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I. SHRNUTÍ

1  Aktualizovaný scénář prognózy a výsledná bilance jejích rizik

Porovnání vůči prognóze z 1.SZ

Výše uvedená simulace zachovává předpoklad z 1.SZ o stabilitě tržních úrokových sazeb na
stávající velmi nízké úrovni při současném používání kurzu jako nástroje měnové politiky až 
do konce roku 2016, tedy na celém horizontu prognózy. Výhled celkové i měnověpolitické 
inflace se vlivem vyššího růstu regulovaných cen a nepatrně vyšších publikovaných dat 
domácí inflace posouvá ve zbývající části letošního roku lehce směrem nahoru, avšak pro rok 
2016 se naopak snižuje v rozsahu 0,2 až 0,4 procentního bodu. Důvodem je vliv 
předpokládaného pozvolnějšího obnovení růstu cen v zahraničí v kombinaci s pomaleji 
rostoucími domácími mzdami. Celková i měnověpolitická inflace se tak budou dle této 
simulace přibližovat k inflačnímu cíli v příštím roce zřetelně pomaleji a na rozdíl od prognózy 
ho do konce predikčního horizontu nedosáhnou.

 (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 obsažených ve výše uvedené simulaci nadále existují nejistoty 
spojené se zachycením nedávného vývoje cen ropy, oslabení eura a opatření ECB 
v aktuálních scénářích inflace a ekonomického růstu v eurozóně. Dodatečným rizikem 
jdoucím protiinflačním směrem je možnost setrvání kurzu koruny vůči euru na aktuálně
silnějších hodnotách oproti předpokladům prognózy či dokonce možnost testování kurzového 
závazku trhem v blízké budoucnosti. V opačném směru z pohledu celkové inflace míří riziko 
dalšího zvýšení spotřební daně na cigarety v příštím roce.

V souhrnu je tak bilance rizik prognózy z 1.SZ protiinflační zejména v souvislosti s vývojem 
mezd a kurzu koruny vůči euru.

U zahraničních veličin se již tak velmi nízký tržní výhled úrokových sazeb 3M EURIBOR1

posunul na celém horizontu prognózy ještě níže a dočasně se dostává až k nulové hranici.
Výhled dynamiky zahraniční poptávky pro efektivní eurozónu se pro letošní rok mírně 
zvyšuje na 1,7 %, což kromě zohlednění prorůstového vlivu nízkých cen ropy odráží oslabení 
eura a s ním spojené zlepšení cenové konkurenční pozice exportérů. Pro rok 2016 se i nadále 
očekává zrychlení růstu zahraniční poptávky na 2 %. Predikce efektivního ukazatele cen 
průmyslových výrobců byla pro celý letošní rok přehodnocena směrem dolů o více než jeden 
procentní bod, a obnovení jejich růstu se tak odkládá až na závěr letošního roku. V příštím 
roce se i nadále očekává oživení cen výrobců na tempo okolo 1,5 %. Rovněž očekávaná 
spotřebitelská inflace v efektivní eurozóně se v letošním roce posouvá směrem dolů, a to 
o 0,3 p.b.. Ve druhé polovině roku by ale měla začít postupně zrychlovat na hodnoty okolo 
1,5 %, kde by se měla udržet po celý příští rok, tj. podobně jako v 1.SZ. Tržní výhledy cen 
ropy se na celém horizontu zvýšily zhruba o 5 USD/barel, když se očekává jejich růst 
z letošní průměrné hodnoty okolo 60 USD/barel k úrovním okolo 70 USD/barel v závěru 
příštího roku. Z hlediska eurových a návazně i korunových cen ropy je vliv vyšších 
dolarových cen ropy umocňován slabším výhledem kurzu eura vůči dolaru pro celý horizont 
prognózy, což odráží nedávná opatření k dodatečnému uvolnění měnové politiky ECB při 
očekávaném zpřísnění měnové politiky Fedu. 

Nové údaje z trhu práce za čtvrté čtvrtletí potvrzují pozitivní vliv rostoucí ekonomiky. 
Tempa růstu celkové zaměstnanosti i počtu zaměstnanců po přepočtu na plné úvazky 
opětovně zrychlila a nacházela se nad prognózou. Stejně jako v předchozím čtvrtletí 
docházelo k vyššímu uspokojování růstu poptávky po práci prostřednictvím zvýšení počtu 
zaměstnanců, zatímco průměrný úvazek na zaměstnance se dále mírně snížil. V souladu 
s prognózou dále klesala sezonně očištěná obecná míra nezaměstnanosti a v prvních měsících 
letošního roku se oproti predikci rychleji snižoval podíl nezaměstnaných osob. Počet 
registrovaných nezaměstnaných v posledních měsících pokračoval v poklesu při zvyšujícím 
se počtu volných pracovních míst. Na druhou stranu mzdový růst sice mírně zrychlil, avšak 
zřetelně zaostal za prognózou. I přes vyšší dynamiku přepočteného počtu zaměstnanců byl tak 
růst celkového objemu mezd a platů nižší než očekávaný. Zrychlený růst objemu mezd a platů 
při naopak zpomalené dynamice ekonomické aktivity vedl k meziročnímu zvýšení 
nominálních jednotkových mzdových nákladů. Růst produktivity práce zřetelně zvolnil. 
Lednová i únorová data ukazují na pokračující snižování podílu nezaměstnaných osob při 
nadále nevýrazném růstu mezd v průmyslu a stavebnictví v lednu letošního roku.

                                                          
1 Výhled zahraničního vývoje je založen na publikaci Consensus Forecasts (CF03) z 9. března. Tržní výhledy

(3M EURIBOR, cena ropy Brent) byly zpracovány k 9. březnu 2015. 
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Ekonomická aktivita ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku podle očekávání zpomalila svůj 
meziroční růst, a to na 1,5 %. Nacházela se tak vlivem revize dat za předchozí tři čtvrtletí 
o 0,3 p.b. pod prognózou, zatímco v mezičtvrtletním vyjádření se predikce téměř naplnila. 
K meziročnímu růstu HDP i nadále přispívaly fixní investice a spotřeba domácností i vlády, 
a to výrazněji oproti očekávání. Naproti tomu příspěvek čistého vývozu byl již třetí čtvrtletí 
záporný (i když oproti prognóze poněkud méně) a do záporného příspěvku nečekaně 
překmitla i změna stavu zásob. Silný meziroční i mezičtvrtletní nárůst zaznamenala ve 
čtvrtém čtvrtletí hrubá přidaná hodnota. Měsíční data z počátku letošního roku indikují 
v souladu s prognózou pokračování růstu domácí ekonomické aktivity, když byl v lednu 
nadále pozorován zřetelný růst průmyslové produkce, stavební výroby a zrychlení dynamiky 
tržeb v maloobchodě. Naproti tomu došlo ke snížení dynamiky nových zakázek v průmyslu 
a již několik měsíců v řadě klesá hodnota stavebních povolení. 

V souhrnu je tak působení domácí ekonomiky v modelové simulaci lehce protiinflační oproti 
prognóze z 1.SZ. Za tím stojí vliv nižšího pozorovaného růstu mezd v podnikatelské sféře 
v závěru loňského roku. Nová data o vývoji jednotlivých výdajových složek HDP za loňský 
rok působí zhruba neutrálně. 

Celková meziroční inflace se v prvních dvou měsících letošního roku udržela na hodnotě 
0,1 %, což bylo v únoru jen lehce nad prognózou. Podle očekávání se v lednových a zejména 
v únorových datech projevily dvě vlny loňského zvyšování spotřební daně z cigaret. 
Regulované ceny slabě vzrostly, zatímco prognóza předpokládala jejich mírný pokles, 
a rovněž jejich výhled se vlivem publikovaných dat a vyšších cen zemního plynu posouvá pro 
letošní rok mírně směrem nahoru. I nadále však budou v dalším průběhu letošního roku 
regulované ceny výrazně klesat a k růstu se vrátí až v roce 2016. Korigovaná inflace se 
v souladu s prognózou lehce zvýšila na 1,2 %, což odráželo doznívající přímý vliv oslabeného 
kurzu koruny i obnovený ekonomický růst. Ceny pohonných hmot sice výrazně klesaly, 
vlivem nedávného zvýšení cen ropy a oslabení koruny vůči dolaru byl však jejich pokles 
mírnější než predikovaný, což bude zřejmě platit i pro březnová data. Naproti tomu ceny 
potravin se oproti prognóze snižovaly rychleji. Nová data o vývoji inflace a vyšší výhled 
regulovaných cen představují v aktualizované simulaci prognózy slabě proinflační riziko pro 
letošní rok. Nad rámec této simulace přitom představuje dodatečné proinflační riziko možné 
zvýšení spotřební daně z cigaret v příštích letech.

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

Měnový kurz nejprve v první polovině ledna rychle oslabil až na hodnotu okolo 
28,3 CZK/EUR, ale v jeho druhé polovině začal opětovně posilovat až k aktuální hodnotě 
poblíž 27,3 CZK/EUR. Za dosavadní průběh prvního čtvrtletí dosáhl kurz průměrně 
hodnoty 27,7 CZK/EUR, což je jen mírně silnější úroveň oproti prognóze (27,8 CZK/EUR), 
avšak aktuální vývoj kurzu zesiluje protiinflační rizika prognózy. Navíc se objevují 
informace, že by trh mohl chtít otestovat připravenost ČNB hájit kurzový závazek.
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2 Prognózy ostatních institucí

Analytici očekávají v letošním i příštím roce růst HDP tempy pod 3 %. Inflační očekávání 
v ročním horizontu v poslední době klesla a aktuálně jsou znatelně pod 2% cílem ČNB, 
očekávání v tříletém horizontu se nacházejí těsně pod ním. V ročním horizontu žádný 
z analytiků nepředpokládá změnu nastavení úrokových sazeb ani opuštění kurzového závazku; 
kurz by se dle jejich očekávání měl pohybovat mírně nad hladinou 27 CZK/EUR. Tržní výhled 
úrokových sazeb implikuje jejich přibližnou stabilitu minimálně do prvního čtvrtletí 2016, 
přičemž v celém horizontu se pohybuje nepatrně pod prognózou ČNB.

Ke dni odevzdání 2.SZ byla publikována dvě šetření, na základě kterých je možné provést 
standardní srovnání s prognózou z 1.SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační 
očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 13.3.) a Foreign Exchange Consensus Forecasts 
(FECF, uzávěrka 9.3.). U šetření Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF) využíváme 
údaje za únor (uzávěrka 16.2.).

Srovnání prognózy ČNB z 1.SZ s prognózami ostatních institucí

rok 2015 rok 2016
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/14 2,3 2,4
 1/15 2,3 2,5 3,0 2,6 2,8
 2/15 2,3 2,5 2,6 2,8
 3/15 2,4 2,6

rok 2015 rok 2016
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/14 3,3 3,5
 1/15 3,1 3,2 3,6 3,2 3,6
 2/15 2,9 3,1 3,2 3,5
 3/15 3,0 3,1

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 12/14 27,6 27,3 27,4
 1/15 27,8 (I/15) 27,9 27,5 27,8 27,5
 2/15 27,8 27,7 27,5
 3/15 27,7 27,4 27,4

HDP               

(%) ČNB

2,8

2,6

mzdy             

(%) ČNB

kurz     

CZK/EUR

aktuální čtvrtletí
ČNB

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 12/14 1,5 1,7 2,0 2,4
 1/15 1,1 (I/16) 1,5 2,0
 2/15 1,4 2,0
 3/15 1,4 1,9

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

 12/14 0,05 0,4 0,6
 1/15 0,05 (I/16) 0,05 0,3 (I/16)   0,4 0,6
 2/15 0,05 0,3 0,5
 3/15 0,05 0,6

horizont 3R
ČNB

inflace           

(%)

horizont 1R
úrokové sazby 

(%) 2T REPO

ČNB
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Analytici předpokládají v letošním i příštím roce růst HDP tempy pod 3 %. Dynamika mezd
v jejich výhledu mírně zrychluje, ovšem pro rok 2016 méně než v predikci ČNB. Oslovení 
analytici očekávají v ročním horizontu kurz na úrovni 27,4 CZK/EUR, tj. jen lehce slabší 
oproti hodnotám z poloviny března. Žádný analytik ze šetření IOFT nepředpokládá opuštění 
kurzového závazku před polovinou příštího roku. Inflační očekávání v ročním horizontu 
v poslední době klesla a jsou znatelně pod 2% cílem ČNB (ovšem výše než v predikci ČNB), 
očekávání v tříletém horizontu se nacházejí těsně pod ním. Pro březnové měnové zasedání 
bankovní rady i v ročním horizontu všech třináct analytiků oslovených v rámci šetření IOFT 
předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb ze 
stávající prognózy ČNB. Výhled sazeb FRA implikuje přibližnou stabilitu sazeb 3M 
PRIBOR minimálně v ročním horizontu, tj. aktuálně do prvního čtvrtletí 2016. To odpovídá 
očekávané neměnnosti měnověpolitických úrokových sazeb přinejmenším do stejné doby 
a zachování prémie na peněžním trhu poblíž její aktuální výše. Na celém horizontu se tak 
tržní výhled pohybuje nepatrně pod trajektorií sazeb konzistentní se stávající prognózou ČNB.

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

a) pro I/15 3M PRIBOR, pro II/15 až I/16 průměrné hodnoty sazeb FRA 1*4, 3*6, 6*9 a 9*12 za 10 posledních obchodních 
     dní k 18.3.2015
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů

skutečnost

Hrubý domácí produkt (s.o.) IV/14 1.8 1.5

Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.) IV/14 1.2 2.0

Výdaje vlády na konečnou spotřebu (s.o.) IV/14 0.5 1.4

Tvorba hrubého kapitálu (s.o.) IV/14 6.8 1.9

Hrubá tvorba fixního kapitálu (s.o.) IV/14 2.4 4.4

Změna stavu zásob a cenností (příspěvky do mzr. růstu v p.b.) IV/14 1.2 -0.6

Vývoz zboží a služeb (s.o.) IV/14 4.5 7.4

Dovoz zboží a služeb (s.o.) IV/14 5.7 8.4

Vývoz zboží (národní pojetí) 1/15 4.3 (Q) 4.9

Dovoz zboží (národní pojetí) 1/15 3.2 (Q) 4.5

Obchodní bilance (národní pojetí) (mld. Kč) 1/15 65.0 (Q) 17.3

Běžný účet platební bilance (mld. Kč) IV/14 -8.1 5.0

Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč) IV/14 . -1.9

Index spotřebitelských cen 2/15 0.0 0.1

Ceny průmyslových výrobců 2/15 -3.9 -3.6

Ceny zemědělských výrobců 2/15 -7.7 -8.8

Vývozní ceny 1/15 0.1 (Q) -0.4

Dovozní ceny 1/15 -3.4 (Q) -1.7

Podíl nezaměstaných osob 2/15 7.8 (Q) 7.5

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.) 1/15 . 5.9

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let (s.o.) IV/14 5.9 5.9

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS IV/14 0.7 1.2

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev IV/14 0.7 1.2

          ostatní IV/14 0.8 1.0

Průměrná nominální mzda IV/14 3.4 2.3

Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře IV/14 3.0 1.9

Průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře IV/14 5.2 3.8

Průměrná nominální mzda v průmyslu 1/15 . 1.2

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví 1/15 . 0.2

Roční míra růstu peněžní zásoby (M2) 1/15 4.1 (Q) 4.9

Průmyslová produkce (s.o.) 1/15  . 5.4

Stavební produkce (s.o.) 1/15  . 4.8

Tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu (s.o.) 1/15  . 6.1

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

meziročně v %

1. SZ



7/38

II. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 

1  Vnější prostředí

V letošním roce se oproti předpokladům prognózy (RS01) očekává mírně vyšší tempo růstu 
efektivní zahraniční poptávky. Pro rok 2016 se výhled nemění. Zejména pro letošní rok 
dochází k dalšímu snížení očekávaného vývoje zahraničních výrobních i spotřebitelských cen. 
Trajektorie implikovaných úrokových sazeb 3M EURIBOR pro letošní a příští rok se posouvá 
dále lehce dolů a dočasně se pohybuje na nulové hranici. Na celém horizontu prognózy se 
očekává slabší kurz eura vůči americkému dolaru. Vzhledem k nedávnému nárůstu ceny ropy 
Brent se její výhled posouvá směrem nahoru.

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 9. března 2015 (CF03). Scénář 
sazeb 3M EURIBOR a cen ropy Brent je zpracován na základě tržních výhledů rovněž 
k 9. březnu 2015.

Výhled efektivního ukazatele HDP2 eurozóny předpokládá v letošním roce růst zahraniční 
poptávky tempem 1,7 %, tj. o 0,2 procentního bodu rychleji ve srovnání s minulou 
prognózou. Vyšší tempo růstu zahraniční ekonomické aktivity v letošním roce je dáno 
zejména pozitivními dopady nízkých cen ropy a také výrazně slabšího kurzu eura zvyšujícího 
cenovou konkurenceschopnost proexportně orientovaných ekonomik eurozóny. V roce 2016 
se výhled zahraniční ekonomické aktivity nemění, tj. tempo růstu efektivní zahraniční 
poptávky by mělo dosáhnout v průměru 2 %.

                                                          
2 Výhled je v grafech označen šedou plochou. Nepatrné rozdíly mezi minulou a novou prognózou u již známé 

skutečnosti jsou vedle revizí dat dány rovněž aktualizací vah jednotlivých zemí na českém vývozu a sezonním 
očištěním.
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Ceny průmyslových výrobců (PPI) v eurozóně by letos měly z celoročního pohledu 
v efektivním vyjádření poklesnout o 1 %, a to zejména vlivem předpokládaného výrazného
cenového poklesu v první polovině letošního roku. Meziroční růst výrobních cen se očekává 
až na konci roku 2015. Oproti předpokladům stávající prognózy se tak výhled pro letošní rok 
snižuje o 1,2 procentního bodu. V roce 2016 se již očekává spolu se zrychlováním 
ekonomické aktivity růst výrobních cen 1,5% tempem. Ve srovnání s prognózou z 1.SZ se 
výhled v roce 2016 mění pouze nepatrně, tj. posouvá se jen o 0,1 procentního bodu dolů. 

Výhled efektivní inflace spotřebitelských cen (CPI) v eurozóně se oproti předpokladu 
stávající prognózy pro letošní rok dále snižuje. To odráží aktuální deflační vývoj, kdy ve 
většině zemí eurozóny spotřebitelské ceny meziročně klesají. V roce 2015 se tak očekává 
průměrné tempo růstu spotřebitelských cen jen na úrovni 0,3 %, tj. o 0,3 procentního bodu 
níže oproti prognóze z 1.SZ. Nepatrně pomalejší růst spotřebitelských cen vůči 1.SZ 
(o 0,1 procentního bodu) se předpokládá také v roce 2016, kdy by měl v průměru dosáhnout 
1,5 %.

Výhled tržních úrokových sazeb 3M EURIBOR se na celém horizontu prognózy oproti 
jejím předpokladům ještě dále nepatrně snížil. Odráží tak pokračující uvolněnou měnovou 
politiku ECB, která 9. března zahájila dříve avizované rozšíření nákupů dluhopisů na celkový 
měsíční objem ve výši 60 mld. EUR. V letošním a příštím roce by se průměrná hodnota 
zahraničních úrokových sazeb 3M EURIBOR měla pohybovat poblíž nulové hranice. 
Opětovný nepatrný nárůst tržních úrokových sazeb k 0,1 % se očekává až na konci roku 2016. 
Tržní výhled zahraničních úrokových sazeb je na celém horizontu prognózy zhruba v souladu 
s očekáváním analytiků oslovených v rámci březnového CF, kteří v horizontu 3 až 12 měsíců 
předpokládají zahraniční úrokové sazby 3M EURIBOR na úrovni 0,1 %, tj. oproti tržnímu 
výhledu jen o 0,1 procentního bodu výše. Zároveň většina analytiků oslovených v rámci 
březnového CF očekává stagnaci základní refinanční sazby ECB na současné úrovni 0,05 % 
minimálně do konce letošního roku.

Výhled kurzu amerického dolaru vůči euru se posouvá na celém horizontu prognózy
k výrazně slabším hodnotám kurzu eura, a to v souvislosti s dodatečným uvolněním měnové 
politiky ECB v situaci, kdy se Fed již naopak připravuje na první zvýšení základních 
úrokových sazeb. V letošním roce by průměrná hodnota kurzu amerického dolaru vůči euru 
měla dosáhnout 1,10 USD/EUR. V roce 2016 by kurz eura vůči americkému dolaru měl 
v průměru činit 1,09 USD/EUR.

U tržního výhledu ceny ropy Brent dle termínovaných tržních kontraktů dochází na celém 
horizontu prognózy ke zvýšení přibližně o 5 USD/barel. To odráží nedávnou korekci směrem 
nahoru u ceny ropy Brent, která byla dána zejména prohlášením OPEC ohledně očekávaného 
snížení produkce ropy v letošním roce a výpadky produkce ropy z Iráku v důsledku 
opětovného zostření válečného konfliktu na iráckém území. V případě ceny ropy Brent se 
očekává její mírný nárůst z průměrné hodnoty za letošní rok kolem 60 USD/barel na přibližně 
70 USD/barel na konci roku 2016. Analytici oslovení v rámci březnového CF v horizontu 
12 měsíců předpokládají, podobně jako tržní výhledy, cenu ropy Brent na úrovni kolem 
68 USD/barel.
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1.2 Eurozóna

Růst HDP v eurozóně v posledním čtvrtletí 2014 zrychlil podle druhého odhadu Eurostatu 
mezičtvrtletně o 0,1 p.b. na 0,3 %. K růstu přispěla kladně především spotřeba domácností 
(příspěvek 0,2 p.b.), dále tvorba hrubého fixního kapitálu a zvýšení čistého vývozu, naopak 
tvorba zásob zaznamenala záporný příspěvek k růstu. V meziročním vyjádření vzrostla 
ekonomika eurozóny ve čtvrtém čtvrtletí 2014 o 0,9 %, což je také hodnota loňského 
celoročního růstu.

Hospodářský růst v letošním roce bude pozitivně ovlivněn třemi faktory – poklesem cen 
ropy a zemního plynu, slabším kurzem eura a uvolněnou měnovou politikou ze strany ECB. 
Tyto faktory se ale ještě nemohly plně odrazit v makroekonomických údajích ze začátku roku. 
Oživení zůstává navíc nadále nerovnoměrné napříč zeměmi eurozóny. Průmyslová produkce
v lednu poklesla meziměsíčně o 0,1 %, meziročně nicméně zaznamenala podobně jako 
v předchozích měsících solidní tempo růstu. Maloobchodní tržby v lednu vzrostly poměrně 
výrazně, stejně jako ukazatele spotřebitelské důvěry. Situace na trhu práce se zlepšuje pouze 
pozvolna, když lednová nezaměstnanost poklesla na 11,2 % (o 0,5 p.b. níže oproti lednu 
2013). Předstihové ukazatele vyznívají pozitivně, přestože jejich nárůst v posledních měsících 
je mírný. PMI ve zpracovatelském průmyslu v únoru stagnoval na lednové hodnotě 51,
a odrážel tak v průměru různá tempa oživení napříč zeměmi eurozóny – solidní expanzi 
v Irsku a Španělsku, mírný nárůst v Německu, Itálii a Nizozemí a pokles ve Francii, Řecku 
a Rakousku.

Lednové šetření úvěrových podmínek ECB (BLS) signalizuje uvolnění úvěrových 
standardů v eurozóně. K tomu přispělo snížení nákladů financování a zlepšení finanční pozice 
bank. Tento vývoj by měl nadále pokračovat z důvodu probíhajících programů ECB. 
Z historického hlediska ale zůstávají úvěrové standardy přísné a úvěrové trhy eurozóny 
fragmentované. Na straně poptávky šetření signalizuje oživení z důvodu potřeby financování 
fixních investic nefinančních podniků. Pokles růstu úvěrů soukromému sektoru se 
v posledních měsících zmírnil, pokračující potřeba oddlužení podniků (deleveraging) ale bude 
i nadále působit proti hospodářskému růstu. Ten dle březnového CF letos zrychlí na 1,4 % 
a v příštím roce dále na 1,7 %. Podle březnové prognózy ECB, která počítá s úplnou 
implementací oznámených nástrojů měnové politiky, by letos ekonomika měla vzrůst o 1,5 % 
a v následujícím roce zrychlit na 1,9 %.

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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HICP inflace v eurozóně dosáhla v únoru 2015 hodnoty -0,3 %, a pokles cenové hladiny byl 
tedy oproti lednu o 0,3 p.b. mírnější. Cenový vývoj je ovlivněn propadem cen energií, 
zatímco jádrová inflace se pohybuje na podobných hodnotách jako v předchozích měsících
(0,6 %). Oznámení rozšířeného programu nákupu aktiv (EAPP) ze strany ECB zastavilo 
pokles inflačních očekávání měřených pětiletými inflačními swapy a na jejich základě se 
inflační očekávání na začátku března pohybovala na tříměsíčních maximech (kolem 1,7 %). 
V letošním roce ECB očekává stagnaci cenové hladiny a v následujících dvou letech by 
inflace měla dosáhnout 1,5 %, resp. 1,8 %. Přestože část nárůstu inflace na horizontu výhledu 
bude způsobena zvýšením cen energií, ECB očekává nárůst inflačních tlaků také kvůli
uzavírání mezery výstupu (při nízkém nárůstu potenciálního výstupu) a druhotným efektům 
vyšších cen komodit a slabšího eura.

Mezičtvrtletní tempo růstu německé ekonomiky se ve čtvrtém čtvrtletí 2014 výrazně
zvýšilo ( na 0,7 %) a po dvou čtvrtletích přibližné stagnace (-0,1 %, resp. 0,1 %) se vrátilo 
k poměrně vysokým hodnotám (0,8 % v prvním čtvrtletí). Silná dynamika byla důsledkem 
zvýšení investic (zatímco v předchozím čtvrtletí se snížily) a čistého vývozu. Meziroční 
hospodářský růst zrychlil o 0,3 procentního bodu na 1,5 % zejména díky akceleraci spotřeby 
domácností a vlády. Za celý minulý rok se německý HDP zvýšil o 1,6 % (oproti 0,1 % v roce 
2013). Zlepšil se vývoj všech složek domácí poptávky, ale významně přispěl také nárůst 
čistého vývozu.

Březnový CF očekává pro první čtvrtletí letošního roku mírné mezičtvrtletní i meziroční 
zpomalení hospodářského růstu, avšak dynamika HDP za celý rok by se měla lehce zvýšit na 
1,8 %. Rychleji by měla růst spotřeba domácností (nezaměstnanost je rekordně nízká a bude 
dále klesat) i průmyslová výroba. Měl by se také zvýšit přebytek běžného účtu platební 
bilance. Vzhledem k nízkým cenám ropy, slabému euru a nízkým úrokovým sazbám nelze 
vyloučit, že skutečný růst bude ještě vyšší. Tento názor podporuje vývoj předstihových 
ukazatelů, jejichž hodnoty se v lednu a únoru vesměs zvýšily. Naproti tomu situace 
na Ukrajině a případný řecký exit z eurozóny by mohly očekávanou hospodářskou dynamiku 
ohrozit.

HDP a inflace v Německu (mzr. v %) HDP a inflace na Slovensku (mzr. v %)
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Inflace se v Německu v únoru vrátila do mírně kladného pásma (0,1 %) po poklesu o 0,4 % 
v lednu (první meziroční pokles cen od roku 2009). Ke zvýšení inflace přispělo oživení cen 
ropy, které zdražilo pohonné hmoty, a růst cen potravin. Jádrová inflace zůstala na 1,1 %. 
Pokles cen průmyslových výrobců se naopak v lednu prohloubil na -2,2 %.

Německá vláda zvýší v příštích třech letech své investiční výdaje o 5 mld. EUR, které jsou 
určeny na zlepšení infrastruktury. Tyto peníze doplní dodatečných 10 mld. EUR na investice 
(což dohromady představuje 0,4 % HDP), jež německé MF ohlásilo v listopadu 2014 
v případě dosažení vyrovnaného federálního rozpočtu, který ve skutečnosti skončil 
v přebytku.

Slovenská ekonomika si i ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku udržela vysoké mezičtvrtletní 
i meziroční tempo hospodářského růstu (0,6, resp. 2,4 %), které podporovala silná dynamika 
všech složek domácí poptávky. Růst se projevil i v meziročním snížení míry nezaměstnanosti 
(v lednu o 1,4 procentního bodu na 12,5 %) a v nárůstu zaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí 
o 2,1 %. Slovenský HDP se za celý minulý rok zvýšil o 2,4 %, v letošním roce by jeho růst 
měl podle únorového CF zrychlit na 2,7 % a v příštím roce na 3,1 %. Obdobné předpovědi 
představila i řada dalších institucí (MF SR, EK, MMF, EBRD).

V únoru se pokles spotřebitelských cen na Slovensku prohloubil o 0,1 procentního bodu na  
-0,5 %. Příčinou záporné inflace byly klesající ceny potravin a energií, proti nimž působily 
pouze rostoucí ceny služeb. Za celý minulý rok se hladina spotřebitelských cen snížila 
o 0,1 %. Podle únorového CF by se inflace měla v letošním roce zvýšit na 0,6 % s dalším 
růstem na 1,7 % v roce 2016.

1.3  Cena ropy

Více než šest měsíců trvající pokles cen ropy se na počátku roku zastavil, když cena ropy 
Brent zaznamenala 13. ledna nejnižší hodnotu od března 2009 (46,6 USD/b) a po zbytek 
měsíce se pohybovala pod hranicí 50 USD/b. Na počátku února došlo k prudkému obratu a
cena během 14-ti dnů vzrostla až nad 60 USD/b. Průměrná měsíční cena ropy Brent se 
v únoru zvýšila poprvé po nepřetržité řadě sedmi poklesů a růst o více než 22 % byl 
nejsilnější od května 2000.

K obratu v trendovém vývoji cen ropy přispěly zejména zprávy o masivním omezování 
investic do těžby ropy a zrychlení poklesu počtu aktivně hloubených vrtů v USA, když 
američtí těžaři zareagovali na pokles ceny ropy rychleji, než se očekávalo. Ceny rostly i kvůli 
eskalaci konfliktu v Libyi, problémům s těžbou v Iráku a očekávanému růstu spotřeby v Číně 
po uvolnění měnové politiky čínskou centrální bankou. Růst cen přiživovali i finanční 
investoři, kteří uzavírali krátké pozice v naději, že ropa se již odrazila ode dna po dlouhém 
období poklesu. Rovněž kurz dolaru, který dočasně přerušil předchozí silný posilující trend, 
netlačil v únoru tolik na pokles cen ropy. Na začátku března se však cena ropy Brent dostala 
opět pod tlak, když dohoda Íránu s velmocemi by mohla přinést zrušení sankcí a další ropu na 
trh. Očekávané brzké zvýšení sazeb Fedem pak obnovilo posilování dolaru, navíc pokračuje 
rychlý růst zásob ropy zejména v USA.

Fundamentální přebytek ropy na trhu nadále trvá, neboť v současné době se nacházejí 
v nejproduktivnější fázi vrty, jejichž počet vrcholil v polovině října 2014. Následný pokles 
počtu vrtů se projeví teprve se zpožděním a pokles produkce bude menší, než by odpovídalo 
poklesu počtu vrtů. Dle analýzy City může produkce v USA letos vzrůst o dalších 700 až 
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900 tis.b/d i přes 40% pokles nových vrtů. EIA předpovídá, že globální zásoby porostou 
během první poloviny roku o 1,3 mil. b/d. Ve druhé polovině roku by měl růst zásob 
zpomalit, když vzroste poptávka a zpomalí růst produkce mimo OPEC, zejména v USA,
z důvodu nízkých cen. Trh by se tak měl ve druhém pololetí dostávat do rovnováhy, ale 
cenový růst bude omezený z důvodu vysokých zásob. Rezervní kapacita zemí OPEC byla 
v roce 2014 2 mb/d a v následujících letech by měla vzrůst na 2,1 a 2,6 mb/d. Kapacita pod 
2,5 mb/d je obecně považována za relativně napjatý trh ropy, ale předpověď růstu světových 
zásob činí tento indikátor méně významným. K růstu zásob přispívá contango na futures 
křivce cen ropy. Největší volné skladovací kapacity jsou v USA, ale i ty se rychle plní, což 
omezuje poptávku po ropě WTI a zvyšuje rozpětí oproti ceně ropy Brent. Při současném 
tempu růstu zásob by mohlo dojít k naplnění zásobníků v USA během dubna. Pokud nedojde 
do té doby k omezení produkce, může se obnovit tlak na pokles cen (zejména ropy WTI), ke 
kterému přispěje i snížená produkce rafinérií na jaře v důsledku sezonní údržby. V březnu se 
sklon futures křivky snížil, což nadále umožňuje ziskové skladování ropy v zásobnících na 
pevnině, skladování na moři však již přestává být rentabilní a část těchto zásob je 
odprodávána na trh.

Předpovědi ceny ropy Brent od různých institucí se pohybují v širokém intervalu 
a nevylučují ani další pokles pod 40 USD/b. Naopak zástupci zemí OPEC varují, že při 
masivním výpadku investic by následný růst cen ropy mohl být velice rychlý a výrazný. Tržní 
výhled cen ropy Brent naznačuje postupný růst z výchozích hodnot poblíž 60 USD/b na 
69 USD/barel na konci roku 2016. Průměrná cena by letos a příští rok měla dosáhnout 60,7, 
resp. 67 USD/barel. CF03 očekává v horizontu tří měsíců stagnaci ceny (60,4 USD/b) 
a v ročním horizontu růst v průměru na 68,1 USD/b, když jednotlivé předpovědi se pro roční 
horizont pohybují v intervalu 55 až 89 USD/b.

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

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

Pozn.: Šedá plocha označuje rozpětí hodnot pro daný 
měsíc v předchozích pěti letech. Modrá čára 
znázorňuje stav zásob před rokem.
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1.4 Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru

Od začátku roku 2015 sazba 3M EURIBOR klesala v souvislosti s dalším uvolněním měnové 
politiky v eurozóně. Evropská centrální banka na svém lednovém zasedání oznámila rozšíření 
programu nákupu cenných papírů a snížila úrokovou sazbu zbývajících šesti aukcí cílených 
dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO) na 0,05 %. Nové opatření, zaměřené na cenné 
papíry v eurech vydané vládami států a agenturami v eurozóně a evropskými institucemi, 
rozšířilo dosavadní program nákupu cenných papírů, který zahrnoval jen kryté dluhopisy 
a cenné papíry kryté aktivy. Celkové měsíční nákupy cenných papírů veřejného a soukromého 
sektoru dosáhnou objemu 60 mld. EUR. Program byl spuštěn 9. března a prozatím s výjimkou 
řeckých a kyperských dluhopisů bude ECB nakupovat všechny dluhopisy, tj. i se záporným
výnosem až do výše depozitní sazby. Rozhodnutí ECB přispělo k poklesu tříměsíční sazby až 
na 0,03 % na konci první březnové dekády. Jednoměsíční tržní sazba se dostala do záporných 
hodnot již v lednu, přičemž aktuálně činí -0,01 p.b.

Diferenciál mezi tříměsíčními korunovými a eurovými výnosy od začátku roku postupně 
narostl na 0,3 p.b.. V případě desetiletých swapů a státních dluhopisů byl nárůst zřetelný 
zejména v únoru a březnu, přičemž na konci první březnové dekády se výnosový diferenciál 
pohybuje okolo 0,2 p.b. v případě desetiletých swapů a 0,3 p.b. v případě státních dluhopisů. 
V březnu se totiž na nová historická minima propadly výnosy německých státních dluhopisů, 
když v desetileté splatnosti výnos dosáhl pouhých 0,2 p.b. Březnový výhled pro tříměsíční 
sazby očekává relativně stabilní diferenciál korunových a eurových tříměsíčních sazeb na 
současné úrovni až do poloviny roku 2016, což je oproti lednu posun nahoru. 

Rozdíl korunových a eurových výnosů 
(p.b.)     

Výhled implikovaného rozpětí 
CZK 3M – EUR 3M

Kurz amerického dolaru vůči euru dosáhl na konci první březnové dekády nejnižší hodnoty 
za posledních 12 let (1,08 USD/EUR). Euro vůči dolaru oslabovalo již od poloviny roku 
2014, ale kroky ECB a nejistota ohledně vývoje v Řecku v prvním čtvrtletí 2015 přinesly 
další impulz pro oslabení jednotné evropské měny. Na konci února měl Řecku vypršet druhý 
záchranný program, ale podařilo se vyjednat jeho prodloužení o 4 měsíce. Nově zvolená řecká 
vláda tak získala prostor pro vyjednání lepších podmínek pro splácení dluhů. Pokračování 
úvěrové pomoci je totiž podmíněno dalšími reformami, které jsou v rozporu s volebním 
programem nové vlády. Na druhou stranu dolar vůči ostatním měnám posiluje v souvislosti se 
spekulacemi, že ke zvýšení základních sazeb v USA dojde již v červnu. Březnový výhled CF
očekává v horizontu 12 měsíců kurz na úrovni 1,08 USD/EUR, během března však již byly
dosaženy nižší hodnoty.
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2 Vývoj veřejných rozpočtů

Nové údaje z oblasti veřejných rozpočtů potvrzují základní vyznění prognózy z 1.SZ. V únoru
Vláda ČR schválila a následně předložila Poslanecké sněmovně k projednání návrh zákonů 
upravujících tzv. finanční ústavu. Tím byl znovu zahájen proces implementace směrnice EU 
o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU. 

V roce 2015 se deficit vládního sektoru i přes pokračující ekonomický růst zvýší na 1,9 % 
HDP (z 1,2 % v roce 2014). V tom se odráží zrušení 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 vyšším výdajům přispěje také další 
zrychlení růstu vládních investic, které budou taženy snahou o maximální vyčerpání 
prostředků evropských fondů z uplynulého programového období i zvýšeným zapojováním 
domácích zdrojů3. Ve výsledku bude působení fiskální politiky v letošním 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 1,4 % HDP, zejména 
v důsledku pokračujícího hospodářského růstu. Vládní investice meziročně poklesnou 
v souvislosti s ukončením předchozího a náběhem nového programového období pro čerpání 
prostředků z EU fondů. Z tohoto důvodu bude fiskální politika v roce 2016 mírně restriktivní 
s příspěvkem k vývoji ekonomické aktivity ve výši přibližně -0,3 procentního bodu.

Určitou nejistotu pro příjmovou stranu prognózy představují opatření, která jsou spíše 
technického charakteru a jejich hlavním cílem je zvýšení efektivity výběru daní. Vzhledem 
k tomu, že část těchto opatření ještě neprošla legislativním procesem do finální fáze
a kvantifikace jejich dopadů je značně problematická, nejsou ve stávající prognóze zahrnuta.4

Nově je v mezirezortním připomínkovém řízení zařazen návrh na postupné zvýšení sazeb 
spotřební daně na cigarety v letech 2016–2018, který by v případě schválení zvýšil 
rozpočtové příjmy (dle odhadu MFČR v roce 2016 cca o 3,3 mld. Kč, v roce 2017 cca 
o 1,1 mld. Kč a v roce 2018 cca o 1,4 mld. Kč, včetně vyššího výběru DPH). 

                                                          
3 Na prohloubení celkového deficitu bude působit též účetní dopad prodloužení pronájmu letounů JAS-39 Gripen 

ve výši 0,2 % HDP. To však nebude mít reálný dopad a lze ho považovat za mimořádné jednorázové opatření.
4 Např. novela zákona o DPH rozšiřuje okruh komodit podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. 

reverse charge), upravuje mechanismus rychlé reakce, tj. možnost dočasného rozšíření tohoto režimu na 
rizikové komodity a zavádí kontrolní hlášení. Zavedení elektronické evidence tržeb je v počáteční fázi 
legislativního procesu.

2012 2013 2014 2015 2016

Saldo vládního sektoru                   

(ESA 2010, ČNB)
v % HDP -4,0 -1,3 -1,2 -1,9 -1,4

Upravené saldo *                             

(ESA 2010, ČNB)
v % HDP -2,5 -1,3 -1,4 -1,8 -1,5

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    

(ESA 2010, ČNB)
v % HDP -1,9 -0,3 -0,9 -1,7 -1,8

Fiskální pozice (ECSB) **** v p.b. 0,8 1,5 -0,6 -0,8 0,0

Strukturální saldo (metoda EK) ***     

(ESA 2010, ČNB)
v % HDP -2,1 -0,1 -0,6 -1,3 -1,5

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. 0,8 2,0 -0,4 -0,7 -0,2

1. SZ
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Vláda ČR koncem února schválila tzv. finanční ústavu a v polovině března ji předložila do 
Poslanecké sněmovny k projednání.5 Přijetím finanční ústavy by měl být završen proces, 
směřující ke splnění závazku ČR transponovat směrnici Rady EU o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států. Právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí 
měly být dle závazku členských států uvedeny v účinnost do 31. prosince 2013. Česká 
republika dosud tuto povinnost nesplnila, proto byla v lednu 2014 Evropskou komisí formálně 
upozorněna na uplynutí lhůt pro provedení směrnice.

                                                          
5 Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, související „prováděcí“ zákon o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti a „změnový“ zákon (upravující dopady výše uvedených norem do dalších navazujících zákonů).  
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III. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN

1  Trh práce

Data za čtvrté čtvrtletí 2014 dokládají pokračující vliv ekonomického růstu na zlepšování 
situace na trhu práce. Růst celkové zaměstnanosti byl vyšší oproti prognóze. Počet 
zaměstnanců po přepočtu na plné úvazky dále zrychlil svou dynamiku, a to rovněž výrazněji 
než v predikci. K růstu zaměstnanosti docházelo prostřednictvím zvyšování počtu 
zaměstnanců při mírném zkrácení průměrného úvazku. Sezonně očištěná obecná míra
nezaměstnanosti v souladu s očekáváním slabě poklesla. Počet registrovaných 
nezaměstnaných dále klesal zejména prostřednictvím vyššího počtu umístěných uchazečů, což 
vedlo oproti prognóze k rychlejšímu 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 čtvrtém
čtvrtletí znatelně nižší v porovnání s prognózou. Národohospodářská produktivita práce ve 
čtvrtém čtvrtletí zpomalila svoji dynamiku, což bylo dáno jak zpomalením ekonomického 
růstu, tak i zrychlením přírůstku zaměstnanosti. Vyšší nárůst objemu mezd a platů ve srovnání 
s růstem ekonomické aktivity vyústil ve zvýšení nominálních jednotkových mzdových nákladů. 
Měsíční data ukazují na pokračující pokles podílu nezaměstnaných osob v lednu a únoru 
a nadále nízký lednový růst mezd v průmyslu. Celkově působí trh práce ve srovnání 
s prognózou z 1.SZ protiinflačně vlivem pomalejší dynamiky průměrných mezd i mzdového 
objemu.

Porovnání predikce a skutečnosti

Růst celkové zaměstnanosti (podle metodiky VŠPS) ve čtvrtém čtvrtletí 2014 zrychlil 
(na 1,2 %6), zatímco predikce očekávala růst o 0,5 p.b. nižší. V mezičtvrtletním srovnání po 
sezonním očištění vzrostla celková zaměstnanost o 0,6 %, což bylo rovněž nad prognózou
z 1.SZ. Ve struktuře zaměstnanosti pokračoval rychlý meziroční růst počtu zaměstnanců7

(o 1,2 %), k němu se po stagnaci v předchozím čtvrtletí přidal i růst počtu podnikatelů 
(o 1,0 %). Počet podnikatelů se přitom meziročně zvýšil nejvíce v profesních vědeckých
a technických činnostech (o 5,5 tis.) a ve stavebnictví (o 4,5 tis.), naopak nejzřetelněji poklesl 
v peněžnictví a pojišťovnictví (o 8,9 tis.), v oblasti zdravotní a sociální péče a ve
velkoobchodě a maloobchodě. 

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

UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 2/15 7.8 (Q) 7.5

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let,s.o.) 1/15 . 5.9

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let, s.o.) IV/14 5.9 5.9

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) IV/14 0.7 1.2

z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev IV/14 0.7 1.2

             ostatní zaměstnaní IV/14 0.8 1.0

Nominální měsíční mzda v ČR celkem - ČSÚ (mzr. změna v %) IV/14 3.4 2.3

z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/14 3.0 1.9

             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/14 5.2 3.8

Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 1/15 . 1.2

Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 1/15 . 0.2

NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 2010) IV/14 2.3 2.1

NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 2010) IV/14 . -0.3

NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 2010) IV/14 . -1.0

Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 2010) IV/14 1.1 0.4

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 čtvrtém čtvrtletí 2014 nejvýznamněji průmysl, v menší 
míře pak sektor netržních služeb. V rámci průmyslu nadále pokračoval výrazný nárůst 
zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu (o 49,6 tis. osob). V tržních službách 
zaměstnanost ve čtvrtém čtvrtletí 2014 dále klesala, i když výrazně nižším tempem ve 
srovnání s předchozími dvěma čtvrtletími. Nejvíce se snížila v peněžnictví a pojišťovnictví 
(o 7,7 tis. osob) a ve velkoobchodě a maloobchodě (o 7,5 tis. osob). Pokles zaměstnanosti ve 
stavebnictví se ve čtvrtém čtvrtletí ještě více prohloubil (na 14,6 tis. osob). V zemědělství 
zaměstnanost zhruba stagnovala.8

Počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky ve čtvrtém čtvrtletí 2014 meziročně zrychlil 
svůj růst (na 1,0 %). Při rychlejším růstu počtu zaměstnanců oproti přepočtenému počtu 
zaměstnanců na plné úvazky průměrný úvazek na zaměstnance slabě poklesl. Prognóza 
z 1.SZ očekávala mírně nižší dynamiku přepočteného počtu zaměstnanců, přitom podle 
předpokladů prognózy měl být tento růst dán výhradně zvýšením počtu zaměstnanců při 
stagnaci průměrného úvazku. Z hlediska struktury pokračoval poměrně rychlý růst 
přepočteného počtu zaměstnanců v nepodnikatelské sféře. Ve veřejné správě a obraně, která 
zaznamenala nejvyšší absolutní nárůst přepočteného počtu zaměstnanců, se jejich počet 
zvyšoval především v důsledku zvyšování zaměstnanosti na úřadech práce. Jen o něco méně 
se zvýšil přepočtený počet zaměstnanců ve vzdělávání. V posledních čtvrtletích však 
postupně zrychluje růst rovněž v podnikatelské sféře. K výraznému nárůstu přepočteného 
počtu zaměstnanců došlo zejména ve zpracovatelském průmyslu (o 22,3 tis.) a rovněž 
v administrativních a podpůrných činnostech (o 10,4 tis.), což odráželo pokračující nárůst 
agenturních zaměstnanců v tomto odvětví. Naproti tomu ve stavebnictví přepočtený počet 
zaměstnanců nadále značně klesal (o 6,2 tis.). 

Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO) po sezonním očištění ve čtvrtém
čtvrtletí jak meziročně, tak i mezičtvrtletně, poklesla, když dosáhla hodnoty 5,9 %. To bylo
zhruba v souladu s prognózou z 1.SZ, která ovšem očekávala nižší růst zaměstnanosti 
doprovázený slabým poklesem pracovní síly, zatímco ve skutečnosti pracovní síla mírně 
vzrostla. Podle posledních dostupných dat za leden sezonně očištěná obecná míra 
nezaměstnanosti stagnovala na hodnotě 5,9 %, což byla oproti prognóze mírně vyšší hodnota.

Sezonně očištěný podíl nezaměstnaných osob v průměru za čtvrté čtvrtletí 2014 poklesl na 
7,4 %. To bylo výsledkem rychlého poklesu sezonně očištěného počtu dosažitelných
uchazečů o zaměstnání při současně pokračujícím poklesu populace v produktivním věku. 
Podle posledních lednových a únorových dat by se měl sezonně očištěný podíl 
nezaměstnaných osob v prvním čtvrtletí 2014 dále snížit zhruba na 7,0 %, 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 postupně 
klesajícím počtem nově hlášených uchazečů. Počet volných pracovních míst v průběhu 
loňského i letošního roku stále postupně narůstá, v únoru 2015 dosáhl nejvyšší hodnoty 
(69,0 tis.) za posledních šest let.

                                                          
8 To bylo dáno poklesem počtu zaměstnanců při růstu počtu podnikatelů. Celková zaměstnanost v zemědělství 

přitom klesá dlouhodobě a data zaznamenaná v roce 2014 představují nejnižší hodnoty na celé časové řadě.
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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 ve čtvrtém čtvrtletí 2014 meziročně zrychlila svou dynamiku 
na 2,3 %. Tato hodnota je však o 1,1 p.b. nižší oproti predikci z 1.SZ. Slabší růst mezd byl 
výsledkem pomalejšího mzdového růstu jak v podnikatelské, tak i v nepodnikatelské sféře. 
V reálném vyjádření se celková průměrná mzda při velmi nízké inflaci meziročně zvýšila 
o 1,8 %. Meziroční dynamika průměrných mezd byla i ve čtvrtém čtvrtletí 2014 ovlivněna 
(tj. urychlena) přesunem mezd v rámci daňové optimalizace v letech 2012 a 2013.9 Mírně 
rychlejším meziročním tempem než průměrná mzda rostla nominální mediánová mzda v celé 
ekonomice (o 2,6 %). Nižší než očekávaný růst průměrné mzdy i přes o něco výraznější 
zvýšení přepočteného počtu zaměstnanců znamenal i pomalejší růst celkového objemu 
nominálních mezd a platů podle podnikové statistiky ČSÚ (3,4 %, zatímco prognóza 
očekávala jejich růst na úrovni 4,2 %).

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

Vývoj nominálních mezd
(mzr.  v %)

Pramen: ČSÚ Pramen: ČSÚ

Meziroční růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve čtvrtém čtvrtletí 2014 dosáhl 1,9 % 
(růst reálné mzdy byl 1,4 %), a zaostal tak za očekáváním prognózy z 1.SZ o 1,1 p.b.

                                                          
9  V roce 2015 již mzdový vývoj nebude tímto efektem ovlivněn.

6

8

10

12

14

16

 1/10  1/11  1/12  1/13  1/14  1/15

Nově hlášení v % z počtu nezam.
Vyřazení v % z počtu nezam.

1/09

1/11

1/12
1/13 1/14

1/15

2/15

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

350 400 450 500 550 600

P
o
č
e
t 
vo

ln
ýc

h
 p

ra
c
o
vn

íc
h
 m

ís
t

Počet nezaměstnaných osob

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

C
e

lk
e
m

Z
e

m
ě
d
ě

ls
tv

í

P
rů

m
y
sl

S
ta

v
e
b
n

ic
tv

í

T
rž

n
í 
sl

u
žb

y

N
e

tr
žn

í 
sl

u
ž
b
y

2Q2014 3Q2014 4Q2014

-4

-2

0

2

4

6

I/10 I/11 I/12 I/13 I/14

Průměrná mzda v ČR

Podnikatelská sféra

Nepodnikatelská sféra



19/38

Nejvýrazněji rostly mzdy ve zpracovatelském průmyslu, a to 3,2 %. Rychlejším než 2% 
meziročním tempem se zvyšovala průměrná mzda i v odvětvích obchodu (o 2,5 %) a dopravy 
a skladování (o 2,3 %). V celém průmyslu vzrostly mzdy o 2,6 %, když se průměrné mzdy 
v odvětví mimo zpracovatelský průmysl zvýšily pouze mírně a v případě těžby a dobývání 
i nadále klesaly. Příspěvek průmyslu k meziročnímu zvýšení průměrné mzdy v podnikatelské 
sféře celkově zesílil, zhruba stejnou měrou jako v předchozím čtvrtletí přispěl mzdový vývoj 
v obchodu. Mezičtvrtletní zvýšení mezd v podnikatelské sféře ve čtvrtém čtvrtletí po očištění 
o sezonnost a jednorázové vlivy dosáhlo pouze o 0,1 %, a bylo tak o 0,3 p.b. nižší oproti 
prognóze. Podle posledních měsíčních údajů za leden meziroční dynamika průměrné mzdy 
v průmyslu zpomalila na 1,2 %10.

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

Rychleji než v podnikatelské sféře se ve čtvrtém čtvrtletí 2014 zvýšila průměrná mzda 
v nepodnikatelské sféře, a to o 3,8 %. V porovnání s prognózou z 1.SZ se nicméně jedná 
o výrazněji nižší hodnotu, když prognóza očekávala růst o 5,2 %11. Růst mezd na úrovni 5 % 
zaznamenalo pouze odvětví veřejné správy a obrany. V ostatních odvětvích s výjimkou 
váhově méně významných IT a ubytování a stavování, kde se mzdy zvýšily také téměř o 5 %,
však mzdy rostly pouze kolem 3 %. Reálná průměrná mzda v nepodnikatelské sféře byla 
meziročně vyšší o 3,3 %. 

Podstatně vyšší růst mzdového objemu ve srovnání s dynamikou ekonomické aktivity působil 
na růst nominálních jednotkových mzdových nákladů ve čtvrtém čtvrtletí 2014 (o 2,1 %). 
Odchylka od prognózy, která očekávala ještě mírně rychlejší meziroční růst, byla dána nižším 
růstem objemu mezd a platů, který byl částečně kompenzován nižším růstem HDP. NJMN 
klesaly v průmyslu a stavebnictví, naopak rostly v tržních a zejména v netržních službách.  

Produktivita práce na zaměstnaného ve čtvrtém čtvrtletí zpomalila svůj meziroční růst 
na 0,4 % z předchozích hodnot pohybujících se na úrovni 2 %. Predikce z 1.SZ očekávala růst 
produktivity zhruba na úrovni 1 %. Rozdíl je dán především nižším růstem sezonně 
neočištěného HDP a částečně též mírně vyšším růstem zaměstnanosti. Rychlejším tempem
však rostla hodinová produktivita práce, která byla ve čtvrtém čtvrtletí 2014 meziročně 
vyšší o 1,2 %. Při uvedeném růstu HDP to bylo dáno nepatrným poklesem počtu

                                                          
10 Jedná se o průměrnou mzdu na fyzické osoby – údaj z podniků s 50 a více zaměstnanci, bez agenturních 

zaměstnanců.
11 Prognóza mzdového objemu v nepodnikatelské sféře z 1.SZ se naplnila, došlo však k výrazně vyššímu 

příspěvku přepočteného počtu zaměstnanců při nižším růstu průměrné mzdy.
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odpracovaných hodin12. Hodinová produktivita práce si nadále udržela vysokou dynamiku 
v průmyslu (4,6 %, z toho ve zpracovatelském dokonce 5,9 %), rychle však rostla i ve 
stavebnictví a netržních službách (o více než 3 %).

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

2  Ekonomický růst a jeho složky

Ve čtvrtém čtvrtletí 2014 došlo k očekávanému zpomalení meziroční dynamiky reálného HDP. 
Oproti prognóze byl přitom vykázaný meziroční růst ještě o něco nižší, což však bylo při jen 
nepatrné odchylce mezičtvrtletního tempa od prognózy způsobeno převážně revizí dat za 
předchozí období. K meziročnímu růstu ekonomické aktivity stejně jako v předchozím čtvrtletí 
přispěly zejména fixní investice a spotřeba domácností, jejichž dynamika byla nad prognózou. 
Naproti tomu záporný příspěvek měl již třetí čtvrtletí v řadě čistý vývoz a nově oproti 
očekáváním i změna stavu zásob. Silný meziroční i mezičtvrtletní růst vykázala hrubá přidaná 
hodnota. Indikátory z úvodu prvního čtvrtletí letošního roku ukazují na pokračující meziroční 
růst průmyslové produkce a stavebnictví, dynamika nových průmyslových zakázek se však 
výrazně snížila. Meziroční růst maloobchodních tržeb v lednu 2015 znatelně zrychlil, a to 
vlivem vývoje tržeb v motoristickém i nemotoristickém segmentu. Ve srovnání s prognózou 
z 1.SZ působí nová data o ekonomickém růstu zhruba inflačně neutrálně.

                                                          
12  Podle sezonně neočistěných dat národních účtů.
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Ukazatel (s. c., sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce z 1. SZ Skutečnost

Hrubý domácí produkt IV/2014 1.8 1.5

Spotřeba domácností IV/2014 1.2 2.0

Spotřeba vládních institucí IV/2014 0.5 1.4

Hrubá tvorba kapitálu IV/2014 6.8 1.9

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu IV/2014 2.4 4.4

Zásoby vč. cenností (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) IV/2014 1.2 -0.6

Vývoz zboží a služeb IV/2014 4.5 7.4

Dovoz zboží a služeb IV/2014 5.7 8.4

Čistý vývoz zboží a služeb (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) IV/2014 -0.7 -0.3

Průmyslová výroba 1/15 . 5.4

Stavební výroba 1/15 . 4.8

Tržby v maloobchodě bez motor. segmentu 1/15 . 6.1
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Sezonně očištěný HDP ve čtvrtém čtvrtletí 2014 v souladu s očekáváním aktuální prognózy 
zpomalil svůj meziroční růst, a to na 1,5 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím se 
ekonomická aktivita opětovně zvýšila o 0,4 %. Oproti prognóze z 1.SZ byl přitom 
pozorovaný meziroční růst ještě o 0,3 p.b. nižší, což ale bylo při jen nepatrné odchylce 
mezičtvrtletního růstu od prognózy dáno převážně revizí dat za první tři čtvrtletí loňského 
roku. Celoroční růst HDP tak loni dosáhl 2 %. 

Hrubá přidaná hodnota v průběhu loňského roku postupně zrychlovala svou kladnou
meziroční dynamiku a ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla hodnoty 2,9 %. Na tom se opětovně, tak 
jako po celý loňský rok, podílel zejména zpracovatelský průmysl. Kladný příspěvek k růstu 
HPH však byl pozorován také ve většině ostatních odvětví s výjimkou peněžnictví 
a pojišťovnictví, které přispělo k meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty opětovně záporně.

Daně z produktů naopak v důsledku nižšího výběru spotřebních daní z tabákových výrobků 
meziročně poklesly o 1,6 %, když opětovné zvýšení spotřební daně na cigarety v prosinci
2014 nebylo vlivem zavedených zákonných regulačních omezení na rozdíl od předchozích let 
doprovázeno výrazným předzásobením.

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

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

Meziroční růst reálné spotřeby domácností byl ve čtvrtém čtvrtletí 2014 rychlejší oproti 
prognóze. V nominálním vyjádření však meziroční dynamika spotřeby domácností 
odpovídala predikci, když směrem dolů překvapila meziroční dynamika deflátoru spotřeby 
domácností, která překmitla do záporných hodnot. Naproti tomu nominální objem mezd 
a platů za čtvrté čtvrtletí 2014 vykázal podle národních účtů meziroční růst o 3,4 %, což bylo 
o 0,8 p.b. pod prognózou. To za předpokladu jinak nezměněných okolností13 implikuje 
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 byl v závěru loňského roku tažen převážně výdaji na statky dlouhodobé a krátkodobé 
spotřeby. Kladný, i když o poznání nižší, příspěvek ale zaznamenaly také výdaje na statky 
střednědobé spotřeby a služby. To koresponduje se strukturou maloobchodních tržeb 
v nemotoristickém segmentu tažených zejména prodejem nepotravinářského zboží. Kladně, 
i když v o něco menší míře, k jejich růstu přispěly také tržby za potravinářské zboží a rovněž
klesající cenou podpořené reálné tržby za prodej pohonných hmot. Naproti tomu sezonně 
očištěné reálné tržby ve službách se v závěru loňského roku mírně snížily.

                                                          
13 Sektorové účty (včetně domácností) budou spolu se třetím odhadem HDP (T+90) publikovány 30. března 

2015.
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Také spotřeba vlády rostla rychleji, než očekávala prognóza z 1.SZ. Za vyšší dynamikou 
reálné spotřeby vlády přitom stál, při naplnění nominální prognózy spotřeby vlády, nižší než 
očekáváný meziroční růst jejího deflátoru.

Hrubá tvorba kapitálu si ve čtvrtém čtvrtletí 2014 udržela kladný meziroční růst, oproti 
prognóze však byl znatelně nižší. To bylo dáno výrazným, prognózou nečekaným, poklesem 
stavu zásob v závěru loňského roku i přehodnocením jejich stavu v prvních třech čtvrtletích 
loňského roku směrem dolů. Opačným směrem na odchylku od prognózy hrubé tvorby 
kapitálu působil vývoj fixních investic, a to jak ve čtvrtém čtvrtletí vlivem aktuálně 
pozorovaných dat, tak i vlivem revize v prvních třech čtvrtletích roku 2014. Pokračující 
meziroční růst fixních investic byl přitom opětovně tažen zejména investicemi do strojů 
a zařízení a dále do budov a staveb.

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

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

Při pohledu na meziroční dynamiku pořízení majetku v jednotlivých odvětvích nefinančních 
podniků nad 50 zaměstnanců je viditelné její mírné zrychlení v závěru loňského roku. 
Meziroční růst pořízení majetku byl přitom i nadále dominantně tažen zpracovatelským 
průmyslem, ke kterému se přidalo odvětví telekomunikací, a to pravděpodobně v důsledku 
aktivace nově vybudovaných LTE sítí.

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

Příspěvky odvětví zprac. prům. k pořízení 
majetku nefinančních podniků (v p.b.) 
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Pokračující meziroční růst ekonomické aktivity v eurozóně, tažený ve čtvrtém čtvrtletí 
zejména nečekaně výrazným oživením německé ekonomiky, se odrazil na meziroční 
dynamice vývozu zboží a služeb. Ta překonala očekávání prognózy z 1.SZ, když zrychlila 
na 7,4 %. O něco rychleji oproti vývozu rostl již třetí čtvrtletí v řadě dovoz zboží a služeb, 
což bylo do značné míry dáno jak pozitivním vývojem v dovozně náročných výrobních 
odvětvích, tak narůstající spotřebou domácností a fixními investicemi. Čistý vývoz tak ve 
výsledku přispěl k meziročnímu vývoji HDP opětovně lehce záporně (-0,3 p.b., zatímco 
prognóza očekávala -0,7 p.b.).

Průmyslová produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) ve čtvrtém čtvrtletí 2014
zrychlila svou meziroční dynamiku na 4,1 %, což v mezičtvrtletním měřítku znamenalo 
obnovení růstu (na 2,6 %). Meziroční růst produkce byl především důsledkem zvýšení tržeb 
z přímého vývozu, které vzrostly dvouciferným tempem. Zároveň ovšem ve čtvrtém čtvrtletí 
polevila růstová dynamika nových zakázek, kde již několik měsíců v řadě dochází k předstihu 
dynamiky domácích zakázek před zahraničími. V protikladu ke slábnoucímu růstu zakázek 
v závěru loňského roku průmyslová produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) v lednu 
zrychlila růst na 5,4 %, nicméně při zpomalení meziročního růstu tržeb. Na průmyslových 
zakázkách v běžných cenách je zjevný vyprchávající meziroční efekt oslabení kurzu 
z listopadu 2013.

Stavební produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) ve čtvrtém čtvrtletí 2014 zpomalila 
meziroční růst na 0,8 %, což bylo dáno výrazným poklesem stavební produkce v prosinci.
K růstu stavební produkce ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku přispělo pouze inženýrské 
stavitelství, pozemní stavitelství naopak zaznamenalo pokles. Lednové údaje potvrzují 
obnovení růstu stavební výroby po prosincovém výpadku, když došlo k jejímu meziročnímu 
zvýšení o 4,8 %. Do budoucna je ovšem výhled nejistý, neboť počet stavebních povolení sice 
po pěti měsících poklesu zaznamenal v lednu růst, ovšem hodnota stavebních povolení nadále 
klesá (pátý měsíc v řadě), a to v lednu výrazných 35 %.

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (NACE45+47), sezonně očištěné 
ve stálých cenách, se ve čtvrtém čtvrtletí 2014 meziročně zvýšily o 5,5 %, na čemž se 
podílely především tržby v motoristickém14 segmentu. V lednu 2015 pak sezonně očištěné 
maloobchodní tržby vč. motoristického segmentu dále zvýšily svou dynamiku na 7,4 %, 
přičemž zrychlil jak motoristický segment (na 10,5 %), tak i ostatní maloobchodní tržby (na 
6,1 %), které v prosinci a lednu přispěly do celkového růstu maloobchodních tržeb více než 
motoristický segment. Na jejich růstu se přitom nejvíce podílely tržby za nepotravinářské 
zboží.

Souhrnný indikátor důvěry ve čtvrtém čtvrtletí dále rostl, a to především v důsledku 
zvýšení podnikatelského indikátoru důvěry, a potvrzoval tak růstový trend trvající od začátku 
roku 2013. Posílení podnikatelské důvěry přitom bylo způsobeno jejím růstem ve všech 
sledovaných sektorech (služby, průmysl, stavebnictví a obchod). Svým růstem ovšem 
k celkovému indikátoru důvěry zřetelně přispíval i spotřebitelský indikátor. Údaje za první 
dva měsíce letošního roku naopak ukazují na mírný pokles souhrnného indikátoru důvěry, a to 
jak u podnikatelského, tak i u spotřebitelského indikátoru. 

                                                          
14 Prodej a opravy motorových vozidel (NACE 45) zahrnuje velkoobchod, maloobchod s novými a ojetými 

vozidly, opravy a údržbu motorových vozidel, velkoobchod a maloobchod se součástkami a příslušenstvím 
motorových vozidel, zprostředkování obchodu s motorovými vozidly, velkoobchodní aukce a velkoobchod 
přes internet.
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Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) zřejmě 
částečně odráží meziročně odeznívající vliv oslabení kurzu z listopadu 2013. Růst tržeb 
v nominálním vyjádření dále zmírňuje svoji růstovou dynamiku. Výkonová spotřeba ve 
čtvrtém čtvrtletí rostla o něco rychleji než výkony (tržby z vlastní produkce + obchodní marže 
+ aktivace), což vedlo ke zmírnění růstu účetní přidané hodnoty. Zpomalení dynamiky účetní 
přidané hodnoty v kombinaci s pozvolna zrychlujícím růstem osobních nákladů (jak 
v důsledku nárůstu počtu zaměstnanců, tak i vyplacených mezd) vedl ke zmírnění růstu 
hrubého provozního přebytku (zejména ve zpracovatelském průmyslu). Ten se tak ve čtvrtém 
čtvrtletí meziročně zvýšil o 5,7 %.

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

3  Platební bilance16

Běžný účet platební bilance skončil ve čtvrtém čtvrtletí 2014 mírným přebytkem, zatímco 
predikce z 1.SZ očekávala jeho mírný schodek. Odchylka od predikce ve výši 13 mld. Kč 
souvisela s nižším než předpokládaným schodkem prvotních důchodů. Přebytek kapitálového 
účtu byl zhruba v souladu s predikcí. V rámci finančního účtu byly ve čtvrtém čtvrtletí 
zaznamenány zejména protisměrné toky portfoliových investic (čistý odliv) a ostatních investic 
(čistý příliv).

                  4. čtvrtletí 2014 1.-4. čtvrtletí 2014

v mld. Kč skutečnost predikce z 1.SZ skutečnost

běžný účet 5.0 -8.1 26.1
kapitálový účet 7.7 6.6 32.2

finanční účet -1.9 - 48.0

Ve čtvrtém čtvrtletí 2014 dosáhl běžný účet platební bilance po dvou čtvrtletích schodků 
mírného přebytku 5,0 mld. Kč. Meziročně se saldo běžného účtu především vlivem 
odhadovaného zmírnění schodku prvotních důchodů zvýšilo o více než 10 mld. Kč. Roční 
klouzavý poměr přebytku běžného účtu k HDP dosáhl 0,6 % a ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím se nepatrně zvýšil (roční klouzavý poměr běžného a kapitálového účtu k HDP činil 
1,4 %).  
                                                          
15  Údaje do 4.Q 2013 jsou semidefinitivní, od 1.Q 2014 předběžné.
16 Společně s údaji za čtvrté čtvrtletí 2014 byly zveřejněny revidované údaje za rok 2013 a za první až třetí 

čtvrtletí 2014. V rámci běžného účtu byly nejvýznamnější revize zaznamenány v roce 2013 u prvotních 
důchodů, jejichž schodek se v důsledku snížení důchodů z přímých investic na výdajové straně zmírnil 
o téměř 31 mld. Kč. V rámci finančního účtu nejvýznamnější změny nastaly v roce 2013 u přímých investic, 
kde došlo v souvislosti se zvýšením čistého pořízení aktiv ke korekci salda o téměř 65 mld. Kč (původně byl 
vykázán čistý příliv, nyní čistý odliv 7,4 mld. Kč).      
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Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla bilance zboží a služeb přebytku 49,7 mld. Kč, který se osmé 
čtvrtletí v řadě meziročně zvyšoval, tentokrát o více než 6 mld. Kč. Růst přebytku výkonové 
bilance byl spojen pouze s pokračujícím růstem přebytku zboží (o více než 14 mld. Kč), 
souvisejícím zejména s cenovým vývojem – kladnou meziroční změnou směnných relací, ale 
současně i s vývojem v reálném vyjádření. Meziroční tempo růstu obchodního obratu ve 
čtvrtém čtvrtletí dále zpomalilo a po třech čtvrtletích dvojciferného růstu kleslo na necelých 
8 %. Zřetelné zpomalení meziroční depreciace koruny vůči euru a výpadky vývozu na některé 
východní trhy, především pak do Ruska, vedly při stagnující dynamice poptávky v eurozóně 
ke zmírnění tempa vývozu na necelých 9 %. Zmírnění nominální růstové dynamiky dovozu 
souviselo se zvolněním růstu celkové domácí poptávky (zejména se snížením zásob) 
a s propadem ceny ropy. Cenový efekt zpomalení meziroční depreciace koruny vůči euru byl 
v případě dovozu zboží z velké části vyvažován rychlým oslabováním koruny vůči dolaru. 
Z pohledu zbožové struktury meziroční růst celkového obchodního přebytku nejvýrazněji 
ovlivnilo zmírnění schodku skupiny minerálních paliv (viz pokles jeho dvanáctiměsíčního 
klouzavého úhrnu v grafu níže). Ke zmírnění růstu přebytku výkonové bilance působil 
podobně jako v předchozích čtvrtletích meziroční pokles přebytku služeb (o téměř 8 mld. Kč), 
což souviselo především s rychlým zvyšováním výdajů na finanční služby a cestovní ruch. 

Prvotní důchody dosáhly schodku 47,9 mld. Kč, který se meziročně o téměř 17 mld. Kč 
zmírnil. K tomuto zmírnění nejvýznamněji přispěly meziročně nižší důchody z přímých 
investic připadající nerezidentům, a to jak nižší dividendy, tak nižší reinvestovaný zisk. 
Nejvýznamnější složku celkové bilance nicméně nadále představoval schodek důchodů 
z přímých investic (-51,9 mld. Kč). Druhotné důchody zaznamenaly mírný přebytek 
(3,3 mld. Kč), který se hlavně z důvodu nižších čistých příjmů z rozpočtu EU meziročně 
snížil o téměř 13 mld. Kč. Rovněž kapitálový účet skončil přebytkem, a to v rozsahu 
7,7 mld. Kč, vyplývajícím především z čerpání prostředků z EU. Jeho meziroční pokles 
o 14 mld. Kč souvisel podobně jako v případě druhotných důchodů především s nižším 
čerpáním těchto evropských zdrojů. 

Vývoj vybraných složek platební bilance  
(čtvrtletní hodnoty v mld. Kč)

Roční klouzavé úhrny obchodní bilance 
podle SITC (vybrané skupiny, v mld. Kč)
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Finanční účet skončil ve čtvrtém čtvrtletí mírnými čistými výpůjčkami ze zahraničí 
(tj. čistým přílivem) v rozsahu 1,9 mld. Kč. Přímé investice dosáhly čistých výpůjček 
(čistého přílivu) 6,3 mld. Kč, zatímco ve stejném období minulého roku skončily mírným 
čistým odlivem. Příliv zahraničních investic do ČR dosáhl téměř 22 mld. Kč a zhruba ze dvou 
třetin byl spojen s předpokládanou hodnotou reinvestic zisku. Přispěl k němu však i čistý 
přírůstek závazků v akciích a ostatních účastech (příliv do základního kapitálu), zatímco 
v dluhových nástrojích mírně převážilo čisté splácení úvěrů. České investice v zahraničí 
souvisely především s růstem čistého pořízení aktiv v úvěrových vztazích a s reinvesticemi 
zisku. K meziročnímu přechodu přímých investic z čistého odlivu do čistého přílivu přispělo 
meziroční zmírnění růstu českých investic v zahraničí v akciích a účastech a v úvěrových 
vztazích.

Na rozdíl od přímých investic skončily portfoliové investice čistými půjčkami do zahraničí 
(čistým odlivem), a to ve výši 19,4 mld. Kč, zatímco ve stejném období minulého roku 
dosáhly čistého přílivu. Nejvýznamnější operace představovaly nákupy zahraničních 
dluhopisů, především finančními institucemi a domácnostmi, které dosáhly téměř 25 mld. Kč. 
Mírně se zvýšila i držba zahraničních akcií rezidenty. Také v obchodování s tuzemskými 
cennými papíry celkově převážily nákupy. Byly však spojeny pouze s nákupy českých 
dluhopisů nerezidenty, zatímco v případě akcií mírně převážily prodeje. K meziroční změně 
v tocích portfoliových investic v rozsahu 53 mld. Kč přispěl zejména vývoj u dluhových 
cenných papírů, spojený s výrazným růstem zájmu rezidentů o zahraniční dluhopisy 
a současným výrazným poklesem nákupů tuzemských dluhopisů nerezidenty. 

U ostatních investic byly zaznamenány čisté výpůjčky ze zahraničí (čistý příliv) ve výši 
42,8 mld. Kč. K celkovým čistým výpůjčkám přispěl hlavně čistý příliv zdrojů 
prostřednictvím bankovního sektoru včetně ČNB, který dosáhl 43,3 mld. Kč. Souvisel 
především s navýšením krátkodobých a dlouhodobých vkladů přijatých od nerezidentů. 
Mírným čistým přílivem skončila i pozice podnikového sektoru, zatímco sektor vlády vykázal 
mírný čistý odliv. Rezervní aktiva se ve čtvrtém čtvrtletí v důsledku kladného salda transakcí 
pro klienty ČNB zvýšila o 29,7 mld. Kč.

4 Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy

Celková inflace se v dosavadním průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 držela na nízkých, avšak 
kladných hodnotách, když v prvních dvou měsících roku dosáhla 0,1 %. To bylo v únoru jen 
lehce nad prognózou. Regulované ceny na počátku roku slabě vzrostly, zatímco prognóza 
očekávala jejich lehký pokles. Výraznější oproti predikci byl meziroční pokles cen potravin, 
mírněji naopak klesaly ceny pohonných hmot. Korigovaná inflace bez pohonných hmot se 
dále lehce zvýšila, a to zhruba v souladu s prognózou. Dovozní ceny v lednu klesaly oproti 
prognóze pomaleji, ceny průmyslových výrobců za leden a únor vykázaly snížení zhruba 
v souladu s prognózou a pokles zemědělských výrobců byl o něco výraznější. Rizika prognózy 
čisté inflace pro nejbližší měsíce jsou zhruba vyrovnaná, když je protiinflační riziko vývoje 
cen potravin kompenzováno proinflačním rizikem vývoje cen pohonných hmot. Přehodnocení 
výhledu regulovaných cen pak bilanci rizik prognózy celkové inflace posouvá pro letošní rok 
nepatrně proinflačním směrem, zatímco v příštím roce může mít proinflační vliv případné 
zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. 
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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 lednu i únoru letošního roku zůstala na hodnotě 0,1 %, 
zaznamenané již v prosinci loňského roku. Byla přitom zhruba v souladu s prognózou, která 
očekávala v lednu inflaci rovněž ve výši 0,1 % a v únoru pak meziroční stagnaci cenové 
hladiny. Regulované ceny na počátku letošního roku slabě rostly, zatímco prognóza očekávala 
jejich lehký pokles. To bylo dáno zejména slabším než předpokládaným průsakem nízkých 
tržních cen energetických komodit do životních nákladů domácností. I pokles cen pohonných 
hmot byl oproti prognóze mírnější, když se v únoru již začal v koncových cenách projevovat 
obnovený nárůst světových cen ropy. Naopak hlubší byl oproti prognóze pokles cen potravin, 
které však již vykazují meziměsíční nárůst, a postupně tak zmírňují svůj meziroční pokles 
způsobený loňskou nadprůměrnou úrodou a vlivem sankcí ze strany Ruska. Korigovaná 
inflace bez pohonných hmot byla zhruba v souladu s prognózou, přičemž lehce zrychlil růst 
obou jejích složek.

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

       meziročně v % dopad odchylky

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

Index spotřebitelských cen 0.0 0.1 0.05

Regulované ceny -0.2 0.2 0.06

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 0.3 0.00

Čistá inflace -0.3 -0.2 -0.01

Z toho:

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0.4 -0.8 -0.11

Korigovaná inflace bez PH 1.1 1.2 0.04

Ceny pohonných hmot - čisté -19.8 -17.1 0.05

Měnověpolitická inflace -0.2 -0.1

únor 2015
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Regulované ceny na počátku roku slabě rostly (0,2 %), zatímco prognóza předpokládala 
jejich pokles ve stejném rozsahu. Ceny plynu pro domácnosti meziročně rostly oproti 
prognóze výrazněji (4 %), když dodavatelé plně promítli zvýšení regulované složky ceny 
plynu a naopak nezohlednili pokračující pokles ceny jeho komoditní složky. Jen mírně 
poklesly ceny elektrické energie (-0,3 %), když se pokles cen silové energie z minulého roku 
jen částečně promítl do koncových cen.17 Mírně vyšší oproti prognóze byl i růst vodného 
(3,4 %) a stočného (2,9 %). Naopak mírně hlubší pokles cen nastal v oddíle zdravotnictví 
(-17,3 %), kde byly dle očekávání zrušeny zbylé regulační poplatky kromě poplatku za 
pohotovost. Mírně nižší než očekávaný růst byl na počátku roku zaznamenán u cen tepla 
(v únoru 1,2 %), dopravy (0,3 %) a stravování (1,3 %). Pro zbytek letošního roku se tak 
výhled regulovaných cen celkově posouvá směrem k mírnějšímu poklesu (v průměru za celý 
rok -1,2 %, oproti -2,5 % v 1.SZ), a to kombinovaným vlivem lehce vyšších pozorovaných 
dat na počátku roku a přehodnocením výhledu komoditní složky ceny plynu k vyšším 
korunovým hodnotám v souvislosti s vyšším výhledem cen zemního plynu a slabším kurzem 
koruny vůči dolaru. Regulované ceny plynu by tak v souhrnu měly v letošním roce klesnout 
o 3,5 %, zatímco prognóza předpokládala jejich pokles o 9,6 %. Pro rok 2016 se pak 
meziroční růst regulovaných cen posouvá k mírně slabším hodnotám (0,7 %), a to zejména 
vlivem srovnávací základny z důvodu slabších očekávaných poklesů v letošním roce.

Příspěvek primárních dopadů změn nepřímých daní do celkové meziroční inflace činil 
v souladu s prognózou v lednu 0,2 a v únoru 0,3 procentního bodu. Odrážel přitom nyní již 
úplný kumulovaný dopad dvou loňských vln harmonizačního zvyšování spotřební daně na 
tabákové výrobky. Zároveň se v cenách podle očekávání projevilo zavedení druhé snížené 
sazby DPH na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu ve výši 10 % od ledna letošního 
roku. Ve fázi vládního návrhu (zatím nezapracovaného do prognózy) jsou další úpravy 
spotřební daně na tabákové výrobky pro roky 2016, 2017 a 2018. Uvažované zvýšení daně 
s platností od ledna 2016 by mělo mít v případě schválení dopad 0,2 p.b. do celkové inflace. 
Následující dvě vlny zvyšování spotřební daně pro roky 2017 a 2018 mají každá odhadovaný 
dopad necelých 0,1 p.b. do celkové inflace, který však leží za horizontem stávající 
prognózy.18

V prvním čtvrtletí letošního roku pokračoval meziroční pokles cen potravin, nápojů 
a tabáku. Lednový pokles ve výši -1,0 % se v únoru lehce zmírnil na -0,8 %, ale stále zůstal 
výraznější oproti prognóze z minulé SZ. V koncových cenách potravin se již začal projevovat 
na konci loňského roku obnovený meziměsíční růst cen zemědělských výrobců. Rizika 
prognózy cen potravin se však nadále koncentrují na protiinflační straně, a to souběžným 
působením nižších pozorovaných dat a mírného přehodnocení zahraničních výhledů cen 
zemědělských komodit směrem dolů. 

                                                          
17 Novela energetického zákona, která je v současnosti předložena ke schválení v PSP České republiky, obsahuje 

změnu v účtování poplatků za obnovitelné zdroje energie. Celkový cenový dopad této novely by měl být 
z pohledu domácností zhruba neutrální. S přesným výpočtem cenového dopadu je ale nutné počkat na 
konečnou podobu novely, která v současném stavu obsahuje více než 300 pozměňovacích návrhů a nejistý je 
i termín účinnosti, který by podle závazků ČR vůči EU měl být nejpozději 1. ledna 2016.

18 Česká republika je povinna plnit požadavek minimální výše spotřební daně v ekvivalentu 90 eur na 1000 kusů 
cigaret. Vládní návrh na zvyšování spotřební daně na cigarety a další tabákové výrobky pro rok 2016 
zohledňuje současný slabší kurz koruny s tím, že navrhovaná úprava spotřební daně z cigaret pro rok 2016 
vyhovuje výše uvedenému závazku až do kurzu oslabenému na hodnotu 28 CZK/EUR. Návrh na další 
zvyšování této daně na roky 2017 a 2018 míří nad rámec povinné minimální výše daně ze strany EU, a je tak 
spíše veden snahou navýšit daňové příjmy.
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Ceny potravin (mzr. v %)     Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %) 

Ceny pohonných hmot (mzr. v %) 

Korigovaná inflace bez pohonných hmot se na počátku letošního roku v souladu 
s prognózou dále lehce zvýšila, když v obou měsících dosáhla 1,2 %. Za jejím nárůstem stálo 
lehké zrychlení růstu cen ve skupině ostatních obchodovatelných statků (bez potravin 
a pohonných hmot), který dosáhl 0,6 %, a odrážel tak slabší kurz koruny vůči euru 
a americkému dolaru. Nepatrně zrychlil i růst cen neobchodovatelných statků (v lednu 1,6 %, 
v únoru 1,5 %), ve kterém se projevoval pokračující růst ekonomické aktivity. Rizika 
krátkodobého výhledu korigované inflace bez pohonných hmot tak jsou zhruba vyrovnaná, 
když je výraznější protiinflační působení nižších zahraničních cen kompenzováno slabším 
kurzem vůči americkému dolaru a nepatrně vyšším pozorovaným růstem tržních cen bez 
pohonných hmot a potravin.

Ceny pohonných hmot na počátku letošního roku výrazně prohloubily svůj meziroční pokles 
(v lednu -14,0 %, v únoru -17,1 %), a s několikaměsíčním zpožděním tak reagovaly na 
výrazný propad světových cen ropy a benzínu. Dle týdenních šetření ČSÚ a denních dat 
z platebních terminálů benzínových pump (CCS) však již v průběhu února došlo k obratu, 
když ceny pohonných hmot zareagovaly na dočasnou korekci světových cen ropy a oproti 
svému dnu ze začátku února vzrostly k 11.3. již o cca 6 %. Ceny pohonných hmot se tak 
nacházely nad prognózou z minulé SZ a rizika jejich dalšího vývoje jsou tak s dalším 
přispěním slabšího kurzu koruny vůči americkému dolaru a mírně vyšších cen ropy na 
proinflační straně.
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %)

4.2 Ostatní cenové okruhy

Dovozní ceny se ve čtvrtém čtvrtletí 2014 vyvíjely zhruba v souladu s prognózou. V lednu 
2015 pak poklesly meziročně o 1,7 %, což byl mírnější pokles oproti prognóze
(-2,9 %). K lednovému meziročnímu poklesu dovozních cen přispěl nejvíce propad dovozních 
cen energií, který dosáhl 26 % (příspěvek -3,2 p.b.). V menší míře dovozní ceny klesaly 
i vlivem klesajících cen dovážených potravin a neenergetických surovin (se shodným 
příspěvkem -0,2 p.b.). Proti tomu působil rostoucí příspěvek cen komodit s vyšším stupněm 
zpracování (příspěvek 1,6 p.b.), a to především vlivem pokračujícího meziročního růstu cen 
dovážených strojů a dopravních prostředků a průmyslového spotřebního zboží. Rostly rovněž 
ceny polotovarů, jejich příspěvek byl však oproti výrobkům s vyšším stupněm zpracování jen 
zhruba pětinový.

Ceny průmyslových výrobců v lednu a únoru meziročně klesaly tempy okolo 
-3,5 %. Tento vývoj je v průměru v souladu s predikcí z 1.SZ. Pokračující snižování cen 
průmyslových výrobců bylo dáno především prohloubením poklesu výrobních cen ve 
zpracovatelském průmyslu (v únoru na -4,4 %, příspěvek -3,5 p.b.). Z hlediska jednotlivých 
odvětví zpracovatelského průmyslu pokračoval v důsledku poklesu cen ropy propad cen 
výrobců koksu a rafinérských ropných produktů ze závěru loňského roku (příspěvek 
-2,3 p.b.). V menší míře byla cenová hladina ve zpracovatelském průmyslu ovlivněna rovněž 
snížením cen výrobců chemických látek a výrobků (-0,8 p.b.) a potravin a nápojů (-0,5 p.b.). 
Výrazně méně v porovnání s rokem 2014 snižoval ceny průmyslových výrobců pokles 
výrobních cen v odvětví elektřina, plyn a pára, které byly meziročně nižší o 0,8 %, a těžby 
a dobývání (pokles o 1,5 %). Naopak stejně jako v minulém roce pokračoval růst cen výrobců 
v odvětví vody a jejího zpracování (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 únoru lehce zmírnily svůj meziroční pokles na -8,8 %. 
V rostlinné výrobě pokles cen zvolnil na -10,1 %, když klesly zejména ceny brambor 
o 41,7 %, ovoce o 17,5 %, čerstvé zeleniny o 17,0 % a dále váhově významné ceny olejnin 
a obilovin. V živočišné výrobě se naproti tomu pokles cen prohloubil na -7,6 %, a to 
v důsledku poklesu cen jatečných prasat o 14,7 % a mléka o 11,5 %. V porovnání 
s prognózou z 1.SZ, předpokládající v prvním čtvrtletí snížení cen zemědělských výrobců 
o 8 %, byl jejich vykázaný pokles za leden i únor o něco výraznější. Tržní výhledy agrárních 
komodit na světových trzích sice očekávají i nadále pozvolný růst cen, jejich hladina se ale od 
zpracování 1.SZ posunula níže. Za tím je přehodnocení odhadů světové produkce a zásob 
směrem nahoru, pokles cen energií, silný kurz USD a s tím spojené snížení či odložení 
poptávky. Rizika stávající prognózy cen zemědělských výrobců tak jdou protiinflačním 
směrem.
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5  Peníze a úvěry

Roční míra růstu peněžního agregátu M2 se na počátku letošního roku dále mírně zvýšila, 
přičemž k ní přispívají vysoce likvidní jednodenní vklady domácností i podniků. Na straně 
aktiv bank se na vyšší dynamice peněžní zásoby podílel zejména mírně rychlejší růst 
domácích úvěrů. Naopak čistá zahraniční aktiva začala meziročně klesat mimo jiné i vlivem 
zvýšeného zájmu investorů o zahraniční dluhové cenné papíry. Roční míra růstu úvěrů 
nefinančním podnikům zůstává nízká a kolísavá. Úvěry domácnostem naopak rostou stabilním 
tempem. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům se lehce zvýšily, 
sazby z nových úvěrů na bydlení setrvaly v blízkosti svých historických minim.    

5.1  Peníze

Dynamika peněžního agregátu M2 pozvolna zrychluje. Roční míra růstu M2 se v lednu 2015 
čtvrtý měsíc v řadě zvýšila a dosáhla 4,9 %. Na straně aktiv bank vývoj M2 odrážel mírné 
zrychlení růstu úvěrů soukromému sektoru a čistého úvěru vládě při současném poklesu 
čistých zahraničních aktiv. Ten odrážel v posledním období zvýšený zájem tuzemských 
investorů (zejména finančních institucí a domácností) o nerezidentské dluhové cenné papíry
a odliv podnikových zdrojů prostřednictvím splátek úvěrů. Roční míra růstu M3 dosáhla 
v lednu 5,6 % a byla o více než jeden procentní bod nad průměrem eurozóny. Ve čtvrtém 
čtvrtletí 2014 peněžní zásoba rostla poprvé v loňském roce vyšším tempem než nominální 
HDP, což se projevilo v obnovení poklesu rychlosti obratu peněz. Dynamika M2
je na počátku prvního čtvrtletí 2015 nad stávající prognózou, která pro celé čtvrtletí očekává 
růst M2 v blízkosti 4 %. Podle stávající prognózy bude tento peněžní agregát růst obdobným
tempem i v dalším průběhu letošního roku. V roce 2016 se dynamika M2 zvýší, a to vlivem 
návratu inflace k cíli při dalším mírném urychlení růstu ekonomické aktivity a přetrvávajících 
nízkých úrokových sazbách. 

Preference likvidity přispívala v podmínkách nízkých úrokových sazeb a nízké inflace 
k robustní dynamice vysoce likvidních peněz zahrnutých v peněžním agregátu M1, a to 
prostřednictvím jednodenních vkladů domácností i podniků a v menší míře i oběživa. V lednu 
se však roční míra růstu M1 nepatrně snížila a naopak se zmírnil pokles termínovaných 
vkladů. Ze sektorového hlediska k růstu M2 přispívaly vklady domácností a nefinančních 
podniků, i když tempa jejich růstu se v lednu snížila. Pokles vkladů finančních neměnových 
institucí se zmírnil. Podíl cizoměnových vkladů na celkových rezidentských vkladech 
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v posledním období pozvolna rostl (a to u všech uvedených sektorů), stále však dosahuje jen
zhruba 10 % (oproti cca 8 % v závěru roku 2013).

5.2  Úvěry

Roční míra růstu úvěrů soukromému sektoru se lehce zvýšila a v lednu 2015 dosáhla 4,6 %. 
K růstu úvěrů přispívaly úvěry domácnostem i podnikům. Objem úvěrů nefinančním 
podnikům však meziročně vzrostl jen o 1,3 %. Dynamika podnikových úvěrů tak zůstává 
nízká a rozkolísaná. Rostly úvěry s delší splatností, zatímco krátkodobé úvěry financující 
obvykle provozní kapitál ve většině odvětví klesaly. Investiční úvěry představující zhruba 
polovinu celkových podnikových úvěrů se v lednu zvýšily o 0,7 %. K tomu přispíval 
především růst úvěrů průmyslu (zpracovatelskému průmyslu a energetice) při propadu úvěrů 
podnikům zabývajících se činnostmi v oblasti nemovitostí (tj. odvětví, které se v posledním 
období významně podílí na zvýšené volatilitě podnikových úvěrů). Měsíční toky podnikových
úvěrů byly po výrazně kladných hodnotách zaznamenaných v závěru loňského roku v lednu 
2015 prakticky nulové. Vývoj objemu úvěrů je dle Šetření úvěrových podmínek bank 
podporován uvolňováním úvěrových standardů ze strany bank, ke kterému dochází zejména 
v důsledku konkurenčního tlaku. 

Zájem českých podniků o úvěry v cizí měně přetrvává. Podíl cizoměnových úvěrů, které 
využívají zejména developeři a exportující podniky jako formu přirozeného zajištění proti 
kurzovému riziku, na celkových podnikových úvěrech dosáhl cca 22 %, a pohybuje se tak 
nad svým dlouhodobým průměrem. Roční míra růstu těchto úvěrů očištěná o kurzové a jiné 
netransakční vlivy však v posledním období značně zpomalila na 1,5 % (oproti svému vrcholu 
ve výši cca 18 % v závěru roku 2013). Výrazný nárůst korunových a cizoměnových úvěrů 
pokračoval u finančních neměnových institucí (zejména u finančních zprostředkovatelů), 
kde růst celkových úvěrů dosáhl zhruba 26 %. Podíl cizoměnových úvěrů se v tomto 
segmentu úvěrového trhu zvýšil na necelou třetinu. 

Roční míra růstu úvěrů domácnostem se po předchozím zpomalení v lednu 2015 slabě 
zvýšila na 4,7 %. Úvěry na bydlení rostly mírně vyšším tempem (5,8 %). Dynamika hypoték 
se výrazněji neměnila, pokles úvěrů ze stavebního spoření se zmírnil. Ve čtvrtém čtvrtletí 
2014 růst investic do obydlí nepatrně zpomalil (cca na 1 % ve stálých cenách a cca 2 % 
v běžných cenách) a nabídkové ceny nemovitostí se meziročně zvyšovaly pouze v Praze, 
zatímco ve zbytku ČR se jejich růst zastavil. Počet zahájených bytů se zvýšil o cca 12 %. 
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Objem spotřebitelských úvěrů vzrostl o 1,9 % a z hlediska financování růstu spotřeby 
je jeho význam relativně nízký. Zadluženost domácností v cizí měně zůstává okrajová. 

Dynamika nově poskytnutých korunových úvěrů nefinančním podnikům se v posledním 
období meziročně zvýšila (na cca 13 %). Oživení těchto úvěrů koresponduje dle Šetření 
úvěrových podmínek s růstem poptávky po financování fixních investic, provozu a fúzí 
podniků. U domácností nové úvěry na bydlení meziročně rostou dvouciferným tempem. Ve 
struktuře nových úvěrů na bydlení dosahuje podíl refinancovaných úvěrů a ostatních nových
ujednání o stávajících úvěrech 46 %. Meziroční růst nových spotřebitelských úvěrů kolísá 
okolo 5 %.  

Úvěry soukromému sektoru v eurozóně oživují, jejich roční míra růstu dosáhla 0,5 % 
(leden 2015). To odráželo slabě vyšší růst úvěrů domácnostem (0,9 %) a zmírnění poklesu 
podnikových úvěrů (na -0,9 %). Dle aktuálních výsledků Šetření úvěrových podmínek došlo 
v eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí 2014 k dalšímu uvolnění úvěrových standardů. V uvolňování 
standardů se projevovaly nižší náklady financování a vývoj bilancí bank eurozóny a dále 
konkurenční tlak. Poptávka podniků a domácností po úvěrech rostla (u podniků poprvé 
od roku 2011 i vlivem financování fixních investic). Zavedení zacílených dlouhodobých 
refinančních operací ECB (TLTROs) by mělo nabídku úvěrů dále podpořit (viz The Euro 
Area Bank Lending Survey, January 2015). 
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5.3  Klientské úrokové sazby

Klientské úrokové sazby se v posledním období vyvíjely diferencovaně. Nominální sazby 
z úvěrů domácnostem se snižovaly, zatímco sazby z podnikových úvěrů lehce vzrostly. 
To bylo doprovázeno stagnací 3M PRIBORu a poklesem výnosu desetiletého vládního 
dluhopisu, který v únoru 2015 dosáhl 0,4 %. Reálné klientské úrokové sazby z pohledu 
ex ante se při nižších inflačních očekáváních většinou výrazně zvýšily. Ex ante reálná 
úroková sazba dosáhla v lednu 2015 u podnikových úvěrů 0,9 %, u úvěrů na bydlení 1,4 % 
a u spotřebitelských úvěrů 11,6 %. Reálná úroková sazba z krátkodobých vkladů domácností 
s dohodnutou splatností zůstala záporná ve výši -0,2 %, sazba z vkladů s dohodnutou 
splatností nad dva roky vzrostla na 0,6 %.

Úroková sazba z korunových úvěrů nefinančním podnikům se v lednu 2015 v nominálním 
vyjádření obdobně jako v předchozích několika měsících lehce zvýšila a v průměru se 
pohybovala mírně nad 2 %. Vzrostly sazby s krátkodobými fixacemi. Úroková sazba 
z malých úvěrů činila 3 % a sazba z velkých úvěrů 2,2 %. Rozpětí mezi těmito sazbami 
zůstává pod svým dlouhodobým průměrem. Spready krátkodobých klientských a tržních 
sazeb se mírně zvýšily. Úroková sazba z nových eurových podnikových úvěrů aktuálně 
dosahuje obdobné úrovně jako z korunových úvěrů. Sazby z eurových úvěrů v posledním 
období rovněž slabě vzrostla na 2,3 %. V eurozóně úrokové sazby z podnikových úvěrů po 
předchozím snížení v lednu přetrvávaly na obdobné úrovni jako v ČR (2,4 %). 

U domácností se průměrná úroková sazba z úvěrů na bydlení v nominálním vyjádření
pohybovala lehce pod 3 % (u hypoték setrvala na historickém minimu 2,6 %). V její struktuře 
se v lednu slabě snížily sazby s krátkou fixací, zatímco některé sazby s delšími fixacemi 
nepatrně vzrostly (zejména vlivem růstu podílu nových ujednání ke stávajícím smlouvám 
majících obvykle vyšší sazbu oproti novým a refinancovaným úvěrům). Sazba z úvěrů s fixací 
od jednoho roku do pěti let, jež mají největší podíl na celkových úvěrech na bydlení, 
přetrvávala na úrovni 2,7 % a byla nejnižší ze všech fixací sazeb. V únoru 2015 podle 
Hypoindexu sazba z hypoték slabě poklesla především v důsledku konkurenčního tlaku. 
Rozpětí klientských a tržních sazeb se u krátkodobých sazeb z úvěrů na bydlení dále nepatrně 
snížilo, u celkové sazby z úvěrů na bydlení a výnosu desetiletého vládního dluhopisu naopak 
rostlo zejména vlivem lednového poklesu výnosu vládního dluhopisu. V eurozóně se sazba 
z úvěrů na bydlení dále lehce snížila a dosahuje obdobné výše jako v ČR (2,4 %). Úroková 
sazba ze spotřebitelských úvěrů v ČR na počátku letošního roku poklesla na 13,3 %. 

Úrokové sazby z úvěrů nefinančním
podnikům (nové obchody, v %)

Úrokové sazby z úvěrů domácnostem
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Úrokové sazby z klientských vkladů naznačují snahu bank o jejich zatraktivnění. Zatímco 
sazby z jednodenních vkladů podniků a domácností se pozvolna snížily na 0,1 % a 0,3 %, 
sazby ze spořících krátkodobých a dlouhodobých vkladů domácností v nominálním vyjádření 
dále mírně vzrostly, a to na 1,3 %, resp. 2,2 %. Sazba z vkladů domácností s výpovědní 
lhůtou do tří měsíců dosáhla 1,7 %. V eurozóně sazby ze spořících vkladů domácností rovněž 
nepatrně rostly a pohybují se v blízkosti sazeb v ČR.  

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

V dosavadním průběhu prvního čtvrtletí 2015 byly úrokové sazby na peněžním trhu stabilní, 
sazby s delší splatností se při kolísavém vývoji celkově téměř nezměnily. Sazba 3M PRIBOR 
odpovídá prognóze; kurz koruny je v průměru jen slabě silnější, v posledním období se však 
viditelně vzdálil od předpokladu prognózy. 

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 18.3.) činila 0,3 %, 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 zhruba stabilitu sazeb 3M PRIBOR minimálně v ročním horizontu, 
tj. aktuálně do prvního čtvrtletí 2016. To odpovídá očekávané stabilitě měnověpolitických 
úrokových sazeb přinejmenším do stejné doby a zachování prémie na peněžním trhu poblíž 
její aktuální výše. V celém horizontu se tak tržní výhled pohybuje nepatrně pod trajektorií 
úrokových sazeb ze stávající prognózy ČNB (viz graf v části I.2 Prognózy ostatních institucí). 
Domácí úrokové sazby s delší splatností se během února mírně zvýšily, a korigovaly tak 
znatelný pokles ze závěru minulého a začátku letošního roku. Částečně se tak odpoutaly od 
vývoje sazeb v eurozóně, které se nadále udržovaly na nízkých úrovních v souvislosti 
s očekávaným zahájením nákupů vládních a kvazivládních dluhopisů. V USA se v průběhu 
února dlouhodobé sazby také posunuly mírně výše, když po zveřejněných příznivých údajích 
z trhu práce zesílila očekávání na dřívější zvýšení základních sazeb Fedu. Počátkem března se 
domácí sazby s delší splatností opět mírně snížily, pravděpodobně v důsledku zvýšeného 
zájmu zahraničních investorů o výše úročená (ve srovnání s eurozónou) tuzemská aktiva. 

I/15 – prognóza I/15 – skut. a)
18.3. – skut.

3M PRIBOR 0,3 0,3 0,3
Kurz – CZK/EUR 27,8 27,7 27,3
a)  průměr za čtvrtletí do 18.3.2015
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O tom svědčí i výrazný převis poptávky (včetně poptávky ze zahraničí) ve dvou 
březnových primárních aukcích státních dluhopisů. Celkově se domácí sazby s delší splatností 
od únorového měnového zasedání bankovní rady ČNB téměř nezměnily. Výnosy státních 
dluhopisů se splatností do 10R se tak pohybují pod, resp. poblíž 0,5 %, sazby IRS pod 0,8 %. 

2  Devizový kurz

V dosavadním průběhu prvního čtvrtletí 2015 činila průměrná hodnota kurzu koruny vůči 
euru 27,7 CZK/EUR, což představovalo meziroční oslabení koruny o 1,0 % a mezičtvrtletní 
oslabení o 0,3 %. Na počátku čtvrtletí se koruna pohybovala kolem 27,7 CZK/EUR. 
V průběhu první poloviny ledna rychle oslabila až na 28,3 CZK/EUR. Poté však začala 
nejprve rychle a posléze pozvolněji korigovat až na 27,3 CZK/EUR na přelomu první a druhé 
březnové dekády. Oproti prognóze z 1.SZ na první čtvrtletí 2015 (27,8 CZK/EUR) byla 
koruna zatím v průměru silnější o 0,3 %.

Na měnových trzích došlo v dosavadním průběhu prvního čtvrtletí 2015 k prudkému 
oslabování eura vůči prakticky všem ostatním směnitelným měnám (oslabení vůči 
americkému dolaru, čínskému renmimbi, japonskému jenu a švýcarskému franku přesáhlo 
10 %). Proti euru poměrně výrazně posílil dokonce i ruský rubl. Posilování české koruny vůči 
euru patřilo k nejmírnějším (nižší bylo i ve srovnání s ostatními středoevropskými měnami). 

Vývoj nominálního kurzu CZK/EUR

Rychlé oslabování koruny na počátku čtvrtletí bylo vyvoláno očekáváním trhů ohledně 
možnosti zvýšení hladiny kurzového závazku centrální banky, zejména pod vlivem informací 
o cenovém vývoji pohybujícím se na hraně deflace. Komentáře členů BR o pozitivním vlivu 
vnějšího nabídkového šoku (pokles cen energií, zejména ropy) na reálný ekonomický vývoj, 
jehož dočasným důsledkem bude výrazná odchylka inflace od inflačního cíle, která však bude 
ČNB tolerována, vedly k návratu kurzu k hodnotám kolem 27,6 CZK/EUR. Další posílení 
koruny bylo vyvoláno komentáři prezidenta republiky ohledně zúžení výběru budoucích členů 
BR jen na stoupence silné koruny, nečekaným opuštěním kurzového závazku centrální 
bankou Švýcarska a kvantitativním uvolňováním ze strany ECB. Ve sledovaném období 
nadále nedocházelo k faktickým intervencím ČNB na devizových trzích. Objevují se však 
informace, že by trh mohl v dohledné době testovat připravenost ČNB bránit kurzový 
závazek. 




































