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Význam ekonomických ukazatelů 

 Proč je třeba rozumět ekonomickým ukazatelům? 
 Lépe pochopit, jak si vede ekonomika dané země 

 Udělat si obrázek o neznámé ekonomice 

 Provádět srovnání mezi zeměmi 

 Porozumět ekonomickým zprávám 

 Pochopit vládní hospodářskou politiku 

 Podklad pro investiční rozhodování (zhodnocení peněz, 

uskutečnění investičního projektu aj.) 

 Co znamená rozumět ekonomickým ukazatelům? 
 Co je a co není obsahem jednotlivých ukazatelů 

 Jaká je důležitost jednotlivých ukazatelů 

 Jaká je spolehlivost jednotlivých ukazatelů  

 Jak odfiltrovat různé mediální triky a manipulace 

 Kdy a kde jsou ukazatele publikovány 
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Problémové okruhy 

 HDP 

 Inflace 

 Měnový kurz 

 Peníze 

 Úrokové sazby  

 Deficit a dluh 

 Platební bilance 

 Nezaměstnanost 
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HDP – metody měření  

 Hrubý domácí produkt je základní národohospodářský agregát pro 

měření ekonomické aktivity   

 

 

 

 Metoda výrobní 
 Veškeré finální výrobky a služby spotřební i investiční povahy, včetně změn 

firemních zásob a nedokončené výroby 

 Vylučování meziproduktů, aby se zabránilo dvojímu započítávání vyrobené 

produkce  sčítání přidané hodnoty v jednotlivých fázích výroby 

 Metoda důchodová 
 Důchody = mzdy + platy + renty + úroky + zisky 

 Vylučování transferových plateb vzniklých přerozdělováním (důchody a další 

sociální dávky), aby se zabránilo dvojímu započítávaní 

 Metoda výdajová 
 HDP = C (spotřebitelské výdaje za zboží a služby) + I (investičních výdaje 

firem) + G (výdaje státu na zboží a služby) + E ( čistý vývoz jako rozdíl mezi 

vývozy a dovozy národního hospodářství) 

 Započítávání výdajů jen za finální zboží a služby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metoda výrobní 
hodnota vyrobeného 

zboží a služeb 

Metoda 

důchodová 
důchody vyplacené 

výrobním faktorům 

Metoda 

výdajová 
výdaje vynaložené na 

nákup zboží a služeb 

= = 
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HDP – problémy měření 

 Statistická šetření 
 Nepřesnosti odhadů (sektor malých a středních podniků) 
 Čtvrtletní údaje – první odhad se zpožděním 70 dní 
 Roční údaje ze statistik národních účtů – první odhad se 

zpožděním 9 měsíců, definitivní údaj do 30 měsíců     

 Nezaznamenané transakce 
 Nelegální transakce dle obsahu (černá ekonomika):  výroba a 

distribuce drog, kuplířství, porušování práv duševního 
vlastnictví, zneužívání informací, krádež aj. 

 Nelegální transakce dle provedení (šedá ekonomika): práce na 
černo, práce neregistrovanými subjekty, daňové a celní úniky, 
nepřiznané převody majetku aj. 

 Domácí produkce: produkce pro vlastní potřebu, sousedská 
výpomoc, práce dobrovolníků, aktivity volného času aj.    

 Nezohledňování změn kvality  

 Netržní poskytování veřejných statků a služeb 

 Nezohledňování dopadů na stav životního prostřední 

 Míra opotřebení kapitálových statků 
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HDP – ceny 

 Nominální HDP 

 Vykazování údajů v platných cenách hodnoceného období 

 Základna pro mnohé poměrové ukazatele: saldo běžného účtu,  

rozpočtový deficit a vládní dluh (maastrichtská konvergenční kritéria 

3% a 60%) aj. 

 Velikost v r. 2016 – 4 713 mld. Kč    

 Reálný (fyzický) HDP 

 Vykazování údajů v cenách základního období (např.  r.  2000) 

 Sledování vývoje fyzického objemu neboli očištění ekonomické 

aktivity o vliv inflace)  

 Důležitý ukazatel růstové dynamiky a fáze hospodářského cyklu 

(samotná velikost agregátu bez větší přidané hodnoty) 

 Nominální HDP / Reálný HDP = Implicitní deflátor HDP (reálný HDP je 

výsledkem aplikace velkého počtu individuálních cenových indexů)  
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HDP – mezinárodní srovnání 

 Příklad 
 Produkce Big Mac = 1000  kusů,  cena Big Mac ČR = 60 Kč, 

cena Big Mac Rakousko = 3 €, tržní kurz = 27 Kč/€ 

 Srovnatelný HDP na bázi tržního kurzu  
 Přepočet korunových cen na eura aktuálním tržním kurzem 
 HDP ČR (€) = Produkce × Cena Kč × Tržní kurz 

= 1000 × 60 × (1/27) = 2222,22 € 

 Srovnatelný HDP ve standardu kupní síly (PPS) 
 Aplikace obvyklých cen v referenční ekonomice 
 HDP ČR (€) = Produkce × Cena Kč × (Cena €/Cena Kč) 

  = Produkce × Cena Kč × Kurz parity kupní síly 
  = 1000 × 60 × (1/20) = 3000 € 

 Při kurzu PPP má jednotka domácí měny stejnou kupní sílu 
doma i v referenční zahraniční ekonomice 

 Odhad kurzu PPP (Eurostat) = 17,6 Kč/€ 

 Poměr kurzu PPP a tržního kurzu (17,6/25 = 0,70)  
 Index cenové úrovně (Price Level Index, PLI): Kolikrát peněžní 

jednotka domácí ekonomiky zakoupí méně fyzických jednotek 
HDP v domácí než v referenční zahraniční ekonomice  

 ERDI (Exchange Rate Deviation Index):  míra podhodnocení 
(nadhodnocení) domáčí měny vůči referenční zahraniční měně 

 Reálný kurz   7 



HDP – další ukazatele 

 HDP na hlavu (na obyvatele) 

 HDP vydělený počtem obyvatel 

 Ukazatel celkového ekonomického blahobytu 

 Zkreslení o počty nerezidentů:  EU(28) = 100,  Lucembursko = 266, Irsko = 

134, Německo = 124, ČR = 85 (HDP v PPS) 

 Hrubý národní důchod/produkt (HND, HNP) 

 Celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za určité období 

výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky 

 HNP = HDP + důchod z majetku v zahraničí – důchody vydělané  občany 

jiných zemí  

 Irsko: HND asi o 20 % nižší než HDP po zohlednění repatriace zisků (ČR 93 

%, DK 103 %)  

 Evropský rozpočet:  celkový strop vlastních zdrojů jako procento HND (1,24 

% HND EU)  

 Čistý národní důchod  

 Očištění HNP o hodnotu kapitálových zdrojů spotřebovaných ve výrobním 

procesu (fyzické opotřebení, náhodné škody, zastarávání, vyřazení) 

 Zkreslující pohled na výrobní kapacity z důvodu konvenčních pravidel 

odepisování  
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Inflace – úvodní poznámky 

 Definice 

 Inflace = všeobecný růst cenové hladiny 

 Deflace = všeobecný pokles cenové hladiny    

 Negativa vysoké inflace 

 Obtížné rozlišování změn relativních cen  zkreslování 

cenových signálů při rozhodování tržních subjektů   

 Obtížná předvídatelnost  nejistota při investování 

 Přerozdělování příjmů od věřitelů k dlužníkům  

 Negativa deflace 

 Odkládání spotřeby  pokles poptávky  růst nezaměstnanosti 

 Vysoké reálné úrokové sazby  pokles úvěrové aktivity 

 Typy inflací 

 Nákladová inflace – tlačení cen vzhůru rostoucími náklady 

(mzdy, světové ceny surovin, slabší kurz aj.)   

 Poptávková inflace – tažení cen vzhůru převisem kupní síly nad 

dostupným množstvím zboží a služeb 
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Inflace – spotřebitelské ceny 

 Měření  

 Cenový index (v měsíci t)  

𝐼𝑡 = 𝑤1

𝑃1,𝑡
𝑃1,0

+ 𝑤2

𝑃2,𝑡
𝑃2,0

+⋯+𝑤𝑛

𝑃𝑛,𝑡
𝑃𝑛,0

 

 Meziměsíční a meziroční míra inflace 

𝜋𝑡𝑀 = 𝐼𝑡 𝐼𝑡−1 − 1   𝜋𝑡𝑅 = 𝐼𝑡 𝐼𝑡−12 − 1  

 Průměrná meziroční míra inflace 

𝜋𝑡𝑅 =
𝐼𝑡×⋯×𝐼𝑡−11

12

𝐼𝑡−12×⋯×𝐼𝑡−23
12   

 

 Cenová stabilita 

 Nulová inflace je obtížně rozlišitelná od prostředí 

deflace (nepřesnosti při měření cenových změn) 

 ECB – meziroční inflace menší avšak blízko 2 % 

 ČNB – meziroční inflace 2 % s tolerančním pásmem ± 

1 p.b. 
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Inflace – analýza 

 Ukazatele inflace 
 Celková inflace (ČSÚ) = inflace na bázi celkového 

spotřebního koše 

 Jádrová inflace  (ČNB) = spotřebitelská inflace po vyloučení 

regulovaných cen, nepřímých daní a pohonných hmot 

 Měnověpolitická inflace (ČNB) = spotřebitelská inflace 

očištěná o primární dopady změn nepřímých daní  

 Harmonizovaný index spotřebitelských cen (Eurostat) 

 Vějířový diagram 
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Inflace – kritérium konvergence 

 Konstrukce 
 Průměrná meziroční míra inflace měřená v průběhu 

jednoho roku před šetřením nepřekračuje o více než 
1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří 
členských států EU, které v oblasti cenové stability 
dosáhly nejlepších výsledků 

 Odmítnutí Litvy v r. 2006   
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Inflace – vnímaná inflace 

Měření (Evropská komise) 
 Dotazování osob na názor ohledně vývoje 

spotřebitelských cen 

 [1] výrazné zvýšení cen, [2] mírné zvýšení cen, [3] 

nepatrné zvýšení cen, [4] ceny stejné, [5] snížení cen, [6] 

nevím   

 Bilanční statistika 
BS = P[1] + 0,5xP[2] – 0,5xP[4] – P[5] 

 

13 



Inflace – další cenové ukazatele 

 Index cen výrobců (purchasing price index, PPI) 

 Předstihový ukazatel nákladových tlaků zjišťovaný s měsíční periodicitou    

 Ceny zboží při výstupu z podniku (zemědělství, průmysl, stavebnictví, tržní 

služby)    

 Jednotkové náklady práce (unit labour cost, ULC) 

 Klíčový ukazatel nákladové efektivnosti práce 

 ULC = celkové náklady práce / HDP ve stálých cenách 

 Ceny nemovitostí 

 Investiční statky nejsou součástí spotřebního koše (akcie, zlato apod.) 

 Imputované nájemné = hypotetické nájemné, které by majitelé obydlí museli 

platit, kdyby tato obydlí nevlastnili, ale měli je v pronájmu (nezahrnuje 

obchody se staršími nemovitostmi mezi domácnostmi) 

 Směnné relace (terms of trade) 

 Velikost dovozů, které lze zakoupit za jednotku vývozů (zlepšování versus 

zhoršování směnných relací) 

𝑝𝐸𝑥 × 𝐸𝑥 = 𝑝𝐼𝑚 × 𝐼𝑚  𝑇𝑇 =
𝑝𝐸𝑥

𝑝𝐼𝑚
=

𝐼𝑚

𝐸𝑥
 

 Deflátor HDP 

 Nejširší ukazatel inflace  

 Rozdíl mezi hodnotou HDP v běžných a stálých cenách 
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Měnový kurz – kotace a značení 

 Cena jedné měny vyjádřená pomocí jiné měny 

 1 EUR = 25 CZK, 1,34 USD = 1 EUR 

 Konvence 

 Nepřímá kotace (kontinentální) – počet jednotek domácí měny 

připadající na jednotku zahraniční měny 

 25 CZK/EUR (EUR/CZK, EURCZK) 

 kurz roste  domácí měna (česká koruna) oslabuje   

 Přímá kotace (anglosaská) – počet jednotek zahraniční měny 

připadající na jednotku domácí měny 

0,04 (= 1/25) EUR/CZK (CZK/EUR, CZKEUR) 

kurz roste  domácí měna (česká koruna) posiluje 

 Měření kurzových změn 

Druhá revalvace slovenské koruny v ERM II: 35,4424 SKK/EUR  30,126 

SKK/EUR;   posílení SKK o 15 % nebo o 17,6 %? 

Znehodnocení islandské koruny: 1 USD = 83 ISK (září 2008)  1 USD = 

120 ISK (prosinec 2008); oslabení ISK o 30 % nebo o 45 %?     
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Měnový kurz – klasifikace  

 Spotový kurz 

 Kurz pro okamžité obchodování s měnami 

 Vypořádání do dvou obchodních dnů 

 Termínový (forwardový) kurz  

 Dnes stanovený kurz pro obchody uzavřené k danému 

budoucímu datu 

 Závislost na spotovém kurzu a úrokovém diferenciálu 

 Křížový kurz 

 Měnový kurz odvozený z kurzů vůči společné referenční měně 

 CZK/PLN = CZK/EUR : PLN/EUR 

 Měnový koš 

 Kurz tvořený skupinou vybraných měn zastoupených 

stanoveným počtem měnových jednotek (SDR, ECU) 

 
USD

ECU
= 𝒏𝑩𝑬𝑭 ×

USD

BEF
+ 𝒏𝑫𝑬𝑴 ×

USD

DEM
+⋯+ 𝒏𝑷𝑻𝑬 ×

USD

PTE
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Měnový kurz – režimy  

 Plovoucí kurz 

 Určován na devizových trzích v závislosti na poptávce a nabídce 

 Posilování kurzu = apreciace, oslabování kurzu = depreciace 

 Řízené plování = centrální banka může přistoupit k intervencím 

kvůli zabránění extrémním výkyvům  

 Pevný kurz  

 Pásmo přípustných fluktuací okolo stanovené centrální parity 

(±2¼ %, ±15 %) 

 Posílení centrální parity = revalvace, oslabení centrální parity = 

devalvace 

 Zlatý standard = centrální parita je stanovena vůči zlatu (Bretton 

Wood: 1 trojská unce = 35 USD) 

 Měnový výbor (currency board) = pevný kurz bez fluktuačního 

pásma, množství peněz je vázáno na objem devizových rezerv 

 Posuvné zavěšení (crawling peg) = centrální parita devalvuje v 

malých pravidelných změnách 
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Měnový kurz – analýza  

 Nominální kurz (domácí měny vůči zahraniční měně) 

 Počet jednotek domácí měny vynaložený k zakoupení jednotky zahraniční měny 

 Slabší nominální kurz zvyšuje cenovou konkurenceschopnost  

 Kritika: dovozní náročnost vývozů, konkurenční devalvace, neřešení strukturálních 

problémů, vztah k jednotnému trhu EU      

 Reálný kurz (domácí měny vůči zahraniční měně)  

 Nominální kurz doplněný o vliv cenových hladin 

      kurz reálný kurz (R) = nominální (N) ×
zahraniční cenová hlanina (𝑷𝒁) 
domácí cenová hladina (𝑷𝑫)

 

 Zvyšovat cenovou konkurenceschopnost lze také nižší domácí inflací vůči 

zahraniční inflaci 

 Index cenové úrovně 

 PLI = 
velikost zahraničního HDP za 1 Kč 
velikost domácího HDP za 1 Kč

= 
(𝟏 𝑵 )/𝑷𝒁

𝟏/𝑷𝑫
=

𝟏

𝑹
 

 Efektivní reálný kurz 

 Průměrná změna reálného kurzu vůči koši měn hlavních obchodních partnerů 

 ∆𝑬𝑹 = 𝒘𝑪𝒁𝑲/𝑬𝑼𝑹 × ∆𝑹𝑪𝒁𝑲/𝑬𝑼𝑹 +𝒘𝑪𝒁𝑲/𝑼𝑺𝑫 × ∆𝑹𝑪𝒁𝑲/𝑼𝑺𝑫 +⋯ 
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Peníze – základní pojmy  

 Funkce peněz 
 Prostředek směny (všeobecně akceptované médium pro placení, 

soudobé státy fungují na bázi peněz s nuceným oběhem) 

 Zúčtovací jednotka (společný jmenovatel pro ocenění různorodých 

statků a služeb) 

 Likvidní uchovatel hodnoty (nástroj tvorby úspor snadno 

proměnitelný na spotřebu) 
 Definice peněz ECB (různé stupně „plativosti“)  

 Úzký agregát M1: oběživo (bankovky a mince), vklady pohotově 

přeměnitelné na oběživo či použitelné pro bezhotovostní placení 

 Střední agregát M2: M1 + vklady se splatností do dvou let nebo s 

výpovědní lhůtou do tří měsíců 

 Široký agregát M3: M2 + likvidní obchodovatelné nástroje (repo 

operace, akcie, vládní dluhopisy se splatností do dvou let aj.) 
 Doplňující informace 

 Finanční produkty tvořící peníze mohou znít i na cizí měny  

 Nejsou peníze: termínové vklady se splatností delší než dva roky, 

mezibankovní vklady, vklady ústřední vlády u bank, vklady 

rezidentů v bankách mimo eurozónu aj. 

 Jsou peníze:  vklady místních samosprávných orgánů, eurové 

bankovky a mince držené mimo eurozónu aj.  
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Peníze – kvantitativní teorie 

 Adekvátní množství peněz v oběhu je důležité 
pro bezporuchové fungování každé ekonomiky  

 Fisherova rovnice 
 𝑃 × 𝑄 = 𝑀 × 𝑉   ⇨    𝐺𝑃 + 𝐺𝑄 = 𝐺𝑀 + 𝐺𝑉  

 inflační cíl = 2 %, růst HDP = 2 %, expertní odhad zpomalování 
obrátkovosti = -0,5 %  žádoucí růst peněží zásoby = 4,5 % 

 Řízení peněžní zásoby je opouštěný model 
měnové politiky vzhledem k omezené možnosti 
centrálních bank určovat množství peněz v 
oběhu 

 Soudobé režimy měnové politiky jsou založeny 
na ovlivňování ceny peněz prostřednictvím 
měnově-politických sazeb  
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Peníze – tvorba  

 Monopol centrálních bank na emisi bankovek (mincí) 
 Množství a skladba oběživa je diktována zákonným 

požadavkem bezporuchového oběhu  

 Peníze převážně vznikají úvěrovou aktivitou bank 
 
 
 

 

 Obchodní banky potřebují centrální banku pro provádění 

bezhotovostního platebního styku 
 
 
 
 

 

+100   Běžný účet dlužníka Pohledávka za dlužníkem   +100 

+100   Poskytnutý úvěr Pohledávka za dlužníkem   +100 

Rezervní účet u centrální banky   -50    -50  Čerpání úvěru 
 -  50   Rezervní účet banky plátce 

+50   Rezervní účet banky příjemce  

Banka plátce 

Banka plátce 

Centrální banka 

Banka příjemce 

Rezervní účet u centrální banky   +50 
21 

+50   Běžný účet příjemce  



Peníze – měnová báze  

 „Peníze“ centrální banky = měnová báze 
 
 
 

 „Tisknutí“ peněz centrální bankou 
 Nákupy cenných papírů 
 

 

 
 Devizové intervence na oslabení domácí měny 

 
 
 

Účetní ztráta/zisk v důsledku otevřené devizové pozice 
 
 
 

 

Oběživo 

Rezervní účty bank 

Domácí aktiva 

Cizoměnové rezervy 

+100   Rezervní účty bank Cenné papíry   +100 

Rozvaha centrální banky 

Rozvaha centrální banky 

Měnová báze 
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+100 Kč   Rezervní účty bank Devizové rezervy   +100 € 

Rozvaha centrální banky 



Úrokové sazby – základní pojmy 

 Procento versus procentní bod 
 Měrnou jednotkou velikosti úrokové sazby je procento (průměrná 

hypoteční sazba je 4,5 %)  

 Měrnou jednotkou rozdílu úrokových sazeb je procentní bod 

změna ze 4,5 % na 2,2 % znamená pokles o 2,3  procentního 

bodu 

pokles o 2,3 % by znamenal změnu ze 4,5 na 4,5 × (1-0,023) = 

4,4 %  

 Bazický bod = jedna setina procentního bodu (2,3 procentního bodu 

= 230 bazických bodů) 

 Anualizovaná versus lhůtní úroková sazba 
 Anualizovaná (roční) sazba je sazba za předpokladu splatnosti 

úrokového instrumentu v délce jednoho roku (jednotná srovnávací 

základna)  

 Lhůtní sazba je anualizovaná sazba upravená o faktickou splatnost 

úrokového instrumentu 

půjčka na jeden měsíc za sazbu 10 % (lhůtní sazba) představuje 

anualizovanou sazbu ve výši 10 × (365/30) = 121,7 %  

 RPSN (roční procentní sazba nákladů) je sazba zohledňující další 

výdaje související s půjčkou (poplatek za uzavření smlouvy, za 

správu úvěru, za vedení účtu, pojištění schopnosti splácet aj.) 23 



Úrokové sazby - centrální banka 

 Koridor měnově-politických sazeb 
 
 
 

 
 
 
 

 Dvoutýdenní limitní repo sazba: hlavní nástroj pro řízení likvidity v 

bankovním sektoru (dodávací a stahovací repo operace)  

 Lombardní sazba: sazba, za kterou si banky mohou vypůjčit od ČNB 

do druhého dne chybějící likviditu (horní mez úrokového koridoru)  

 Diskontní sazba: sazba, za kterou si banky si mohou bez zajištění 

uložit u ČNB do druhého dne přebytečnou likviditu (spodní mez 

úrokového koridoru); některými CB využívána pro politiku 

záporných sazeb  

 Repo operace (stahovací repo) 

ČNB Banka 

Cenný papír 

Likvidita 

Cenný papír 

Likvidita  

dnes 

později 24 



Úrokové sazby – peněžní trh 

 Mezibankovní peněžní trh 
 Trh, kde si banky mezi sebou půjčují volnou likviditu 

 Krátké sazby kopírují vývoj měnově-politických sazeb, u delších 

sazeb mají silný vliv tržní očekávání 

(1 + dnešní 2T-sazba) × (1 + 2T-sazba očekávaná za 2T) = (1 + dnešní 1M 

sazba) 

 Na mezibankovní sazby jsou navázány úrokové sazby mnoha 

finančních produktů (termínové vklady, hypotéky, swapy aj.) 

 PRIBOR (Prague Interbank Offer Rate) 
 Průměr reportovaných kotací úrokových sazeb referenčních bank, 

za které jsou banky ochotny poskytnout depozitum na jednotlivá 

období (bid = cena nákup, offer = cena prodej) 

 Analogické sazby pro jiné měnové oblasti (LIBOR, EURIBOR aj.) 

 Skandál kvůli manipulacím se sazbami LIBOR 
 Kotace jsou odhadem úrokové sazby, za kterou by mohl být obchod 

uskutečněn 

 Reportovat nižší kotaci oproti fakticky uzavřeným obchodům může 

vylepšovat kreditní hodnocení banky 

 Banka může ovlivněním sazeb profitovat z obchodů používajících 

sazby LIBOR (úrokový swap) 

 25 



Úrokové sazby – výnosy dluhopisů 

 Krátkodobé dluhopisy – kotace na diskontní bázi 
 Dluhopisy nevyplácejí úrok, ten je dán implicitně formou srážky 

(diskontu) z nominální hodnoty dluhopisu 

 Emisní cena = Nominální hodnota × (1 – roční diskont × 𝐀𝐂𝐓
𝟑𝟔𝟓

) 

 Diskontní sazba je vždy menší než ekvivalentní výnosová míra 

(dluhopis s ročním diskontem 10 % je stejně výnosný jako 

jednoroční vklad s úrokovou sazbou 11,11 %) 

 Dlouhodobé dluhopisy – výnos do splatnosti 
 Výnos do splatnosti je diskontní sazba (nezaměňovat s 

diskontem), při které se hotovostní tok z obligace rovná její ceně  

 

 

 Inverzní vztah mezi cenou a výnosem do splatnosti 

 

 

 

 

 Záporný výnos do splatnosti může vzniknout v důsledku 

abnormálně vysoké poptávky po dluhopisu, která vyhání jeho cenu 

vzhůru a tím stlačuje jeho výnos do záporných hodnot 

 
 

𝑷𝟎 =
𝒄𝑴

𝟏 + 𝒓
+

𝒄𝑴

𝟏 + 𝒓 𝟐
+ …+

𝒄𝑴 +𝑴

𝟏 + 𝒓 𝑻
 

r 

P 
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Deficit a dluh – vymezení (1) 

 Veřejný deficit/přebytek = záporné/kladné saldo mezi příjmy a 

výdaji veřejných rozpočtů 

 Veřejné příjmy: přímé a nepřímé daně, příspěvky na sociální zabezpečení, 

poplatky za služby, privatizace aj. 

 Veřejné výdaje: platy státních zaměstnanců, výdaje na zboží a služby, 

dotace, sociální dávky, úroky z veřejného dluhu aj. 

 Hotovostní princip při vykazování deficitu a dluhu 

 Metodika GFS (Government Finance Statistics, MMF) 

 Sledování peněžních toků, výdajové a příjmové operace fiskálního roku jsou 

zachyceny v okamžiku jejich realizace 

 Používáno v rozpočtových dokumentech a fiskálních predikcích 

 Akruální princip při vykazování deficitu a dluhu 

 Metodika ESA (European System of Integrated Economic Accounts, Eurostat) 

 Sledování též pohledávek a závazků v okamžiku jejich vzniku bez ohledu na 

okamžik jejich peněžní realizace (úroky dluhové služby, ztráty 

transformačních institucí, církevní restituce aj.)   

 Používáno při hodnocení maastrichtských kritérií a ve fiskálních notifikacích 

(údaje o hospodaření vládního sektoru předkládané Komisi dvakrát ročně) 
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Deficit a dluh – vymezení (2) 

 Rozdíly ve vymezení vládního sektoru 

 ESA: celkové hospodaření též státních fondů, transformačních 

agentur, veřejných vysokých škol a výzkumných institucí, aj. 

 GFS: jmenované instituce zachycovány pouze prostřednictvím 

odvodů a dotací 

 Kreativní účetnictví 

 Vylepšování údajů o vládním deficitu a dluhu s využitím 

nejednoznačností účetních konvencí a vakua metodických pokynů 

 Mediálně známé příklady při plnění maastrichtského kritéria 

(1997): eurodaň v Itálii, privatizace Telecomu ve Francii, účetní 

přecenění zlatých zásob v Německu   

 Automatický stabilizátor 

 Rozpočtové příjmy a výdaje se schopností automatického 

omezování cyklických výkyvů bez rozhodnutí vlády 

 Příklady:  osobní důchodová daň s progresivní daňovou sazbou, 

podpory v nezaměstnanosti 

 Tendence ke zvyšování deficitu v době ekonomické recese a ke 

snižování deficitu v době ekonomické expanze  vyhlazování 

hospodářského cyklu 

 Střednědobě vyrovnaný rozpočet vytváří prostor pro fungování 

stabilizátorů a diskrečních výdajů bez rizika nadměrného deficitu   
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 Členství v EU a eurozóně zavazuje k dodržování pravidel 
Paktu stability a růstu (Stability and Growth Pact, SGP) 
 Preventivní část – opatření přijímaná za účelem předcházení 

vzniku nadměrného deficitu 

 Nápravná část – postupy pro případ vzniku nadměrného deficitu    

s cílem jeho odstranění 

 Požadavky na rozpočtový deficit veřejného sektoru 
 Poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí    

k HDP nepřekračuje referenční hodnotu 3 % 

 Výjimky: uvedený poměr se výrazně snížil a přiblížil se referenční 

hodnotě, nebo překročení referenční hodnoty bylo pouze výjimečné 

a dočasné a nacházelo se blízko referenční hodnoty 

 Požadavky na dluh veřejného sektoru 
 Poměr veřejného dluhu k HDP nepřekračuje referenční hodnotu   

60 % 

 Výjimky: uvedený poměr se snižuje a blíží se uspokojivým tempem 

k referenční hodnotě (Belgie, Itálie, Řecko) 

 Neplnění některého z uvedených kritérií je příznakem 
nadměrného deficitu 

Deficit a dluh – SGP 
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Strukturální a cyklické saldo 

AO …   Skutečný produkt 
PO …   Potenciální produkt 
NOG ..  Záporná produkční 

mezera 
POG ..  Kladná produkční 

mezera 
AD …   Skutečný deficit 
CD …   Cyklický deficit 
SD …    Strukturální deficit 
ε    …    Elasticita 

Produkční mezera =  
𝐴𝑂−𝑃𝑂

𝑃𝑂
 ,  Cyklický deficit = ϵ × produkční mezera,   

Strukturální deficit = skutečný deficit – cyklický deficit 

Příklad:  POG = +3 %,   AD = -2 % HDP,   𝜖 = 1,2     

 CD = 1,2 × 3 = +3,6 % HDP,   SD = -2 % - (+3,6 %) = -5,6 % 

Kč PO 

AO 

AD 

CD 

NOG 

POG 

SD 
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 Účetní vztah mezi ukazateli dluhu a deficitu 
𝑫𝒕 = 𝑫𝒕−𝟏 + 𝑷𝑫𝒕 + 𝒊𝒕𝑫𝒕−𝟏 +𝑲𝒕 

    𝑫𝒕    dluh v roce t 

    𝑷𝑫𝒕     primární deficit (deficit bez úroků placených z veřejného dluhu       

    a jednorázových výdajů ) 

𝒊𝒕𝑫𝒕−𝟏   úrokové platby (součin průměrné úrokové míry a velikosti        

    dluhu) 

 𝑲𝒕     korekční člen (položky vstupující do dluhu avšak neprocházející 

deficitem) – kurzové dopady u dluhu emitovaného v cizích 

měnách, příjmy z privatizace, odpuštění části dluhu aj. 

 Dluhová krize 

 Ztráta schopnosti vypůjčovat si na kapitálových trzích 

(prohibitivně vysoké úrokové sazby) 

 Nápravný program = poskytnutí oficiální finanční pomoci výměnou 

za reformy a konsolidaci veřejných financí 

 Primární přebytek – elementární předpoklad pro obnovení důvěry 

 výdajové škrty,  zvyšování daní,  privatizace 

 Konflikt s proticyklickou funkcí veřejných financí 

 

 

 

Deficit a dluh – vazby 
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Platební bilance – základní pojmy 

 Vymezení 
 PB je statisticko-účetní nástroj pro souhrnné zachycení 

ekonomických transakcí mezi devizovými tuzemci a cizozemci 

za určité období (zpravidla jeden rok) 

 Devizový tuzemec = fyzická osoba s trvalým pobytem v 

tuzemsku nebo právnická osoba se sídlem v tuzemsku 

 Tuzemsko = území České republiky 

 Účetní hledisko 
 Princip podvojného účetnictví: každá transakce podchycena 

dvakrát jako kreditní a debetní položka  celková platební 

bilance má vždy nulový zůstatek 

 Chyby a opomenutí:  různé statistické zdroje při sestavování 

PB, neevidované a odhadované protipoložky, metodické rozdíly  

 Nerovnováha PB vždy znamená kladné či záporné saldo v určité 

části platební bilance (např.  v běžném účtu) 

 Iniciátorem unifikace statistiky PB je Mezinárodní 
měnový fond 
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Platební bilance – struktura 

 Bilance služeb: doprava, cestovní ruch,  finanční služby, kultura, sport, 

diplomatické zastoupení aj. 

 Bilance výnosů: výnosy a náklady spojené s investováním (zisky, 

reinvestovaný zisk, dividendy,  úroky z dluhopisů,  mzdy zahraničních 

subjektů aj.) 

 Bilance běžných převodů:  jednostranné převody mezi zeměmi bez zpětného 

ekvivalentu (dary, dědictví,  výživné, hospodářská pomoc, vazby na rozpočet 

EU aj.) 

 Kapitálový účet: transfery kapitálu (převody majetku související s migrací, 

promíjení dluhů, vlastnická práva,  čerpání fondu soudržnosti 

 Přímé investice: získání nejméně 10% podílu na základním kapitálu nebo 

nejméně 10% podílu na hlasovacích právech, akcie, reinvestovaný zisk 

 Portfoliové investice: dluhopisy,  akcie, nízké kapitálové účasti aj. 

 Ostatní investice: poskytnuté a přijaté úvěry a vklady 

Položky Kredit  

(tvorba deviz) 

Debet 

(vynakládání deviz) 

Běžný účet     

Bilance zboží (obchodní bilance) Export zboží Import zboží 

Bilance služeb Export služeb Import služeb 

Bilance výnosů Import výnosů  Export výnosů 

Bilance běžných převodů Import transferů Export transferů 

Kapitálový účet Import  Export 

Finanční účet     

Bilance přímých investic Import investic Export investic 

Bilance portfoliových investic Import investic Export investic 

Bilance ostatních investic Import kapitálu Export kapitálu 

Finanční deriváty (od roku 2001)   

Chyby a opomenutí     

Změna devizových rezerv Snížení Zvýšení 
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 Tokové a stavové veličiny 
 Tokové veličiny mají časový rozměr, jejich velikost závisí na 

délce období,  po které jsou sledovány (HDP, deficit, 

úroková sazba, položky platební bilance) 

 Stavové veličiny vyjadřují svoji velikost k danému časovému 

okamžiku (počet zaměstnanců,  velikost kurzu,  vládní dluh, 

položky investiční pozice) 

 Toková veličina sledovaná za dané období se rovná rozdílu 

ve velikosti stavové veličiny na konci a na začátku 

sledovaného období 

   TVt = SVt – SVt-1  

 Aplikace na platební bilanci 
 Příliv kapitálu (toková veličina) = zvýšení pohledávek 

nerezidentů vůči rezidentní ekonomice (stavová veličina) 

 Platební bilance je toková bilance (zachycuje peněžní toky 

mezi rezidentní a nerezidentní ekonomikou 

 Investiční pozice vůči zahraničí je stavová bilance 

(zachycuje stavy pohledávky a závazky mezi rezidentní a 

nerezidentní ekonomikou 

Platební bilance – toky a stavy 
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Platební bilance – investiční pozice 

 Aktiva 

 Pohledávky za zahraničními subjekty a držba majetku v zahraničí 

domácími subjekty  

 Pasiva 

 Závazky vůči zahraničí a držba majetku na domácím území 

zahraničními subjekty 

 

 

 

 

 

 

 Saldo BÚ by mělo odpovídat meziroční změně investiční pozice 

 Devizové rezervy 

 Zvýšení devizových rezerv  zvýšení pohledávky rezidenta 

(centrální banky) vůči zahraničí  kapitálový odliv  debetní 

položka finančního účtu 

 Analogicky pokles devizových rezerv představuje kapitálový příliv 

čili kreditní položku finančního účtu 
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 Deficit běžného účtu  
 
 
 
 

 Přebytek finančního účtu (kapitálový příliv) znamená zvýšení 

pohledávek nerezidentů vůči rezidentní ekonomice 

 „Bezpečný“ kapitálový příliv:  přímé investice (schopnost 

generovat budoucí exportní příjmy,  obtížnější odliv) 

 Rizikový kapitálový příliv:  horké peníze čili krátkodobý dluhový 

kapitál (náhlá zástava kapitálového přílivu, rychlý odliv), 

vysoký podíl reinvestovaných zisků v přímých investicích 

 Krize platební bilance člena eurozóny 
 Nemožnost kurzové krize (transakce s nerezidenty ve velké 

míře probíhají v domácí měně) 

 Při vysokém podílu krátkodobého dluhového kapitálu zůstává 

riziko náhlé zástavy kapitálového přílivu a prudkého odlivu 

Platební bilance – nerovnováha 

Deficit běžného účtu 

Přebytek finančního účtu 

Platební bilance 
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Platební bilance – makrodohled 

 Výsledková tabulka (scoreboard) 
 Sada ukazatelů vnitřní a vnější rovnováhy, jejichž hodnoty jsou 

Komisí zjišťovány ve všech zemích EU 

 Skladba i kritické hodnoty se mohou měnit v závislosti na 

poznatcích o nových zdrojích makroekonomických nerovnováh  

 Překročení kritických hodnot je důvodem pro hlubší přezkum, který 

může vyústit do zahájení procedury při nadměrné nerovnováze 

 Dotčená země je povinna vypracovat akční plán nápravy 

37 

Ukazatele vnější rovnováhy a konkurenceschopnosti Kritická hodnota 

Kumulovaný průměr deficitu běžného účtu za předchozí tří roky +6 % a –4 % 

Čistá mezinárodní investiční pozice -35 % 

Procentuální změna hodnotových podílů na exportních trzích za 

období 5 let 

-6 % 

Procentuální změna jednotkových nákladů práce za období tří let +9 % člen eurozóny 

+12 % nečlen eurozóny 

Procentuální změna reálného efektivního kurzu na bázi HCPI vůči 35 

průmyslovým zemím za období tří let 

±5 % člen eurozóny 

±11 % nečlen eurozóny 



 Globální hodnotový řetězec (Global Value Chain) 

 Nadnárodní korporace rozmisťující výrobu do většího počtu zemí   

 iPhon:  Korea (baterie a paměť), USA (dotyková obrazovka, GPS, 

Wi-Fi modul), Japonsko (displej), Německo (radiový přijímač), 

Francie (gyroskop), Čína (finální montáž) 

 

 

 

 Tradiční statistika na bázi hrubé výroby 

 Světový export = 210,  avšak světová přidaná hodnota je pouze 

110 

 C má s B obchodní deficit 110 a nulové saldo s A, byť A vytváří 

většinu hodnoty spotřebovávané v C 

 Statistika na bázi přidané hodnoty 

 Světový export = 110 

 C má s B obchodní deficit 10 a s A obchodní deficit 100 

Platební bilance – GVC 

A B C 
100 100+10 
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 Obyvatelstvo (N) = Ekonomicky aktivní (L) + 
Ekonomicky neaktivní (D) 
 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (pracovní síla): osoby ve věku 

15 – 65 let ochotné a schopné pracovat  

 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo: děti, studenti, penzisté, 

invalidé, ženy v domácnosti, osoby nestojící o práci, …) 

 Míra participace = L/N 

 Pracovní síla (L) = Zaměstnaní (E) + Nezaměstnaní (U) 
 Nezbytným znakem nezaměstnanosti je aktivní hledání práce 

 Míra nezaměstnanosti = U/L = 1 – míra zaměstnanosti (E/L) 

 Obecná nezaměstnanost (zjišťovaná výběrovým šetřením) 

versus registrovaná nezaměstnanost (osoby registrované na 

úřadech práce) 

 Důvody diskrepance 
 Krátkodobě nezaměstnaní: patří do U, ale neregistrují se   

 Dlouhodobě nezaměstnaní: rezignující na hledání zaměstnání, 

vykazováni jako D, fakticky patří do U  

 Černá ekonomika: vykazování jako D, fakticky patří do E 

Nezaměstnanost – základní pojmy 
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 Dobrovolná versus nedobrovolná nezaměstnanost 
 Dobrovolná: Osoby hledající práci, které ale požadují vyšší 

mzdu než jaká je jim trhem nabízena (na dokonale pružných 
trzích je veškerá nezaměstnanost dobrovolná)  

 Nedobrovolná: Nezaměstnaní by akceptovali tržní mzdu, přesto 
nemohou najít práci (důsledek nadměrné ochrany trhů práce) 

 Frikční versus strukturální nezaměstnanost 
 Frikční: Přirozená nezaměstnanost v důsledku časové prodlevy 

mezi opuštěním starého a nalezením nového místa 
 Strukturální: Přirozená nezaměstnanost v důsledku 

strukturálních změn způsobujících pokles poptávky po 
některých profesích 

 Flexijistota:  Větší flexibilita trhů práce vyvažovaná vyššími 
sociálními jistotami při ztrátě zaměstnání 

 Cyklická versus sezónní nezaměstnanost 
 Cyklická: Pokles zaměstnanosti prakticky ve všech odvětvích v 

důsledku ekonomické recese   
 Sezónní: Důsledek změn ročního období (stavebnictví, 

zemědělství, rekreační služby, …) 

Nezaměstnanost – další pojmy 

40 



Informační zdroje 

 The Economist: Průvodce ekonomickými ukazateli – Jak 

porozumět ekonomii.  Scientia, Praha 2002. 

 Česká národní banka: Zprávy o inflaci 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/ 

 Ministerstvo financí: Makroekonomické predikce 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce 

 Česká spořitelna: Měsíčník EU aktualit 

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_n

fpb=true&_pageLabel=EUmonthly_archive&docid=intern

et/cs/dow_mesicnik_eu_ie.xml 

 Patria Online 

http://www.patria.cz/ 

 Bruegel 

http://bruegel.org/ 

41 



42 

Děkuji za pozornost 

www.cnb.cz 

 

Prof. Oldřich Dědek 
člen bankovní rady 

Oldrich.dedek@cnb.cz 

http://www.cnb.cz/

