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Česká národní banka ——— Seznam tematických článků publikovaných v Globálním ekonomickém výhledu ——— květen 2023 

2023 
 

 Vydání 

Evropský trh se zemním plynem během energetické krize 

(Jan Hošek) 
2023-05 

Inverzní výnosová křivka: ekonomická recese na obzoru 

(Martin Motl) 
2023-04 

Regionální sentiment středoevropských měn v globálním kontextu 

(Soňa Benecká a Petr Polák) 
2023-03 

Na křižovatce změn: Digitální ekonomika 5G jako brána do budoucnosti 

(Michaela Ryšavá) 
2023-02 

Ovlivňuje plošnost a razance zpřísnění měnových podmínek jejich dopad na globální ekonomiku? 

(Soňa Benecká, Martin Kábrt, Luboš Komárek a Petr Polák) 
2023-01 

 

 

  

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Inverzni-vynosova-krivka-ekonomicka-recese-na-obzoru/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Regionalni-sentiment-stredoevropskych-men-v-globalnim-kontextu/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Na-krizovatce-zmen-Digitalni-ekonomika-5G-jako-brana-do-budoucnosti/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Ovlivnuje-plosnost-a-razance-zprisneni-menovych-podminek-jejich-dopad-na-globalni-ekonomiku/
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2022 
 

 Vydání 

Pohonné hmoty v Evropě – co říkají data o jejich spotřebě 

(Petr Polák) 
2022-12 

Dlouhodobé dopady vysokých cen energií: Kdo nakonec vydělá? 

(Oxana Babecká Kucharčuková a Jan Brůha) 
2022-11 

Hyperinflace je jiná liga 

(Martin Kábrt) 
2022-10 

Jak přispělo zdražování firem ke dnešní inflaci v eurozóně? 

(Soňa Benecká) 
2022-09 

Devizové trhy v éře FinTechu 

(Alexis Derviz) 
2022-08 

Současné trendy makroekonomického modelování v centrálních bankách s přihlédnutím k 

turbulentní povaze aktuálních událostí 

(Jaromír Tonner) 

2022-07 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný a Petr Polák) 
2022-06 

Ekonomické dopady případného zastavení dodávek energetických surovin z Ruské federace do 

Evropy 

(Martin Motl, Luboš Komárek, Jan Hošek a Soňa Benecká) 

2022-05 

V rytmu hudebního průmyslu 

(Michaela Ryšavá) 
2022-04 

Vývoj na evropském trhu se zemním plynem 

(Jan Hošek) 
2022-03 

Kontejnerová lodní doprava v době koronavirové 

(Milan Frydrych) 
2022-02 

Rizika dvojích deficitů exportně orientovaných evropských ekonomik 

(Luboš Komárek a Petr Polák) 
2022-01 

 

 

  

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Pohonne-hmoty-v-Evrope-co-rikaji-data-o-jejich-spotrebe/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Dlouhodobe-dopady-vysokych-cen-energii-Kdo-nakonec-vydela/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Hyperinflace-je-jina-liga/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Jak-prispelo-zdrazovani-firem-k-dnesni-inflaci-v-eurozone
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Devizove-trhy-v-ere-FinTechu/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Soucasne-trendy-makroekonomickeho-modelovani-v-centralnich-bankach/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Soucasne-trendy-makroekonomickeho-modelovani-v-centralnich-bankach/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Rocni-vyhodnoceni-predpovedi-obsazenych-v-GEVu/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Ekonomicke-dopady-pripadneho-zastaveni-dodavek-energetickych-surovin-z-Ruske-federace-do-Evropy/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Ekonomicke-dopady-pripadneho-zastaveni-dodavek-energetickych-surovin-z-Ruske-federace-do-Evropy/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/V-rytmu-hudebniho-prumyslu
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Vyvoj-na-evropskem-trhu-se-zemnim-plynem/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Kontejnerova-lodni-doprava-v-dobe-koronavirove/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Rizika-dvojich-deficitu-exportne-orientovanych-evropskych-ekonomik/
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2021 
 

 Vydání 

Evropský plán obnovy a jeho význam pro budoucnost evropské integrace 

(Martin Kábrt a Pavla Netušilová) 
2021-12 

Zahraniční obchod Evropské unie v průběhu pandemické krize? 

(Oxana Babecká Kucharčuková a Jan Brůha) 
2021-11 

Konec éry LIBORů na finančních trzích: Co bude dál? 

(Petr Polák) 
2021-10 

Modelování dopadů klimatické změny na světovou ekonomiku: Stagflační šok na obzoru 

(Martin Motl a Jaromír Tonner) 
2021-09 

Nedostatek materiálů a komponent jako faktor omezující výrobu a zvyšující ceny 

(Soňa Benecká) 
2021-08 

Výhled a omezení decentralizovaných financí: Je interoperabilita blockchainů jediným handicapem? 

(Alexis Derviz) 
2021-07 

Výhledy v pandemickém roce 2020 – kam kráčí světové ekonomiky 

(Filip Novotný a Petr Polák) 
2021-06 

Vyhodnocení dopadů pandemie na hlavní ekonomiky světa: Krize nabídky nebo poptávky? 

(Jan Brůha, Martin Motl a Jaromír Tonner) 
2021-05 

Balancování na hraně: brexit a finanční služby 

(Michaela Ryšavá) 
2021-04 

Jak úspěšné jsou předpovědi cen ropy? 

(Jan Hošek) 
2021-03 

Soumrak BIT: nejistá budoucnost správy mezinárodních investic 

(Martin Kábrt) 
2021-02 

Síť národních AMC – příspěvek k řešení dědictví finanční a koronavirové krize? 

(Luboš Komárek a Petr Polák) 
2021-01 

 

 

  

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Evropsky-plan-obnovy-a-jeho-vyznam-pro-budoucnost-evropske-integrace/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Zahranicni-obchod-Evropske-unie-v-prubehu-pandemicke-krize/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Konec-ery-LIBORu-na-financnich-trzich-Co-bude-dal/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Modelovani-dopadu-klimaticke-zmeny-na-svetovou-ekonomiku-Stagflacni-sok-na-obzoru/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Nedostatek-materialu-a-komponent-jako-faktor-omezujici-vyrobu-a-zvysujici-ceny/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Vyhled-a-omezeni-decentralizovanych-financi-Je-interoperabilita-blockchainu-jedinym-handicapem/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Vyhledy-v-pandemickem-roce-2020-kam-kraci-svetove-ekonomiky/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Vyhodnoceni-dopadu-pandemie-na-hlavni-ekonomiky-sveta-Krize-nabidky-nebo-poptavky/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Balancovani-na-hrane-brexit-a-financni-sluzby/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Jak-uspesne-jsou-predpovedi-cen-ropy/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Soumrak-BIT-nejista-budoucnost-spravy-mezinarodnich-investic/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Sit-narodnich-AMC-prispevek-k-reseni-dedictvi-financni-a-koronavirove-krize/
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2020 
 

 Vydání 

Vývoj spotřebitelských a průmyslových cen v koronavirovém roce 2020 

(Petr Polák a Filip Novotný) 
2020-12 

Boj pandemie COVID-19 vs. letecká doprava má prozatím jasného vítěze: čelíme historické změně? 

(Michaela Ryšavá) 
2020-11 

Mezinárodní obchod se zbožím v čase nástupu koronavirové pandemie z pohledu ekonomických 

regionů 

(Ladislav Prokop) 

2020-10 

Příběh dvou krizí: Brzké srovnání mezinárodního obchodu a ekonomické aktivity v zemích Evropské 

unie 

(Oxana Babecká Kucharčuková a Jan Brůha) 

2020-09 

Trh s uhlím a jeho budoucnost 

(Jan Hošek) 
2020-08 

Nástroje regulace hypotečních úvěrů ve světě 

(Petr Polák a Luboš Komárek) 
2020-07 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný) 
2020-06 

Reakce fiskální politiky na COVID-19 aneb jak z krize rychle ven 

(Petr Polák, Luboš Komárek, Pavla Netušilová a Ivana Polášková) 
2020-05 

Dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku 

(Martin Motl) 
2020-04 

Stablecoins – brána mezi světem kryptoaktiv a konvenčních aktiv? 

(Alexis Derviz) 
2020-03 

Regionální rozdíly ve vybraných zemích EU 

(Luboš Komárek a Jan Babecký) 
2020-02 

Alternativní pohled na Čínu ze satelitů 

(Soňa Benecká a Tomáš Adam) 
2020-01 

 

 

  

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Vyvoj-spotrebitelskych-a-prumyslovych-cen-v-koronavirovem-roce-2020/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Boj-pandemie-COVID-19-vs.-letecka-doprava-ma-prozatim-jasneho-viteze-celime-historicke-zmene/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Mezinarodni-obchod-se-zbozim-v-case-nastupu-koronavirove-pandemie-z-pohledu-ekonomickych-regionu/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Mezinarodni-obchod-se-zbozim-v-case-nastupu-koronavirove-pandemie-z-pohledu-ekonomickych-regionu/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Pribeh-dvou-krizi-Brzke-srovnani-mezinarodniho-obchodu-a-ekonomicke-aktivity-v-zemich-Evropske-unie/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Pribeh-dvou-krizi-Brzke-srovnani-mezinarodniho-obchodu-a-ekonomicke-aktivity-v-zemich-Evropske-unie/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Trh-s-uhlim-a-jeho-budoucnost/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Nastroje-regulace-hypotecnich-uveru-ve-svete/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Rocni-vyhodnoceni-predpovedi-obsazenych-v-Globalnim-ekonomickem-vyhledu/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Reakce-fiskalni-politiky-na-COVID-19-aneb-jak-z-krize-rychle-ven/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Dopady-pandemie-COVID-19-na-svetovou-ekonomiku/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Stablecoins-brana-mezi-svetem-kryptoaktiv-a-konvencnich-aktiv/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Regionalni-rozdily-ve-vybranych-zemich-EU/
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/cnBlog-Alternativni-pohled-na-Cinu-ze-satelitu/
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2019 
 

 Vydání 

Rozvoj krátkodobého ubytování 

(Petr Polák) 
2019-12 

Zpomalování ekonomického růstu v Číně a jeho dopad na komoditní trhy 

(Jan Hošek) 
2019-11 

Propad automobilového trhu v Číně: hrozba v globálním měřítku? 

(Soňa Benecká) 
2019-10 

Modelování běžného účtu – dlouhodobé trendy a cyklické faktory 

(Oxana Babecká Kucharčuková a Jan Brůha) 
2019-9 

Jaké změny ve finančním zprostředkování dokáže přinést fintech? 

(Alexis Derviz) 
2019-8 

Macronovy reformy aneb Co vyhnalo do ulic žluté vesty? 

(Pavla Růžičková) 
2019-7 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný) 
2019-6 

Inverzní výnosová křivka v USA: Kolik času zbývá do recese? 

(Martin Motl) 
2019-5 

Devizové rezervy jako odraz vnějších vlivů a makroekonomických politik 

(Soňa Benecká a Luboš Komárek) 
2019-4 

S jak těžkou fiskální zátěží směřujeme do základního úrokového tábora? Velikost fiskálního a 

monetárního prostoru v zemích OECD 

(Luboš Komárek) 

2019-3 

Ceny průmyslových výrobců v eurozóně optikou cen ropy 

(Soňa Benecká) 
2019-2 

Inflace v eurozóně dosáhla inflačního cíle. Doběhli ale všichni stejně rychle? 

(Tomáš Adam a Filip Novotný) 
2019-1 

 

  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_12.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_11.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_10.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_09.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_08.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_07.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_06.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_05.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_04.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_03.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_03.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_02.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2019/gev_2019_01.pdf#page=14
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2018 
 

2018 Vydání 

Novodobá role zlata v devizových rezervách centrálních bank 

(Iveta Polášková a Luboš Komárek) 
2018-12 

Britská záhada produktivity: Proč téměř neroste? 

(Pavla Růžičková) 
2018-11 

Vývoj mezinárodního obchodu se zaměřením na EU 

(Oxana Babecká Kucharčuková a Jan Brůha) 
2018-10 

Trh se zkapalněným zemním plynem (LNG) 

(Jan Hošek) 
2018-9 

Ratingová hodnocení vysoce zadlužených zemí eurozóny 

(Jana Hanzlíková a Luboš Komárek) 
2018-8 

Kryptoaktiva vs. konvenční investice v době nízkých úrokových sazeb 

(Alexis Derviz) 
2018-7 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný) 
2018-6 

Podmínka nekryté úrokové parity v předpovědích Consensus Forecasts 

(Tomáš Adam a Filip Novotný) 
2018-5 

Heterogenita pokrizového vývoje v zemích EU 

(Oxana Babecká Kucharčuková a Jan Brůha) 
2018-4 

Proč je hotovost stále populární? Evidence ze zemí OECD 

(Michal Hlaváček, Luboš Komárek a Iveta Polášková) 
2018-3 

Vývoj stínových sazeb v USA ve světle Taylorova pravidla 

(Soňa Benecká) 
2018-2 

Nekonvenční měnová politika ECB a vývoj peněžních agregátů v eurozóně 

(Tomáš Adam) 
2018-1 

 

  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_12.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_11.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_10.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_09.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_08.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_07.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_06.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_05.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_04.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_03.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_02.pdf#page=14
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2018/gev_2018_01.pdf#page=14
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2017 
 

2017 Vydání 

Postavení dividend z přímých investic v platebních bilancích zemí Evropské unie 

(Ladislav Prokop) 
2017-12 

Ekonomické oživení a vývoj na trhu práce v USA 

(Soňa Benecká) 
2017-11 

Investiční pozice – souhrnný ukazatel čisté pozice země vůči zahraničí 

(Vladimír Žďárský) 
2017-10 

Fenomén reálného měnového kurzu: Co nám jeho vývoj sděluje o zemích Evropské unie? 

(Luboš Komárek) 
2017-9 

Brexit rok po referendu: Co bude dál? Predikce ekonomických dopadů 

(Pavla Břízová) 
2017-8 

Brexit rok po referendu: Dosavadní ekonomické dopady pro Spojené království 

(Pavla Břízová) 
2017-7 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný) 
2017-6 

Blíží se trh s ropou k rovnováze? 

(Jan Hošek) 
2017-5 

Rizika globálního ekonomického růstu pro střednědobý horizont 

(Iveta Polášková) 
2017-4 

Velikost reakčního prostoru měnové a fiskální politiky v zemích OECD 

(Luboš Komárek) 
2017-3 

Vliv (ne)konvenčních opatření na stínové sazby v eurozóně a USA 

(Soňa Benecká) 
2017-2 

Fenomén rovnovážných reálných úrokových sazeb – dočasnost nebo trvalost jejich poklesu? 

(Soňa Benecká, Pavla Břízová a Luboš Komárek) 
2017-1 

 

  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_12.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_11.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_10.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_09.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_08.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_07.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_06.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_05.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_04.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_03.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_02.pdf#page=15
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2017/gev_2017_01.pdf#page=15
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2016 
 

2016 Vydání 

Vliv zvýšeného počtu uprchlíků na německý trh práce 

(Milan Klíma) 
2016-12 

Vztah mezi vývojem ceny ropy Brent a kurzem amerického dolaru 

(Filip Novotný) 
2016-11 

Index cen průmyslových výrobců v EU 

(Iveta Polášková) 
2016-10 

Uzavírání mezery výstupu v zemích OECD v současném nízkoinflačním prostředí 

(Luboš Komárek) 
2016-9 

Sezónní cenové pohyby zemědělských komodit 

(Martin Motl) 
2016-8 

Inflační očekávání v USA: iluze propadu? 

(Soňa Benecká) 
2016-7 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný) 
2016-6 

Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání optikou souhrnných ukazatelů 

(Iveta Polášková) 
2016-5 

Jak ovlivňuje vývoj stavu globálních zásob ceny komodit? 

(Jan Hošek) 
2016-4 

Strategie Evropa 2020 – dojde svého naplnění? 

(Pavla Břízová) 
2016-3 

Změny globálních nerovnováh ve světové ekonomice 

(Luboš Komárek a Vladimír Žďárský) 
2016-2 

Životní cyklus přímých zahraničních investic na příkladu ČR 

(Filip Novotný) 
2016-1 

  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_12.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_11.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_10.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_09.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_08.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_07.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_06.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_05.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_04.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_03.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_02.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2016/gev_2016_01.pdf#page=13
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2015 
 

2015 Vydání 

Role Číny ve zpomalování mezinárodního obchodu 

(Oxana Babecká Kucharčuková) 
2015-12 

Zlaté rezervy centrálních bank 

(Iveta Polášková) 
2015-11 

Stínové úrokové sazby – alternativní kvantifikace nekonvenční měnové politiky 

(Soňa Benecká, Luboš Komárek a Filip Novotný) 
2015-10 

Ekonomické reformy indického premiéra Modiho 

(Pavla Břízová) 
2015-9 

Čínské renminbi v koši SDR: reálné či ne? 

(Soňa Benecká) 
2015-8 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný) 
2015-7 

Sezónní cenové pohyby na komoditních trzích 

(Martin Motl) 
2015-6 

Zhodnocení efektů kvantitativního uvolňování ve Spojených státech 

(Filip Novotný) 
2015-5 

Jak se měnil konsensus v Consensus Forecasts 

(Tomáš Adam a Jan Hošek) 
2015-4 

Postavení amerického dolaru ve světovém finančním systému 

(Luboš Komárek) 
2015-3 

Krizové a pokrizové zkušenosti s úvěry ve švýcarských francích mimo Švýcarsko 

(Alexis Derviz) 
2015-2 

Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR 

(Soňa Benecká a Jan Hošek) 
2015-1 

 

  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_12.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_11.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_10.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_09.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_08.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_07.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_06.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_05.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_04.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_03.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_02.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2015/gev_2015_01.pdf#page=13
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2014 
 

2014 Vydání 

Platnost Okunova zákona v zemích OECD a dalších ekonomikách 

(Oxana Babecká Kucharčuková a Luboš Komárek) 
2014-12 

Normalizace měnové politiky v USA 

(Soňa Benecká) 
2014-11 

Změny v přílivu přímých zahraničních investic a jejich výnosnosti v ČR a v zemích Střední Evropy 

(Vladimír Žďárský) 
2014-10 

Konkurenceschopnost a růst vývozu zboží ve vybraných středoevropských zemích 

(Oxana Babecká Kucharčuková) 
2014-9 

Vývoj a struktura zaměstnání na kratší pracovní dobu v evropském srovnání 

(Eva Hromádková) 
2014-8 

Budoucnost zemního plynu 

(Jan Hošek) 
2014-7 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný) 
2014-6 

Jak daleko mají země V-4 do Rakouska: Detailní pohled na úrovni CPL 

(Václav Žďárek) 
2014-5 

Heterogenita finančních podmínek v zemích eurozóny 

(Tomáš Adam) 
2014-4 

Dopady finanční krize na vývoj cenových úrovní v zemích Visegrádské skupiny 

(Václav Žďárek) 
2014-3 

Je hrozba deflace v eurozóně reálná?  

(Soňa Benecká a Luboš Komárek) 
2014-2 

Forward guidance - jako další nástroj centrálního bankovnictví? 

(Milan Klíma a Luboš Komárek) 
2014-1 

 

  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_12.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_11.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_10.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_09.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_08.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_07.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_06.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_05.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_04.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_03.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_0¨2.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2014/gev_2014_01.pdf#page=13
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2013 
 

2013 Vydání 

Financializace komodit a struktura účastníků na trzích komoditních futures 

(Martin Motl) 
2013-12 

Internacionalizace renminbi 

(Soňa Benecká) 
2013-11 

Fenomén nezaměstnanosti v období krize 

(Oxana Babecká a Luboš Komárek) 
2013-10 

Sucho a jeho vliv na ceny potravin a celkovou inflaci 

(Viktor Zeisel) 
2013-9 

Vliv globalizace na zvýšení odchylek mezi HDP a HNP ve vybraných zemích v posledních dvou 

dekádách 

(Vladimír Žďárský) 

2013-8 

Konkurenceschopnost a determinanty cestovního ruchu 

(Oxana Babecká) 
2013-7 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný) 
2013-6 

Vývoj cen bytů ve vybraných zemích a metropolích střední a východní Evropy 

(Michal Hlaváček a Luboš Komárek) 
2013-5 

Vybrané předstihové indikátory pro eurozónu, Německo a Spojené státy 

(Filip Novotný) 
2013-4 

Finanční stres ve vyspělých ekonomikách 

(Tomáš Adam a Soňa Benecká) 
2013-3 

Vývoj na trzích se zemním plynem 

(Jan Hošek) 
2013-2 

Ekonomický potenciál zemí BRIC 

(Luboš Komárek a Viktor Zeisel) 
2013-1 

 

  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_12.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_11.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_10.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_09.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_08.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_08.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_07.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_06.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_05.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_04.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_03.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_02.pdf#page=13
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2013/gev_2013_01.pdf#page=13
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2012 
 

2012 Vydání 

Trendy v globálním vývoji bilance služeb v letech 2005 – 2011 

(Ladislav Prokop) 
2012-12 

Ohlédnutí za výročním zasedáním Institutu pro mezinárodní finance 2012 

(Luboš Komárek) 
2012-11 

Vztah ceny ropy a základních makroekonomických veličin 

(Jan Hošek, Luboš Komárek a Martin Motl) 
2012-10 

Zahraniční cenné papíry držené americkými subjekty versus americké cenné papíry držené 

zahraničními subjekty: Jaký je trend? 

(Narcisa Kadlčáková) 

2012-9 

Změny v platební bilanci České republiky vyvolané světovou finanční krizí 

(Vladimír Žďárský) 
2012-8 

Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu 

(Filip Novotný) 
2012-7 

Ohlédnutí za jarním zasedáním Institutu pro mezinárodní finance 

(Filip Novotný) 
2012-6 

Přehled nejpoužívanějších komoditních indexů ve světě 

(Jan Hošek) 
2012-5 

Vývoj nesladěnosti cen nemovitostí ve světě 

(Michal Hlaváček a Luboš Komárek) 
2012-4 

Makrofinanční pojetí nesladěnosti cen aktiv 

(Luboš Komárek) 
2012-3 

Dluhopisový trh eurozóny během dluhové krize 

(Tomáš Adam a Soňa Benecká) 
2012-2 

Likviditní riziko na peněžním trhu eurozóny a operace ECB 

(Soňa Benecká) 
2012-1 

 

  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_12.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_11.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_10.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_09.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_09.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_08.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_07.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_06¨.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_05.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_04.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_03.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_02.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2012/gev_2012_01.pdf#page=12
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2011 
 

2011 Vydání 

Empirická analýza transmise měnové politiky centrální banky Ruské federace 

(Oxana Babecká) 
2011-12 

Nárůst rozpětí mezi cenou severomořské ropy Brent a americké ropy WTI 

(Jan Hošek a Filip Novotný) 
2011-11 

Ohlédnutí za výročním zasedáním Institutu pro mezinárodní finance 

(Luboš Komárek) 
2011-10 

Kde hledat bezpečný měnový přístav? 

(Soňa Benecká) 
2011-9 

Měnová politika centrální banky Ruské federace 

(Oxana Babecká) 
2011-9 

Zvýšená nejistota na finančních trzích eurozóny 

(Tomáš Adam a Soňa Benecká) 
2011-8 

Eurodolarové trhy 

(Narcisa Kadlčáková) 
2011-8 

Vyhodnocení předpovědí sledovaných v GEVu 

(Filip Novotný) 
2011-7 

Jak se v průběhu krize změnily globální nerovnováhy? 

(Vladimír Žďárský) 
2011-6 

Vítězové a poražení ekonomické krize pohledem evropských investorů 

(Alexis Derviz) 
2011-5 

Měnová politika čínské centrální banky 

(Soňa Benecká) 
2011-4 

Ohlédnutí za jarním zasedáním Institutu pro mezinárodní finance 

(Jan Hošek) 
2011-3 

Souvislost mezi vývojem ceny ropy Brent a měnového kurzu amerického dolaru 

(Filip Novotný) 
2011-2 

Integrace čínského akciového trhu se světem 

(Jan Babecký, Luboš Komárek a Zlatuše Komárková) 
2011-1 

 

 

 

 

 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_12.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_11.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_10.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_09.pdf#page=20
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_09.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_08.pdf#page=20
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_08.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_07.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_06.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_05.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_04.pdf#page=12
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2011/gev_2011_03.pdf#page=12
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