růst HDP o 1,8 % 
a jeho další zrychlení na 2 % v příštím roce. Hlavním zdrojem vyšší ekonomické dynamiky 
by se měl stát rychlejší růst domácí poptávky (zejména investic a spotřeby domácností). Vliv 
vnější poptávky bude pravděpodobně neutrální nebo mírně záporný. V minulém roce 
německá vláda hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Ke stejnému výsledku se vláda 
zavázala také pro roky 2015 až 2018. Pro letošní rok počítá ještě s rozpočtovým deficitem 
6,5 mld. EUR (-0,2 % HDP). Pokud se ke stejnému nastavení fiskální politiky přihlásí 
i následující německé vlády, měl by podíl zadlužení na HDP klesnout do 10 let z loňských 
79,4 % pod 60 %.

Inflace spotřebitelských cen v Německu se v únoru dále mírně snížila na 1,2 %. Růst cen 
zpomalují hlavně ceny energií, jejichž meziroční propad dosáhl 2,7 %. Za celý letošní rok 
2014 by se inflace měla podle březnového CF zvýšit na 1,5 % s dalším nárůstem na 1,9 % 
v příštím roce.
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HDP a inflace v Německu (mzr. v %) HDP a inflace na Slovensku (mzr. v %)

Na Slovensku došlo ve čtvrtém čtvrtletí 2013 ve srovnání se třetím čtvrtletím ke zrychlení 
mezičtvrtletního i meziročního ekonomického růstu na 0,4 %, resp. na 1,3 %. K růstu 
celkového HDP přispěl zejména vyšší růst domácí poptávky. Vývoj vnější poptávky působil 
naopak negativně. Za celý minulý rok se HDP zvýšil o 0,9 %. Pro letošní rok únorový CF 
očekává významnou akceleraci jeho růstu na 2,2 % a v příštím roce další zrychlení na 3 %. 
Podle únorového CF bude zdrojem sílící hospodářské dynamiky nárůst domácí poptávky. 
V lednu se slovenská míra nezaměstnanosti snížila meziměsíčně (o 0,2 procentního bodu) 
i meziročně (o 0,7 procentního bodu) na 13,6 %. Zaměstnanost ve čtvrtém čtvrtletí 2013 po 
pěti čtvrtletích poklesu vzrostla o 0,1 %. 

Hladina spotřebitelských cen na Slovensku se v únoru meziročně snížila o 0,1 % zejména 
v důsledku poklesu cen energií. Ze stejného důvodu se v lednu dále prohloubil propad cen 
průmyslových výrobců na -2,7 %. Podle NBS a výhledu únorového CF nicméně dlouhodobá 
deflace nehrozí, když inflace by měla za celý letošní rok dosáhnout 1,4 % a v příštím roce 
vzrůst na 2 %.

1.3  Cena ropy

V průběhu celého ledna se cena ropy Brent pohybovala v úzkém rozmezí kolem měsíčního 
průměru zhruba 107 USD/barel. V únoru dosáhla průměrná cena hodnoty necelých 
109 USD/barel kvůli nárůstu v prvním únorovém týdnu, a poblíž této úrovně setrvávala 
i v první polovině března. Vývoj ropy WTI byl značně odlišný. Její cena od poloviny ledna do 
poloviny února vzrostla o cca 10 USD/barel a od té doby kolísala kolem hodnoty cca
102 USD/b. Rozpětí mezi cenami ropy Brent a WTI se tak snížilo na hodnoty naposledy 
pozorované na začátku října 2013 (cca 6,5 USD/barel).

Podporou pro cenu ropy Brent jsou zejména extrémně nízké zásoby ropy a ropných 
produktů v zemích OECD, přetrvávající výpadky těžby v Libyi a Jižním Súdánu a zvyšující 
se předpovědi spotřeby ropy ze strany energetických agentur v reakci na hospodářské oživení 
v Evropě a USA. Politický neklid na Ukrajině vedl k rozkolísání cen na začátku března, ale 
např. EIA neočekává v jeho důsledku výraznější výpadky dodávek ropy (ty se očekávají spíše 
u dodávek pšenice a kukuřice). Směrem k nižším cenám ropy působily nepříznivé zprávy 
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ohledně vývozu a průmyslové produkce v Číně. Cena ropy WTI rostla v důsledku otevření 
jižní větve ropovodu Keystone XL, což vedlo k poklesu zásob v americkém vnitrozemí. 
Důležitým faktorem však bylo i extrémně chladné počasí v USA, které mělo za následek silný 
růst poptávky po topném oleji a pokles jeho zásob. S růstem ceny WTI došlo i k růstu čistých 
dlouhých pozic ze strany finančních investorů.

Předpovědi vývoje cen ropy zůstávají klesající, když očekávaný růst těžby ropy (zejména 
v USA, Kanadě a Brazílii) by měl převyšovat růst její globální spotřeby, což povede 
k navýšení volných těžebních kapacit v zemích OPEC. Očekávané posilování amerického 
dolaru v důsledku zpřísňování měnové politiky v USA by mělo působit rovněž směrem 
k poklesu dolarových cen ropy a ostatních surovin a k odlivu investic z komoditních trhů. EIA 
očekává pro letošní a příští rok průměrnou cenu ropy Brent 105, resp. 101 USD/barel, což je 
prakticky v souladu s výhledem odvozeným z termínovaných tržních kontraktů. Březnový CF 
pak v horizontu jednoho roku očekává cenu ropy Brent na hodnotě 105,4 USD/barel. Rozpětí 
mezi cenami ropy Brent a WTI by dle EIA mělo vzrůst na průměrných 10 USD/barel letos 
a 11 USD/barel v roce 2015, neboť americké rafinérie nebudou schopné zpracovat rostoucí 
objem tamní ropy a její přebytek bude v důsledku administrativních opatření obtížné 
exportovat.

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 poloviny roku 2013 se sazba 3M EURIBOR pohybovala poblíž hodnoty 0,22 %. Ke 
změně došlo v prosinci, kdy tříměsíční sazba překročila hranici 0,3 %. K nárůstu tržních 
sazeb přispěla klesající přebytečná likvidita a částečně mohlo také působit omezení 
kvantitativního uvolňování ve Spojených státech. V závěru roku přebytečná likvidita, která 
v posledních dvou letech stabilně klesala, zaznamenala jednorázový výkyv směrem nahoru 
v souvislosti s tvorbou likviditních polštářů bank. V polovině ledna však přebytečná likvidita 
opět klesla a na konci února prolomila hranici 120 mld. EUR. Tříměsíční sazba se však od 
začátku roku udržela v úzkém pásmu 0,28 až 0,3 %. ECB přitom nadále komunikuje, že je 
připravena reagovat na případný nežádoucí nárůst sazeb stejně jako snížení inflačního 
výhledu dalším uvolněním měnové politiky, která od listopadového snížení základní sazby 
prozatím změn nedoznala.
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Nárůst tříměsíční eurové sazby při stabilní domácí sazbě se stejnou splatností se projevil 
v poklesu jejich rozpětí až na 0,06 p.b. na konci první březnové dekády. Rozdíl ve výnosech 
desetiletých swapů se v závěru roku snižoval a na začátku března se pohybuje blízko 
nulových hodnot. V případě desetiletých dluhopisů byl od začátku roku úrokový diferenciál
relativně stabilní na úrovni 0,6 p.b. Březnový výhled pro tříměsíční sazby implikuje plynulý 
nárůst diferenciálu na 0,2 p.b. v posledním čtvrtletí 2015. Oproti lednové předpovědi je patrná 
změna sklonu trajektorie, když nárůst eurových sazeb je očekáván pomalejší při téměř 
nezměněném výhledu pro korunové sazby. 

Rozdíl korunových a eurových výnosů
(p.b.)     

Výhled implikovaného rozpětí 
CZK 3M – EUR 3M

Kurz amerického dolaru vůči euru byl v závěru roku 2013 bez jasného trendu, ale od konce 
ledna 2014 euro vůči americkému dolaru posilovalo. Na konci první březnové dekády euro 
dosáhlo nejsilnější hodnoty za posledních dva a půl roku (1,39 USD/EUR). Nové údaje 
z americké ekonomiky poněkud tlumí optimismus ohledně síly jejího oživení. Nicméně 
aktuální hodnocení může být pod vlivem dočasných faktorů (zejména výrazně tužší zimy 
v Severní Americe). Vývoj na trhu práce mírní obavy ze zpomalení růstu a Fed od února dále 
omezil rozsah měnových stimulů (19. března pak bylo oznámeno další snížení objemu 
nakupovaných dluhopisů). ECB naopak oproti očekáváním ponechala v březnu stávající 
nastavení měnové politiky nezměněné s tím, že nová prognóza nepřinesla výrazný posun. 
Materializace rizik (pokračující velmi nízká inflace či růst tržních úrokových sazeb 
v eurozóně) by však již vedly ECB dle jejích vlastních vyjádření k více uvolněné měnové 
politice. Březnový výhled CF očekává v horizontu 12 měsíců oslabení eura vůči dolaru, a to 
o 6,3 % na 1,3 USD/EUR.
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2 Vývoj veřejných rozpočtů

Nové informace v oblasti veřejných rozpočtů nemění příběh fiskální prognózy z 1.SZ. Nadále 
očekáváme, že deficit vládního sektoru v roce 2013 klesl pod 3 %, nicméně ukončení 
Procedury při nadměrném schodku s ČR bude záviset na tom, zda náprava nadměrného 
deficitu bude vyhodnocena ze strany evropských autorit jako udržitelná. Z tohoto pohledu 
bude zásadní zejména prognóza Evropské komise na rok 2015, kdy podle současného 
nastavení dojde k prohloubení vládního deficitu. Zdrojem nejistoty ve výhledu na roky 2014 
a 2015 je nadále míra oživení vládní investiční aktivity i podoba opatření nové vlády
k naplňování jejího programového prohlášení a jejich rozpočtové implikace. To se týká 
i aktuálně předložených návrhů daňových opatření ministrem financí.

V roce 2013 se podle aktuálních předpokladů vládní deficit snížil na 2,9 % HDP. Za 
meziročním poklesem vládního deficitu stojí především odeznění vlivu finančního vyrovnání 
s církvemi, které jednorázově prohloubilo schodek v sektoru vlády dle metodiky ESA 95 
v roce 2012, a vliv konsolidačních opatření. Vládní spotřeba v nominálním vyjádření ve 
třetím a čtvrtém čtvrtletí zrychlila svůj růst, když zřejmě došlo k oživení jak u náhrad 
zaměstnancům ve vládním sektoru, tak u mezispotřeby.2 Vládní investice v průběhu roku 
nadále klesaly, došlo nicméně ke zmírnění jejich propadu. K poklesu investic přispívala jak 
stále utlumená domácí složka, tak nižší realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU.
Dopady spuštění II. pilíře důchodového systému na výpadek příjmů byly zanedbatelné. 

Poslední odhady ČNB, Ministerstva financí a Evropské komise ohledně deficitu hospodaření 
vládního sektoru implikují splnění požadavků Procedury při nadměrném schodku pro rok 
2013. Ukončení této procedury s Českou republikou však bude záviset na hodnocení 
udržitelnosti snížení schodku ze strany evropských autorit, a to zejména na základě jarní 
prognózy Evropské komise na roky 2014 a 2015.

V roce 2014 očekáváme pokles vládního deficitu na 2,6 % HDP, což bude převážně dáno 
obnovením růstu ekonomické aktivity. K poklesu vládního deficitu přispěje rovněž výnos 
z aukčního prodeje kmitočtových pásem mobilním operátorům ve výši 8,5 mld. Kč. Prognóza 
zohledňuje pokračující dopad konsolidačních opatření přijatých v roce 2012 (např. nižší 

                                                          
2 Údaje o náhradách zaměstnancům, mezispotřebě a tvorbě investic ve vládním sektoru jsou dostupné pouze za 

třetí čtvrtletí. Za čtvrté čtvrtletí údaje zatím nejsou k dispozici. 

2011 2012 2013 2014 2015

Saldo vládního sektoru                   

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -3,2 -4,4 -2,9 -2,6 -2,8

Upravené saldo *                             

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

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -3,3 -2,5 -2,0 -2,1 -2,3

Fiskální pozice (ECSB) **** v p.b. 1,4 0,8 0,5 -0,1 -0,2

Strukturální saldo (metoda EK) ***     

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -3,3 -2,5 -1,7 -2,0 -2,5

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. 1,3 0,8 0,7 -0,3 -0,5

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

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

1. SZ
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valorizace důchodů) a harmonizační úpravy nepřímých daní,3 avšak jejich restriktivní 
působení na ekonomický růst bude vyvažováno očekávaným výrazným oživením vládních 
investic v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU a pokračujícím 
mzdovým růstem ve vládním sektoru. V roce 2014 tak dle stávající prognózy bude celkové 
působení diskrečních opatření fiskální politiky na ekonomickou aktivitu přibližně neutrální.

V roce 2015 prognóza předpokládá mírné prohloubení deficitu vládního sektoru na 2,8 %, 
a to vlivem již dříve schválené a doposud platné daňové reformy4, která by vedla ke 
značnému poklesu příjmů z přímých daní (téměř o 0,6 % HDP). Pozitivní dopad poměrně 
robustního hospodářského růstu na daňový výnos tak bude dle prognózy daňovou reformou 
kompenzován, vedle toho k růstu podílu deficitu na HDP v příštím roce přispěje odeznění 
mimořádného a jednorázového příjmu vyplývajícího z letošního prodeje kmitočtových pásem.
Fiskální politika bude dle stávající prognózy v roce 2015 vlivem uvedené daňové reformy 
mírně expanzivní s kladným příspěvkem k vývoji ekonomické aktivity ve výši přibližně 
0,3 procentního bodu. Vzhledem k tomu, že daňová reforma zahrnuje i snížení odvodového 
zatížení zaměstnavatelů, ovlivní dle prognózy mírně expanzivní fiskální politika jak spotřebu 
domácností, tak investice v soukromém sektoru.

Rizikem fiskální prognózy zůstává intenzita oživení v oblasti investiční aktivity subjektů 
vládního sektoru, kde dosud docházelo spíše k nenaplňování našich předpokladů o oživení 
čerpání prostředků z EU fondů. Nová vláda však efektivní čerpání evropských prostředků 
prohlásila za jednu ze svých priorit. Naplňování záměrů programového prohlášení vlády 
konkrétními opatřeními bude zřejmě zdrojem dalších úprav ve fiskálních prognózách, až tato 
opatření budou dostatečně konkretizována5. Aktuálně přijímané kroky směřující k úsporám ve 
státní správě prozatím vzhledem k nedostatku podrobnějších informací nekvantifikujeme.

                                                          
3 Novou informaci od zpracování prognózy představuje návrh MFČR na zvýšení sazby spotřební daně 

z tabákových výrobků, předložený do připomínkového řízení v polovině března. Aktuální sazba platná od 
1.1.2014 nesplňuje směrnici EU, neboť vychází z nižšího než směrodatného kurzu koruny k euru. Roční 
rozpočtový dopad tohoto opatření je odhadován na 2,8 mld. Kč, přičemž bude nově omezena možnost 
předzásobení cigaretami se starými kolky na tři měsíce. Skutečný vliv na bilanci hospodaření vládního sektoru 
v letech 2014 a 2015 se bude odvíjet od data účinnosti změny zákona a zpoždění daného předzásobením.  

4 Reforma zahrnuje zejména změny v přímých daních, příspěvcích na sociální a zdravotní zabezpečení, snížení 
registračního limitu pro plátce DPH a zvýšení limitů daňového odpočtu z darů.

5 Ve druhé polovině března ministr financí představil návrh daňových opatření, o nichž bude dále jednat 
s koaličními partnery. Za prioritní jsou označena opatření směřující proti daňovým únikům a ke zlepšení 
výběru daní (zejména DPH), mezi něž patří rozšíření mechanismu reverse-charge, zavedení elektronické 
evidence a on-line registrace tržeb, tzv. účtenkové loterie, a vyšší zdanění hazardu. ČNB se z tohoto okruhu 
opatření dotýká návrh na zřízení centrálního registru bankovních účtů, který by dle návrhu MF měla centrální 
banka provozovat. Další okruh opatření se týká závazků vyplývajících z koaliční smlouvy, jako například 
u DPFO znovuzavedení slevy pro pracující důchodce, zavedení slevy na dani na druhé a další dítě nebo 
omezení výdajových paušálů pro OSVČ. U DPH je pak plánováno zavedení třetí, snížené, sazby na vybrané 
výrobky (léky, knihy, dětská výživa). Výraznější změny by měl doznat projekt Jednoho inkasního místa, kde 
návrh předpokládá zrušení některých ustanovení platného zákona o JIM (realizace JIM, plošné osvobození 
dividend). Vybraná ustanovení zákona zjednodušující daňovou správu však zůstanou zachována a o dalších 
koncepčních opatřeních bude rozhodnuto po detailní analýze a diskusi s odbornou veřejností, např. v otázce 
harmonizace základů daní a pojistných, zrušení superhrubé mzdy a nahrazení tzv. solidárního 7% zvýšení 
DPFO druhou sazbou.
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III. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN

1  Trh práce

I když ve čtvrtém čtvrtletí 2013 došlo k významnému růstu ekonomické aktivity, data za trh 
práce vliv tohoto oživení z důvodu obvyklých zpoždění ještě neodrážela. Celková 
zaměstnanost sice nepatrně zrychlila meziroční růst, po přepočtu na plné úvazky ale počet 
zaměstnanců pokračoval ve zřetelném poklesu. 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 v závěru roku 2013. Meziroční snížení mezd v podnikatelské sféře ve čtvrtém čtvrtletí 
bylo zřetelně hlubší oproti prognóze, přičemž tuto odchylku nelze přisoudit efektu daňové 
optimalizace ze závěru roku 2012, neboť s ním predikce počítala. Rovněž mezičtvrtletní 
sezonně očištěné mzdy zaznamenaly výrazný propad. Meziroční růst mezd v nepodnikatelské 
sféře stagnoval na nízké úrovni předešlého čtvrtletí. Národohospodářská produktivita práce 
meziročně mírně vzrostla, a to po téměř dva roky trvajícím poklesu. Výrazné snížení mzdové 
náročnosti produktu bylo dáno překvapivým zrychlením růstu produktu i poklesem mezd. 
Lednová a únorová data ukazují na zastavení nárůstu podílu nezaměstnaných osob. Celkově 
působí trh práce ve srovnání s prognózou z 1.SZ protiinflačně vlivem výraznějšího poklesu 
mezd v závěru loňského roku.

Srovnání predikce se skutečností

Meziroční růst celkové zaměstnanosti (podle metodiky VŠPS) ve čtvrtém čtvrtletí 2013
nepatrně zrychlil na 0,8 %6, zatímco predikce očekávala jeho stagnaci. K nepatrně vyššímu 
než očekávanému růstu celkové zaměstnanosti během čtvrtého čtvrtletí 2013 přispěl o něco 
silnější nárůst počtu zaměstnanců7, který byl částečně kompenzován výraznějším poklesem 
počtu podnikatelů (o 1,3 %). Jejich počet se snížil zejména v sekci ostatních činností, 
peněžnictví a pojišťovnictví a v zemědělství.

Z hlediska jednotlivých odvětví národního hospodářství (podle metodiky VŠPS) přispěl
k meziročnímu růstu zaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí 2013 nejvýznamněji sektor služeb
a v jejich rámci pak především tržní služby, zatímco zaměstnanost v netržních službách 
nepatrně poklesla. K růstu zaměstnanosti v průmyslu přispělo zejména odvětví zásobování 

                                                          
6  V absolutním vyjádření jde o meziroční nárůst o 41,1 tis. osob.
7  Včetně členů produkčních družstev.

UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 2/14 8.7(Q) 8.6

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let,s.o.) 1/14 . 7.0

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let, s.o.) IV/13 7.0 6.8

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) IV/13 0.7 0.8

z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev IV/13 1.0 1.3

             ostatní zaměstnaní IV/13 -0.7 -1.3

Nominální měsíční mzda v ČR celkem - ČSÚ (mzr. změna v %) IV/13 -0.1 -1.8

z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/13 -0.7 -2.4

             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/13 2.5 0.8

Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 1/14 . 4.6

Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 1/14 . 5.0

NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95) IV/13 -1.1 -3.8

NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95) IV/13 . -3.5

NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95) IV/13 . -11.0

Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95) IV/13 -0.6 0.2

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

Pramen: MPSV, ČSÚ
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vodou a částečně i výroba a rozvod elektřiny. Zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu 
zhruba stagnovala. V zemědělství došlo ke snížení zaměstnanosti o více jak 12 tis. osob, což 
je vzhledem k velikosti tohoto sektoru značný pokles. Ve stavebnictví naopak zaměstnanost 
po předchozím dlouho trvajícím poklesu mírně vzrostla.

Počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky ve čtvrtém čtvrtletí 2013 poklesl meziročně 
o 1,2 %, tedy o něco výrazněji oproti prognóze. K tomuto vývoji přispěl především 
pokračující výrazný pokles v podnikatelské sféře, který byl jen částečně kompenzován dalším 
růstem v nepodnikatelské sféře. Zatímco predikce očekávala v návaznosti na oživování 
ekonomické aktivity postupné zmírňování poklesu úvazku na zaměstnance, došlo ve čtvrtém 
čtvrtletí k jeho dalšímu prohloubení.

Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO) po sezonním očištění ve čtvrtém
čtvrtletí jak meziročně, tak i v mezičtvrtletním vyjádření poklesla, když dosáhla hodnoty 
6,8 %. To bylo mírně (o 0,2 p.b.) pod předpoklady prognózy z 1.SZ. Podle posledních
dostupných dat za leden sezonně očištěná obecná míra nezaměstnanosti naopak mírně 
vzrostla na hodnotu 7,0 %.

Naproti tomu sezonně očištěný podíl nezaměstnaných osob v průměru za čtvrté čtvrtletí 
2013 dále rostl, a to až na hodnotu 8,0 %. To bylo výsledkem pokračujícího poklesu populace 
v produktivním věku při dalším nárůstu počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání. Jejich 
počet byl přitom ve čtvrtém čtvrtletí 2013 nejvyšší od roku 1993. Podle lednových 
a únorových dat by měl sezonně očištěný podíl nezaměstnaných osob v prvním čtvrtletí 2014 
setrvat zhruba na 8,0 %, což je v souladu s prognózou z 1.SZ.

Vývoj Beveridgeovy křivky poukazuje ve shodě s očekáváním na zastavení nárůstu počtu 
nezaměstnaných při slabě rostoucím počtu volných pracovních míst. Mírný pokles počtu 
nezaměstnaných v evidenci ÚP je ovlivněn nárůstem sankčně vyřazených uchazečů, zatímco 
počet nově hlášených zhruba stagnoval. Vlivem administrativních problémů MPSV došlo 
v letech 2012 a 2013 k výraznému poklesu sankčně vyřazených uchazečů. Na počátku 
letošního roku se však úroveň sankčně vyřazených vrátila k původním hodnotám.

Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení 
uchazeči z evidence úřadů práce

Beveridgeova křivka - počet 
nezaměstnaných a počet volných 
pracovních míst (v tisících)

Poznámka: sezonně očištěné údaje

Pramen: MPSV, propočet ČNB

Poznámka: sezonně očištěné údaje
Pramen: propočet ČNB
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Průměrná mzda v ČR celkem meziročně poklesla o 1,8 %. Tato hodnota je o 1,7 p.b. nižší 
oproti predikci z 1.SZ. Celková odchylka byla dána jak výraznějším poklesem průměrné 
mzdy v podnikatelské sféře, tak i nižší dynamikou mzdového vývoje v nepodnikatelské sféře. 
V reálném vyjádření celkové mzdy meziročně poklesly o 2,9 %. Záporný růst průměrné hrubé 
mzdy a nadále klesající přepočtený počet zaměstnanců znamenal i výrazné snížení celkového 
objemu nominálních mezd a platů podle podnikové statistiky ČSÚ (o 2,9 %), zatímco 
prognóza očekávala jejich pokles pouze o 1,0 %. Zřetelné zpomalení mzdového růstu dokládá
meziroční růst nominální mediánové mzdy pouze o 0,1 %, v mezičtvrtletním vyjádření po 
sezonním očištění mediánová mzda dokonce poklesla o 0,8 %.

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

Vývoj nominálních mezd
(mzr.  v %)

Pramen: ČSÚ Pramen: ČSÚ

Ve čtvrtém čtvrtletí 2013 se průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře snížila
o 2,4 % (reálná mzda pak poklesla o 3,5 %). Meziroční hodnota za čtvrté čtvrtletí loňského 
roku byla podle očekávání zřetelně ovlivněna efektem daňové optimalizace (příspěvek 
-2,0 p.b) ze závěru roku 20128. Odhadovaný efekt této optimalizace se v porovnání 
s předpoklady prognózy prozatím nezměnil.9 Mezičtvrtletně sezonně očištěné mzdy poklesly 
o 0,6 %, což je nejnižší hodnota v celé dostupné časové řadě. Prognóza z 1.SZ předpokládala 
meziroční pokles mezd, ovšem znatelně mírnější, než byla publikovaná skutečnost. Naprostá 
většina odvětví podnikatelské sféry zaznamenala pokles průměrné mzdy. Vyšší než 2% růst 
byl zaznamenán pouze v odvětví ubytování, stravování a pohostinství, kde byl však 
doprovázen výraznějším poklesem počtu zaměstnanců, a dále v zemědělství. Rovněž po 
očištění dat o sezonnost a jednorázové vlivy na historii byl mezičtvrtletní vývoj mezd 
v podnikatelské sféře podstatně nižší, než očekávala prognóza. To ukazuje, že dopady 
předchozího dlouhodobého útlumu ekonomické aktivity na mzdový vývoj byly zřejmě 
výraznější, než prognóza očekávala, což představuje její aktuálně nejvýraznější protiinflační 
riziko. Podle lednových údajů však dynamika průměrné mzdy v průmyslu opětovně zrychlila, 
a to na 4,6 %10, což je zřetelné oživení i při zohlednění nízké základny loňského roku 
ovlivněné časovými přesuny odměn v reakci na daňové změny.

                                                          
8  Od 1.1.2013 došlo k zavedení tzv. solidární daně, tedy zvýšení daňové sazby o 7 procentních bodů pro 

zaměstnané s příjmy nad 103 536 Kč měsíčně, a zároveň byl zrušen strop pro odvody na zdravotní pojištění. 
Proto došlo v řadě odvětví, která obvykle vykazují nejvyšší podíl mimořádných odměn za výsledky 
uplynulého roku, k přesunu těchto odměn z prvního čtvrtletí roku 2013 do čtvrtého čtvrtletí 2012. Jednalo se 
zejména o odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, energetiku a teplárenství a kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti.

9   Přehodnocení tohoto efektu by vyžadovalo přístup k detailním údajům o trhu práce, přičemž SMS dokončuje 
jednání s MPSV o předání těchto dat. 

10  Jedná se o údaj z podniků s 50 a více zaměstnanci, bez agenturních zaměstnanců.
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Průměrná mzda v podnikatelské sféře 
a mediánová mzda v ekonomice 
(mezičtvrtletně v %, sezonně očištěno)

Průměrná mzda v podnikatelské sféře 
a vliv přesunů mezd 
(meziročně v %)

Pramen: ČSÚ Pramen: ČSÚ

Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře ve čtvrtém čtvrtletí 2013 vzrostla nominálně 
o 0,8 %, a vykázala tak stejnou dynamiku jako ve třetím čtvrtletí. Ovšem v porovnání 
s predikcí z 1.SZ byla tato hodnota podstatně nižší. Z odvětvového pohledu pokračoval mírný 
pokles mezd ve veřejné správě a obraně, naopak zhruba dvouprocentní růst mezd se udržel ve 
vzdělávání a v kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Mzdy ve zdravotnictví zhruba 
stagnovaly. Reálná průměrná mzda v nepodnikatelské sféře byla meziročně nižší o 0,3 %. 

Obnovený růst ekonomické aktivity spolu s poklesem mzdového objemu znamenal zřetelné 
meziroční snížení nominálních jednotkových mzdových nákladů (o 3,8 %). Výrazný 
pokles NJMN byl zaznamenán v průmyslu, stavebnictví i tržních službách, pouze u netržních 
služeb došlo k nepatrnému růstu NJMN. 

Po téměř dva roky trvajícím poklesu byl ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenán lehký nárůst
produktivity práce na zaměstnaného (o 0,2 %). Rozdíl oproti predikci, která počítala 
s poklesem o 0,6 %, byl dán výrazně rychlejším než očekávaným růstem ekonomické aktivity, 
zatímco zaměstnanost byla zhruba v souladu s předpoklady. Ještě výraznější růst zaznamenala 
hodinová produktivita práce, která byla ve čtvrtém čtvrtletí 2013 meziročně vyšší o 1,6 %. 
Hodinová produktivita rostla ve všech sledovaných sektorech, nejvíce pak v průmyslu a ve 
stavebnictví.    
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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

Box 1: Vývoj a struktura zaměstnání na kratší pracovní dobu

Přibližně od roku 2009 jsou statistiky trhu práce značně ovlivněny vývojem počtu osob pracujících na 
kratší pracovní dobu. Firmy totiž ve větší míře začaly využívat snižování pracovní doby 
zaměstnanců jako reakci na nepříznivý ekonomický vývoj namísto jejich propouštění. Cílem 
tohoto boxu je poskytnout detailnější pohled na vývoj celkové zaměstnanosti z hlediska členění podle 
délky pracovní doby od roku 2007 až do současnosti. Analýza přitom vychází z agregovaných dat 
Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ (VŠPS), neboť individuální data z tohoto šetření stále nejsou 
k dispozici.11 Mezinárodní srovnání je založeno na datech z Eurostatu.

Využívání kratší pracovní doby jako formy přizpůsobení slabé poptávce je patrné z Grafu 1. Počet 
osob zaměstnaných na kratší pracovní dobu se vyvíjí silně proticyklicky (viz Graf 2), když 
v návaznosti na pokles ekonomické aktivity pozorujeme pokles počtu zaměstnaných s plnou pracovní 
dobou, zatímco počet osob pracujících na kratší pracovní dobu se výrazně zvyšuje, a pravděpodobně 
tedy u některých zaměstnaných dochází ke snižování jejich pracovní doby. To bylo patrné zejména 
v roce 2012. Naopak výsledkem slabého a přechodného oživení české ekonomiky během let 2010 
a 2011 byl pokles počtu zaměstnaných na kratší pracovní dobu, když část z nich zřejmě opětovně 
přešla na plnou pracovní dobu.

                                                          
11   Čtvrtletní data o vývoji počtu zaměstnaných osob na kratší pracovní dobu před tímto datem nejsou dostupná. 

Získání individuálních anonymizovaných dat z ČSÚ by umožnilo sledovat přesné toky pracovní síly v čase, 
a to jak z hlediska věkových skupin, odvětví, tak i délky pracovní doby. 
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Graf 1: Mezičtvrtletní změny celkové 
zaměstnanosti a jejích složek
(v %)

Graf 2: Mezičtvrtletní vývoj 
zaměstnaných na kratší pracovní dobu 
a HDP   (v %)

V důsledku donedávna pozorovaného poklesu ekonomické aktivity se podíl zaměstnaných na kratší 
pracovní dobu od roku 2012 postupně zvyšoval, a to až k téměř 7 % ve třetím čtvrtletí 2013 (viz 
Graf 3). To bylo dáno především růstem podílu žen zaměstnaných na kratší pracovní dobu na 
celkovém počtu zaměstnaných žen, a to až na hodnotu mírně nad 10 % ve třetím čtvrtletí 2013. 
U mužů je tento podíl výrazně nižší, když dosahuje pouze zhruba 3 %. Celkově se tak počet 
zaměstnaných na kratší pracovní dobu zvýšil z necelých 250 tis. v roce 2007 až na více než 330 tis.
osob ve třetím čtvrtletí 2013 (viz Graf 4). Z tohoto počtu tvoří necelé tři čtvrtiny ženy, a to především 
ve věkové skupině 30–44 let, pravděpodobně tedy jde o ženy vracející se zpět na trh práce po 
rodičovské dovolené. V posledních dvou letech však roste i počet žen pracujících na zkrácený úvazek 
v nejmladší věkové skupině (15–29 let). Během posledního roku se jejich počet zvýšil především 
v odvětví obchodu a vzdělávání. Obecně pak platí, že zaměstnávání žen na kratší pracovní dobu je 
výrazněji ovlivněno hospodářským cyklem než v případě mužů. 

Graf 3: Podíl zaměstnaných na kratší 
pracovní dobu na celkové 
zaměstnanosti podle pohlaví
(v % )

Graf 4: Struktura počtu zaměstnaných na 
kratší pracovní dobu podle pohlaví a věku 
(tis. osob)
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Z hlediska vybraných sektorů12 se na meziročním růstu zaměstnání na kratší pracovní dobu v období 
od druhé poloviny roku 2012 nejvýznamněji podílela odvětví vzdělávání a obchodu, postupně pak 
narůstal příspěvek profesních a vědeckých činností. Ve váhově významném zpracovatelském 
průmyslu byl na přelomu let 2012 a 2013 zaznamenán taktéž vysoký růst zaměstnanosti na kratší 
pracovní dobu, který však v dalším průběhu loňského roku odezněl. Z ostatních odvětví je 
významnější i příspěvek administrativních a podpůrných činností a ubytování a stravování. 

Graf 5: Celková zaměstnanost dle délky 
pracovní doby
(tis. osob )

Graf 6: Příspěvky vybraných sektorů 
k meziroční změně zaměstnanosti na 
kratší pracovní dobu
(v p.b.)

Z hlediska mezinárodního srovnání je v ČR patrný nižší podíl zaměstnaných žen na celkové populaci 
žen v porovnání s daty z Dánska, Německa a Rakouska (viz Graf 7); jde však o hodnoty poblíž 
průměru EU. Hůře vychází ČR z mezinárodního porovnání podílu žen zaměstnaných na kratší 
pracovní dobu na celkovém počtu zaměstnaných žen, který je po Maďarsku druhý nejnižší 
z vybraných zemí (viz Graf 8) a zřetelně pod průměrem EU. Během posledních tří let se však 
zaměstnanost žen v ČR postupně zvyšuje, když za toto období vzrostla o více než 3 procentní body 
(viz Graf 7). Podíl zaměstnaných žen na kratší pracovní dobu také vzrostl. Z toho plyne, že u nově 
zaměstnaných žen byl podíl zaměstnaných na kratší pracovní dobu vyšší, než odpovídalo tomuto 
poměru v roce 2010. Celkově lze tedy usuzovat, že jeho zvýšení odráží vedle cyklického vlivu
částečně i strukturální změny na trhu práce. 

Graf 7: Podíl zaměstnaných žen na celkové 
populaci žen
(v %)

Graf 8: Podíl žen zaměstnaných na kratší 
pracovní dobu na počtu zaměstnaných žen
(v %)

                                                          
12  Publikace dat z VŠPS neobsahuje údaje za všechna odvětví ekonomiky dle členění CZ-NACE, ale pouze ta 

nejvýznamnější. Součet zaměstnaných na kratší pracovní dobu v jednotlivých odvětvích tak nemusí 
odpovídat celkovému počtu osob s kratší pracovní dobou. Data za jednotlivé CZ-NACE sektory jsou 
dostupná až od roku 2009.
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2  Ekonomický růst a jeho složky

Ve čtvrtém čtvrtletí došlo k očekávanému oživení ekonomické aktivity jak v mezičtvrtletním, 
tak i v meziročním vyjádření, to však bylo oproti prognóze podstatně výraznější. Meziroční 
růst reálného HDP překmitl do zřetelně kladných hodnot, zatímco prognóza z 1.SZ očekávala 
jen nepatrný meziroční nárůst ekonomické aktivity. V mezičtvrtletním vyjádření ekonomická 
aktivita vzrostla ještě výrazněji, když její růst byl kromě očekávaného efektu předzásobení 
cigaretami ovlivněn neočekávaným skokovým nárůstem fixních investic. K meziročnímu růstu 
HDP však přispěly s výjimkou změny stavu zásob všechny výdajové složky. Předstihové 
indikátory z úvodu prvního čtvrtletí ukazují na pokračující meziroční růst průmyslové 
produkce podpořený také opětovným dvouciferným růstem zakázek ze zahraničí. Rovněž 
meziroční růst maloobchodních tržeb v lednu 2014 ještě dále zrychlil, přičemž byl v převážné 
míře tažen pozitivním vývojem v motoristickém segmentu. Meziroční růst maloobchodních 
tržeb bez motoristického segmentu se však rovněž udržel v mírně kladných číslech, což bylo 
podpořeno již dlouhodobějším posilováním spotřebitelského indikátoru důvěry.

Sezonně očištěný HDP překmitl ve čtvrtém čtvrtletí 2013 po téměř dvou letech poklesu do 
poměrně výrazného meziročního růstu (o 1,3 %). Ještě znatelněji ekonomická aktivita
vzrostla v mezičtvrtletním měřítku, a to o 1,9 %. Prognóza z 1.SZ přitom očekávala pro čtvrté 
čtvrtletí o 1,2 p.b. nižší meziroční a o 1 p.b. pomalejší mezičtvrtletní růst. Současně došlo 
i k mírné revizi směrem nahoru u čtvrtletních národních účtů za první tři čtvrtletí roku 2013. 
Ke kladné odchylce od prognózy přispěl nejvýrazněji příspěvek hrubé tvorby fixního 
kapitálu. Stejným směrem pak působil také pozorovaný vývoj změny stavu zásob (menší než 
očekávaný negativní příspěvek k vývoji HDP) a spotřeby domácností (oproti predikci lehce 
rychlejší růst). Na druhé straně byly tyto efekty částečně kompenzovány mírnějšími než 
očekávanými kladnými příspěvky zahraničního obchodu a v malém rozsahu i spotřeby 
vládních institucí.

Z pohledu zdrojů HDP došlo ve čtvrtém čtvrtletí 2013 k meziročnímu růstu hrubé přidané 
hodnoty o 0,6 p.b., na čemž se podílely zejména již delší dobu rostoucí odvětví průmyslu 
a peněžnictví a pojišťovnictví. Naopak stagnaci či pokles hrubé přidané hodnoty zaznamenala 
opětovně většina zbývajících odvětví.

Ukazatel (s. c., sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce z 1. SZ Skutečnost

Hrubý domácí produkt IV/2013 0,1 1,3

Spotřeba domácností IV/2013 0,4 0,7

Spotřeba vládních institucí IV/2013 2,3 2,1

Hrubá tvorba kapitálu IV/2013 -6,4 0,3

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu IV/2013 -3,1 2,7

Zásoby vč. cenností (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) IV/2013 -0,8 -0,5

Vývoz zboží a služeb IV/2013 4,4 3,5

Dovoz zboží a služeb IV/2013 3,4 3,2

Čistý vývoz zboží a služeb (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) IV/2013 0,9 0,4

Průmyslová výroba 1/14 . 5,6

Stavební výroba 1/14 . 2,3

Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu 1/14 . 5,8
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Růst HDP (s.c., sez. oč., mezičtvrtletní 
změny v %)

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

Reálná spotřeba domácností ve čtvrtém čtvrtletí 2013 vzrostla jak v mezičtvrtletním, tak 
i v meziročním měřítku, a to o něco výrazněji ve srovnání s očekáváním prognózy. 
Pozorovaný vývoj přitom v poslední době koresponduje s vývojem sezonně očištěných 
reálných tržeb v maloobchodě bez motoristického segmentu. Jednotlivé složky obou 
ukazatelů se přitom vyvíjely vnitřně diferencovaně. Zatímco k pokračujícímu meziročnímu 
oživení spotřeby domácností v závěru loňského roku přispěly při poklesu výdajů na předměty 
dlouhodobé spotřeby zejména výdaje domácností, na předměty krátkodobé a střednědobé 
spotřeby, v případě maloobchodních tržeb bez motoristického segmentu to byly výhradně 
tržby za prodej nepotravinářského zboží. Naopak maloobchodní tržby za potravinářské zboží 
pokračovaly v dlouhodobém meziročním poklesu. Růst deflátoru spotřeby domácností se i ve 
čtvrtém čtvrtletí opětovně mírně snížil (na 0,9 %) a stejně jako v předchozích čtvrtletích 
zůstal mírně pod vývojem indexu spotřebitelských cen. Objem mezd a platů za čtvrté čtvrtletí 
2013 vykázal podle národních účtů meziroční pokles o 2,9 %. Tento údaj je sice do značné 
míry zkreslen efektem předsunutých manažerských odměn ze závěru roku 2012, avšak i po 
zohlednění tohoto efektu je fundamentální objem mezd a platů zřetelně nižší, než očekávala 
prognóza. Soukromá spotřeba ve čtvrtém čtvrtletí tak bude mít na základě těchto informací –
a za předpokladu jinak nezměněných okolností13 – rychlejší dynamiku než disponibilní 
důchod, což implikuje pravděpodobný pokles míry úspor domácností.

Reálná i nominální spotřeba vlády ve čtvrtém čtvrtletí 2013 nepatrně zpomalila svůj 
meziroční růst, a výrazně se tak neodchýlila od očekávání prognózy. Deflátor spotřeby vlády 
naopak po stagnaci ve třetím čtvrtletí v závěru loňského roku mírně vzrostl.

Reálná hrubá tvorba kapitálu ve čtvrtém čtvrtletí 2013 pokračovala ve slabém meziročním 
růstu. Zatímco ve třetím čtvrtletí 2013 stálo za překmitem meziroční dynamiky hrubé tvorby 
kapitálu do kladných hodnot obnovení delší dobu nízkého stavu zásob, ve čtvrtém čtvrtletí se 
na meziročním růstu hrubé tvorby kapitálu podílely výhradně fixní investice. V jejich rámci 
přitom skokově vzrostly zejména investice do strojů a zařízení v odvětví výroby motorových 
vozidel a odvětví výroby elektřiny. Naopak nadále, i když znatelně mírnějším tempem,
klesaly investice do obydlí, budov a staveb. Dynamika hrubé tvorby kapitálu byla v závěru 
roku opětovně ovlivněna také očekávaným předzásobením výrobců tabákových výrobků 
v důsledku zvýšení spotřební daně na cigarety od ledna 2014. Tento efekt, jehož velikost 
odhadujeme okolo 1 p.b. do mezičtvrtletního růstu HDP, byl přitom ale plně kompenzován 
očekávaným poklesem stavu ostatních zásob. 

                                                          
13  Sektorové účty (včetně domácností) budou spolu s třetím odhadem HDP (T+90) publikovány 1. dubna 2014.



25

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

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

Pokračující meziroční nárůst produkce v průmyslu podpořený v poslední době pozorovanými 
dvoucifernými meziročními růsty nových zakázek ze zahraničí se již odrazil rovněž na 
dynamice vývozu zboží a služeb v závěru roku 2013. Navzdory tomu však pozorovaný
meziroční nárůst exportu zaostal za očekáváním prognózy z 1.SZ. Meziroční růst dovozu 
zboží a služeb tak byl na jedné straně ovlivněn nižším než očekávaným zvýšením dovozně 
náročného exportu, na druhé straně však v opačném směru působil výrazný nárůst rovněž 
dovozně náročných fixních investic. V souhrnu se tak prognóza dovozu zboží a služeb 
naplnila. Příspěvek čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP překmitl ve čtvrtém čtvrtletí 
opětovně do kladných hodnot, jeho velikost však byla o 0,5 p.b. nižší, než očekávala 
prognóza.

Průmyslová produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) ve čtvrtém čtvrtletí 2013 
zaznamenala meziroční růst (o 6,1 %). V mezičtvrtletním měřítku také vzrostla (o 2,4 %). 
Meziroční růst produkce byl důsledkem především růstu tržeb z přímého vývozu. Růst ve 
čtvrtém čtvrtletí byl rovněž pozorován u dynamiky nových zakázek, kdy se na tomto růstu 
podílely jak nové zakázky ze zahraničí, tak i z tuzemska. Data za leden letošního roku tento 
trend potvrzují, když meziroční růst průmyslové produkce (o 5,6 %) je doprovázen hlavně 
zřetelným zvýšením tržeb za prodej vlastních výrobků z přímého vývozu. Pokračující růst 
zahraniční poptávky spolu s oslabením kurzu koruny se odráží i v nárůstu nových 
průmyslových zakázek, které jsou taženy dvouciferným nominálním růstem zakázek ze 
zahraničí, naproti tomu nové zakázky z tuzemska v lednu meziročně poklesly.

Stavební produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) zmírnila ve čtvrtém čtvrtletí 2013 
svůj meziroční pokles (na -3,1 %), přičemž v mezičtvrtletní dynamice vykázala slabý růst 
(o 0,6 %). Nadále tak pokračoval výrazný útlum stavební produkce, který byl způsoben 
meziročním poklesem jak pozemního, tak poklesem inženýrského stavitelství. Možnost 
zlepšení naznačují lednové údaje, kdy stavební produkce vzrostla o 5 %, což však částečně 
souvisí s vysokými teplotami a nízkými srážkami v průběhu tohoto měsíce. Počet vydaných 
stavebních povolení nicméně v lednu dále meziročně poklesl o 27,3 %. Jejich hodnota 
v běžných cenách sice vzrostla o 21,7 %, to bylo ale dáno nízkou srovnávací základnou 
loňského roku.
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Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (sezonně očištěné ve stálých 
cenách) se ve čtvrtém čtvrtletí 2013 meziročně zvýšily (o 3,6 %) a v mezičtvrtletním měřítku 
taktéž vzrostly (o 1,8 %). Za tímto výsledkem stál především nárůst tržeb v motoristickém14

segmentu. V lednu 2014 pak došlo k dalšímu zlepšení situace v motoristickém segmentu, 
když dále dvouciferným tempem vzrostly jak tržby za prodej, tak i za opravy motorových 
vozidel. Naproti tomu tržby v nemotoristickém segmentu na počátku letošního roku rostou 
pouze mírně vlivem růstu tržeb ve všech sledovaných skupinách s výjimkou maloobchodního 
prodeje pohonných hmot.

Jestliže ve čtvrtém čtvrtletí 2013 souhrnný indikátor důvěry vzrostl, tak začátkem roku 
2014 stagnuje na úrovních z prosince loňského roku, což je důsledkem únorového poklesu 
indikátoru důvěry spotřebitelů. Tento indikátor se totiž v lednu dostal na nejvyšší hodnotu za 
posledního čtyři a půl roku, ale v únoru byl jeho růst korigován. I přes tuto korekci se ale 
spotřebitelský indikátor stále drží nad hodnotami podnikatelského indikátoru, který na rozdíl 
od spotřebitelského indikátoru obnovoval svůj růst postupněji a v posledních měsících také 
spíše stagnoval. Tato stagnace je důsledkem stability dílčích indikátorů podnikatelské důvěry
v průmyslu a službách. Další dva dílčí ukazatele za stavebnictví a obchod v únoru rostly, ale 
při jejich malé váze to téměř neovlivnilo celkový podnikatelský indikátor.

Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) taktéž 
odráží oživování ekonomické aktivity, když ve čtvrtém čtvrtletí 2013 výkony a výkonová 
spotřeba vykázaly slabé meziroční zvýšení a účetní přidaná hodnota posílila svůj růst (na 
7,7 %). Vzhledem k pokračujícímu snižování počtu zaměstnanců ve čtvrtém čtvrtletí objem 
vyplacených mezd poklesl. Při poklesu osobních nákladů, pokračující optimalizaci podniků 
na straně výkonové spotřeby a lehkém růstu tržeb hrubý provozní přebytek dále výrazně 
zvýšil svůj růst (na 22,2 %), a to spolu s výše uvedeným nárůstem přidané hodnoty. .

Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)
15

                                                          
14 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.

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

Schodek běžného účtu platební bilance ve čtvrtém čtvrtletí 2013 byl v souladu s predikcí 
z 1.SZ , stejně jako vývoj jeho dílčích složek. Rovněž přebytek kapitálového účtu odpovídal 
predikci, a totéž platí i pro vývoj většiny predikovaných položek finančního účtu v roce 2013. 
Významnější odchylku zaznamenal pouze čistý odliv v podnikovém sektoru, který byl oproti 
očekávání o 17 mld. Kč slabší.

Ve čtvrtém čtvrtletí 201316 dosáhl běžný účet platební bilance schodku 9,9 mld. Kč a roční 
klouzavý poměr běžného účtu k HDP se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zmírnil na 
-1,4 % (roční klouzavý poměr běžného a kapitálového účtu k HDP činil 0,5 %). Meziroční 
zmírnění celkového schodku běžného účtu o 22 mld. Kč souviselo především s růstem 
přebytků obchodní bilance a bilance běžných převodů. 

Ve čtvrtém čtvrtletí 2013 dosáhla výkonová bilance přebytku 51,8 mld. Kč, který se ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím, kdy došlo k jeho meziročnímu poklesu, zvýšil o více než 
17 mld. Kč. Růst přebytku výkonové bilance byl spojen především s pokračujícím růstem 
přebytku obchodní bilance (o 15 mld. Kč), souvisejícím hlavně s kladnou meziroční změnou 
směnných relací, zatímco dopad pozitivního vývoje v reálném vyjádření byl jen velmi mírný. 
Meziroční růst nominálního obratu oproti předchozímu čtvrtletí sice zrychlil 
(o 1,2 procentního bodu), avšak v porovnání s meziročním oslabením koruny jen mírně. 
Souvisel především se zrychlením růstu vývozu (na 7,2 %) v důsledku rostoucí vnější 
poptávky i slabšího kurzu. Pokračující mírný růst celkové domácí poptávky se projevil nejen 
v růstu dovozů pro mezispotřebu a konečnou spotřebu, ale po pěti čtvrtletích poklesu i v růstu 
dovozu pro investiční užití. Meziroční zvýšení obchodního přebytku nejvýrazněji ovlivnil růst 
aktiva skupiny strojů. K růstu přebytku výkonové bilance přispělo – na rozdíl od vývoje 
v předchozích třech čtvrtletích – také meziroční zvýšení přebytku bilance služeb. Souviselo
to s patrným snížením schodku ostatních služeb (vlivem výrazného poklesu výdajů), které 
však bylo zhruba z poloviny korigováno poklesem přebytků dopravy a cestovního ruchu.  

Bilance výnosů dosáhla schodku 77,4 mld. Kč, který se meziročně prohloubil o necelých 
5 mld. Kč. Nejvýznamnější složku celkové bilance nadále představoval schodek výnosů 
z přímých investic (-78,3 mld. Kč). Rovněž zvýšení celkového schodku bylo spojeno s růstem 
schodku výnosů z přímých investic a v jeho rámci vyšší hodnoty zisku reinvestovaného v ČR. 
Naproti tomu běžné převody zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí přebytek 15,7 mld. Kč. 
Celkový přebytek i jeho meziroční zvýšení o téměř 10 mld. Kč souvisely především 
s přebytkem dílčí bilance vládních převodů z rozpočtu EU. Rovněž kapitálový účet dosáhl 
přebytku, a sice 21 mld. Kč, který se však vlivem kumulace čerpání prostředků z EU 
v bazickém období meziročně snížil o téměř 24 mld. Kč. Ve čtvrtém čtvrtletí 2013 
představovalo čerpání prostředků z EU 18,5 mld. Kč.      

                                                          
16  Současně s údaji za  čtvrté čtvrtletí 2013 byly zveřejněny revidované údaje za rok 2012 a předchozí čtvrtletí 

roku 2013. Nejvýznamnější revize jsou patrny v roce 2012 a jsou spojeny v rámci běžného účtu se 
zmírněním schodku bilance výnosů (o téměř 29 mld. Kč, zejména vlivem vyšších výnosů) a v rámci 
finančního účtu s nižším čistým přílivem přímých investic (o téměř 60 mld. Kč, v důsledku nižšího přílivu do 
ČR).  
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Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč)

Roční klouzavé úhrny obchodní bilance 
podle SITC (vybrané skupiny, v mld. Kč)

Finanční účet skončil ve čtvrtém čtvrtletí 2013 vysokým přebytkem 194 mld. Kč, 
souvisejícím s čistým přílivem v rámci všech čtyř sledovaných dílčích bilancí, především pak 
bilance ostatních investic ovlivněné dominantně devizovými intervencemi ČNB. Přímé 
investice dosáhly jen mírného čistého přílivu 2,5 mld. Kč. Zahraniční investice do 
tuzemských podniků představovaly necelých 17 mld. Kč a byly výhradně spojeny 
s předpokládanou hodnotou reinvestovaného zisku. V případě základního kapitálu 
a úvěrových vztahů byl naopak zaznamenán hrubý odliv zdrojů. Meziroční změna ve vývoji 
úvěrových vztahů (úvěrů na straně přílivu) také nejvýrazněji přispěla k poklesu celkového 
čistého přílivu přímých investic o téměř 32 mld. Kč. České přímé investice v zahraničí 
souvisely především s navýšením základního kapitálu dceřiných společností. 

Portfoliové investice skončily čistým přílivem 32,7 mld. Kč. Nejvýznamnější operace, které 
současně i nejvýrazněji přispěly k meziroční změně v tocích portfoliových investic 
přesahující 46 mld. Kč, představovaly nákupy tuzemských vládních a bankovních dluhopisů 
nerezidenty na tuzemském kapitálovém trhu. Navýšení držby tuzemských akcií nerezidenty 
bylo jen mírné. Držba zahraničních cenných papírů rezidenty se naopak nepatrně snížila. 
Odprodej zahraničních dluhových cenných papírů byl přitom téměř kompenzován nákupem 
zahraničních akcií. Nejvyššího čistého přílivu (156,7 mld. Kč) dosáhly v rámci finančního 
účtu ostatní investice, jejichž vývoj byl do značné míry protipoložkou zvýšení devizových 
rezerv ČNB v důsledku realizovaných intervencí. Projevilo se to hlavně čistým přílivem
v sektoru měnových finančních institucí (133,5 mld. Kč), souvisejícím především se 
zvýšením krátkodobých vkladů přijatých od zahraničních bank.  
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Box 2: Obchodní vztahy ČR s Ukrajinou a Ruskem

Obrat zahraničního obchodu České Republiky s Ukrajinou se zbožím dosáhl v roce 2013 výše 
55,5 mld. Kč a na celkovém obchodním obratu ČR se podílel pouze 0,9 %. Obchodní bilance 
vykazovala v letech 2005–2013 většinou mírný přebytek. V roce 2013 přitom dosáhl celkový přebytek 
8,7 mld. Kč a byl především dán přebytkem skupiny strojů (zejména v položce telefonní přístroje 
včetně mobilních). Přebytek strojů byl však významně vyvažován schodkem skupiny nepoživatelných 
neenergetických surovin, souvisejícím hlavně s dílčí položkou železná ruda a koncentráty. 

Obrat bilance služeb ČR s Ukrajinou dosáhl v minulém roce 8,6 mld. Kč a jeho podíl na celkovém 
obratu zahraničního obchodu ČR se službami byl obdobně jako u zboží nízký: 1,0 %. V letech 2005–
2013 vykazovala bilance služeb s Ukrajinou mírný přebytek, který v roce 2013 dosáhl 6,8 mld. Kč. 
Celkový přebytek vyplýval téměř zcela z přebytku cestovního ruchu v důsledku příjmů ČR 
z pracovních cest nerezidentů.     

Obrat zahraničního obchodu České Republiky s Ruskem se zbožím dosáhl v roce 2013 hodnoty 
271,6 mld. Kč a na celkovém obchodním obratu ČR se podílel 4,5 %. Obchodní bilance vykazovala 
v letech 2005–2013 výrazný schodek, který se však vlivem rychle rostoucího vývozu trendově
snižoval. V roce 2013 dosáhl celkový schodek 39,2 mld. Kč. Byl především důsledkem schodku ve 
skupině minerálních paliv, který souvisel s položkami ropa a zemní plyn. Schodek nerostných paliv 
byl však významně vyvažován přebytkem strojů, ovlivněným zejména dílčí položkou osobní 
automobily. 

Obrat bilance služeb ČR s Ruskem dosáhl v minulém roce 21,9 mld. Kč a na celkovém obratu 
bilance služeb ČR se podílel 2,7 %. V letech 2005–2013 vykazovala bilance služeb s Ruskem střídavě 
mírný přebytek a mírný schodek. Celkové saldo bylo spojeno hlavně se stabilním přebytkem 
cestovního ruchu (zejména v důsledku příjmů ČR ze soukromých cest nerezidentů) a s vývojem 
bilance ostatních služeb, souvisejícím především s výsledkem salda obchodních operací se zbožím. 
V roce 2013 skončila bilance služeb schodkem 4,3 mld. Kč.           

Zahraniční obchod České republiky s Ukrajinou a Ruskem v roce 2013
(zbožová struktura podle SITC, v mld. Kč, přeshraniční statistika)

Případná eskalace vojenského napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, přispívající k omezování obchodních 
vazeb mezi ČR a Ukrajinou, zpřísnění vízového režimu a zavedení jistého dovozního embarga pro 
Rusko by tak byly spojeny zejména s výpadky českých strojírenských vývozů a příjmů z cestovního 
ruchu. Na straně dovozů by si současně vyžádaly přesměrování dodávek a posílení dovozu ropy, plynu 
a železnorudných surovin a polotovarů z alternativních teritorií. Dopady výpadků obchodní výměny 
mezi ČR a Ruskou federací by přitom byly výrazně vyšší než v případě útlumu obchodu mezi ČR 
a Ukrajinou.   

Ukrajina Rusko

SITC vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance

0 Potraviny a živá zvířata 0.7 0.3 0.4 1.6 0.3 1.3

1 Nápoje a tabák 0.1 0.0 0.1 0.6 0.1 0.5

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 0.3 13.5 -13.2 0.5 5.1 -4.6

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 0.1 3.2 -3.0 0.3 129.1 -128.8

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0.0 0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 3.7 0.6 3.1 8.9 5.5 3.5

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3.5 2.2 1.2 11.8 9.8 2.0

7 Stroje a dopravní prostředky 21.4 2.9 18.5 82.5 5.1 77.4

8 Průmyslové spotřební zboží 2.3 0.6 1.7 10.0 0.5 9.5

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Celkem 32.1 23.4 8.7 116.2 155.4 -39.2
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4 Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy

Inflace v lednu 2014 v souladu s očekáváním skokově poklesla na nízkou avšak kladnou 
úroveň, když zpomalila na 0,2 % meziročně, kde setrvala i v únoru. Nacházela se přitom 
0,2 procentního bodu pod prognózou, a to vlivem hlubšího propadu regulovaných cen 
a nepatrně nižší korigované inflace bez pohonných hmot. Naopak o něco rychleji rostly ceny 
potravin. Připravované dodatečné úpravy spotřební daně z cigaret v letošním roce mírně 
zvyšují souhrnný předpokládaný příspěvek změn daní do inflace, současně se ale 
přehodnocuje směrem dolů trajektorie regulovaných cen na celém horizontu prognózy. Rizika 
krátkodobé prognózy čisté inflace pro nejbližší měsíce hodnotíme jako zhruba vyrovnaná. 
Dovozní ceny rostly ve srovnání s prognózou pomaleji, ceny průmyslových výrobců oproti 
očekávané stagnaci meziročně klesaly. Pokles cen zemědělských výrobců byl vůči prognóze 
naopak méně výrazný.  

4.1 Spotřebitelské ceny

Celková meziroční inflace se v lednu 2014 v důsledku výrazného propadu regulovaných cen 
a odeznění primárních dopadů změny DPH z minulého roku dle očekávání skokově zmírnila, 
a to na 0,2 %, kde se nacházela i v únoru. To bylo o 0,2 procentního bodu pod prognózou 
z 1.SZ, když hlouběji poklesly regulované ceny a v nepatrné míře byla nižší korigovaná
inflace bez pohonných hmot. Naproti tomu příspěvek cen potravin byl o něco vyšší. 
Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se 
snížila na 0,1 %, a nacházela se tak o 0,1 procentního bodu pod prognózou.

Meziroční růst jednotlivých skupin cen 
(kromě regulovaných cen vše očištěno o primární vliv změn nepřímých daní)

       meziročně v % dopad odchylky

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

Index spotřebitelských cen 0.4 0.2 -0.19

Regulované ceny -2.7 -4.2 -0.24

Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b . 0.0 0.0 0.00

Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b . 0.1 0.1 0.01

Čistá inflace 0.9 0.9 0.04

Z toho:

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 3.3 3.6 0.09

Korigovaná inflace bez PH -0.2 -0.3 -0.03

Ceny pohonných hmot - čisté 0.4 0.0 -0.01

Měnověpolitická inflace 0.2 0.1
 *) Odchylky jsou vypočítány z dat spotřebního koše ČSÚ a v případě celkové inflace se mohou mírně lišit od zaokrouhlených čísel ČSÚ.

únor 14
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Regulované ceny přešly v lednu skokově do výrazného meziročního poklesu, který se 
v únoru dále lehce prohloubil na -4,2 %. Na tomto vývoji se podílelo zejména lednové 
meziroční snížení cen energií pro domácnosti (pokles cen elektřiny při oslabení růstu cen 
tepla) a pokles cen ve zdravotnictví (zrušení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici). 
Značné oslabení cenové dynamiky bylo nicméně patrné taktéž u dalších skupin v rámci 
regulovaných položek. Pokles regulovaných cen byl hlubší oproti prognóze, především 
vlivem výraznějšího snížení cen ve zdravotnictví a mírnějšího lednového nárůstu cen tepla.
Aktualizovaný výhled regulovaných cen na letošní rok je oproti prognóze z 1.SZ nižší vlivem 
nižších dat za leden. Pro rok 2015 byl lehce zmírněn očekávaný růst cen elektřiny
v návaznosti na aktuálně nízkou cenu silové elektřiny na energetických burzách. Nadále ale 
očekáváme, že se pokles regulovaných cen bude v průběhu letošního roku postupně 
zmírňovat a na počátku 2015 přejde do meziročního růstu.

Příspěvek primárních dopadů změn nepřímých daní do celkové meziroční inflace se 
v lednu významně zmírnil, když odezněl vliv zvýšení obou sazeb DPH z počátku minulého 
roku. Meziroční inflace tak byla nadále ovlivněna pouze zvýšením spotřební daně na 
tabákové výrobky z ledna 2013, jehož dopad se v návaznosti na předzásobení promítl do 
spotřebitelských cen se zpožděním až ve druhé polovině loňského roku s celkovým 
příspěvkem do inflace ve výši 0,14 procentního bodu. Od ledna 2014 pak došlo stejně jako 
v předchozím roce k dalšímu zvýšení spotřební daně na cigarety v důsledku harmonizační 
změny přijaté již v roce 2012. Dopad této úpravy do celkové inflace je kvantifikován na 
0,11 procentního bodu, prozatím se však do spotřebitelských cen promítl jen nepatrně. 
V návaznosti na výrazné předzásobení v závěru loňského roku očekáváme plné promítnutí 
této změny se zhruba půlročním zpožděním. S ohledem na slabší kurz CZK/EUR (ve srovnání 
s úrovní 24,9, kterou předpokládala stávající legislativa) je v letošním roce navíc navrženo 
další zvýšení daně z tabákových výrobků, jež s ohledem na tříměsíční implementační období 
vstoupí pravděpodobně v platnost na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí.17 Navrhovaná změna 
zákona předpokládá v letošním roce zvýšení spotřební daně z cigaret se souhrnným dopadem 
zhruba 0,31 procentního bodu do cenové hladiny, z čehož cca 0,11 procentního bodu 
představuje zvýšení daně od ledna 2014 a cca 0,20 procentního bodu je dodatečný příspěvek 
navrhované úpravy. Prognóza z 1.SZ předpokládala, že počátkem tohoto roku bude spotřební 
daň zvýšena nad již v roce 2012 přijatou změnu, přičemž souhrnný dopad do inflace byl 
odhadnut na 0,25 procentního bodu. Zapracování navrhované úpravy tedy znamená pouze 
lehce vyšší než v prognóze předpokládaný souhrnný dopad do inflace spolu s více v čase 
rozloženým promítnutím. Z důvodu obvyklého předzásobení cigaretami pracujeme 
s opožděným, i když plným promítnutím těchto daňových úprav do spotřebitelských cen. Pro 
daňovou změnu očekávanou ve druhé polovině letošního roku by však mělo na začátku 
účinnosti novely zákona nově platit tříměsíční omezení doprodeje cigaret se starými kolky, 
což fakticky omezuje možnosti předzásobení a oproti minulým rokům se tak cigarety s novým 
zdaněním objeví v inflaci zhruba o čtvrt roku dříve.

                                                          
17 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 ke 
slabšímu říjnovému kurzu CZK/EUR oproti roku 2012, kdy byla přijata stávající právní úprava, je 
navrhováno výraznější zvýšení daně z tabákových výrobků, zohledňující zároveň i listopadové oslabení 
kurzu ze strany ČNB. 
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Ceny potravin meziročně zrychlily svůj meziroční růst na 3,6 % zaznamenaných v únoru, 
a nacházely se tak o 0,3 procentního bodu nad prognózou. Do spotřebitelských cen potravin 
se mimo jiné promítal o něco silnější nárůst cen potravin z dovozu. Vzhledem k aktuálně 
vyššímu výhledu cen agrárních komodit na světových trzích i mírně vyšším cenám 
zemědělských výrobců oproti prognóze hodnotíme rizika prognózy cen potravin v nejbližších 
měsících jako mírně proinflační.

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

  

Ceny pohonných hmot (mzr. v %) 

Vývoj tržních částí inflace v grafech výše je očištěn o primární dopady změn nepřímých daní. Bod 
„skutečnost“ představuje průměr  údajů za první dva měsíce aktuálního čtvrtletí a z očekávané hodnoty na třetí 
měsíc tohoto čtvrtletí založené na meziměsíční predikci z aktuálně platné prognózy.

Korigovaná inflace bez pohonných hmot se i nadále nacházela na hodnotě -0,3 %, a byla 
tak jen nepatrně nižší oproti prognóze. Pokles cen obchodovatelných ostatních statků bez PH 
se přitom znatelně zmírnil (na -0,4 % v únoru), a to především v návaznosti na pozorované 
zrychlení růstu dovozních cen statků s vyšším stupněm zpracování vlivem oslabení kurzu 
koruny. Na druhé straně ceny neobchodovatelných ostatních položek přešly do slabého 
meziročního poklesu. Vzhledem k hlubšímu než předpokládanému poklesu průměrné mzdy 
na konci minulého roku a nižším dovozním i průmyslovým cenám hodnotíme rizika prognózy 
korigované inflace bez pohonných hmot pro nejbližší měsíce jako mírně protiinflační.

Ceny pohonných hmot v únoru meziročně stagnovaly, přičemž se nacházely jen mírně pod 
prognózou. Vzhledem k lehce vyššímu výhledu cen ropy a protisměrně působícímu slabšímu 
výhledu dolaru vůči euru jsou rizika vývoje cen pohonných hmot vyrovnaná. 
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %)

4.2 Ostatní cenové okruhy

Dovozní ceny se v průběhu čtvrtého čtvrtletí vlivem oslabení kurzu koruny navrátily 
k meziročnímu růstu. V lednu se ale jejich růst zmírnil na 2,9 %, což znamená pomalejší 
tempo oproti prognóze. Nejvýznamnější příspěvek k růstu dovozních cen vykázaly ceny 
komodit s vyšším stupněm zpracování, zejména ceny strojů a dopravních prostředků 
(1,3 p.b.). Dovozní ceny polotovarů i potravin měly shodně zhruba poloviční příspěvek. Ve 
váhově významném odvětví minerálních paliv a maziv po jednorázovém meziročním růstu 
v prosinci 2013 dovozní ceny v lednu opětovně poklesly, a to o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců v únoru meziročně poklesly o 0,7 %, zatímco prognóza 
očekávala jejich stagnaci. Tato odchylka je způsobena slabším než očekávaným růstem cen 
ve zpracovatelském průmyslu. K růstu cen v tomto odvětví přispěl nejvíce pokračující 
meziroční růst cen dopravních prostředků (4,1 %), v menší míře potom i obecných kovů 
a kovodělných výrobků (2,0 %). Naopak ceny koksu a rafinérských ropných produktů 
meziročně poklesly. Ceny potravin, nápojů a tabáku v únoru udržely mírný růst (o 0,6 %), a to 
i přes pokračující zřetelný pokles cen zemědělských výrobců. K očekávanému výraznému 
meziročnímu poklesu došlo u cen výrobců elektřiny, plynu a páry (-8,8 %), který byl částečně 
kompenzován růstem cen v odvětví zásobování vodou. V odvětví těžby a dobývání v lednu 
a únoru ceny v porovnání s loňským rokem poklesly zhruba o 3 %.
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Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.)

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

Ceny zemědělských výrobců v prvním čtvrtletí podle očekávání meziročně dále klesaly, 
když v únoru vykázaly pokles o 5 %. V rostlinné výrobě se oproti závěru loňského roku 
meziroční pokles cen prohloubil na -15,2 %, když nadále výrazně klesaly ceny obilovin 
a olejnin, což bylo částečně tlumeno růstem cen brambor, ovoce a zeleniny. V živočišné 
výrobě naproti tomu ceny i nadále zřetelně rostly, když jejich únorový růst činil 7,7 %. 
Z položek živočišné výroby rostly výrazně ceny mléka a prasat, u ostatních položek této 
skupiny naopak ceny klesaly. V porovnání s prognózou z 1.SZ 2014, která v prvním čtvrtletí 
letošního roku očekávala průměrný meziroční pokles cen zemědělských výrobců o 5,8 %, 
klesaly ceny v lednu i únoru v menší míře. Rovněž tržní výhled cen zemědělských komodit se 
oproti předpokladům minulé prognózy posunul směrem k mírně vyšším cenám. Rizika 
prognózy cen zemědělských výrobců jdou tedy mírně proinflačním směrem.

Ceny zemědělských výrobců (meziročně v %) 
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5 Peníze a úvěry

Roční míra růstu peněžního agregátu M2 v lednu 2014 dále zpomalila. Pokles rychlosti 
obratu peněz se ve čtvrtém čtvrtletí 2013 vlivem oživení ekonomické aktivity zřetelně zmírnil. 
V nižším růstu M2 se projevovala slábnoucí dynamika vkladů finančních neměnových 
institucí. Vysoce likvidní peníze zahrnuté v M1 byly nadále jedinou složkou přispívající 
k růstu peněžního agregátu M2. Roční míra růstu úvěrů soukromému sektoru po zvýšení 
v závěru loňského roku následně v lednu 2014 rovněž zpomalila. K vyššímu růstu investičních 
úvěrů zaznamenanému ve čtvrtém čtvrtletí 2013 přispívaly zejména úvěry developerům 
a průmyslu, především odvětví energetiky, těžby a dobývání a v menší míře i zpracovatelského 
průmyslu. Růst úvěrů domácnostem se v lednu příliš neměnil. Dle Hypoindexu však následně 
v únoru hypoteční trh mírně oživil. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů podnikům 
v průměru lehce poklesly, zatímco u úvěrů domácnostem v lednu nepatrně vzrostly. 

5.1  Peníze

Roční míra růstu peněžního agregátu M2 se v lednu 2014 dále snížila o 0,3 procentního 
bodu na 4,2 %. Aktuální data tak potvrzují stávající prognózou očekávané zpomalení 
dynamiky peněžní zásoby na počátku letošního roku. Růst M2 by měl dle prognózy v prvním 
čtvrtletí 2014 při snížení celkové inflace nepatrně zpomalit na 4,5 %. V roce 2014 dosáhne 
v průměru 4,4 % a v roce 2015 pak 4,6 %. Při oživení meziročního růstu nominálního HDP 
ve čtvrtém čtvrtletí 2013 (na 3,5 %) se pokles rychlosti obratu peněz zřetelně zmírnil, což
je vývoj, jehož pokračování je s dílčími výkyvy očekáváno v průběhu celého prognostického 
horizontu. Roční míra růstu M3 se v lednu vyvíjela obdobně jako u M2, přičemž ve srovnání 
s průměrem za eurozónu je zhruba o čtyři procentní body vyšší (5,1 %).

Preference likvidity udržuje silný růst jednodenních vkladů (8,2 %) zahrnutých v M1. 
Pokles krátkodobých a dlouhodobých vkladů v rámci kvazi peněz (M2-M1) se naopak 
prohloubil. Z hlediska sektorové struktury vkladů k nižší dynamice M2 přispívaly vklady 
finančních neměnových institucí jiných než pojišťoven a penzijních fondů. Růst těchto vkladů 
se dále zmírnil na 15,8 %, což může signalizovat pokles averze k riziku a snahu o vyšší 
zhodnocení zdrojů. Příspěvek vkladů domácností a nefinančních podniků se výrazněji 
nezměnil. Roční míra růstu vkladů domácností dosáhla 2,3 % a u nefinančních podniků 
se zvýšila na 7,4 %. To korespondovalo se zvýšenou pohotovou likviditou podniků. Podíl 
cizoměnových vkladů na celkových vkladech přetrvává lehce pod 10 %. Na straně aktiv 
bankovního sektoru se v růstu M2 odrážel vyšší růst čistých zahraničních aktiv (v důsledku 
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růstu aktiv bank ve vztahu k nerezidentům), v opačném směru působilo především zmírnění 
růstu úvěrů soukromému a vládnímu sektoru.

5.2 Úvěry

Roční míra růstu úvěrů soukromému sektoru po zvýšení v závěru loňského roku následně 
v lednu 2014 zpomalila o 0,6 procentního bodu na 3,3 %. V tom se projevovalo znatelné 
snížení dynamiky úvěrů nefinančním podnikům na 1,6 %. Poklesly přitom úvěry domácím 
podnikům, zatímco růst úvěrů podnikům pod zahraniční kontrolou dále zrychlil. Snížila 
se dynamika úvěrů s delší splatností při zmírnění poklesu krátkodobých úvěrů. Nově 
poskytované korunové úvěry podnikům nadále klesaly, i když mírněji než v předchozím 
období v důsledku snížení záporného příspěvku velkých úvěrů (s objemem nad 30 mil. Kč) 
při nulovém růstu malých úvěrů. Zpřísňování úvěrových standardů při schvalování úvěrů 
spojené v minulosti s vnímáním rizik ohledně výhledu specifických odvětví a podniků 
se v závěru loňského roku zastavilo, přičemž obdobný vývoj standardů banky avizovaly 
i pro první čtvrtletí 2014.18  

Nižší dynamika podnikových úvěrů byla na počátku letošního roku zaznamenána ve většině 
odvětví. Meziroční růst investičních úvěrů, které tvoří více než polovinu celkového objemu 
podnikových úvěrů, po zvýšení ve čtvrtém čtvrtletí 2013 v důsledku financování obnoveného 
růstu fixních investic následně v lednu 2014 zpomalil. K vyššímu růstu investičních úvěrů 
přispívaly v závěru loňského roku zejména úvěry developerům (jednalo se o čerpání eurových 
úvěrů z dříve uzavřených úvěrových smluv určených k financování výstavby obchodních 
a nákupních center) a dále úvěry průmyslu (především odvětví energetiky, těžby a dobývání 
a v menší míře i zpracovatelského průmyslu). V lednu 2014 se příspěvky těchto odvětví 
snížily s tím, že na růstu investičních úvěrů se aktuálně nejvíce podílely úvěry developerům, 

                                                          
18 V eurozóně výsledky Šetření úvěrových podmínek bank ve čtvrtém čtvrtletí 2013 ukazují na stabilizaci 

úvěrových podmínek bank (viz Monthly Bulletin ECB, February 2014). Čisté zpřísnění úvěrových standardů 
u podnikových úvěrů se zmírnilo při jejich slabém uvolnění u úvěrů domácnostem na bydlení a zpřísnění 
u spotřebitelských úvěrů. To odráželo neměnnost omezení bilancí bank a nákladů jejich financování 
při zvýšené konkurenci v segmentu úvěrů domácnostem. Vnímání rizikovosti specifických odvětví a podniků 
se snížilo. Poptávka po úvěrech zůstala nadále slabá. Pokles poptávky podniků po úvěrech se však zmírnil, 
zatímco poptávka domácností po úvěrech na bydlení a po spotřebitelských úvěrech opět poklesla. V prvním 
čtvrtletí 2014 banky v eurozóně očekávají spíše neměnnost úvěrových standardů a čisté zvýšení poptávky 
po úvěrech ve všech segmentech úvěrového trhu. Meziroční pokles úvěrů soukromému sektoru se v eurozóně 
stabilizoval (v lednu 2014 dosáhl cca 2 %). Růst úvěrů domácnostem přetrvával na úrovni 0,2 % a pokles 
úvěrů nefinančním podnikům stagnoval ve výši 2,9 %.   

Složky M2 a rozpětí úrokových sazeb
(roční toky v mld. Kč, rozpětí v p.b.)
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těžebnímu průmyslu a zemědělství. Investiční úvěry zpracovatelskému průmyslu v lednu 
poklesly, úvěry do stavebnictví se po předchozím propadu neměnily.

Roční míra růstu úvěrů domácnostem se v lednu 2014 jen mírně zvýšila na 5,2 %. Růst 
úvěrů na bydlení stagnoval. V rámci úvěrů na bydlení dynamika hypoték slabě vzrostla 
na 6,5 % při prohloubení poklesu úvěrů ze stavebního spoření. Meziroční růst nových 
hypoték zrychlil, ve srovnání s loňským rokem byl však umírněnější. Investice do obydlí ve 
čtvrtém čtvrtletí 2013 nadále meziročně klesaly v reálném i nominálním vyjádření, i když 
slaběji než v předchozím období (o cca 4 %, resp. 2 %). Dle Hypoindexu počet a objem 
nových hypoték na koupi a výstavbu nemovitostí a ostatních hypoték spojených též 
s refinancováním starých úvěrů v lednu meziročně dokonce poklesl. To mohlo odrážet 
administrativní změny na straně nabídky spojené s přijetím nového občanského zákoníku. 
Následně v únoru 2014 však hypoteční trh dle Hypoindexu mírně oživil – objem hypoték 
meziročně vzrostl o 10,2 % oproti lednovému poklesu ve výši 17 %). Při únorovém snížení 
úrokových sazeb z nových hypoték vzrostly zejména hypotéky na koupi a výstavbu 
nemovitostí. Roční míra růstu spotřebitelských a ostatních úvěrů se v lednu mírně zvýšila na 
2,5 %, resp. 5,4 %. 

5.3 Klientské úrokové sazby

Klientské úrokové sazby z nových úvěrů se v letošním lednu v průměru lehce snížily 
u podnikových úvěrů, zatímco u úvěrů domácnostem většinou nepatrně vzrostly.19 Uvedený 
vývoj byl zaznamenán v podmínkách slabého poklesu sazby 3M PRIBOR při obnoveném 
růstu výnosu desetiletého vládního dluhopisu (ten dosáhl 2,4 %), následně v únoru však tyto 
sazby stagnovaly, resp. opět klesaly. Ex ante reálné úrokové sazby se v lednu 2014 vlivem 
růstu očekávané inflace v šetření IOFT značně snížily ve všech segmentech úvěrového trhu.20

Úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům v nominálním vyjádření po předchozím 
mírném zvýšení v lednu v průměru lehce poklesla na 2,2 %. Snížila se sazba s krátkodobou 
fixací z velkých úvěrů, sazba z malých úvěrů naopak vzrostla. Úroková sazba z malých úvěrů 

                                                          
19  V eurozóně klientské úrokové sazby z nových úvěrů v lednu 2014 mírně vzrostly či stagnovaly (viz grafická 

příloha Situační zprávy).  
20 Reálné sazby z úvěrů nefinančním podnikům se pohybovaly v blízkosti nuly, z úvěrů poskytnutých 

domácnostem na bydlení dosáhly 1,1 % a ze spotřebitelských úvěrů 11,5 %.  

Investiční úvěry nefinančním podnikům 
dle odvětví (příspěvky v p.b. a mzr. v %)
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přitom dosáhla 3,2 % a z velkých úvěrů 2 %. Rozpětí mezi uvedenými sazbami se zvýšilo 
a nadále se pohybuje nad svým dlouhodobým pozvolna klesajícím trendem. Při lednovém 
slabém snížení sazby 3M PRIBOR se rozpětí krátkodobých klientských a tržních sazeb 
u velkých úvěrů snížilo.

U domácností průměrná úroková sazba z úvěrů na bydlení v lednu 2014 nepatrně vzrostla
na 3,5 % (u hypoték na 3,3 %). Nejvýrazněji se zvýšily sazby s fixací do jednoho roku a nad
pět let; sazba s nejběžnější fixací od jednoho roku do pěti let se téměř nezměnila. Rozpětí 
klientských a tržních sazeb se u sazeb s krátkodobou fixací mírně zvýšilo, zatímco 
u průměrné celkové sazby v důsledku růstu výnosu desetiletého vládního dluhopisu pokleslo. 
Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů zůstala na úrovni 14,1 % (sazba RPSN dosáhla 
15,2 %). Sazba z kontokorentních a revolvingových úvěrů se rovněž výrazněji neměnila, když 
dosáhla 14,4 % a z úročeného úvěru z kreditních karet 24,1 %. 

Úrokové sazby z klientských vkladů stagnovaly s výjimkou sazby z vkladů s dohodnutou 
splatností, která se zejména vlivem pokračující snahy některých bank o její zatraktivnění dále 
zvýšila, přičemž rostly sazby z vkladů s krátkodobou i dlouhodobou dohodnutou splatností. 

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

V dosavadním průběhu prvního čtvrtletí 2014 úrokové sazby na peněžním trhu stagnovaly, 
sazby s delší splatností se mírně snížily. Sazba 3M PRIBOR v průměru odpovídá prognóze, 
kurz koruny je nepatrně slabší. 

Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost

1  Domácí úrokové sazby

V dosavadním průběhu tohoto čtvrtletí úrokové sazby na peněžním trhu stagnovaly. Průměrná 
výše sazby 3M PRIBOR (do 19.3) činila 0,4 %, tj. byla v souladu s prognózou. Kladný sklon 
výnosové křivky peněžního trhu zůstal zachován. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba se
v souladu s prognózou pohybuje těsně nad 0,3 p.b.

Sazby FRA s kratší splatností (3*6) od začátku roku zhruba stagnovaly, sazby s delšími 
splatnostmi (6*9, 9*12) se během února zvýšily cca o 0,1 p. b., pravděpodobně v reakci na 
příznivé údaje o HDP a průmyslové produkci. Tržní výhled krátkodobých úrokových sazeb 
dle aktuálních kotací FRA kontraktů implikuje nepatrný nárůst sazeb 3M PRIBOR ve druhé 
polovině letošního roku. To zhruba odpovídá převažujícímu očekávání na ponechání 
měnověpolitických úrokových sazeb na technicky nulové hodnotě minimálně do konce roku 
2014 při zachování aktuální výše prémie na peněžním trhu. V celém horizontu se tržní výhled 
pohybuje lehce nad trajektorií sazeb ze stávající prognózy ČNB (viz graf v části I.2 Prognózy 
ostatních institucí). Domácí úrokové sazby s delší splatností se od počátku letošního roku 
téměř nezměnily (do splatnosti 3R) nebo se jen mírně snížily (od splatnosti 4R dále). Vyvíjely 
se tak podobně jako sazby v zahraničí, na které mělo vliv několik faktorů: smíšené vyznění 
zveřejněných makroekonomických ukazatelů v eurozóně a USA, spekulace o dalším uvolnění 
měnové politiky ECB v souvislosti s nízkou inflací v eurozóně a vývoj na Ukrajině.

I/14 – prognóza I/14 – skut. a) 20.3. – skut.
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Klientské úrokové sazby se příliš nezměnily. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů se 
v lednu 2014 lehce zvýšila na 6,3 %, zatímco sazba z termínovaných vkladů stagnovala na 
1,8 %. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post 
dosahují 6,1 %, z pohledu ex ante 3,9 %.

2 Devizový kurz

V dosavadním průběhu prvního čtvrtletí 2014 činila průměrná hodnota kurzu koruny vůči 
euru 27,4 CZK/EUR, což představovalo meziroční oslabení koruny o 7,2 % a mezičtvrtletní 
oslabení o 2,8 %. Koruna se pohybovala v rozpětí 27,3–27,6 CZK/EUR, přičemž od poloviny 
února se s výjimkou posledních dnů nacházela již jen v jeho dolní polovině. Oproti prognóze 
z 1.SZ na první čtvrtletí 2014 (27,3 CZK/EUR) byla koruna zatím v průměru nepatrně slabší a 
to samé platí i o jeho aktuální hodnotě. Vývoj na měnových trzích v prvním čtvrtletí 2014 byl 
relativně klidný. Výrazněji vybočovalo jen několik měn. Za zmínku stojí především více než 
10% oslabení ruského rublu a zhruba poloviční oslabení maďarského forintu a turecké liry. 

Vývoj nominálního kurzu CZK/EUR

Zveřejněné informace z domácí ekonomiky byly v zásadě v souladu s očekáváními 
finančních trhů (výjimkou byl vyšší hospodářský růst a naopak nižší růst mezd za čtvrté
čtvrtletí 2013). Vývoj kurzu ve sledovaném období byl v souladu s asymetrickou povahou 
kurzového závazku, k jehož dosažení nebyly ve sledovaném období potřebné faktické
intervence na devizových trzích.




































