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I. SHRNUTÍ

1  Aktualizovaný scénář prognózy a výsledná bilance jejích rizik

Porovnání vůči prognóze ze 7.SZ

Výše uvedená simulace zachovává předpoklad ze 7.SZ, že k opuštění režimu používání kurzu 
jako nástroje měnové politiky dojde ve druhém čtvrtletí roku 2016, a hodnotí posuny ve 
výhledu jednotlivých makroekonomických veličin na základě nových dat publikovaných od 
doby zpracování stávající prognózy. Tato simulace se z hlediska výhledu celkové inflace 
posouvá ve zbývající části letošního roku a téměř po celý příští rok směrem dolů v rozsahu 
přibližně 0,5 procentního bodu. V tomto směru působí v největší míře aktuální pokles 
světových cen energetických komodit promítající se do nižšího výhledu regulovaných cen
v roce 2015. Protiinflační dopad má rovněž nižší pozorovaná domácí inflace spolu 
s přehodnocením výhledu zahraniční inflace i ekonomické aktivity pro nejbližší čtvrtletí 
směrem dolů. Také data z domácí ekonomiky vyznívají v souhrnu lehce protiinflačně 
v důsledku pomaleji rostoucích mezd. Celková i měnověpolitická inflace se tak budou dle této 
simulace přibližovat k inflačnímu cíli v příštím roce zřetelně pomaleji oproti predikci ze 7.SZ.
Výše uvedené vlivy však v delším horizontu odezní a k dosažení cíle dojde stejně jako ve 
stávající prognóze na počátku roku 2016.

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

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

 (mzr. růst v %) Růst HDP (rozdíl v p.b.)  (mzr. růst v %) Růst mezd (rozdíl v p.b.)
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Nad rámec nových informací zachycených ve výše uvedené simulaci existují dodatečná 
protiinflační rizika. Ta jsou spojena především s možným nadhodnocením očekávaného růstu 
ekonomické aktivity i cen v efektivní eurozóně, resp. účinností opatření ECB v boji s rizikem 
deflace. Dalším protiinflačním rizikem je prudký pokles cen ropy v posledních týdnech, který 
nebyl zcela promítnut do výhledů analytiků. V opačném směru, avšak v malém rozsahu, 
působí možnost setrvání kurzu na mírně slabších hladinách oproti předpokladům prognózy.

V souhrnu je tak bilance rizik prognózy ze 7.SZ protiinflační.

U zahraničních veličin zůstává tržní výhled úrokových sazeb 3M EURIBOR1 mimořádně 
nízký. Trajektorie zahraničních sazeb je tak i nadále v letošním i příštím roce téměř plochá. 
Výhled zahraniční efektivní poptávky se ve zbývající části letošního a na začátku příštího 
roku snížil. V průměru se však na příští rok posouvá dolů jen o 0,1 p.b. na 1,6 % a pro rok 
2016 se i nadále očekává růst o 2,1 %. Predikce efektivního ukazatele cen průmyslových 
výrobců pro nejbližší tři čtvrtletí poklesla. Stále je však předpokládán překmit jejich růstu do 
kladných hodnot v polovině příštího roku a zrychlování ke 2% hranici v jeho závěru 
v návaznosti na očekávané oživení ekonomické aktivity. Rovněž očekáváná spotřebitelská
inflace v efektivní eurozóně se pro nejbližší čtyři čtvrtletí posouvá směrem dolů, tj. inflace 
bude v nejbližší době zrychlovat o něco pomaleji oproti předpokladům stávající predikce. 
Tržní výhledy cen ropy se na celém horizontu propadly zhruba o 15 USD/barel, přičemž 
aktuálně se cena ropy Brent dostala pod hranici 70 USD/barel. Z hlediska eurových a návazně 
i korunových cen ropy je však vliv nižších dolarových cen ropy částečně vyvažován silnějším 
výhledem kurzu USD vůči euru pro celý horizont prognózy. 

Nové údaje z trhu práce za třetí čtvrtletí potvrzují pozitivní vliv stabilně rostoucí ekonomiky. 
Tempo růstu celkové zaměstnanosti po přechodném zpomalení ve druhém čtvrtletí zřetelně 
zrychlilo a nacházelo se nad prognózou. Počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky 
v souladu s predikcí zrychlil svou dynamiku, avšak při prognózou neočekávaném poklesu
průměrného úvazku na zaměstnance. Na rozdíl od druhého čtvrtletí tedy došlo k uspokojování 
růstu poptávky po práci prostřednictvím zvýšení počtu zaměstnanců. Současně byl pozorován 
oproti prognóze rychlejší pokles sezonně očistěné obecné míry nezaměstnanosti a rovněž se 
snižoval i podíl nezaměstnaných osob. Počet registrovaných nezaměstnaných v posledních 
měsících pozvolna klesal při zvyšujícím se počtu volných pracovních míst. Mzdový růst 
zaostal za prognózou, přičemž růst mezd v podnikatelské sféře opětovně zpomalil a dostal se 
pod 2% hranici. Růst průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře byl oproti prognóze rovněž 
nižší. Celkově se tak objem mezd a platů zvyšoval ve srovnání s prognózou pomaleji. 
Pozvolnější růst mezd a platů v porovnání s dynamikou ekonomické aktivity vedl k mírnému 
poklesu jednotkových mzdových nákladů. Růst produktivity práce jen lehce zvolnil. Měsíční 
data za říjen a listopad ukazují na pokračující rychlejší snižování obecné i registrované míry 
nezaměstnanosti oproti prognóze. Říjnová data z průmyslu naznačují setrvání růstu průměrné 
mzdy na poměrně nízkých hodnotách při oživení zaměstnanosti pro závěr letošního roku.

Ekonomická aktivita ve třetím čtvrtletí podle očekávání lehce zrychlila svůj meziroční růst 
na 2,4 %, což bylo ovšem o 0,2 p.b. pod prognózou. K meziročnímu růstu HDP přispěly 
v souladu s predikcí všechny složky domácí poptávky, přičemž největší příspěvek měly 
nadále hrubá tvorba fixního kapitálu, změna stavu zásob a spotřeba domácností. Vyšší než 
očekávaný nárůst zásob vedl z důvodu jejich vysoké dovozní náročnosti k opětovně 

                                                          
1 Výhled zahraničního vývoje je založen na publikaci Consensus Forecasts (CF11) z 10. listopadu. Tržní výhledy

(3M EURIBOR, cena ropy Brent) byly zpracovány k 1. prosinci 2014. Simulace využívající prosincového 
Consensus Forecasts (CF12)  bude k dispozici pro Měnověpolitické doporučení pro 8.SZ a prezentaci na 
měnověpolitickém jednání bankovní rady.
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zápornému příspěvku čistého vývozu, oproti předchozímu čtvrtletí se však tento záporný 
příspěvek čistého vývozu zmírnil. V mezičtvrtletním vyjádření reálný HDP v souladu 
s prognózou vzrostl o 0,4 %. Měsíční data z počátku čtvrtého čtvrtletí letošního roku indikují 
v souladu s prognózou pokračování růstu domácí ekonomické aktivity, když je nadále 
pozorováno zvyšování průmyslové produkce i zakázek v průmyslu a zároveň došlo ke 
zrychlení dynamiky tržeb v maloobchodě. 

V souhrnu je tak působení domácí ekonomiky v modelové simulaci lehce protiinflační 
oproti prognóze ze 7.SZ. Za tím stojí vliv nižšího růstu mezd v podnikatelské sféře za třetí
čtvrtletí, zatímco nová data o vývoji jednotlivých výdajových složek HDP působí zhruba 
neutrálně.

Celková meziroční inflace po zrychlení v průběhu druhého a třetího čtvrtletí letošního roku 
v listopadu mírně klesla na 0,6 %. To bylo o 0,2 p.b. pod prognózou. Úpravy daně z cigaret
v letošním roce se v inflaci zatím projevily v menší míře oproti predikci a jejich očekávané 
plné promítnutí do cen odsouváme až do prvních dvou měsíců příštího roku. Oproti prognóze 
zřetelněji zpomalil růst cen potravin, korigovaná inflace namísto slabého zrychlování 
stagnovala a ceny pohonných hmot rostly pomaleji. Výhled meziročního růstu regulovaných 
cen se pro zbytek letošního roku nemění, pro rok 2015 se ale posouvá o 0,8 p.b. níže, a to 
především vlivem výraznějšího poklesu cen zemního plynu pro domácnosti ve druhé polovině 
příštího roku. Nová data inflace a výhled regulovaných cen představují v aktualizované 
simulaci prognózy protiinflační riziko. Nad rámec této simulace přitom představuje další 
protiinflační riziko krátkodobý výhled zejména u cen pohonných hmot. 

V dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku byly úrokové sazby 3M PRIBOR 
i nadále stabilní a jejich průměrná výše (0,4 %) odpovídala prognóze. Rozpětí 3M PRIBOR –
2T repo sazba bylo rovněž v souladu s prognózou stabilní na úrovni 0,3 p.b. 

Měnový kurz za dosavadní průběh čtvrtého čtvrtletí dosáhl průměrně
27,6 CZK/EUR, což byla mírně slabší úroveň oproti prognóze (27,4 CZK/EUR). Na lehce 
slabší hodnotě vůči predikci se kurz pohybuje i aktuálně. 

2 Prognózy ostatních institucí

Analytici očekávají v letošním i příštím roce růst HDP cca o 2,5 %. Inflační očekávání 
v ročním horizontu jsou mírně pod 2% cílem ČNB, očekávání v tříletém horizontu se 
nacházejí na jeho úrovni. V ročním horizontu žádný z analytiků nepředpokládá změnu 
nastavení úrokových sazeb ani hladiny kurzového závazku; kurz by se dle jejich očekávání 
měl pohybovat mírně nad hodnotou 27 CZK/EUR. Tržní výhled úrokových sazeb implikuje 
jejich stabilitu minimálně do konce roku 2015, přičemž v celém horizontu se pohybuje 
v těsné blízkosti prognózy ČNB.

Ke dni odevzdání 8.SZ byla k dispozici pouze listopadová šetření2, na základě kterých lze 
provést standardní srovnání s prognózou ze 7.SZ. Konkrétně jde o anketní zjišťování ČNB 
nazývané Inflační očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 13.11.), Foreign Exchange 
Consensus Forecasts (FECF, uzávěrka 10.11.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, 
uzávěrka 17.11.).

                                                          
2  Údaje z prosincového šetření IOFT a FECF budou uvedeny v MPD.
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Srovnání prognózy ČNB ze 7.SZ s prognózami ostatních institucí

Analytici předpokládají (v souladu s prognózou ČNB) v letošním i příštím roce růst HDP cca 
o 2,5 %. Dynamika mezd v jejich výhledu zrychluje, ovšem méně než v predikci ČNB. 
Převážně domácí analytici oslovení v rámci listopadového šetření IOFT i převážně zahraniční 
analytici oslovení v rámci šetření FECF očekávají v ročním horizontu kurz na úrovni 
27,3 CZK/EUR, tj. vůči současným hodnotám kolem 27,6 CZK/EUR o 1 % silnější. Žádný 
analytik z listopadového šetření IOFT již nepředpokládá opuštění kurzového závazku před 
koncem příštího roku (v říjnovém šetření ještě tři analytici očekávali exit ve čtvrtém čtvrtletí 
2015). Inflační očekávání v ročním horizontu jsou mírně pod 2% cílem ČNB, očekávání 
v tříletém horizontu se nacházejí na jeho úrovni. Pro prosincové měnové zasedání bankovní 
rady i v ročním horizontu všech jedenáct analytiků oslovených v rámci listopadového šetření 
IOFT předpokládalo stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb ze 
stávající prognózy ČNB. Výhled sazeb FRA implikuje stabilitu sazeb 3M PRIBOR 
minimálně v ročním horizontu, tj. aktuálně do konce roku 2015. To odpovídá očekávané 
stabilitě měnověpolitických úrokových sazeb přinejmenším do stejné doby a zachování 
prémie na peněžním trhu poblíž aktuální výše. Na celém horizontu se tak tržní výhled 
pohybuje v těsné blízkosti trajektorie sazeb konzistentní se stávající prognózou ČNB.

rok 2014 rok 2015
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 8/14 2,7 2,6 2,8 2,7
 9/14 2,6 2,6 2,7 2,6
 10/14 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
 11/14 2,4 2,4 2,4 2,5

rok 2014 rok 2015
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 8/14 2,5 2,5 3,0 3,3
 9/14 2,5 2,5 3,0 3,3
 10/14 2,6 2,7 3,7 3,1 3,5
 11/14 2,8 2,8 3,1 3,6

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 8/14 27,6 27,3 27,0
 9/14 27,7 27,3 27,2
 10/14 27,4 (IV/14) 27,4 27,4 27,3 27,1
 11/14 27,6 27,3 27,3
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IOFT podniky IOFT podniky

 8/14 2,0 2,1
 9/14 2,0 1,8 2,1 2,5
 10/14 1,5 (IV/15) 1,9 2,0
 11/14 1,7 2,0

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

 8/14 0,05 0,5 0,6
 9/14 0,05 0,5 0,6
 10/14 0,05 (IV/15) 0,05 0,4 (IV/15)   0,4 0,6
 11/14 0,05 0,4 0,6
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úrokové sazby 
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Srovnání sazeb FRA s trajektorií sazeb z prognózy ČNB (v %)

a) pro IV/14 3M PRIBOR, pro I/15 až IV/15 průměrné hodnoty sazeb FRA 1*4, 3*6, 6*9 a 9*12 za 10 posledních 
obchodních dní k 10.12.2014
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů

  

skutečnost

Hrubý domácí produkt (s.o.) III/14 2.6 2.4

Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.) III/14 1.5 1.5

Výdaje vlády na konečnou spotřebu (s.o.) III/14 1.4 0.3

Tvorba hrubého kapitálu (s.o.) III/14 5.7 7.0

Hrubá tvorba fixního kapitálu (s.o.) III/14 6.5 3.9

Změna stavu zásob a cenností (příspěvky do mzr. růstu v p.b.) III/14 -0.2 0.8

Vývoz zboží a služeb (s.o.) III/14 8.7 6.1

Dovoz zboží a služeb (s.o.) III/14 9.2 6.9

Vývoz zboží (národní pojetí) 10/14 9.2 (Q) 9.9

Dovoz zboží (národní pojetí) 10/14 7.5 (Q) 9.6

Obchodní bilance (národní pojetí) (mld. Kč) 10/14 23.0 (Q) 10.2

Běžný účet platební bilance (mld. Kč) III/14 -38.0 35.1

Finanční účet platební bilance (mld. Kč) III/14 . -13.2

Index spotřebitelských cen 11/14 0.8 0.6

Ceny průmyslových výrobců 10/14 0.2 -0.3

Ceny zemědělských výrobců 10/14 -1.9 -1.9

Vývozní ceny 9/14 4.8 (Q) 4.9

Dovozní ceny 9/14 2.8 (Q) 3.5

Podíl nezaměstaných osob 11/14 7.4 (Q) 7.1

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.) 10/14 . 5.8

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.) III/14 6.3 6.0

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS III/14 0.3 0.8

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev III/14 0.3 1.0

          ostatní III/14 0.4 0.1

Průměrná nominální mzda III/14 2.7 1.8

Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře III/14 2.7 1.7

Průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře III/14 2.5 1.9

Průměrná nominální mzda v průmyslu 10/14 . 1.1

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví 10/14 . 6.0

Roční míra růstu peněžní zásoby (M2) 10/14 3.8 (Q) 4.0

Průmyslová produkce (s.o.) 10/14  . 3.1

Stavební produkce (s.o.) 10/14  . 1.5

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (s.o.) 10/14  . 7.6

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

meziročně v %

7. SZ
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II. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 

1  Vnější prostředí

Výhledy růstu zahraniční poptávky i spotřebitelských a výrobních cen v eurozóně pro zbytek 
letošního roku i rok 2015 pokračují v postupném snižování, a nacházejí se tak níže než 
předpokládá stávající prognóza. Na trhu přitom přetrvává skepse ohledně dostatečnosti 
dosavadních opatření ECB v boji s rizikem deflace. Pro rok 2016 se předpovědi příliš nemění. 
Trajektorie implikovaných úrokových sazeb 3M EURIBOR se pohybuje v souladu s minulou 
prognózou po celém horizontu na velmi nízkých hodnotách, směrem ke slabším hodnotám byla 
pro příští dva roky přehodnocena předpověď kurzu eura vůči americkému dolaru. Rostoucí
nabídka ropy, slabší poptávka a posilující dolar posunuly tržní výhled cen ropy Brent ve 
sledovaném období výrazně směrem dolů.

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. listopadu 2014 (CF11). Scénář 
sazeb 3M EURIBOR a cen ropy Brent je zpracován na základě tržních výhledů z 1. prosince 
2014.

Výhled efektivního ukazatele HDP3 eurozóny předpokládá pro letošní rok jako celek růst 
zahraniční poptávky o 1 %, tedy stejně jako v prognóze ze 7.SZ, ovšem pro konec letošního 
a první polovinu příštího roku je očekáván pomalejší růst oproti stávající predikci. V roce 2015 by 
tempo růstu zahraniční aktivity mělo v průměru zrychlit na 1,6 %, což je ve srovnání s prognózou 
jen o 0,1 procentního bodu méně. Pro rok 2016 pak předpověď zůstává beze změny (2,1 %).

Efektivní ceny výrobců (PPI) v eurozóně by v letošním roce měly meziročně klesnout o 1,7 %, 
tedy více než v prognóze. Jejich opětovný růst se očekává až ve druhé polovině roku 2015 se 
                                                          
3 Rozdíly oproti minulé prognóze u efektivního HDP eurozóny odrážejí zejména revizi časových řad u většiny 

zemí, které již zohlednily novou metodiku národních účtů ESA2010.
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zrychlováním ekonomické aktivity. Průměrný růst cen výrobců by tak měl zrychlovat na 1 % 
v příštím roce a 2,1 % v roce 2016. 

Předpověď efektivní inflace spotřebitelských cen (CPI) v eurozóně se oproti minulé prognóze 
posunula značně směrem dolů jak ve zbytku letošního roku, tak v roce 2015. Cenový vývoj 
zůstává utlumený zejména vlivem snížení cen energií pro domácnosti a cen potravin, ale 
i z důvodu jen pozvolna oživující poptávky. Za letošní rok se tak očekává průměrné tempo růstu 
spotřebitelských cen na úrovni 0,5 % a pro rok 2015 byl výhled snížen o 0,1 procentního bodu na 
1,3 %. Beze změny zůstává předpověď na rok 2016, kdy by spotřebitelské ceny měly vzrůst
v průměru o 1,8 %.

Nízký výhled tržních úrokových sazeb 3M EURIBOR na celém horizontu prognózy 
zohledňuje zejména pokračující uvolněnou měnovou politiku ECB, přičemž se posouvá jen 
nepatrně dále dolů. Celoroční průměry tak zůstávají shodné s minulou prognózou, tj. 0,2 % letos 
a 0,1 % v příštím roce. Opětovný lehký nárůst sazeb na 0,2 % se očekává až ve druhé polovině 
roku 2016. Tržní výhled je v souladu s očekáváním analytiků oslovených v rámci listopadového 
CF, kteří v horizontu 3 i 12 měsíců předpokládají sazby 3M EURIBOR na úrovni 0,1 %. 
Z listopadového průzkumu CF dále vyplývá, že základní refinanční sazba ECB by měla setrvat na 
současné úrovni 0,05 % minimálně do září příštího roku.

Očekávaná trajektorie kurzu amerického dolaru vůči euru se opět posouvá na celém horizontu 
prognózy ke slabším hodnotám eura. Dle CF11 analytici oproti minulé prognóze očekávají 
rychlejší tempo oslabování kurzu eura zejména v souvislosti s dalším uvolňováním měnové 
politiky v eurozóně ze strany ECB, což je v kontrastu s kroky amerického Fedu, který naopak fázi 
uvolňování měnové politiky ukončil. V letošním roce by průměrná hodnota kurzu amerického 
dolaru vůči euru měla dosáhnout 1,33 USD/EUR, přičemž aktuální hodnota se již pohybuje pod 
hranicí 1,25 USD/EUR, tj. nejníže od srpna roku 2012. V letech 2015 a 2016 by průměrný kurz 
eura měl dále mírně oslabovat na 1,22, resp. 1,20 USD/EUR, přičemž rizika tohoto výhledu jsou 
vychýlena k ještě výrazně slabšímu euru.

Celá předpověď cen ropy Brent na základě termínovaných tržních kontraktů poklesla přibližně 
o 15 USD/barel, a to navzdory pokračujícímu geopolitickému napětí na Blízkém východě. 
Aktuální vývoj cen zohledňuje posilující kurz amerického dolaru, nadbytečnou produkci ropy 
(kterou zvýraznila neochota Saudské Arábie a dalších zemí OPEC jakkoliv omezovat těžbu) 
a slábnoucí ekonomický růst (a tedy i poptávka) v eurozóně, Číně a dalších zemích BRIC. Tržní 
předpověď implikuje, že průměrná roční cena ropy Brent by měla poklesnout z letošních
100 USD/barel na cca 76 USD/barel v příštím roce, a poté mírně vzrůst na 80 USD/barel v roce
2016. Nicméně vzhledem k aktuální ceně pod 70 USD/barel jsou rizika tohoto výhledu vychýlena 
směrem dolů.

1.2  Eurozóna

Ve třetím čtvrtletí 2014 vzrostl HDP eurozóny podle rychlého odhadu Eurostatu mezičtvrtletně 
o 0,2 % (data pro druhé čtvrtletí byla revidována ze stagnace na růst o 0,1 %). K nízkému 
hospodářskému růstu v eurozóně přispěl především vývoj v jejích třech největších ekonomikách.
Německo zaznamenalo ve třetím čtvrtletí pouze o 0,1 % vyšší úroveň HDP oproti předchozímu 
čtvrtletí, kdy ekonomika dokonce poklesla. Francie vykázala první období kladného růstu 
v letošním roce, zatímco ekonomika Itálie se nachází v technické recesi. Na druhou stranu 
ekonomiky Španělska, Řecka a Portugalska dosáhly relativně dobrých výsledků, které však 
mohou být vzhledem k vývoji v největších ekonomikách eurozóny pouze dočasné. Mezi dalšími
riziky růstu lze jmenovat prohloubení geopolitického napětí ve vztahu k Rusku a ekonomické 
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zpomalení v zemích dalších významných obchodních partnerů eurozóny. V meziročním vyjádření 
růst HDP eurozóny zpomalil na 0,8 % (z 1,3 % ve druhém čtvrtletí).

Na základě krátkodobých ukazatelů lze očekávat nevýrazný růst i v závěru roku. Průmyslová 
produkce sice v září po srpnovém poklesu meziměsíčně vzrostla díky významnému příspěvku
Německa, a totéž platilo pro maloobchodní tržby v říjnu. Nicméně předstihové a koincidenční 
indikátory se vesměs pohybují kolem hranice stagnace. Např. PMI ve zpracovatelském průmyslu 
dosáhl v listopadu pouze hodnoty 50,6, přičemž jeho úroveň u třech největších ekonomik 
eurozóny signalizuje budoucí pokles. Celkově utlumený vývoj se odráží na míře nezaměstnanosti, 
která v říjnu již třetí měsíc v řadě setrvala na hodnotě 11,5 % (což je meziročně o 0,4 p.b. nižší 
hodnota). 

Pro celý letošní rok se očekává v eurozóně jen mírné oživení, které by mělo v následujících dvou 
letech zrychlit. Listopadový CF předpovídá v letošním roce růst HDP eurozóny o 0,8 %
a v příštím roce o 1,1 %. Stejné hodnoty uvádí ve své listopadové prognóze i OECD, podle níž by 
následně v roce 2016 měl růst zrychlit na 1,7 %. ECB na začátku prosince zveřejnila svoji novou 
prognózu, ve které revidovala výhled růstu HDP v eurozóně mírně směrem dolů na 0,8 % pro 
letošní rok, a 1 %, resp. 1,5 % pro následující dva roky.

Listopadová HICP inflace v eurozóně podle rychlého odhadu Eurostatu po mírném nárůstu 
v říjnu poklesla zpět na zářijovou hodnotu 0,3 %, tj. na pětileté minimum. Za poklesem inflace 
stojí především prohloubení meziročního poklesu cen energií, zatímco příspěvky ostatních složek 
zůstávají přibližně stabilní. Bez započtení cen energií, potravin a tabáku dosáhla inflace 
v eurozóně v listopadu (stejně jako v říjnu) hodnoty 0,7 %. Pokles cen průmyslových výrobců se 
v listopadu nepatrně zmírnil na 1,3 % a zůstává i nadále ovlivněn výrazným negativním 
příspěvkem cen v energetickém sektoru.

Nízká inflace spotřebitelských cen se v eurozóně očekává i na výhledu, přičemž na její hodnoty 
bude působit na jedné straně uvolněná měnová politika ECB a slabší měnový kurz, na druhé
straně jen pomalý ekonomický růst a vysoká nezaměstnanost. CF11 počítá v letošním roce 
s průměrnou inflací 0,5 % a v příštím roce očekává její nárůst na 0,9 %. Pro letošní rok očekávají
stejnou hodnotu inflace i OECD a ECB. Jejich předpovědi pro následující dva roky jsou ale nižší: 
u OECD 0,5 %, u ECB 0,7 %.

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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Hospodářský růst v Německu ve třetím čtvrtletí letošního roku činil 0,1 %, a to po poklesu ve 
stejném rozsahu v předchozím čtvrtletí. Toto mírné zlepšení bylo důsledkem rychlejšího růstu 
spotřeby domácností, zpomalení propadu fixních investic a zvýšení čistého vývozu. Meziroční 
dynamika HDP naopak oslabila o 0,2 procentního bodu na 1,2 %, když rychlejší nárůst spotřeby 
domácností a přírůstek čistého vývozu byl převážen zpomalením dynamiky fixních investic.

Stagnace nebo jen slabý růst bude podle listopadového CF pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí. 
Obdobný výhled pro konec letošního a začátek příštího roku naznačují svými hodnotami také
sledované listopadové předstihové ukazatele, z nichž např. PMI ve zpracovatelském průmyslu se 
poněkud snížil, zatímco Ifo index se naopak zvýšil. Hospodářský růst v Německu bude 
pravděpodobně i v příštím období podporován spotřebou domácností, neboť míra 
nezaměstnanosti v říjnu dále klesla na 4,9 % (meziměsíčně i meziročně, a dosáhla tak nejnižší 
úroveň v eurozóně i v EU) a nominální mzdy pokračují v růstu okolo 3 %.

Pro roky 2014 a 2015 listopadový CF snížil očekávaný růst německé ekonomiky shodně na 
1,4 %. Německá vláda a panel jejích poradců předpovídají ještě slabší růst.

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

Německá inflace v listopadu oslabila o 0,2 procentního bodu na 0,6 %, a dostala se tak na 
nejnižší úroveň za posledních téměř pět let. K jejímu snížení přispěly klesající ceny energií, 
stagnující ceny potravin a zpomalení růstu cen služeb. Ceny výrobců v říjnu meziročně klesly 
o 1 %. Pro celé roky 2014 a 2015 listopadový CF očekává inflaci na úrovni 1 %, resp. 1,5 %.

Slovenská ekonomika ve třetím čtvrtletí letošního roku udržela poměrně vysoké mezičtvrtletní
(0,6 %) i meziroční (2,5 %) tempo růstu. Zvýšení domácí poptávky vyrovnalo pokles vývozu, ke 
kterému došlo v důsledku nízké poptávky z eurozóny i ČR, oslabení asijských ekonomik 
a ukrajinské krize. Silný hospodářský růst se projevil i v meziročním snížení míry 
nezaměstnanosti v říjnu o 1,4 procentního bodu a v meziročním růstu zaměstnanosti ve třetím 
čtvrtletí o 1,4 %.

Podle listopadového CF se bude slovenská ekonomika vyvíjet se zhruba nezměněnou dynamikou 
i v letošním čtvrtém čtvrtletí a HDP se za celý rok zvýší o 2,4 %. V příštím roce by jeho růst 
měl dále zrychlit na 2,8 %. Velmi podobné předpovědi v posledních měsících představila i řada
ostatních institucí (MF SR, EK, MMF, EBRD).
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Meziroční pokles spotřebitelských cen na Slovensku se v říjnu zastavil. Příčinou nulové inflace 
jsou klesající ceny potravin a energií, proti nimž působí pouze rostoucí ceny služeb. V příštím 
roce by se inflace měla v průměru zvýšit na 1,3 %.

1.3  Cena ropy

Strmý pokles cen ropy Brent (který trvá již od poloviny letošního června a odráží zejména převis 
nabídky nad poptávkou na trhu ropy a posilující dolar) se v průběhu října a listopadu ještě 
zrychlil. Od červnového maxima 115 USD/barel ropa Brent ztratila v dolarovém vyjádření více 
než 40 % své hodnoty a na začátku prosince se obchodovala pod 70 USD/barel. K urychlení 
propadu cen na počátku října přispěli svými výroky představitelé zemí OPEC, zejména Saudské 
Arábie, kteří již dlouho před svým zasedáním signalizovali neochotu omezit těžbu. I když část 
trhu nadále věřila, že Saudská Arábie a její spojenci nakonec podlehnou tlaku ostatních členských 
zemí, zvláště když s nabídkou snížení těžby přišly i některé země mimo ropný kartel (Rusko, 
Mexiko), na zasedání 27. listopadu OPEC žádné rozhodnutí o snížení těžby nepřijal. To mělo za 
následek další prudký propad ceny ropy Brent až pod hranici 70 USD/barel a ceny WTI do 
blízkosti 65 USD/barel. Cenu ropy WTI sráží i rychlý růst zásob v USA.

Změna chování kartelu OPEC přinesla na trh značnou nervozitu. Saudská Arábie, jakožto 
nejvýznamnější člen kartelu, se nehodlá smířit s poklesem tržního podílu ve prospěch amerických 
těžařů a chce nechat „pročistit“ trh tím, že ponechá nastolení rovnováhy na ropném trhu čistě 
tržním mechanismům. Pokles cen by měl vést jednak k poklesu investic do méně 
konkurenceschopných břidlicových projektů, a tím k omezení růstu těžby v USA, jednak by měl 
nastartovat rychlejší růst spotřeby ropy jak ve vyspělých, tak zejména v rozvíjejících se 
ekonomikách. Trhy tak v nejbližším období budou hledat novou „rovnovážnou“ cenu ropy. 
Nekonvenční produkce ropy z břidlic v USA je sice dostatečně cenově pružná, její reakce 
a pokles těžby však může trvat delší dobu, neboť část producentů je zajištěna proti poklesu cen 
prostřednictvím opcí a může tak ekonomicky těžit až do vypršení těchto kontraktů. Teprve poté se 
ukáže, jaké jsou skutečné celkové náklady těžby ropy z břidlic. Některým firmám se daří tyto 
náklady rychle snižovat pomocí nových technologií, ale je pravděpodobné, že pokud budou nízké 
ceny ropy přetrvávat delší dobu, část těžařských společností ukončí svou činnost. Již dnes mnohé 
oznamují pro příští rok snížení investic, na které je těžba z břidlic velice náročná. 

Odhady mezních nákladů na těžbu ropy z břidlic se značně různí a jsou odlišné i v různých 
geologických oblastech USA. Analytici Goldman Sachs očekávají zpomalení těžby z břidlic 
kolem ceny 75 USD/b, větší pokles by však měl nastat až kolem 60 USD/b. Dle EIA se náklady 
na těžbu z břidlic v USA pohybují v rozsahu 60 – 80 USD/b a kritická hranice je 65 USD/b.   

Tržní výhled cen ropy Brent naznačuje postupný růst z výchozích hodnot poblíž 70 USD/b na 
81,5 USD/barel na konci roku 2016. Průměrná cena by v příštích dvou letech měla dosáhnout 
75,7, resp. 80 USD/barel. Své předpovědi přitom zásadně přehodnotila většina analytických 
pracovišť. Např. společnost Goldman Sachs snížila předpověď cen ropy pro 2. čtvrtletí 2015 až na 
80 USD/barel pro Brent a 70 USD/barel pro WTI. Poté by již cena měla začít opět růst.
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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

Sazba 3M EURIBOR byla od září stabilní na úrovni 0,08 %. Evropská centrální banka uvolňuje 
měnovou politiku dalšími kroky se záměrem navýšit svoji rozvahu na úroveň ze začátku roku 
2012. Programy nákupu cenných papírů tak mají doplnit další kolo dlouhodobých refinančních 
operací, plánované na prosinec. Na konci října odstartovala centrální banka program nákupu 
krytých dluhopisů (CBPP3 – již třetí v pořadí), a do konce roku se očekává také spuštění nákupu 
cenných papírů krytých aktivy (ABS). V listopadu již byly patrné první náznaky zlepšení 
úvěrových podmínek v eurozóně, ale přesto prezident ECB Draghi zopakoval připravenost 
rozšířit programy nákupu o další aktiva, např. státní dluhopisy.

Rozpětí mezi tříměsíčními korunovými a eurovými výnosy se již od září pohybuje na úrovni 
0,26 p.b., když ani domácí ani zahraniční sazby změn nedoznaly. Rozdíl ve výnosech desetiletých 
dluhopisů naopak klesal až k nulovým hodnotám na začátku listopadu. Na začátku prosince 
dokonce výnos českého desetiletého dluhopisu poklesl pod úroveň německého Bundu, k čemuž 
došlo poprvé za posledních sedm let. Rozdíl výnosů desetiletých swapů se pohybuje blízko nuly 
již od konce srpna. Nevýrazný ekonomický výkon, pokračující zpomalování tempa růstu 
spotřebitelských cen a reakce ECB přitom snižovaly výnosy desetiletých německých dluhopisů,
které poklesly až pod 1% hranici. Tržní výhledy ze začátku prosince pro tříměsíční sazby vedou 
k očekávání stabilního diferenciálu na úrovni 0,21 p.b. od druhého čtvrtletí 2015. Oproti říjnu 
tedy nedošlo k výraznějšímu přehodnocení.

3,8

4,0

4,2

4,4

2010 2011 2012 2013 2014

Aktuální data 5Y průměr Minulý rok
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Rozdíl korunových a eurových výnosů 
(p.b.)     

Výhled implikovaného rozpětí 
CZK 3M – EUR 3M

Kurz amerického dolaru vůči euru ve sledovaném období i nadále odrážel změny ve výhledech 
měnové politiky v eurozóně a USA, stejně jako rozdílnou dynamiku obou ekonomik. Americký 
dolar na konci října výrazně posílil mimo jiné v reakci na ukončení měnových stimulů ze strany 
Fedu. Oslabování eura pokračovalo i v průběhu listopadu a na začátku prosince dosáhla jednotná 
evropská měna nejslabší hodnoty za poslední dva roky (1,24 USD/EUR). Důvodem bylo 
prohlášení ECB, že je připravena podniknout další kroky s cílem zvýšit aktuálně nízkou inflaci. 
Na druhé straně americký trh práce se dále zlepšuje a dle názoru Fedu nezůstane inflace dlouho 
utlumená. Americký dolar výrazně posílil i vůči japonskému jenu, a to na sedmileté maximum na 
začátku prosince. Listopadový výhled CF očekává v horizontu 12 měsíců další oslabení eura 
vůči dolaru (o 3,5 % na 1,20 USD/EUR).

2 Vývoj veřejných rozpočtů

Nové informace z oblasti fiskální politiky podporují předpoklady prognózy ze 7.SZ. Návrh 
státního rozpočtu na rok 2015 byl schválen v Poslanecké sněmovně, aniž by došlo 
k významnějším změnám oproti vládní předloze. Informace v něm obsažené potvrzují dříve 
avizované směrování fiskální politiky v nejbližších letech, které již stávající prognóza 
zohlednila.

V roce 2014 je očekáváno nepatrné prohloubení vládního deficitu na 1,4 % HDP, které je 
výsledkem oživení vládních výdajů při současném zvýšení daňových příjmů díky 
ekonomickému růstu. Prognóza konkrétně očekává výrazné oživení růstu vládních investic 
v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU i z domácích zdrojů 
a pokračující mzdový růst ve vládním sektoru. V roce 2014 tak bude celkové působení 
fiskální politiky na ekonomickou aktivitu mírně expanzivní s příspěvkem k ekonomickému 
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Říjen 2014 Listopad 2014 Prosinec 2014

2012 2013 2014 2015 2016

Saldo vládního sektoru                   

(ESA 2010, ČNB)
v % HDP -4,0 -1,3 -1,4 -2,0 -1,5

Upravené saldo *                             

(ESA 2010, ČNB)
v % HDP -2,5 -1,3 -1,6 -1,8 -1,6

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    

(ESA 2010, ČNB)
v % HDP -1,9 -0,3 -1,1 -1,8 -1,8

Fiskální pozice (ECSB) **** v p.b. 0,8 1,6 -0,8 -0,6 0,0

Strukturální saldo (metoda EK) ***     

(ESA 2010, ČNB)
v % HDP -2,1 -0,1 -0,8 -1,3 -1,5

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. 0,8 2,0 -0,7 -0,5 -0,1

7. SZ
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růstu ve výši přibližně 0,3 procentního bodu. Aktuální vývoj pokladního plnění státního 
rozpočtu, místních rozpočtů a další dostupné informace nenaznačují výraznější riziko pro 
naplnění výše uvedené prognózy ČNB v oblasti veřejných rozpočtů v letošním roce.4

V roce 2015 se deficit vládního sektoru i přes pokračující ekonomický růst zvýší na 2 % 
HDP. V tom se bude odrážet rušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, zavedení druhé 
snížené sazby DPH ve výši 10 %, zvýšení dávek a odpočitatelných položek na dítě, 
jednorázové zvýšení penzí jdoucí nad rámec obnovení schématu jejich plné valorizace 
a zrychlení mzdového růstu ve vládním sektoru. K vyššímu deficitu přispěje také další 
zrychlení růstu vládních investic. Ve výsledku bude působení fiskální politiky v příštím roce 
znatelně expanzivní s kladným příspěvkem k vývoji ekonomické aktivity ve výši přibližně 
0,5 procentního bodu.

V roce 2016 lze očekávat snížení deficitu vládního sektoru na 1,5 % HDP v důsledku 
pokračujícího hospodářského růstu. Vládní investice meziročně poklesnou v souvislosti 
s náběhem nového programového období EU fondů. Z tohoto důvodu bude fiskální 
politika v roce 2016 slabě restriktivní s příspěvkem k vývoji ekonomické aktivity ve výši 
přibližně -0,2 procentního bodu.

Novou informací od zpracování prognózy je definitivní schválení zásadních fiskálních 
diskrečních opatření, která budou účinná od ledna 2015 a která jsou obsažena v prognóze5. 
Nicméně několik dalších opatření, která jsou spíše technického charakteru a mají potenciální 
dopad na příjmy veřejných rozpočtů, ještě legislativním procesem do finální fáze neprošlo.
Přijetí těchto opatření a míra jejich účinnosti představuje určitou nejistotu pro příjmovou 
stranu prognózy (tato opatření nejsou ve stávající prognóze zahrnuta).6

Začátkem prosince byl v Poslanecké sněmovně projednán a schválen návrh zákona o státním 
rozpočtu na rok 2015, a to bez významnějších změn oproti vládní předloze s rozpočtovým 
schodkem 100 mld. Kč.

V listopadovém Fiskálním výhledu Ministerstva financí jsou ve srovnání s původní 
dokumentací ke střednědobému výhledu státního rozpočtu na roky 2016 a 2017 (předkládané 
společně s návrhem SR na rok 2015) nově deklarovány mírně odlišné cíle fiskální politiky, 
s méně ambiciózním záměrem pro rok 2017. Zatímco ve střednědobém výhledu byl fiskální 
cíl vlády pro podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP pro rok 2015 stanoven ve výši 2,3 % 
a pro roky 2016 a 2017 ve výši 1,5 %, resp. 0,7 % (v metodice ESA 95), nově jsou ve 
Fiskálním výhledu MFČR pro dané roky tyto cíle 2,2 %, resp. 1,4 % a 1,1 % HDP 
(v metodice ESA 2010). 

                                                          
4 Podle očekávání MFČR založeného na dosavadním vývoji se bude deficit státního rozpočtu za rok 2014 

pohybovat v rozmezí 80–90 mld. Kč.
5 Např. novela zákona o DPH zavádějící desetiprocentní DPH na léky, knihy a kojeneckou výživu; u daní 

z příjmů zvýšení daňové slevy na děti (o 2400 Kč ročně u druhého a 3600 Kč u třetího a dalšího dítěte, 
s předpokládaným navyšováním v dalších letech) a zavedení limitu pro uplatnění výdajových paušálů 
u OSVČ; novela upravující poskytování doplatku na bydlení (změna výpočtu dávky a její “zastropování“ 
s cílem omezit zneužívání této dávky); zavedení porodného i na druhé dítě a rozšíření okruhu oprávněných 
příjemců této dávky; zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví (s výjimkou poplatku 90 Kč za návštěvu 
zdravotnické pohotovosti).

6 Např. novela zákona o DPH rozšiřující okruh komodit podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. 
reverse charge), a zavádějící mechanismus rychlé reakce (tj. možnost dočasného rozšíření tohoto režimu na 
rizikové komodity); další opatření s předpokládanou účinností od roku 2016 zaměřená na efektivnější výběr 
daní a zamezení daňovým podvodům a únikům (tzv. kontrolní hlášení u DPH a elektronická evidence tržeb 
u DPH a příjmových daní).
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III. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN

1  Trh práce

Statistiky za třetí čtvrtletí 2014 dokládají pokračující příznivý vliv ekonomického růstu na 
zlepšování situace na trhu práce. Růst celkové zaměstnanosti byl vyšší oproti prognóze. Počet 
zaměstnanců po přepočtu na plné úvazky v souladu s predikcí dále zrychlil svůj růst, který se 
ovšem na rozdíl od prognózy realizoval prostřednictvím růstu počtu zaměstnanců při mírném 
zkrácení průměrného úvazku. Současně došlo k rychlejšímu než očekávanému meziročnímu 
i mezičtvrtletnímu poklesu sezonně očištěné obecné míry nezaměstnanosti. Počet 
registrovaných nezaměstnaných dále klesal zejména vlivem vyššího počtu umístěných 
uchazečů, což znamenalo pokračování poklesu sezonně očištěného podílu nezaměstnaných 
osob. Úřady práce zároveň evidovaly stále se zvyšující počet volných pracovních míst.
Naproti tomu meziroční růst mezd v podnikatelské i nepodnikatelské sféře byl ve třetím
čtvrtletí znatelně nižší v porovnání s prognózou. Národohospodářská produktivita práce ve 
třetím čtvrtletí nepatrně zpomalila svoji dynamiku, což bylo dáno zejména jejím mírným 
poklesem v sektoru tržních služeb a zpomalením růstu v netržních službách. Nižší růst objemu 
mezd a platů ve srovnání s růstem ekonomické aktivity vyústil v pokles nominálních 
jednotkových mzdových nákladů. Říjnová a listopadová data ukazují na pokračující pokles 
podílu nezaměstnaných osob. Celkově působí trh práce ve srovnání s prognózou ze 7.SZ
protiinflačním směrem vlivem pomalejšího růstu průměrných mezd i mzdového objemu.

Porovnání predikce a skutečnosti

Růst celkové zaměstnanosti (podle metodiky VŠPS) ve třetím čtvrtletí 2014 zrychlil
(na 0,8 %7), zatímco predikce očekávala růst zhruba poloviční. V mezičtvrtletním srovnání po 
sezonním očištění vzrostla celková zaměstnanost o 0,3 %, což bylo rovněž nad prognózou. Ve 
struktuře zaměstnanosti byl zaznamenán výrazný meziroční nárůst počtu zaměstnanců8

(o 1,0 %) poté, co v předchozím čtvrtletí jejich počet překvapivě poklesl. Naopak po 
výrazném zvýšení počtu podnikatelů v první polovině roku došlo ve třetím čtvrtletí 2014 
téměř k zastavení jeho růstu. Počet podnikatelů se přitom meziročně zvýšil nejvíce ve
stavebnictví (o 13,8 tis.) a v profesních vědeckých a technických činnostech (o 4,8 tis.), 
naopak nejzřetelněji poklesl ve velkoobchodě a maloobchodě (o 11,4 tis.) a ve 
zpracovatelském průmyslu.

                                                          
7  V absolutním vyjádření jde o meziroční nárůst o 41,3 tis. osob.
8  Včetně členů produkčních družstev.

UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 11/14 7.4 (Q) 7.1

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let,s.o.) 10/14 . 5.8

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let, s.o.) III/14 6.3 6.0

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) III/14 0.3 0.8

z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev III/14 0.3 1.0

             ostatní zaměstnaní III/14 0.4 0.1

Nominální měsíční mzda v ČR celkem - ČSÚ (mzr. změna v %) III/14 2.7 1.8

z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) III/14 2.7 1.7

             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) III/14 2.5 1.9

Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 10/14 . 1.1

Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 10/14 . 6.0

NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 2010) III/14 1.1 -0.5

NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 2010) III/14 . -2.2

NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 2010) III/14 . -3.9

Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 2010) III/14 2.2 2.2

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

Pramen: MPSV, ČSÚ
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Z hlediska jednotlivých odvětví národního hospodářství (podle metodiky VŠPS) přispěl 
k meziročnímu růstu zaměstnanosti ve třetím čtvrtletí 2014 nejvýznamněji průmysl, v menší 
míře pak sektor netržních služeb. V rámci průmyslu byl výrazný nárůst zaměstnanosti 
zaznamenán zejména ve zpracovatelském průmyslu (o 52,6 tis. osob), zaměstnanost však 
rychle rostla i v sektoru výroby a rozvodu elektřiny (o 6,7 tis. osob). V tržních službách 
zaměstnanost ve třetím čtvrtletí 2014 opětovně poklesla. K poklesu zaměstnanosti došlo 
v naprosté většině odvětví tržních služeb, nejvíce pak v peněžnictví a pojišťovnictví 
a velkoobchodě a maloobchodě. V zemědělství došlo k meziročnímu snížení zaměstnanosti 
o 10,5 tis. osob9. Zaměstnanost ve stavebnictví ve třetím čtvrtletí opět poklesla, poté co 
v předchozím čtvrtletí vykázala slabý růst.

Počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky10 ve třetím čtvrtletí 2014 meziročně 
nepatrně zrychlil svůj růst (na 0,7 %). To bylo dáno rychlejším než očekávaným růstem počtu 
zaměstnanců při poklesu průměrného úvazku na zaměstnance. Prognóza ze 7.SZ očekávala 
jen mírně vyšší dynamiku přepočteného počtu zaměstnanců, přičemž předpokládala, že růst se 
bude primárně realizovat prostřednictvím prodloužení průměrného úvazku a v nižší míře též 
zvýšením počtu zaměstnanců. Z hlediska struktury pokračoval poměrně rychlý růst 
přepočteného počtu zaměstnanců v nepodnikatelské sféře (veřejná správa a obrana, 
vzdělávání, zdravotní péče). V posledním období však postupně zrychluje růst rovněž 
v podnikatelské sféře, když se výrazně zvýšil přepočtený počet zaměstnanců 
ve zpracovatelském průmyslu (o 19,2 tis.) a rovněž v administrativních a podpůrných 
činnostech (o 7,8 tis.); naproti tomu ve stavebnictví přepočtený počet zaměstnanců nadále 
značně klesal (o 9,8 tis.). 

Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO) po sezonním očištění ve třetím
čtvrtletí jak meziročně, tak i mezičtvrtletně, poklesla, když dosáhla hodnoty 6,0 %. To bylo 
o 0,3 p.b. pod prognózou ze 7.SZ, která očekávala zejména nižší růst zaměstnanosti, zatímco 
předpoklad o poklesu pracovní síly se zhruba naplnil. Podle posledních dostupných dat za 
říjen sezonně očištěná obecná míra nezaměstnanosti pokračovala v rychlém poklesu až na 
5,8 %, což byla rovněž nižší hodnota oproti prognóze.

Sezonně očištěný podíl nezaměstnaných osob v průměru za třetí čtvrtletí 2014 poklesl na 
7,6 %. To bylo výsledkem poklesu sezonně očištěného počtu registrovaných uchazečů 
o zaměstnání při současně pokračujícím poklesu populace v produktivním věku. Podle 
posledních říjnových a listopadových dat by se měl sezonně očištěný podíl nezaměstnaných 
osob ve čtvrtém čtvrtletí 2014 dále snížit zhruba na 7,4 %, zatímco prognóza očekávala mírně 
vyšší hodnotu. 

Vývoj Beveridgeovy křivky poukazuje ve shodě s očekáváním na pokles počtu 
nezaměstnaných při rostoucím počtu volných pracovních míst. Pokles počtu nezaměstnaných 
v evidenci ÚP je přitom ovlivněn nadále vysokým počtem umístěných uchazečů i nárůstem 
sankčně vyřazených uchazečů11. Počet volných pracovních míst roste již několik měsíců 
v řadě a v listopadu dosáhl nejvyšší hodnoty (59,4 tis) za posledních více než pět let.

                                                          
9   To bylo dominantně dáno poklesem počtu zaměstnanců. Zaměstnanost v zemědělství klesá dlouhodobě a data 

zaznamenaná v roce 2014 představují nejnižší hodnoty na celé časové řadě.
10     Podle výkazu Práce 2-04.
11  V letech 2012–2013 byl počet sankčně vyřazených ze strany Úřadu práce velmi nízký z kapacitních důvodů 

a problémů v oblasti IT.



17/40

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

Průměrná mzda v ČR celkem meziročně vzrostla o 1,8 %. Tato hodnota je o 0,9 p.b. nižší
oproti predikci ze 7.SZ, což bylo dáno slabším růstem průměrné mzdy jak v podnikatelské, 
tak i v nepodnikatelské sféře. V reálném vyjádření celková průměrná mzda meziročně 
vzrostla o 1,2 %. Meziroční růst mezd je v letošním roce nadále ovlivněn přesunem mezd 
v rámci daňové optimalizace v letech 2012 a 2013 (viz Box 1). Nižší než očekávaný růst 
průměrné hrubé mzdy znamenal i nižší růst celkového objemu nominálních mezd a platů 
podle podnikové statistiky ČSÚ (2,5 %, zatímco prognóza očekávala jejich růst na úrovni 
3,7 %). Ještě mírně nižším tempem rostla nominální mediánová mzda v celé ekonomice 
(o 1,5 %), přičemž v mezičtvrtletním vyjádření po sezonním očištění zhruba stagnovala.

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

Vývoj nominálních mezd
(mzr.  v %)

Pramen: ČSÚ Pramen: ČSÚ

Ve třetím čtvrtletí 2014 se průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře zvýšila
o 1,7 % (reálná mzda vzrostla o 1,1 %). Prognóza ze 7.SZ přitom očekávala meziroční růst 
mezd v této sféře o 1,0 p.b. vyšší. K nejvyššímu růstu průměrné mzdy (o 2,5 %) došlo
v odvětví ubytování, stravování a pohostinství. V průmyslu vzrostly mzdy o 2,0 %, na čemž 
se podílel především zpracovatelský průmysl (růst o 2,3 %), naproti tomu v sektoru těžby 
a dobývání průměrná měsíční mzda poklesla (o 1,8 %) a v odvětví výroby a rozvodu elektřiny 
vzrostla pouze o 0,6 %. Ještě k nižšímu růstu průměrné mzdy došlo v peněžnictví 
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a pojišťovnictví. Z hlediska příspěvků jednotlivých odvětví k růstu průměrné mzdy i nadále 
největší příspěvek vykázala odvětví průmyslu a obchodu, jejich příspěvek se však oproti 
předchozímu čtvrtletí snížil. ČSÚ v rámci komentáře k vývoji na trhu práce ve třetím čtvrtletí 
zmínil i hypotézu, že za nižším mzdovým růstem může být mimo jiné výraznější nábor 
v odvětvích a zaměstnaneckých kategoriích s nižší úrovní výdělků. Tuto hypotézu ale dosud 
publikovaná data prozatím nepotvrzují.12 Mezičtvrtletní zvýšení mezd v podnikatelské sféře 
ve třetím čtvrtletí po očištění dat o sezonnost a jednorázové vlivy (růst o 0,2 %) je o 0,2 p.b. 
nižší, než předpokládala prognóza. Podle posledních měsíčních údajů za říjen meziroční 
dynamika průměrné mzdy v průmyslu zpomalila na 1,1 %13.

Příspěvky sektorů k růstu průměrné mzdy 
v podnikatelské sféře (mzr. v p.b.)

Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře ve třetím čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně
nominálně o 1,9 %, což bylo méně, než očekávala prognóza ze 7.SZ. Odchylka průměrné 
mzdy od prognózy byla dána především vyšší zaměstnaností, neboť odhadovaný objem mezd 
byl zhruba v souladu s prognózou. Nejvýznamnější příspěvek k růstu mezd v nepodnikatelské 
sféře přitom vykázal sektor veřejné správy a obrany a sektor kulturních, zábavních 
a rekreačních činností. Reálná průměrná mzda v nepodnikatelské sféře byla meziročně vyšší 
o 1,3 %. 

Nižší růst mzdového objemu ve srovnání s dynamikou ekonomické aktivity působil na mírný 
pokles nominálních jednotkových mzdových nákladů ve třetím čtvrtletí 2014 (o 0,5 %). 
Odchylka od prognózy, která očekávala jejich meziroční růst, byla dána podstatně nižším 
růstem objemu mezd a platů. NJMN klesaly ve všech odvětvích národního hospodářství 
s výjimkou tržních služeb, kde se udržel jejich meziroční růst o více jak 2 %. 

Produktivita práce na zaměstnaného ve třetím čtvrtletí nepatrně zpomalila svůj meziroční 
růst (na 2,2 %). Predikce ze 7.SZ se naplnila, přičemž oproti ní došlo k mírně vyššímu růstu 
sezonně neočištěného HDP i zaměstnanosti. Podstatně nižším tempem rostla hodinová 
produktivita práce, která byla ve třetím čtvrtletí 2014 meziročně vyšší pouze o 0,3 %, neboť 
počet odpracovaných hodin vzrostl o 2,3 %14. Hodinová produktivita práce si nadále udržela 
vysokou dynamiku v průmyslu (o 4,8 %, z toho ve zpracovatelském dokonce o 6,0 %), nově 
však vykázala pokles ve stavebnictví, tržních i netržních službách.

                                                          
12   Nová individuální data z šetření ISPV budou k dispozici koncem 1.čtvrtletí 2015.
13   Jedná se o údaj z podniků s 50 a více zaměstnanci, bez agenturních zaměstnanců.
14   Podle sezonně neočistěných dat národních účtů.
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NJMN v metodice ESA 2010
(mzr. v %)

Produktivita práce v metodice ESA 2010
(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: Dopady daňové optimalizace do vývoje průměrné mzdy v podnikatelské sféře

Prognóza ze 7.SZ pracuje s novým odhadem dopadu daňové optimalizace na vývoj průměrné mzdy 
v podnikatelské sféře. Tento odhad naznačuje, že k přesunu odměn došlo ve výraznější míře, než bylo 
předpokládáno dříve, a navíc byl přesun v různé míře proveden ze všech čtvrtletí roku 2013. Cílem 
tohoto boxu je podrobně objasnit způsob odhadu tohoto efektu a jeho výsledky.

Statistiky vývoje průměrných mezd jsou ovlivňovány jak změnami struktury zaměstnanosti, 
nemocností a dalšími faktory, tak i reakcí ekonomických subjektů na změny v daňové legislativě. 
S účinností od 1. ledna 2013 došlo u zaměstnanců s ročním dílčím základem daně vyšším než 
48násobek průměrné mzdy (tj. přibližně 1 242 tis. Kč) ke zvýšení daňové sazby o 7 p.b. (tzv. solidární 
daň), a to z obdrženého příjmu nad tuto hranici.15 Vedle zmíněných daňových změn došlo i ke zrušení 
stropu pro platbu zdravotního pojištění. Tyto změny vedly k přizpůsobení výplaty odměn 
(a v některých případech pravděpodobně i mezd) v tom smyslu, že došlo k jejich dřívějšímu vyplacení 
již v závěru roku 2012. Přizpůsobení odměn se však netýkalo pouze zaměstnanců, kterých by se tato 
daňová změna přímo dotkla, ale podle anekdotické evidence i ostatních zaměstnanců firem, které se 
pro přesuny rozhodly. Jedním z důvodů pro toto chování byl fakt, že „výběrové“ předplacení odměn 
by mohlo ze strany finančních úřadů být hodnoceno jako obcházení daňové povinnosti.

Pro analýzu dopadu daňové optimalizace byla využita čtvrtletní data za roky 2012 a 2013 
z individuálních/podnikových dat z výběrového šetření ISPV (MPSV) propojená s údaji ze 
statistického šetření P3–04 (ČSÚ, jeden ze zdrojů mzdových statistik)16. Vzhledem k faktu, že k datům 
z ISPV nebyly poskytnuty váhy potřebné k přepočtu na celkovou populaci, tak pro účely tohoto 
odhadu předpokládáme, že firmy mimo dostupný datový vzorek přistupovaly k přizpůsobení odměn 
obdobně. Oprávněnost tohoto předpokladu naznačují i přepočty poklesu objemu mezd a odměn v roce 
2013 na celou populaci. V datech z ISPV dosáhl pokles celkového objemu mezd a všech odměn 
(pravidelných i nepravidelných) 9,3 mld. Kč. Předpoklad stejného chování firem i mimo výběrový 
vzorek by pak naznačoval na celkový pokles mezd v podnikatelské sféře o 20,1 mld. Kč, přičemž dle 
dat ČSÚ tento pokles činil 18,3 mld. Kč. Odhad dopadu daňové optimalizace je založen výhradně na 

                                                          
15   Dle údajů Generálního finančního ředitelství se tato daň týkala za rok 2013 přes 55 tisíc lidí.
16 Data z výběrového šetření ISPV za podniky a jednotlivá čtvrtletí má ČNB k dispozici pouze od roku 2012. 

Podniky s 250 a více zaměstnanci jsou v šetření zahrnuty plošně. V menších podnicích se potom vždy jedná 
pouze o stratifikovaný výběr. Tyto údaje tak reprezentují zejména chování velkých firem.
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přesunu nepravidelně vyplácených odměn17, jejichž pokles mezi roky 2012 a 2013 dosáhl 6,9 mld. Kč. 
(respektive 14,1 mld. Kč po přepočtu na celkovou populaci). 

Vzhledem k faktu, že část poklesu odměn v roce 2013 měla cyklický charakter, odhad pracuje 
s konzervativním předpokladem, že o přesun odměn z titulu daňové optimalizace se v daném čtvrtletí 
jedná pouze v případě, pokud je meziroční pokles nepravidelně vyplácených odměn ve sledovaném 
odvětví vyšší než 20 %18. Toto pravidlo je pak aplikováno na rozdíl výplaty nepravidelných odměn 
v každém čtvrtletí roku 2012 a 2013, přičemž se dle odvětví NACE významně liší zvyky firem pro 
vyplácení nepravidelných odměn (viz tabulka níže). Použitím tohoto postupu získáme odhad přesunu 
odměn v rámci datového výběru ve výši 3,7 mld. Kč. 

Časování výplaty nejvyšších odměn dle odvětví NACE (v % z počtu firem v odvětví)

Z hlediska odvětvové struktury přispívá k přesunu odměn z jedné čtvrtiny odvětví zpracovatelského 
průmyslu a jen o málo menší je podíl peněžnictví. Příspěvek obchodu a stavebnictví je v porovnání 
s těmito dvěma sektory zhruba poloviční. Z hlediska velikosti firmy měřené objemem vyplácených 
mezd došlo v použitém datovém vzorku k největšímu přesunu odměn u menších firem (s objemem 
mzdových prostředků mezi 100 a 500 mil. Kč), a to zhruba ze 40 %. Podíl velkých firem, které 
vyplácejí více než 2,5 mld. Kč na mzdách, na přesunutém objemu nepravidelně vyplácených odměn je 
pak v porovnání s menšími firmami takřka poloviční (viz grafy níže). 

                                                          
17 Dle metodologie ISPV jsou součástí mzdy základní mzda, pravidelně a nepravidelně vyplácené odměny, 

příplatky za přesčasy a práci o svátcích. V datech ISPV za podniky je možné odlišit pouze nepravidelně 
vyplácené odměny.

18 V datech ISPV na roční bázi zaznamenaly celkové nepravidelně vyplácené odměny v období 2006–2013
pokles pouze v roce 2013.

Nevyplácí 1Q 2Q 3Q 4Q

Zemědělství 38 5 7 7 43

Těžba a dobývání 25 21 13 4 38

Zpracovatelský p. 20 16 17 7 39

Energetika 7 25 16 0 52

Vodohospodářství 17 7 11 4 61

Stavebnictví 36 11 16 9 29

Obchod 27 18 11 11 34

Doprava a skladování 22 14 12 11 41

Ubytování, stravování a pohostinství 47 9 10 9 25

IT 15 30 10 4 41

Peněžnictví a pojišťovnictví 10 35 22 2 30

Činnosti v oblasti nemovitostí 32 21 21 11 16

Profesní, vědecké a technické činnosti 26 15 12 13 34

Administrativní a podpůrné činnosti 36 19 12 10 23

Vzdělávání 26 18 18 16 21

Zdravotní a sociální péče 22 12 19 11 36

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 22 22 17 6 33

Ostatní činnosti 31 19 6 6 38
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Odhad podílu odvětví NACE na přesunu odměn Přesuny odměn dle velikosti firem podle 
objemů vyplácených mezd

  

Po přepočtu na celkovou populaci dosahuje celková suma přesunutých odměn 7,9 mld. Kč 
rozložených do všech čtvrtletí roku 2013. Největší přesun byl do čtvrtého čtvrtletí 2012 proveden ze 
čtvrtého a prvního čtvrtletí 2013, tedy ze čtvrtletí, kdy nejvíce firem vyplácí nejvyšší odměny (viz 
tabulka výše). 

Odhady přesunu podle zvolené úrovně 
hranice (mld.Kč)

Vývoj průměrné mzdy v podnikatelské sféře 
(mzr. v %)

V rámci výše uvedeného odhadu byla provedena i citlivostní analýza na zvolenou úroveň hranice, od 
které je meziroční pokles nepravidelně vyplácených odměn hodnocen jako výsledek daňové 
optimalizace. Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky, 5 procentních bodů hranice odpovídá přibližně 
0,2 mld. Kč v celkovém odhadu přesunu. Zvolenou 20% hranici považujeme za konzervativní, neboť 
optimalizace je předpokládána pouze na úrovni nepravidelně vyplácených odměn. 

Po očištění mezd o vlivy daňové optimalizace došlo v porovnání s předchozí metodou očištění 
k mírnému zrychlení jejich meziročního růstu již v průběhu druhé poloviny roku 2013, zatímco 
původní odhad naznačoval pozdější obrat ve mzdovém vývoji. Nově očištěná časová řada mezd 
použitá již v prognóze ze 7.SZ tak lépe reflektuje cyklický vývoj ekonomické aktivity než staré 
odhady založené na více agregovaných datech.
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2  Ekonomický růst a jeho složky

Ve třetím čtvrtletí 2014 došlo k očekávanému lehkému zrychlení meziroční i mezičtvrtletní 
dynamiky reálného HDP. Oproti prognóze byl vykázaný meziroční růst mírně nižší, což bylo 
při naplnění mezičtvrtletní prognózy způsobeno revizí dat za druhé čtvrtletí směrem dolů. 
K meziročnímu růstu ekonomické aktivity stejně jako ve druhém čtvrtletí přispěly s výjimkou 
čistého vývozu všechny výdajové složky. Záporný příspěvek čistého vývozu se přitom ve třetím 
čtvrtletí zmírnil a byl opětovně znatelně ovlivněn navýšením stavu dovozně náročných zásob 
pro výrobu a spotřebu. Indikátory z počátku čtvrtého čtvrtletí ukazují na pokračování
meziročního růstu průmyslové produkce podpořeného růstem domácích i zahraničních 
zakázek. Zvýšila se rovněž jak podnikatelská, tak i spotřebitelská důvěra. Stabilní růst 
spotřeby domácností byl indikován i pokračujícím růstem tržeb v maloobchodě, který na 
počátku čtvrtého čtvrtletí dále zrychlil, přičemž nejrychleji rostly tržby v motoristickém 
segmentu. Ve srovnání s prognózou ze 7.SZ působí nová data o ekonomickém růstu zhruba 
inflačně neutrálně.

Sezonně očištěný HDP ve třetím čtvrtletí 2014 lehce zrychlil svůj meziroční růst (na 2,4 %). 
V porovnání s předchozím čtvrtletím se ekonomická aktivita rovněž zvýšila, a to o 0,4 %. 
Oproti prognóze ze 7.SZ byl přitom pozorovaný meziroční růst o 0,2 p.b. nižší, což bylo při 
naplnění prognózy mezičtvrtletního růstu důsledkem revize dat za druhé čtvrtletí. Ve srovnání 
s prognózou meziročního růstu byly nižší příspěvky hrubé tvorby fixního kapitálu, čistého 
exportu i vlády do značné míry kompenzovány vyšším příspěvkem změny stavu zásob.  

Z pohledu zdrojů HDP došlo ve třetím čtvrtletí 2014 k mírnému zrychlení meziročního růstu 
hrubé přidané hodnoty na 2,7 %, na čemž se opětovně podílel zejména zpracovatelský
průmysl. Kladný vývoj z předchozího čtvrtletí však pokračoval také v odvětvích stavebnictví, 
obchodu a zemědělství. Naopak peněžnictví a pojišťovnictví přispělo k meziročnímu růstu 
hrubé přidané hodnoty opět záporně.

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

Hrubý domácí produkt III/2014 2.6 2.4

Spotřeba domácností III/2014 1.5 1.5

Spotřeba vládních institucí III/2014 1.4 0.3

Hrubá tvorba kapitálu III/2014 5.7 7.0

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu III/2014 6.5 3.9

Zásoby vč. cenností (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) III/2014 -0.2 0.8

Vývoz zboží a služeb III/2014 8.7 6.1

Dovoz zboží a služeb III/2014 9.2 6.9

Čistý vývoz zboží a služeb (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) III/2014 0.1 -0.2

Průmyslová výroba 10/14 . 3.1

Stavební výroba 10/14 . 1.5

Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu 10/14 . 7.6
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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 třetím čtvrtletí 2014 dle očekávání prognózy mírně 
zpomalila svůj meziroční růst. V mezičtvrtletním srovnání se přitom její dynamika udržela 
v kladných číslech. Pokračující, i když o něco slabší, meziroční růst spotřeby domácností 
koresponduje s kladnou dynamikou sezonně očištěných reálných tržeb v maloobchodě bez 
motoristického segmentu a sezonně očištěných reálných tržeb ve službách. Nominální objem
mezd a platů za třetí čtvrtletí 2014 přitom vykázal podle národních účtů meziroční růst 
o 2,1 %, což bylo výrazně pod prognózou. Stejným směrem jdou rovněž mzdové statistiky. 
Růst objemu mezd a platů tak byl na stejné úrovni jako dynamika spotřeby domácností, což –
za předpokladu jinak nezměněných okolností19 – bude implikovat v porovnání s aktuální 
prognózou o něco nižší míru úspor domácností.

Při pohledu na jednotlivé složky spotřeby domácností je patrné, že její pokračující meziroční 
růst již není tažen pouze oživením výdajů na předměty dlouhodobé spotřeby a výdajů na 
služby, ale také oživujícími výdaji domácností na předměty krátkodobé spotřeby. Meziroční 
dynamika deflátoru spotřeby domácností ve třetím čtvrtletí v souladu s prognózou zrychlila na
0,6 %, a nacházela se tak poblíž dynamiky spotřebitelských cen. 

Meziroční růst reálné spotřeby vlády ve třetím čtvrtletí 2014 zřetelně zpomalil na 0,3 %, 
když ještě ve druhém čtvrtletí dosáhl 3,3 %. Prognóza ze 7.SZ sice očekávala částečné 
zpomalení meziročního tempa vládní spotřeby, pozorovaný růst byl však výrazně slabší. Za 
nižší dynamikou reálné spotřeby vlády přitom stály, při naplnění prognózy deflátoru vlády, 
nižší než očekáváné nominální vládní výdaje.

Hrubá tvorba kapitálu si v souladu s očekáváním prognózy udržela znatelně kladný 
meziroční růst, jeho dynamika však byla ještě o něco větší než v prognóze ze 7.SZ. To bylo 
dáno výrazně větším nárůstem stavu zásob. K navýšení stavu zásob došlo pravděpodobně 
u zásob pro výrobu a spotřebu. Opačným směrem na odchylku od prognózy hrubé tvorby 
kapitálu působil vývoj fixních investic, jejichž dynamika se ve třetím čtvrtletí dále zmírnila. 
Kladný meziroční růst fixních investic byl nadále tažen zejména investicemi do strojů 
a zařízení a do budov a staveb.

                                                          
19   Sektorové účty (včetně domácností) budou spolu se třetím odhadem HDP (T+90) publikovány 9. ledna 2015.
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Příspěvky výdajových složek k růstu HDP 
(mzr. v p.b.)

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

Při pohledu na meziroční dynamiku pořízení majetku v jednotlivých odvětvích
nefinančních podniků nad 50 zaměstnanců je patrné její pokračující zpomalování. Meziroční 
růst pořízení majetku byl přitom již téměř výhradně tažen zpracovatelským průmyslem, jehož 
příspěvek se však rovněž zmenšil. V závěru letošního roku očekáváme krátkodobé zrychlení 
meziroční dynamiky pořízení majetku v důsledku investic operátorů do dobudování LTE 
mobilní sítě.

Příspěvky odvětví k pořízení majetku 
nefinančních podniků (mzr. v p.b.)

Příspěvky odvětví zpracovatelského 
průmyslu k pořízení majetku nefinančních 
podniků (mzr. v p.b.)

Oslabený kurz a s ním související opakující se dvouciferné meziroční nárůsty nových zakázek 
ze zahraničí se i ve třetím čtvrtletí odrazily na meziroční dynamice vývozu zboží a služeb. Ta 
sice zvonila výrazněji proti prognóze ze 7.SZ, stále se však nacházela na znatelně kladných 
hodnotách poblíž 6 %. O něco rychleji oproti vývozu ve třetím čtvrtletí 2014 rostl dovoz 
zboží a služeb, jeho dynamika však byla ovlivněná obnovením stavu dovozně náročných 
zásob pro výrobu a spotřebu. Čistý vývoz tak přispěl k meziročnímu růstu HDP lehce záporně 
(-0,2 p. b.), přičemž aktuální prognóza očekávala jeho nepatrně kladný příspěvek.

Průmyslová produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) ve třetím čtvrtletí 2014
zaznamenala meziroční růst o 2,9 %, ovšem v mezičtvrtletním měřítku znamenala mírný 
pokles (o 0,5 %). Meziroční růst produkce byl především důsledkem zvýšení tržeb z přímého 
vývozu. Zároveň ve třetím čtvrtletí dynamika nových zakázek zůstala na dvouciferném tempu 
růstu. Na něm se podílely především nové zakázky z tuzemska, i když zakázky ze zahraničí 
ve třetím čtvrtletí rovněž rostly, byť pomalejším tempem oproti první polovině roku. Data za 
říjen potvrzují mírně rostoucí trend průmyslové produkce (meziroční zvýšení o 3,1 %), který
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je doprovázen hlavně zřetelným meziročním růstem tržeb z přímého vývozu. Pokračující růst 
zahraniční i domácí poptávky se také odráží v říjnovém zvýšení nových průmyslových 
zakázek (o 8,3 %), které bylo v tomto měsíci taženo rovnoměrně nárůstem zakázek 
z tuzemska i ze zahraničí.

Stavební produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) ve třetím čtvrtletí 2014 meziročně
vzrostla o 0,4 %. Na tom se podílelo inženýrské stavitelství, když pozemní stavitelství 
zaznamenalo naopak pokles. Říjnové údaje potvrzují umírněný růst stavební výroby 
(meziročně o 1,5 %). Předstihové indikátory však nevyznívají příznivě, protože počet 
stavebních povolení klesá již 3 měsíce v řadě a tento pokles není kompenzován jejich 
zvyšující se orientační hodnotou.

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (sezonně očištěné ve stálých 
cenách) se ve třetím čtvrtletí 2014 meziročně zvýšily o 5,1 %. Na růstu maloobchodních tržeb 
se podílely především tržby v motoristickém20 segmentu. V říjnu 2014 pak maloobchodní 
tržby zrychlily svůj meziroční růst (na 7,6 %). Na něm se i nadále podílelo zvýšení tržeb 
v motoristickém segmentu (14 %), zatímco nemotoristický segment rostl zřetelně pomaleji 
(o 4,8 %). Tržby v nemotoristickém segmentu tak nadále rostou zřetelně méně oproti 
maloobchodu jako celku. K jejich zvyšování přitom přispívají zejména tržby za 
nepotravinářské zboží, jejichž dynamika až na ojedinělé měsíce v průběhu letošního roku 
předčí dynamiku tržeb na potravinářské zboží.

Souhrnný indikátor důvěry potvrzuje růstový trend, který trvá už od začátku loňského roku. 
Ve třetím čtvrtletí 2014 tento indikátor dále vzrostl především v důsledku zvýšení 
podnikatelského důvěry, daného jejím růstem v průmyslu a také ve stavebnictví. Během října 
a listopadu se pak souhrnný indikátor důvěry dále zvýšil v důsledku růstu jak 
podnikatelského, tak i spotřebitelského indikátoru důvěry.

Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) taktéž 
odrážejí pokračující růst ekonomické aktivity, když se ve třetím čtvrtletí 2014 výkony i nadále 
meziročně výrazně zvyšovaly. Růst hrubého provozního přebytku si stále zachovává 
dvouciferné tempo, a to při mírném meziročním zrychlení, které jde na vrub zvolnění růstu 
výkonové spotřeby a z toho plynoucímu výraznějšímu růstu přidané hodnoty. Na druhou 
stranu došlo k mírnému zrychlení dynamiky osobních nákladů.

Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)
21

                                                          
20 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.

21  Údaje do 3.Q 2013 jsou semidefinitivní, od 4.Q 2013 předběžné.
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3  Platební bilance

Schodek běžného účtu platební bilance za 3.čtvrtletí 2014 celkově odpovídal predikci 
ze 7.situační zprávy. Kapitálový účet však skončil ve srovnání s predikcí vlivem velmi nízkého 
čerpání prostředků z rozpočtu EU podstatně menším přebytkem. V rámci finančního účtu byl 
zaznamenán neočekávaný pokles rezervních aktiv, související s nižším čerpáním prostředků 
z rozpočtu EU.

Ve třetím čtvrtletí 2014 dosáhl běžný účet platební bilance schodku 35,1 mld. Kč a roční 
klouzavý úhrn běžného účtu přešel z mírného schodku do nepatrného přebytku. V poměru 
k HDP tak skončil jako vyrovnaný (roční klouzavý poměr běžného a kapitálového účtu 
k HDP činil 1,1 %). Schodek běžného účtu se na rozdíl od předchozího čtvrtletí, kdy došlo 
k jeho meziročnímu prohloubení, o necelých 5 mld. Kč meziročně snížil. Na zmírnění 
celkového schodku měla vliv pouze bilance zboží. 

Ve třetím čtvrtletí dosáhla bilance zboží a služeb přebytku 60,9 mld. Kč, který se sedmé 
čtvrtletí v řadě meziročně zvyšoval, tentokrát o téměř 16 mld. Kč. Růst přebytku výkonové 
bilance byl spojen pouze s pokračujícím růstem přebytku zboží (o 21 mld. Kč), souvisejícím 
hlavně s cenovým vývojem – kladnou meziroční změnou směnných relací, ale částečně také 
s vývojem v reálném vyjádření. Meziroční tempo růstu nominálního obchodního obratu ve 
třetím čtvrtletí zejména v důsledku vývoje dovozu dále zpomalilo, přesto však dosáhlo téměř 
12 %. Rostoucí vnější poptávka spolu s oslabením kurzu koruny se projevily v růstu vývozu 
zboží o 13 %. Zřetelnější zpomalení růstu dovozu než vývozu bylo spojeno se zmírněním 
růstu celkové domácí poptávky a poklesem cen energetických surovin. Ve směru rychlejší 
růstové dynamiky dovozu naopak působil kurzový vývoj. Z hlediska převažujících toků dle 
užití nadále nejrychleji rostly dovozy pro investiční užití. Z pohledu zbožové struktury 
meziroční růst celkového obchodního přebytku nejvýrazněji ovlivnilo zmírnění schodku 
skupiny minerálních paliv. Vývoj nejvýznamnějších obchodních skupin z pohledu ročních 
klouzavých úhrnů zobrazuje graf níže. Ke zmírnění růstu přebytku výkonové bilance působil 
podobně jako v předchozích čtvrtletích meziroční pokles přebytku služeb (přes 5 mld. Kč). 
Souvisel zejména s rychlým růstem výdajů na ostatní služby (výzkum, právní, účetní 
a konzultantské služby). 

Prvotní důchody (zhruba bilance výnosů podle předchozího manuálu BPM5) dosáhly 
schodku 85,5 mld. Kč, který se meziročně mírně prohloubil (o 4 mld. Kč). Nejvýznamnější 
složku celkové bilance představoval schodek důchodů z přímých investic (-90 mld. Kč), 
související zejména s vyplacenými dividendami nerezidentům a dále s odhadnutou výší zisku 
reinvestovaného v ČR. Zvýšení celkového schodku však bylo spojeno především 
s meziročním růstem důchodů z portfoliových investic ve formě dividend vyplacených 
nerezidentům. Druhotné důchody (na bázi dřívějších běžných převodů) zaznamenaly
schodek 10,5 mld. Kč, který se hlavně z důvodu výrazně nižšího čerpání prostředků 
z rozpočtu EU meziročně prohloubil o více než 7 mld. Kč. Kapitálový účet skončil jen
mírným přebytkem v rozsahu 2,4 mld. Kč, souvisejícím především s čerpáním prostředků 
z rozpočtu EU. Z důvodu absence výrazného čerpání zdrojů z rozpočtu EU a poklesu příjmů 
z ostatních kapitálových transferů se celkový přebytek meziročně snížil o téměř 54 mld. Kč. 

                  3. čtvrtletí 2014 1.-3. čtvrtletí 2014

v mld. Kč skutečnost predikce ze 7.SZ skutečnost

běžný účet -35.1 -38.0 18.1

kapitálový účet 2.4 18.0 24.4

finanční účet -13.2 - 35.6
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Vývoj vybraných složek platební bilance  
(čtvrtletní hodnoty v mld. Kč)

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

Finanční účet22 skončil ve třetím čtvrtletí čistými výpůjčkami ze zahraničí (tj. čistým 
přílivem) ve výši 13,2 mld. Kč, souvisejícími hlavně s čistým přílivem přímých investic. 
Přímé investice dosáhly čistých výpůjček (čistého přílivu) 26,2 mld. Kč, zatímco ve stejném 
období minulého roku skončily mírným čistým odlivem. Příliv zahraničních investic do ČR 
dosáhl téměř 41 mld. Kč a zhruba z poloviny byl spojen s předpokládanou hodnotou 
reinvestic zisku. Přispěl k němu i růst závazků v akciích a ostatních účastech (příliv do 
základního kapitálu) a přírůstek v dluhových nástrojích (čisté čerpání úvěrů). České investice 
v zahraničí souvisely především s růstem čistého pořízení aktiv (odlivem českých investic do 
zahraničí) u akcií a s reinvesticemi zisku. K meziročnímu přechodu přímých investic z čistých 
půjček (čistého odlivu) do čistých výpůjček (čistého přílivu) přispěl především vývoj 
v úvěrových vztazích.

Portfoliové investice skončily čistými půjčkami (čistým odlivem) 6,7 mld. Kč, tj. v obdobné 
výši jako ve stejném období minulého roku. Nejvýznamnější operace představovaly nákupy 
zahraničních cenných papírů rezidenty, které přesáhly 12 mld. Kč. Souvisely zejména 
s růstem držby dluhopisů. Také v obchodování s tuzemskými cennými papíry celkově 
převážily nákupy. Byly však spojeny pouze s nákupy českých dluhopisů nerezidenty, zatímco 
v případě akcií převažovaly prodeje. Rovněž u ostatních investic byly zaznamenány čisté 
půjčky (čistý odliv), a to ve výši 21,5 mld. Kč. K celkovému čistému odlivu přispěl hlavně 
čistý odliv v položce půjček, související se splátkami finančních půjček a obchodních úvěrů 
nerezidentům. Ve směru zmírnění celkového čistého odlivu naopak působil čistý příliv 
u oběživa a vkladů v důsledku poklesu vkladů rezidentů u zahraničních bank. Rezervní 
aktiva se ve třetím čtvrtletí v důsledku záporného salda transakcí pro klienty ČNB snížila 
o 14,4 mld. Kč.

                                                          
22 V textu o vývoji finančního účtu zavádí BPM6 několik změn pojmů pro jednotlivé položky. Nově se používá 

v souvislosti se stranou aktiv pojem „čisté pořízení finančních aktiv“ a v souvislosti se stranou pasiv pojem 
„čistý přírůstek závazků“. Bilanční položky jsou propočteny jako rozdíl čistého pořízení aktiv a čistého 
přírůstku závazků. Výsledná kladná hodnota představuje „čisté půjčky“ (dříve čistý odliv kapitálu), záporná 
hodnota pak „čisté výpůjčky“ (dříve čistý příliv kapitálu).
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4 Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy

Inflace se v dosavadním průběhu posledního čtvrtletí roku 2014 držela v kladných hodnotách, 
i když nepatrně zpomalila a v listopadu dosáhla 0,6 %. To bylo o 0,2 procentního bodu pod 
prognózou, a to vlivem nižšího než předpokládaného růstu cen téměř ve všech složkách 
inflace. Zpomalil růst cen potravin a pohonných hmot, korigovaná inflace se celkově 
nezměnila. Nad rámec těchto publikovaných dat jsou rizika dalšího vývoje inflace v souhrnu 
dále protiinflační, výrazné je zejména riziko u pohonných hmot v návaznosti na pokračující 
pokles cen ropy. Vývoj dovozních cen v závěru třetího čtvrtletí zhruba odpovídal prognóze, 
ceny průmyslových i zemědělských výrobců byly pod prognózou. 

4.1  Spotřebitelské ceny

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

Celková meziroční inflace v říjnu zůstala na hodnotě 0,7 % a v listopadu nepatrně poklesla 
na 0,6 %, zatímco prognóza očekávala pro oba měsíce 0,8 %. Nižší hodnoty meziroční inflace 
odrážejí kromě zatím nerealizovaného průsaku změn daní z cigaret do cen aktuální 
protiinflační působení zahraničních cen a vnějších nákladových faktorů. Rovněž inflační tlaky 
v domácí ekonomice se obnovují jen pozvolně. Jedinou zápornou složkou inflace nadále 
podle očekávání zůstaly regulované ceny, jejichž meziroční pokles je následkem skokového 
snížení na počátku letošního roku. Na odchylce od prognózy se z tržních cen podílel zejména 
nižší růst cen potravin, lehce nižší byla i korigovaná inflace bez PH a ceny pohonných hmot.

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

       meziročně v % dopad odchylky

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

Index spotřebitelských cen 0.8 0.6 -0.33

Regulované ceny -2.1 -2.1 -0.01

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 . 0.3 0.1 -0.18

Čistá inflace 1.1 0.9 -0.14

Z toho:

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 1.2 0.9 -0.08

Korigovaná inflace bez PH 1.0 0.9 -0.04

Ceny pohonných hmot - čisté 1.0 0.5 -0.02

Měnověpolitická inflace 0.5 0.5

listopad 2014
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Meziroční pokles regulovaných cen v říjnu a listopadu zůstal v souladu s prognózou na 
hodnotě -2,1 %. Na poklesu regulovaných cen se i nadále podílel propad cen elektrické 
energie pro domácnosti (-10,4 %) z počátku roku spolu s regulovanými cenami ve 
zdravotnictví (v listopadu -4,2 %), které odrážejí zrušení regulačního poplatku za pobyt 
v nemocnici taktéž z počátku letošního roku. Výhled regulovaných cen se pro zbytek 
letošního roku nemění, pro rok 2015 se posouvá v průměru o 0,8 p.b. níže, a to především 
vlivem předpokládaného snížení cen zemního plynu pro domácnosti, které lze v průběhu roku 
2015 očekávat v důsledku poklesu tržních cen a výhledů komoditní složky plynu.23 Dále je na 
základě zpřesněných údajů přehodnocen vývoj cen elektrické energie pro domácnosti v roce 
2015 směrem k lehce výraznějšímu poklesu (o 0,3 p.b. na -2,1 %) a snížen předpoklad růstu 
vodného a stočného (o 2 p.b. na 2,5 %). Tento vývoj je odrazem pokračujícího poklesu cen 
energetických komodit a jen mírného růstu regulovaných poplatků. 

Příspěvek primárních dopadů změn nepřímých daní do celkové meziroční inflace činil 
v listopadu 0,1 procentního bodu, a zůstal tak 0,2 procentního bodu pod prognózou. Do cen se 
oproti prognóze pomaleji promítá harmonizační zvýšení spotřební daně na cigarety z ledna 
2014, jehož dopad je významně zpožděn v souvislosti s výrazným předzásobením cigaretami 
v závěru loňského roku. Druhá vlna harmonizačního zvýšení spotřební daně se navíc do cen 
v listopadu ještě promítnout nemohla, protože na rozdíl od předpokladů prognózy má nakonec 
účinnost až od 1.12.2014. Cenové věstníky Ministerstva financí naznačují, že většina výrobců 
cigaret koncentruje obě zvýšení cen až do prosince 2014. Oproti prognóze je tak část dopadu 
těchto daňových úprav (ve výši 0,2 p.b.) přesunuta ze čtvrtého čtvrtletí letošního roku do 
prvních dvou měsíců roku 2015, kdy vzhledem k legislativně omezeným možnostem 
předzásobení dojde již k plnému promítnutí změny daní do cen pro spotřebitele.

Meziroční růst cen potravin, nápojů a tabáku v dosavadním průběhu posledního čtvrtletí 
roku 2014 zpomaloval, když v říjnu dosáhl 1,6 % a v listopadu 0,9 %. V koncových cenách 
potravin se tak začal výrazně projevovat déletrvající pokles cen zemědělských výrobců 
způsobený letošní nadprůměrnou úrodou a přetrvávajícím poklesem světových cen 
zemědělských komodit. Pokles cen byl marginálně podpořen i odvetnými ruskými sankcemi 
na dovoz potravin. Prohloubil se pokles cen brambor, výrazně zpomalil růst cen alkoholu. 
Klesaly i čisté ceny tabákových výrobků, když výrobci dočasně nepromítali výše popsaný růst 
daňového zatížení do koncových cen. Růst cen potravin se přitom nacházel o 0,3 p.b. pod
prognózou. Výhled růstu cen potravin na nejbližší měsíce se tak posouvá níže. Naproti tomu 
tržní výhledy cen zemědělských komodit se posunuly mírně proinflačním směrem. Rizika 
prognózy cen potravin v delším pohledu tak zůstávají zhruba vyrovnaná.

                                                          
23 Dle vyjádření Energetického regulačního úřadu celková cena plynu pro domácnosti na začátku roku 2015 

mírně vzroste (v „maximálním rozsahu“ o 1–2 %), naproti tomu výrazný pokles ceny a výhledu komoditní
složky ceny plynu (až -39 % v průběhu roku 2015) se v koncových cenách projeví až během roku 2015.
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Ceny potravin (mzr. v %)     Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %) 

Ceny pohonných hmot (mzr. v %) 

Korigovaná inflace bez pohonných hmot v říjnu nepatrně zpomalila na 0,8 %, v listopadu 
se pak vrátila na hodnotu 0,9 %. Za jejím dočasným zpomalením stál zejména vývoj cen ve 
skupině ostatních obchodovatelných statků, které meziročně stagnovaly. Ceny 
neobchodovatelných statků pokračovaly v meziročním růstu o 1,4 %, a nadále tak odrážely 
zvyšování ekonomické aktivity. Korigovaná inflace bez pohonných hmot se v souhrnu 
nacházela jen lehce pod prognózou, když se slabá dynamika zahraničních cen projevila 
v cenách obchodovatelných statků.

Ceny pohonných hmot začaly v listopadu zmírňovat svůj meziroční růst (na 0,5 % oproti 
1,8 % v říjnu), když do cen začal zatím pozvolna prosakovat výrazný propad ceny ropy Brent 
(-26 %) a světových cen benzínu (-18 %). Tento propad byl jen zčásti kompenzován slabším 
kurzem koruny vůči dolaru. Ceny pohonných hmot se tak nacházely mírně pod prognózou. 
Rizika prognózy cen pohonných hmot jsou ještě více protiinflační, když se aktuální hodnoty 
i výhledy cen ropy a benzínů posouvají výrazně směrem dolů. To je jen částečně vyvažováno
mírně slabším kurzem koruny vůči USD.
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %)

4.2 Ostatní cenové okruhy

Dovozní ceny v září mírně zrychlily meziroční růst na 3,5 %, což zhruba odpovídá prognóze. 
Nejvýznamněji k jejich růstu cen i nadále přispěl vývoj cen komodit s vyšším stupněm 
zpracování (3,1 p.b.), kde se ceny zvýšily hlavně u dovážených strojů a dopravních 
prostředků. V menší míře byl meziroční růst dovozních cen ovlivněn cenami polotovarů, které 
měly v porovnání s komoditami s vyšším stupněm zpracování zhruba třetinový příspěvek. 
Naopak příspěvek odvětví minerálních paliv a maziv byl i nadále záporný, když se ceny 
dovážených energií meziročně snížily o 5,3 %.

Ceny průmyslových výrobců v říjnu setrvaly v mírném meziročním poklesu, zatímco 
prognóza ze 7.SZ předpokládala již jejich slabý růst. Tato odchylka je způsobena pomalejším
než očekávaným růstem cen ve zpracovatelském průmyslu, ve výrazně menší míře 
i prohloubením poklesu cen výrobců v odvětví elektřina, plyn a pára. K růstu cen 
ve zpracovatelském průmyslu nejvíce přispělo pokračující meziroční zvýšení cen dopravních 
prostředků (o 4,2 %) a obecné kovy a kovodělné výrobky (o 3,8 %). Naopak ceny potravin, 
nápojů a tabáku v říjnu dále prohloubily svůj meziroční pokles na -1,4 %, a to i vlivem 
přetrvávajícího meziročního poklesu cen zemědělských výrobců. Meziročně nižší byly i ceny
výrobců v odvětví těžby a dobývání (o 2,1 %). Pokračující výrazný pokles cen výrobců 
elektřiny, plynu a páry (o 8,9 %) byl dle očekávání částečně kompenzován růstem cen 
v odvětví zásobování vodou (o 3,4 %). 
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Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.)

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

Ceny zemědělských výrobců v říjnu prohloubily svůj meziroční pokles na -3,9 %. To bylo 
zapříčiněno především výrazným snížením růstu cen v živočišné výrobě, a to na pouhých 
0,2 % v říjnu. Za tím bylo jak zvolnění růstu cen mléka, tak i prohloubení poklesu cen 
jatečných prasat. Naproti tomu v rostlinné výrobě se dosavadní pokles cen v říjnu zmírnil na 
-6,6 %. I nadále výrazně klesaly ceny brambor, ovoce, olejnin a obilovin. V porovnání 
s prognózou ze 7.SZ, předpokládající na říjen pokles cen zemědělských výrobců o 1,9 % 
(a o 5,1 % pro celé 4.čtvrtletí), je pokles cen hlubší. Tržní výhledy agrárních komodit sice 
zůstávají utlumené, ale od zpracování 7.SZ se posunuly směrem výše. Rizika prognózy cen 
zemědělských výrobců tedy zůstávají zhruba vyrovnaná.
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5  Peníze a úvěry

Roční míra růstu peněžního agregátu M2 se po předchozím zpomalení v říjnu 2014 
dle očekávání zvýšila. Na straně aktiv bank se na tom podílel rychlejší růst úvěrů 
soukromému sektoru při snížení dynamiky čistých zahraničních aktiv. Roční míra růstu úvěrů 
nefinančním podnikům se v říjnu zvýšila, zůstává však umírněná. Současně zrychlil růst 
nových podnikových úvěrů. U domácností úvěry na bydlení rostly stabilním tempem, 
zatímco dynamika spotřebitelských úvěrů poklesla. Úrokové sazby peněžního trhu stagnovaly 
a výnosy dlouhodobých vládních dluhopisů dále klesaly. Klientské úrokové sazby z nových 
podnikových úvěrů mírně vzrostly, zatímco z nových úvěrů na bydlení slabě poklesly na nová 
historická minima.   

5.1  Peníze

Roční míra růstu peněžního agregátu M2 se po předchozím zpomalení v říjnu 2014 zvýšila 
na 4 %. Podle prognózy ze 7.SZ 2014 by se měl růst M2 ve čtvrtém čtvrtletí 2014 pohybovat 
v blízkosti této úrovně. Preference likvidity přispívala v prostředí nízkých úrokových sazeb 
k pokračujícímu zrychlování dynamiky vysoce likvidních peněz. Na straně aktiv bank odrážel 
vývoj M2 zrychlení růstu úvěrů soukromému sektoru při nižší dynamice čistých zahraničních 
aktiv. Ve třetím čtvrtletí 2014 peněžní zásoba rostla nižším tempem než nominální HDP 
(5 %), což se projevilo v mírném zvýšení rychlosti obratu peněz. V říjnu 2014 se zvýšila 
i roční míra růstu peněžního agregátu M3 na 4,8 %. Dynamika M3 je o zhruba dva procentní 
body nad průměrem eurozóny.24

Ve struktuře peněžní zásoby se v říjnu 2014 zvýšila roční míra růstu peněžního agregátu M1 
na 9,6 %, zejména v důsledku zrychlení dynamiky jednodenních vkladů. Naopak termínované 
krátkodobé a dlouhodobé vklady zahrnuté v kvazi penězích (M2–M1) nadále klesaly, i když 
mírněji než v předchozím období. Ze sektorového hlediska k meziročnímu růstu M2 
přispívaly vklady domácností a nefinančních podniků. Roční míra růstu vkladů domácností 
byla stabilní na úrovni 4,3 %. Roční míra růstu vkladů nefinančních podniků se zvýšila 
na 5,3 %. Zrychlil růst vkladů zpracovatelského průmyslu, což svědčí o schopnosti podniků 
generovat vnitřní zdroje. Ke zvyšování podnikových vkladů dále přispívala odvětví 

                                                          
24  Růst M3 v eurozóně v poslední době pozvolna oživuje. To odráží sílící preferenci likvidity a růst čistých 

zahraničních aktiv vlivem přebytku běžného účtu a přetrvávajícího zájmu zahraničních investorů o cenné 
papíry eurozóny.
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administrativních činností, obchodu, developerů a v menší míře i stavebnictví. Naopak vklady 
finančních neměnových institucí klesaly o 8,8 %. V tom se projevovalo snížení vkladů 
ostatních finančních zprostředkovatelů při slabém růstu vkladů pojišťoven a penzijních fondů. 

Podle prognózy ze 7.SZ 2014 by se měl růst peněžního agregátu M2 během roku 2015 zvýšit 
v průměru na 5 %, a to vlivem opětovně zrychlující dynamiky HDP a zvyšování inflace 
směrem k inflačnímu cíli. Rychlost obratu peněz by měla být v příštím roce zhruba stabilní. 

5.2 Úvěry

Roční míra růstu úvěrů soukromému sektoru se po předchozím snížení v říjnu 2014 zvýšila 
o 1 procentní bod na 4,5 %. U stavu úvěrů nefinančním podnikům tempo růstu vzrostlo 
na 0,9 %, zůstává však umírněné. V říjnu se zároveň zvýšila dynamika nově poskytnutých 
úvěrů podnikům. Hlavní příspěvek k růstu stavu podnikových úvěrů měly úvěry s delší 
splatností. Investiční úvěry určené k financování fixních investic, které tvoří zhruba 55 % 
podnikových úvěrů, v říjnu zrychlily svůj meziroční růst na 1,8 %. Objemy úvěrů na investice 
nejvýrazněji vzrostly u činností v oblasti nemovitostí a dále v průmyslu. Investiční úvěry 
do ostatních odvětví klesaly. Krátkodobé úvěry financující obvykle provozní kapitál a zásoby 
se nepatrně snížily. Zájem podniků o úvěry v cizí měně vzrostl – roční míra růstu těchto úvěrů 
očištěná o kurzové a jiné netransakční vlivy se v říjnu zvýšila na 8,3 %. Čerpání 
cizoměnových úvěrů je nadále ovlivňováno motivací zejména developerů přirozeně 
se kurzově zajistit v dlouhém období. Výrazné zvýšení korunových a cizoměnových úvěrů 
bylo v posledním období dále zaznamenáno u finančních neměnových institucí (zejména 
u finančních zprostředkovatelů, např. u leasingových a faktoringových společností), kde růst 
dosáhl cca 23 %. Z hlediska dostupnosti podnikových úvěrů by se měly standardy bank 
při schvalování těchto úvěrů dle říjnového Šetření úvěrových podmínek bank ve čtvrtém 
čtvrtletí 2014 dále uvolnit.

Složky M2 a rozpětí úrokových sazeb

(roční toky v mld. Kč, rozpětí v p.b.)
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V eurozóně aktuální výsledky Šetření úvěrových podmínek ve třetím čtvrtletí 2014 v souhrnu 
ukazují uvolnění úvěrových standardů a zvýšení poptávky po úvěrech ve všech segmentech 
úvěrového trhu. Standardy však zůstávají poměrně přísné.25 Zavedení dlouhodobých 
refinančních operací ECB (TLTROs) pro období září 2014 až červen 2016 by mělo nabídku 
úvěrů dále uvolnit zejména prostřednictvím úvěrových podmínek (viz The Euro Area       
Bank Lending Survey, říjen 2014). Pokles úvěrů soukromému sektoru se v eurozóně zmírnil 
na -0,5 % (říjen 2014), což odráželo slabý růst úvěrů domácnostem a zmírnění poklesu 
podnikových úvěrů.

Roční míra růstu úvěrů domácnostem se v říjnu 2014 slabě snížila na 5,1 %. Úvěry 
na bydlení rostou stabilním tempem ve výši 6 %. V podmínkách pokračujícího snižování 
úrokových sazeb se výrazněji neměnila dynamika hypoték (6,7 %) při pozvolném zmírňování 
poklesu úvěrů ze stavebního spoření (-4,9 %). To koresponduje s vnímáním bank, 
že poptávka domácností po úvěrech na bydlení se bude v závěru tohoto roku zvyšovat, byť 
jen u malé části úvěrového trhu. Investice do obydlí a ceny nemovitostí ve třetím čtvrtletí 
2014 mírně rostly. V říjnu se zároveň výrazně zvýšil počet zahájených bytů (o 26 %). Roční 
míra růstu spotřebitelských úvěrů se dále snížila na 2,1 %, což odráželo přetrvávající pokles 
poptávky vnímaný bankami v důsledku opatrnosti domácností při čerpání těchto úvěrů. 
Domácnosti nadále méně využívaly debety na běžných účtech, kreditní karty a účelové úvěry. 
Naopak lehce vzrostly spotřebitelské úvěry od nebankovních institucí (o 5,7 %). 

                                                          
25 V eurozóně u podnikových úvěrů bylo uvolnění standardů ve třetím čtvrtletí 2014 v průměru ovlivňováno 

zvýšeným konkurenčním tlakem a likviditní situací bank. Naopak očekávání ohledně vývoje celkové 
ekonomické situace a situace v některých odvětvích působilo na rozdíl od minulosti ve směru zpřísnění 
standardů. Poptávka podniků po úvěrech odráží v eurozóně vyšší potřebu financování fúzí a akvizic, jakož 
i restrukturalizace dluhů, zatímco poptávka po financování fixních investic poklesla. U úvěrů domácnostem 
na bydlení přispívaly k uvolnění úvěrových standardů rovněž faktory spojené s vývojem bilancí bank 
a konkurence. Vnímání rizik ohledně vývoje ekonomické aktivity a trhu nemovitostí začalo působit 
na zpřísnění standardů. U podmínek při poskytování úvěrů banky v eurozóně dále snížily průměrné úrokové 
marže, zatímco marže u rizikovějších úvěrů vzrostly. Příznivě na poptávku po úvěrech na bydlení nadále 
působily vyhlídky trhu nemovitostí a spotřebitelská důvěra.  
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Nově poskytnuté korunové úvěry se v říjnu 2014 zvýšily u nefinančních podniků, a to 
v důsledku růstu velkých úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč (o 7,2 % včetně kontokorentních 
úvěrů). Naopak růst nových úvěrů na bydlení v podmínkách pozvolného snižování úrokových 
sazeb mírně zpomalil. I přesto zůstává na dvouciferných hodnotách (cca 14 %). Struktura 
nových úvěrů na bydlení se zásadněji neměnila – 42 % tvoří refinancované úvěry a ostatní 
nová ujednání o stávajících úvěrech. Meziroční růst nových spotřebitelských úvěrů 
při postupném snižování úrokových sazeb z těchto úvěrů v letošním roce zpomalil (na 4,7 % 
v říjnu 2014).

Podíl nesplácených úvěrů na celkových úvěrech se u nefinančních podniků v důsledku 
zvýšení objemu celkového stavu úvěrů v říjnu 2014 lehce snížil na 6,8 %. U úvěrů 
domácnostem obdobný podíl přetrvával na úrovni 4,8 %. 

5.3 Klientské úrokové sazby

Klientské úrokové sazby z nových úvěrů se v říjnu 2014 vyvíjely diferencovaně.26 Zatímco 
sazby z úvěrů domácnostem na bydlení dále slabě klesaly, sazby z podnikových úvěrů mírně 
vzrostly. To bylo doprovázeno stagnací sazby 3M PRIBOR při pokračujícím poklesu 

                                                          
26  V eurozóně se klientské úrokové sazby z většiny nových úvěrů v říjnu 2014 dále snížily (viz grafická příloha 

Situační zprávy).
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desetiletého vládního dluhopisu na 0,9 % v listopadu. Klientské úrokové sazby z nových 
úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují v průměru 4,9 %, z pohledu ex ante 
3,7 %. Ex ante klientské reálné úrokové sazby se při nižších inflačních očekáváních zvýšily 
ve všech segmentech úvěrového trhu. U podnikových úvěrů reálná sazba dosáhla 0,3 %, 
u úvěrů na bydlení 1,1 % a u spotřebitelských úvěrů 11,7 %. Reálná úroková sazba 
z krátkodobých vkladů domácností s dohodnutou splatností byla nadále záporná, avšak 
zmírnila se na -0,6 %, u dlouhodobých vkladů vzrostla na 0,2 %.

Úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům v nominálním vyjádření se mírně zvýšila 
a v říjnu dosáhla v průměru 2,2 %. Nepatrně vzrostly sazby s krátkodobými fixacemi 
z velkých úvěrů, zatímco sazby z malých úvěrů dále většinou slabě klesaly. Úroková sazba 
z velkých úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč, představujících 85 % nových podnikových úvěrů, 
dosáhla 2,1 % a z malých úvěrů 2,7 %. Rozpětí mezi těmito sazbami se tak snížilo 
pod dlouhodobý průměr. Spread krátkodobých klientských a tržních sazeb se u velkých úvěrů 
mírně zvýšil.

U domácností se průměrná úroková sazba z úvěrů na bydlení dále slabě snížila a v říjnu 
2014 dosáhla 3 % (u hypoték poklesla na nové historické minimum 2,8 %). V její struktuře 
se lehce snížily sazby u všech fixací s tím, že nejvýraznější pokles byl v letošním roce 
zaznamenán u sazeb s fixací od pěti do deseti let a od jednoho roku do pěti let. Zájem 
domácností o delší fixace sazeb nad jeden rok se zvýšil – jejich podíl na celkových nových 
úvěrech na bydlení dosáhl 92 %. Podíl úvěrů s fixací sazby od jednoho roku do pěti let 
zůstává nejvýznamnější (71 %), v posledním období rovněž rostl podíl úvěrů s fixací sazby 
od pěti do deseti let (na cca 12 %). Rozpětí klientských a tržních sazeb se u krátkodobých
sazeb z úvěrů na bydlení slabě snížilo, u celkové sazby z úvěrů na bydlení a výnosu 
desetiletého vládního dluhopisu naopak dále rostlo zejména vlivem poklesu výnosu vládního 
dluhopisu. Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů přetrvávala v říjnu na úrovni 13,8 %. 
Sazba z kontokorentních úvěrů dosáhla 14,2 % a z úročeného úvěru z kreditních karet 24,7 %. 

Úrokové sazby z klientských vkladů se většinou neměnily. Pouze sazba z vkladů 
domácností s dohodnutou krátkodobou a dlouhodobou splatností dále vzrostla, což ukazovalo 
na pokračující snahu bank o jejich zatraktivnění. Záporná ex ante reálná úroková sazba 
z celkových vkladů domácností s dohodnutou splatností se tak zmírnila (na -0,5 %). 
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Rozpětí klientských úrokových sazeb 

a sazeb finančního trhu (v p.b.)

Úrokové sazby z vkladů domácností 
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IV. NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH 

V dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí 2014 byly úrokové sazby na peněžním trhu stabilní, 
sazby s delší splatností se snížily. Sazba 3M PRIBOR odpovídá prognóze, kurz koruny je 
mírně slabší. 

Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost

1  Domácí úrokové sazby

V dosavadním průběhu tohoto čtvrtletí byly úrokové sazby na peněžním trhu stabilní. 
Průměrná výše sazby 3M PRIBOR (do 10.12.) činila 0,4 %, a odpovídala tak prognóze. 
Kladný sklon výnosové křivky peněžního trhu zůstal zachován. Rozpětí 
3M PRIBOR – 2T repo sazba se v souladu s prognózou nacházelo na úrovni 0,3 p.b.

Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba (v p.b.)

Sazby FRA od minulého měnověpolitického zasedání BR nezaznamenaly téměř žádné 
změny. Tržní výhled krátkodobých úrokových sazeb dle aktuálních kotací FRA kontraktů tak 
nadále implikuje stabilitu sazeb 3M PRIBOR minimálně v ročním horizontu, tj. aktuálně do 
konce roku 2015. To odpovídá očekávané stabilitě měnověpolitických úrokových sazeb 
přinejmenším do stejné doby a zachování prémie na peněžním trhu poblíž aktuální výše. 
V celém horizontu se tak tržní výhled pohybuje v těsné blízkosti trajektorie úrokových sazeb 
ze stávající prognózy ČNB (viz graf v části I.2 Prognózy ostatních institucí). Domácí 
úrokové sazby s delší splatností se převážně snižovaly, a to v souladu s vývojem sazeb 
v zahraničí. V nich se vedle zveřejňovaných makroekonomických údajů promítaly zejména 
spekulace týkající se přijetí dalších měnověpolitických opatření ze strany ECB (např. 
v podobě nákupů vládních dluhopisů zemí eurozóny) s cílem vyhnout se deflačnímu vývoji. 
Od listopadového měnového zasedání bankovní rady ČNB se domácí sazby IRS ve 
splatnostech 1R–4R celkově nezměnily, ve vzdálenějších splatnostech se snížily o 0,1 až 
0,2 p.b. Pokles výnosů tuzemských dluhopisů byl navíc podpořen nižším objemem primárních 
emisí (poslední letošní aukce státních dluhopisů se konala 8.10., v minulých několika letech 
uskutečněná vánoční aukce státních spořících dluhopisů se letos nekonala) i perspektivou 
dalšího snižování emisní činnosti MF.

IV/14 – prognóza IV/14 – skut. a) 10.12. – skut.

3M PRIBOR 0.4 0.4 0.3

Kurz – CZK/EUR 27.4 27.6 27.6

a)  průměr za čtvrtletí do 12.12.2014
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2  Devizový kurz

V dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí 2014 činila průměrná hodnota kurzu koruny vůči 
euru 27,6 CZK/EUR, což představovalo meziroční oslabení koruny o 3,5 % a mezičtvrtletní 
stabilitu. Na počátku čtvrtletí se koruna pohybovala kolem 27,5 CZK/EUR. V průběhu října 
postupně oslabovala až na 27,8 CZK/EUR na konci měsíce. Poté ale začala koruna opět 
postupně mírně posilovat na aktuální hodnotu cca 27,6 CZK/EUR. Oproti prognóze ze 7.SZ 
na čtvrté čtvrtletí 2014 (27,4 CZK/EUR) byla koruna zatím v průměru slabší o 0,7 %.

Na měnových trzích došlo v průběhu října a listopadu 2014 zejména k prudkému oslabení 
ruského rublu o téměř 20 % (vlivem silného poklesu světových cen ropy a finančních sankcí). 
Menší, cca 5%, oslabení zaznamenala norská koruna (zřejmě rovněž vlivem poklesu cen 
ropy) a japonský jen (v důsledku informací o slabším vývoji japonské ekonomiky a dalším 
uvolnění měnové politiky).

Vývoj nominálního kurzu CZK/EUR

Mírné oslabování koruny na počátku čtvrtletí mohlo být ovlivněno relativně nepříznivými 
ekonomickými informacemi z eurozóny, která je klíčovým obchodním partnerem ČR, 
a zřejmě i očekáváním části investorů ohledně možnosti dalšího oslabení koruny ze strany 
ČNB v reakci na přetrvávající velmi nízkou inflaci. Postupný návrat koruny zpět 
ke 27,6 CZK/EUR byl ovlivněn relativně příznivými informacemi o aktuálním vývoji v ČR 
(hospodářský růst, zaměstnanost, maloobchodní prodeje) a komentáři zástupců ČNB, které 
zdůrazňovaly dosažené přínosy oslabení kurzu a snížily trhem vnímanou pravděpodobnost 
posunu hladiny kurzového závazku na slabší úroveň. Ve sledovaném období nadále 
nedocházelo k faktickým intervencím ČNB na devizových trzích. 
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