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Krátce z obsahu 

� Globální růst na vzestupu. Vyspělým ekonomikám bude letos v růstu vévodit 

Velká Británie následovaná USA. 

� Zatímco americká centrální banka Fed oznámila, že začne ustupovat 

z ultrauvolněné měnové politiky, japonská centrální banka může svá opatření na 

podporu ekonomiky rozšířit. Zpřísnění měnové politiky se nečekaná ani u 

Evropské centrální banky. 

� Česká ekonomika i bez podpory měnové či fiskální politiky začala vybředávat 

z recese. Hlavním zdrojem oživení ekonomiky v roce 2014 bude vývoz 

následovaný cyklickým oživením investic. 

� Oslabení koruny již prosakuje do cen průmyslových výrobců. V cenách 

spotřebního zboží se zatím projevuje jen okrajově. Na počátku roku čekáme 

inflaci v blízkosti nuly. 

� Dokud se inflace neodrazí od svého dna a nezačne mířit přes 1 % a růst 

ekonomiky nebude dostatečně přesvědčivý, koruna se bude držet pořád nad 

hladinou 27 za euro. Očekáváme, že na konci roku začne ČNB opouštět 

kurzovou bariéru, pokud inflace zamíří nad 2 %. Základní intervenční sazba se 

letos ještě nezvýší.  

�  

 

 Reálný HDP (mez ir. zm ěna, %)
země 2013e 2014f 2015f
Polsko 1,4 2,9 3,0
Maďarsko 0,7 1,5 1,5
ČR -1,3 2,3 2,4
Slovensko 0,9 2,2 3,0
Slovinsko -2,0 -0,5 1,5
SE 0,5 2,3 2,6
Chorvatsko -1,0 0,0 1,0
Bulharsko 0,8 2,0 3,5
Rumunsko 2,7 2,3 2,5
Srbsko 2,2 1,0 2,0
Bosna a Her. 1,0 1,5 3,5
Albánie 1,7 2,0 3,0
Kosovo 3,0 3,0 4,0
JVE 1,7 1,7 2,4
Rusko 1,5 1,7 2,0
Ukrajina -1,0 0,0 1,5
Bělorusko 1,0 2,0 2,0
SNS 1,3 1,6 2,0
SVE 1,1 1,8 2,2
Turecko 3,5 3,5 5,0
eurozóna -0,4 1,5 2,0
Německo 0,5 1,8 2,5
USA 2,5 3,2 3,2
Zdroj: Raiffeisen RESEARCH  
 
 
Spot řebitelské ceny (mezir. %)
země 2013e 2014f 2015f
Polsko 1,0 2,0 2,5
Maďarsko 1,7 1,4 3,3
ČR 1,4 1,3 2
Slovensko 1,4 0,7 2,7
Slovinsko 1,8 1,8 2
SE 1,3 1,6 2,5
Chorvatsko 2,2 1,6 2
Bulharsko 1,2 2,2 3,5
Rumunsko 4,0 2,1 3,3
Srbsko 8,1 5,5 5,5
Bosna a Her. 0,2 2,5 2,5
Albánie 2,0 2,3 2,5
Kosovo 2,0 1,5 2,5
JVE 3,5 2,4 3,3
Rusko 6,8 5,5 5,4
Ukrajina -0,2 5,0 7,5
Bělorusko 18,0 21,0 20
SNS 6,6 5,9 6
SVE 4,8 4,4 4,8
Turecko 7,3 6,7 6,3
eurozóna 1,4 1,3 1,8
Německo 1,5 1,7 2,3
USA 1,5 1,5 2,2
Zdroj: Raiffeisen RESEARCH  
 
 

 

SE = střední Evropa, JVE = jihovýchodní Evropa, 

SNS = Společenství nezávislých států, SVE = 

střední a východní Evropa 

Makroekonomická predikce 2010 2011 2012 2013e 2014f 2015f
HDP v běžných cenách, mld. Kč 3 788 3 821 3 846 3 850 3 981 4 126

Růst HDP, stálé ceny, r/r % 2,3 1,8 -0,9 -1,3 2,3 2,4

HDP na hlavu v EUR podle PPS 19 491 20 144 20 215 20 337 20 723 21 138

Průmyslová výroba, r/r % 10,1 6,9 -1,2 -0,5 4,8 4,5

Dosažitelní nezaměstnaní /populace 15-64 let 7,0 6,7 6,8 7,7 7,3 7,2

Nominální mzda v průmyslu, r/r % 3,8 3,4 3,5 1,6 3,1 3,5

PPI, r/r %, průměr 1,2 5,6 2,1 0,8 1,2 1,6

CPI, r/r % průměr 1,5 1,9 3,3 1,4 1,3 2,0

CPI, r/r %, konec období 2,3 2,4 2,4 1,4 2,4 1,6

Saldo veřejných financí, % HDP -4,7 -3,2 -4,4 -2,9 -2,9 -2,9

Veřejný dluh, % HDP 38,4 41,4 46,2 48,8 49,8 50,8

Obchodní bilance, mld. Kč 121,2 191,1 305,7 341,0 363,0 367,0

Běžný účet, % HDP -3,9 -2,9 -2,4 -1,0 -0,7 -0,5

Přímé zahraniční investice, saldo, % HDP * 2,5 2,0 4,7 2,6 2,1 2,0

CZK/EUR, průměr 25,25 24,56 25,11 25,90 27,10 26,00

CZK/USD, průměr 19,03 17,65 19,53 19,47 20,38 20,00

Reposazba ČNB, průměr 0,84 0,75 0,53 0,05 0,05 0,50

3M Pribor, průměr 1,31 1,19 1,00 0,49 0,40 0,70

* pod revizí

Zdroj: ČSÚ, ČNB, MPSV, Ekonomický výzkum RB a.s.
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Česká republika 

 

Vnější prost ředí – slibný vývoj 

Poslední čtvrtletí roku 2013 přineslo nemalé změny: Evropská centrální banka 
(ECB) v říjnu snížila v obavě z deflace svou refinanční sazbu o 0,25 procentního 
bodu na 0,25%. Federální rezervní systém USA (Fed) se před koncem roku 
přece jen odhodlal oznámit plán postupného snižování objemu nákupů dluhopisů 
počínaje lednem 2014. Za tímto rozhodnutím stojí příznivý vývoj ekonomických 
čísel a konečně i schválení federálního rozpočtu USA na rok 2014 (USA se 
vyhnou dalšímu nepříjemnému uzavření úřadů). Každé zasedání by mělo přinést 
snížení nákupů o 10 mld. USD, takže tento program kvantitativního uvolňování by 
měl skončit na závěr roku 2014. Naši vídeňští kolegové ale věří, že americké 
ekonomice se bude dařit lépe, než Fed zatím očekává, a redukce nákupů 
dluhopisů může být proto ukončena dříve než na konci roku 2014. Ruku v ruce 
s tím by se zkrátila i doba, po kterou bude Fed držet sazby beze změny 
(nejpozději do konce roku 2015).   

Zatímco Fed začíná ustupovat z ultra uvolněné měnové politiky, Bank of Japan 
(BoJ) může „přitvrdit“ v pumpování peněz do ekonomiky, obzvlášť pokud zvýšení 
DPH bude tlumit tvrdě vybojované oživení.  

A Evropa? Podle našich odhadů bude oživení v Evropě zatím ještě zaostávat za 
USA. Výjimkou je Velké Británie, u které čekáme o něco vyšší růst než v USA 
(2,8% r/r vs. 2,5 %). Německo bohužel neporoste více než dvouprocentním 
tempem. Na druhou stranu se konečně mírného oživení dočkají země z tzv. jižní 
osy: Španělsko a Portugalsko. Výraznější oživení si slibujeme ještě u Irska 
(2,5%), které na konci roku opustilo program finanční pomoci. Výkonnost Francie, 
Itálie a Řecka budou naopak růst Evropy brzdit. Diversita ve vývoji uvnitř 
eurozóny spíše než plošnému snížení refinanční sazby ze současných 0,25 % či 
depozitní sazby ECB pod nulu nahrává netradičním nástrojům jako např. 
speciálnímu programu na podporu úvěrování nefinančního sektoru („Funding for 
Lending Programm“). 

 

 

Politika – vydrží sou časná koalice 4 roky? 

Po dlouhých jednáních, která byla na úvod zpestřena personální krizí uvnitř 
vítězné strany ČSSD, vznikla koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL s většinou 
111 poslanců v 200 členné poslanecké sněmovně. Sestavením vlády byl pověřen 
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka – nový premiér nastupující vlády. Na klíčový 
post ministra financí je navržen sám předseda hnutí ANO Andrej Babiš. 
Protiváhou na ministerstvu průmyslu a obchodu mu bude Jan Mládek z ČSSD. 
Další významné ministerstvo – ministerstvo pro místní rozvoj, přes které 
mimochodem tečou prostředky z EU, by měla řídit místopředsedkyně ANO Věra 
Jourová. Strany již před Vánoci představily koaliční smlouvu, ve které zveřejnily 
své základní spole čné představy  o hospodářské politice. Dohoda samozřejmě 
obsahuje pouze ty oblasti, na kterých se strany shodly – a to je její velká slabina. 
Nedívá se ani příliš do budoucnosti; řeší „co teď a co zítra“. Nevíme, kam chce 
nová koalice nasměrovat ekonomiku. Jestli máme být ekonomikou „švédského“ 
typu s velkou úlohou státu v ekonomice a velkou mírou přerozdělování nebo 
„anglosaského“ typu, kde podpora soukromého podnikání je na prvním místě. 
Strany koalice na to nemají evidentně jednotný názor a podle nás bude toto při 
diskusi např. o změnách daní zdrojem silných konfliktů v budoucí vládě. Dalším 
potenciálním zdrojem nešvarů v nové koalici mohou být hrozící konflikty zájmů 
členů hnutí ANO při výkonu jejich vládních funkcí. Ptáme se tedy sami sebe: 
vydrží tato koalice celé 4 roky pospolu?   

 

Národní m ěna/EUR (průměr)
země 2013 2014f 2015f
Polsko 4,19 4,04 3,93
Maďarsko 297,5 303,8 300,0
ČR 25,9 27,1 26,0

Chorvatsko 7,58 7,62 7,65
Bulharsko 1,96 1,96 1,96
Rumunsko 4,42 4,48 4,45
Srbsko 113,2 116,2 119,0
Bosna a Her. 1,96 1,96 1,96
Albánie 139,7 140,0 140,0
Kosovo euro euro euro

Rusko 42,3 45,7 46,4
Ukrajina 10,84 11,17 11,96
Bělorusko 12 200 14 600 16 100

Turecko 2,54 2,79 2,73
USA 1,33 1,33 1,3
Zdroj: Raiffeisen RESEARCH  
 
 
 
Základní úroková sazba centrálních bank
země 19. VII. III-14 VI-14 VII-14
Polsko 2,50 2,50 2,50 3,00
Maďarsko 3,0 2,8 2,8 2,8
ČR 0,05 0,05 0,05 0,05
Rumunsko 4 3,5 3,5 3,5
Rusko 5,5 5,5 5,5 5,0
eurozóna 0,25 0,25 0,25 0,25
USA 0,25 0,25 0,25 0,25
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH  
 
 
 
3M sazba pen ěžního trhu (bid)
země 19. VII. III-14 VI-14 VII-14
Polsko 2,49 2,70 2,80 3,70
Maďarsko 2,99 3,10 3,10 3,30
ČR 0,05 0,10 0,20 0,20
Chorvatsko 0,46 1,30 1,60 2,10
Rumunsko 1,99 2,70 2,90 3,05
Rusko 7,15 7,00 7,15 7,25
Turecko 8,10 8,00 8,20 8,10
eurozóna 0,29 0,30 0,30 0,40
USA 0,25 0,30 0,30 0,45
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH  
 
 
10-letý výnos
země 19. VII. III-14 VI-14 VII-14
Polsko 4,28 4,60 4,70 4,90
Maďarsko 5,6 6,30 6,00 6,20
ČR 2,36 2,30 2,70 3,20
Chorvatsko 5,22 5,60 5,70 5,70
Rumunsko 5,25 5,50 5,50 5,60
Rusko 7,8 8,00 8,10 8,40
Turecko 9,75 9,70 10,00 9,80
Německo 1,87 2,20 2,40 2,70
USA 2,93 3,10 3,20 3,50
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH
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Růst ekonomiky – ve vlnách statistických údaj ů 

Český statistický úřad nám na počátku roku „překreslil“ obrázek vývoje české 
ekonomiky, když kromě drobných úprav za první pololetí 2013 oznámil, že ve 
třetím čtvrtletí ekonomika neklesla o 0,5 % mezičtvrtletně (-1,6 % meziročně), 
jak ukazoval rychlý odhad, ale naopak rostla +0,2 % (-1,2 % meziročně)! Takže 
naše přesvědčení, že odhad HDP nebyl nekonzistentní s měsíčními údaji, byl 
správný. Namísto skepse můžeme být spokojeni. Ekonomika bez podpory 
měnové či fiskální politiky začala vybředávat z recese. Konec roku 2013 přinesl 
kvůli obavám ze zdražení po oslabení koruny další impulz k oživení v podobě 
zvýšené soukromé spotřeby. Začátek roku 2014 může být naopak z hlediska 
spotřeby domácností slabý, neboť nákupní apetit se vyčerpal už před Vánoci a 
mzdy ve většině sektorů ekonomiky nebudou růst hned, spíše časem. Zpočátku 
bude hlavním zdrojem oživení ekonomiky v roce 2014 vývoz následovaný 
cyklickým oživením investic. Spotřeba domácností bude alespoň v první 
polovině roku škrcena stále ještě vysokou nezaměstnaností a zpožděným 
růstem mezd v ekonomice. Bude-li druhá polovina roku z hlediska reálných 
příjmů domácností příznivá, začne se výrazněji oživovat i soukromá spotřeba. 
Pro rok 2014 počítáme s růstem ekonomiky něco málo přes 2 % meziročně. 

 

Průmysl – víc než se čekalo  

Výkonost českého průmyslu se od září do listopadu 2013 výrazně zvýšila. 
Zatímco v září činil meziroční přírůstek pouhých 2,2 % meziročně (po očištění o 
pracovní dny), v listopadu to bylo už impozantních 8,8 %. Listopadový přírůstek 
je po očistění o pracovní dny nejvyšší do června 2011 a s atletickou lehkostí 
pokořil i 12letý průměr na úrovni 3,5 %. Tempo růstu produkce tak odpovídá 
počátku roku 2011, kdy ekonomika se rozjížděla k nové expanzi, která bohužel 
ale neměla příliš dlouhé trvání. Tentokrát by to mělo být jiné – mimo jiné díky 
stabilnější Evropě, sílící americké ekonomice a v neposlední řadě i oslabené 
koruně. Za rozjezdem českého průmyslu stojí především výroba aut, která se 
v listopadu postarala o celou třetinu růstu průmyslu. Nových zakázek přibývá (a 
to nejen v automobilovém průmyslu) a průmyslová data z Německa slibují další 
růst. Dynamický nárůst produkce se pozvolna a opatrně začíná projevovat i na 
zaměstnanosti v průmyslu. Počet zaměstnanců je sice stále nižší než loni, ale 
jejich poklesy se snižují. Časem se jejich počet alespoň stabilizuje. Se 
skutečným růstem počtu pracovníků v průmyslu počítáme až v průběhu 
letošního roku. Díky excelentním výsledkům ve 4Q 2013 bude celoroční tempo 
růstu průmyslu v roce 2013 nakonec mírně pozitivní. A letos očekáváme 
zvýšení průmyslové výroby v průměru o necelých 5 %. Výsledek může být za 
příznivých podmínek samozřejmě ještě lepší. 

Zatímco průmysl se rozjíždí nečekaným tempem, stavebnictví prožívá stále 
velmi zlé časy. V listopadu se objem stavebních prací opět smrštil a to o 9,3 % 
meziročně (po očištění o jeden chybějící den o 8,3 %). Říjnový výsledek +0,2 % 
po očištění o pracovní dny byl jen kratičkou přestávkou v jinak pokračujícím 
propadu. Stavebnictví trpí nedostatkem velkých státních zakázek, menší akce 
typu výstavby bytových domů sektor nezachrání. Ačkoliv v realitě se v letošním 
roce situace ve stavebnictví ještě příliš nezlepší, předpokládáme, že tento 
sektor si už sáhl na dno a spíše než další pokles čekáme stabilizaci v podobě 
„kladné nuly“ popřípadě mírného meziročního přírůstku. O oživení hovořit nelze.   

 

Trh práce – p říliš brzy na pozitivní zm ěnu 

Počet lidí bez práce dosáhl na konci loňského roku novodobého maxima na 
úrovni 596 833 tisíc. Podíl dosažitelných nezaměstnaných na populaci 15-64 let 
vzrostl z listopadových 7,7 % na 8,2 %. Z hlediska rozsahu navýšení míry 
nezaměstnanosti (+0,5 procentního bodu) se jedná o běžný pohyb 
zaznamenaný i v předchozích letech. Končí totiž sezónní práce v zemědělství, 
stavebnictví a v některých službách. V některých případech končí také pracovní 
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Česká republika 
smlouvy na dobu určitou. Nepříznivou zprávou je ale další pokles počtu volných 
pracovních míst, který trvá už několik měsíců. Na jedno pracovní místo připadá 
v průměru 17 nezaměstnaných. O žádném oživení na trhu práce nemůže být 
řeč. Dynamický rozjezd domácího průmyslu ale slibuje lepší zítřky. Jak ale 
historické zkušenosti napovídají, viditelný pokles nezaměstnanosti si vždy 
dostaví až se zpožděním. Ve druhé polovině roku 2014 by situace na trhu práce 
se měla vylepšovat. Letos počítáme s podílem dosažitelných nezaměstnaných 
okolo 7,3 %, zatímco v roce 2013 to bylo 7,7 %. 

Průměrná mzda v ČR si ve 3. čtvrtletí 2013 udržela tempo růstu nad 1 
procentem, konkrétně si připsala 1,3 % v meziročním srovnání. Výše průměrné 
mzdy je 24 836 Kč, což je ale o 124 Kč méně než v předchozím 2. čtvrtletí. Díky 
nižšímu růstu cen kupní síla neboli reálná hodnota průměrné mzdy přestala 
konečně klesat – vrostla o 0,1% r/r. Bohužel kombinace nepatrného růstu 
průměrné mzdy v roce 2013 (odhadujeme okolo 1 % v průměru) a o něco vyšší 
inflace (1,4% r/r) ukrajuje z reálné kupní síly domácností, které si zatím 
nemohou dovolit výrazněji utrácet. To potvrzují i data o HDP, kde spotřeba 
domácností zůstává slabá. Impuls v podobě slabší koruny do spotřeby se mohl 
projevit jen přechodně a to na konci roku, kdy domácnosti si dopřály bohatší 
Vánoce v obavě před nastávajícím zdražením (viz maloobchod). „Po hostině 
přijde půst.“ K růstu spotřeby potřebujeme vyšší mzdy, které firmy možná 
začnou vyplácet až v průběhu roku, pokud se jim začne opravdu dařit. Pokud se 
tak stane, průměrná mzda v ekonomice může v roce 2014 vzrůst o více než 2% 
a díky relativně nízké inflaci se kupní síla mzdy zvýší o více než 1 %. To by byl 
nejvyšší nárůst reálné mzdy od roku 2009 a po dvou letech poklesu (2012 a 
2013) zase kladné číslo.  

 

Inflace – nejnižší od roku 2009 

Když v říjnu 2013 zpomalil meziroční růst spotřebitelských cen na 0,9 %, dostali 
jsme se s inflací na nejnižší úroveň od března 2010. Tehdy se ekonomika 
teprve vzpamatovávala z recese a koruna už v předstihu posilovala. Přestože 
na konci roku inflace trochu nečekaně zrychlila a to na 1,4 % (čekalo se 1,3% 
meziročně), rok 2013 přinesl druhou nejnižší míru inflace v historii ČR (1,4 % 
v průměru). Listopadová intervence ČNB proti koruně sice přispěla svou troškou 
do růstu cen na konci roku 2013 (především do cen pohonných hmot), ale 
poklesu cen do blízkosti nuly na začátku roku 2014 nezabrání. Důvodem 
očekávaného poklesu inflace po 1 % v prvních několika měsících roku 2014 je 
zlevnění energie a stabilita DPH. V průběhu roku začne oslabení koruny 
prosakovat do inflace prostřednictvím zdražování dovážených výrobků a 
komponentů, jak už nyní pozorujeme např. u osobních aut. Výsledkem bude 
pozvolný růst spotřebitelské inflace nad 2 % v průběhu podzimu/zimy. Růst 
inflace bude ale tažen především tzv. nákladovou inflací (slabým kurzem), 
poptávka bude tlačit inflaci, jestli vůbec, tak až v závěru roku. V průměru by 
míra inflace v roce 2014 měla dosáhnout pouhých 1,3%, což je pár desetinek 
od minima z roku 2009. 

Ceny výrobců jako první zaznamenaly dopad listopadové intervence, když už 
v listopadu povyskočily o 0,8 % meziměsíčně a stejný přírůstek zaznamenaly i v 
prosinci. Z říjnové stagnace se díky tomu meziroční růst dostal zpátky až na 
prosincových 1,7%. V roce 2014 počítáme s mírným oživením růstu 
produkčních cen nad 1% nejen díky slabší koruně, ale i mírnému růstu cen ropy 
a ropných produktů. 

Ceny zemědělských producentů jsou stále nižší a nižší oproti přechozímu roku, 
přestože v meziměsíčním srovnání si např. v listopadu připsaly 2,9%. To však 
k meziročnímu růstu nestačí – sezónní zdražování zemědělských surovin není 
tak výrazné jako v předchozích letech. To však nemusí nutně znamenat, že 
ceny potravin se na pultech obchodů postupně v průběhu roku 2014 nezvýší – 
bude záležet mimojiné i na vývoji nákladů zpracovatelů, distribučních nákladech 
a vývoji obchodních marží. 

 

Zdroj: Bloomberg, RB a.s. 

Zdroj: Bloomberg, RB a.s. 

Zdroj: Bloomberg, RB a.s. 
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Maloobchod – p ředváno ční rej 

Maloobchodní tržby vzrostly v listopadu o neuvěřitelných 6,1% meziročně, 
zatímco v září si připsaly jen 4,5 % a říjnu dokonce poklesly o 0,6%. 
Listopadový údaj tak vzhledem k předchozím výsledkům předčil veškeré 
odhady. Po očištění o efekt rozdílných pracovních dní (loňský listopad měl o 1 
pracovní den méně) vzrostly dokonce o 7,8 % r/r. Ve srovnání s říjnem přidaly 
3,6 %. Nečekaně silný růst listopadových tržeb zaznamenaly obchody např. i 
v Německu či Polsku a v dalších evropských zemích – Česko jim ale vévodilo. 
Takto brutální růst lze tedy z nemalé části připsat na vrub devizovým 
intervencím. Lidé ve strachu z budoucího zdražení vzali prodejny aut a obchody 
útokem a důkladně se předzásobili (největší zájem byl o auta, počítače a 
telefony). Pravděpodobně velkou část vánočních dárků nakoupili už v listopadu. 
Záměr přimět lidi k vyššímu utrácení kvůli očekávanému zdražení se tedy 
povedl ČNB dokonale. Otázka je ale, jak dlouhé trvání tato nákupní horečka 
bude mít. Obáváme se, že v roce 2014 uvidíme podobně razantní poklesy 
maloobchodu, až se oslabení koruny plně promítne do cen. Díky efektu 
devizových intervencí pravděpodobně vykáže maloobchod za loňský rok růst. 
Původně jsme očekávali mírný pokles maloobchodních tržeb. Letos počítáme s 
růstem o 1,6 %. 

Vnější rovnováha – obchodní p řebytek není vše 

Bilance zahraničního obchodu za rok 2013 míří k rekordnímu přebytku přes 350 
miliard korun. Za jedenáct měsíců roku činí přebytek 344,7 mld. Kč. V národním 
pojetí, které zohledňuje např. změnu vlastnictví dovážených položek, činil 
11měsíční přebytek 129 miliard korun. Za stále lepšími výsledky českého 
zahraničního obchodu stojí především osobní automobily a průmyslové 
spotřební zboží (hračky a nábytek). Oslabení české koruny nemělo na 
listopadovou bilanci žádný významný negativní dopad, jak se dalo očekávat 
s ohledem na možnost zdražení dovážených položek. Tento efekt se může ale 
ještě v následujících měsících projevit. Postupně ale dvojice slabé koruny a 
rostoucí poptávky v zahraničí přispěje k dalšímu růstu vývozu. Letos se tak 
dočkáme dalšího rekordu v obchodní bilanci. Z údajů o obchodní bilance by se 
mohlo zdát, že ekonomika šlape na plné obrátky – víme všichni, že to tak není. 
Zahraniční obchod je jen část tvorby přidané hodnoty v ekonomice a platí, že ta 
česká zůstává dosti dovozn ě náro čná. K většímu růstu potřebujeme zvýšit 
vlastní přidanou hodnotu vkládanou do vývozu. 

Platební bilance ČR potvrzuje příznivý trend nejen v obchodní bilanci ale i 
bilanci služeb. Navíc i bilance výnosů vykazuje díky nižším dividendám menší 
schodky. Vrásky na čele by nám měly ale dělat přímé zahrani ční investice, 
kterých opovážliv ě ubývá . Za rok 2013 se dost pravděpodobně dočkáme 
nejhoršího výsledku v novodobé historii. Samozřejmě, že rok 2013 nenahrával 
zahraničním investicím – investiční aktivita firem nejen doma byla obecně 
nízká. Máme-li v následujících letech být opět atraktivní pro zahraniční 
investory, musíme zapracovat na mnoha oblastech včetně stability právního a 
daňového prostředí. Vnější stabilita české ekonomiky zatím ohrožena není, ale 
do budoucna musíme hledat cesty, jak udržet zemi atraktivní pro kapitál.  

Díky intervenci ČNB vzrostly devizové rezervy ČR z 34,79 miliard EUR na 
40,86 miliard EUR ke konci listopadu a do konce prosince se držely poblíž této 
úrovně. ČNB v prosinci už tedy intervenovala. Krytí dovozu zboží a služeb 
devizovými rezervami se zvýšilo skoro na 5 měsíců (přesně 4,9 měsíce) 
z necelých 3,6 měsíců. Likvidní pozice ČR vůči zahrani čí je tudíž „luxusní“. 

Měnová politika – klí čová sazba beze zm ěny 

Dvoutýdenní repo sazba, která je již od listopadu 2012 na 0,05%, se letos ještě 
nezvýší. ČNB nejdříve opustí současný limit pro posílení koruny. Až poté by 
přišla na řadu změna úrokové sazby. Nový cyklus zvyšování sazeb v ČR 
čekáme později než v eurozóně (Intervenci proti koruně se věnujeme v kapitole 
o kurzu.) 
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PRIBID 19. VII. III-14 VI-14 VII-14
1M 0,08 0,05 0,05 0,05
3M 0,05 0,10 0,20 0,20
6M 0,15 0,17 0,27 0,30

12M 0,26 0,30 0,40 0,50

Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH

Výnosy státních dluhopis ů ČR
19. VII. III-14 VI-14 VII-14

2 roky 0,15 0,4 0,6 1
5 let 0,90 0,90 1,20 1,80
10 let 2,43 2,30 2,70 3,2
15 let 3,05 2,9 3,2 3,5
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH

Zdroj: Bloomberg, RB a.s. 
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Veřejné finance a dluhopisy – výnosy porostou 

Státní rozpočet za rok 2013 skončil se schodkem o téměř 20 miliard korun nižším, než 
bylo schváleno. Výsledek -81,3 miliardy je nejnižším schodkem od roku 1998. Jásat 
ale není proč. Ze struktury rozpočtu vyplývá, že se šetřilo hlavně na investičních 
výdajích, které pak chyběly především ve stavebnictví. Vedle toho se omezovaly i 
běžné nákupy. Návrh státního rozpočtu na rok 2014 schválený na poslední chvíli 
počítá se schodkem 112 miliard korun. Přestože se schodek zvyšuje o zhruba 30 
miliard, investice hrazené ze státního rozpočtu vyjma drobných programů na podporu 
obnovitelných zdrojů se výrazně nezvýší.  Více peněz než loni má jít např. na platy 
státních úředníků. To podpoří soukromou spotřebu. Intervence ČNB může pomoci 
rozjet ekonomiku v průběhu roku a přispět tak k plnění státní kasy daňovými příjmy. 
Vzhledem ke složení nastupující vlády lze předpokládat, že vybrané prostředky navíc 
nebudou odkládány stranou ale spíše obratem utráceny. Saldo za celý vládní sektor 
má stejně, jako se to očekává v roce 2013, zůstat na 2,9 % HDP. To při růstu 
ekonomiky ale znamená uvolnění fiskální politiky a rezignace na snahu omezovat tzv. 
strukturální deficit, který reflektuje skutečné nastavení rozpočtu bez ohledu na aktuální 
fázi hospodářského cyklu.  
 
Výnosy dluhopisů s delší dobou do splatnosti ke konci čtvrtého čtvrtletí 2013 mírně 
rostly ovšem i tak se nenacházejí daleko od hodnot, kde byly před třemi měsíci. 
Naopak výnosy dluhopisů s krátkou dobou splatnosti ještě mírně klesly poté, co 
Česká národní banka dala najevo, že měnová politika zůstane uvolněná delší dobu. 
Co se nabídkové strany na dluhopisovém trhu týče, hrubá i čistá výpůjční potřeba 
vzroste v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 přibližně a o 100 miliard Kč z důvodů 
splátek existujících dluhopisů (denominace 85 mld Kč a 3 miliard EUR), konce 
rozpouštění finančních rezerv a mírně vyššího rozpočtového deficitu. Nejde o nic 
nečekaného, ovšem dohromady s uvolněnou domácí měnovou politikou a výhledem 
na zvyšování zahraničních dluhopisových benchmarků, jde o důvody podporující růst 
českých dluhopisových výnosů v letošním roce, přičemž je možné, že po nárůstu 
výnosů na přelomu roku se již vyčerpal prostor k růstu pro samotné první čtvrtletí 
2014. Uvolněná měnová politika pravděpodobně bude držet krátký konec výnosové 
křivky nízko a výnosová křivka by tudíž měla zvyšovat svůj sklon. 
 
 

Koruna – vlní se nad limitem 27  

Listopadová intervence České národní banky (ČNB) poslala korunu vůči euru za 
přes hranici 27. Během pár dní nakoupila centrální banka na devizovém trhu cca 6 
miliard eur (necelých 225 miliard korun). Aktuálně, bez účasti ČNB, se kurz koruny 
pohybuje okolo 27,40 za euro. Přispívá k tomu jednak oslabování ostatních měn 
v regionu a přetrvávající otazníky nad oživením domácí ekonomiky. Dokud se 
inflace neodrazí od svého dna a nezačne mířit přes 1 % a růst ekonomiky nebude 
přesvědčivý, koruna se bude držet pořád nad hladinou 27. Výraznější oživení 
ekonomiky a směřování inflace přes 2 % čekáme až ve 3Q 2014. V té době by už 
ČNB měla začít přemýšlet o opuštění kurzového limitu. To by přiblížilo kurz koruny 
blíž k 27 (v září čekáme kurz okolo 27,20 za euro). Pokud se naplní tento náš 
scénář a inflace bude i v prognóze ČNB směřovat nad dvouprocentní inflační cíl, 
můžeme se na jejím listopadovém zasedání – tedy přesně rok poté – dočkat 
opuštění kurzového limitu. Poté by následovalo mírné posílení koruny (prudkému 
posílení koruny by se centrální banka bránila devizovými intervencemi). Tento náš 
předpoklad potvrzují i slova samotného guvernéra Miroslava Singera: „Budeme z 
toho režimu vystupovat až ve chvíli, kdy nám posílení měny nebude vadit. Jinak 
řečeno, až bude třeba přiblížit se inflačnímu cíli shora.“ (viz Hospodářské noviny, 6. 
ledna 2014). Nicméně je třeba zdůraznit, že načasování konce kurzového limitu je 
silně závislé na vývoji inflace a inflačním výhledu na rok 2015. Pokud by oživení 
inflace bylo nedostatečné, centrální banka kurzový limit neopustí.  

Koruna vůči americkému dolaru bude ještě i v průběhu první poloviny roku 2014 
oslabovat. USD podle prognózy našich kolegů posílí vůči euru postupně až k 1,30 
díky atraktivnějším úrokovým sazbám a výnosům v USA než v Evropě. A poblíž této 
úrovně bude oscilovat až zhruba do září. Závěr roku bude naopak příznivější pro 
euro za předpokladu, že se evropskému společenství podaří vykázat slušný růst. Na 
konci 2014 čekají kolegové kurz 1,35 EUR/USD. 

 
Helena Horská, hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s., +420 234 401 413 

 

Kurz koruny
19. VII. III-14 VI-14 VII-14

EUR/CZK 27,65 27,30 27,20 26,40

USD/CZK 20,19 20,20 20,90 19,60
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH
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Upozorn ění - Disclosure  
 
Raiffeisenbank a.s. poskytuje v rámci své činnosti, v souladu s právními předpisy, zejména Vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení („Vyhláška“), 
ve znění pozdějších předpisů, připravuje a rozšiřuje investiční doporučení a výzkumné zprávy. 
Investiční doporučení či výzkumné zprávy (dále jen „dokument“) nelze pokládat za nabídku nebo výzvu k úpisu nebo koupi investičních nástrojů a ani za jakoukoliv smlouvu nebo 
smluvní závazek. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. Jakékoliv investiční rozhodnutí ohledně investičních nástrojů 
vydávaných emitentem musí být učiněno na základě dostupné nabídky emitenta anebo příslušného prospektu emitenta a nikoliv na základě tohoto dokumentu. Raiffeisenbank a.s. 
(„RB“) může realizovat na vlastní účet investice uváděné v tomto dokumentu nebo související investice anebo může vlastnit práva k investičním nástrojům nebo může vlastnit 
investiční nástroje uváděné v dokumentu. RB může jednat jako manažer nebo spolumanažer veřejné nabídky investičních nástrojů uvedených v dokumentu nebo souvisejících 
investičních nástrojů. Informace obsažené v dokumentu jsou založeny na informačních zdrojích, včetně výročních zpráv a dalších materiálech, které mohou být zpřístupněny 
subjektem, který je dotčený tímto dokumentem. RB důvěřuje spolehlivosti podaných informací, nicméně nečiní ujištění o přesnosti a úplnosti podaných informací. Pokud není 
uvedeno jinak, veškeré názory, prohlášení a předpovědi v dokumentu uvedené jsou pouze činěny RB a mohou být ze strany RB změněny bez předchozího upozornění. Platné stupně 
investičních doporučení a jejich historii naleznete (http://www.rb.cz/attachements/pdf/analyzy/disclosure.pdf).   
Investoři do investičních nástrojů emitovaných emitenty na rozvíjejících se trzích si musí být vědomi, že riziko vypořádání a správy investičních nástrojů na těchto trzích může být 
vyšší než na trzích s dlouhodobou infrastrukturou. Likvidita investičních nástrojů emitovaných emitenty na rozvíjejících se trzích může být ovlivněna počtem tvůrců trhu, kteří 
mohou investiční nástroje ovlivňovat na základě informací obsažených v dokumentu.  
Zvláštní ustanovení týkající se Rakouska 
Zmíněný dokument nelze pokládat za veřejnou nabídku ve smyslu zákona o kapitálovém trhu “Kapitalmarktgesetz” („KMG“) ani prospekt ve smyslu KMG nebo zákona o burze 
cenných papírů „Börsegesetz”. Dokument není možné pokládat za doporučení ke koupi nebo prodeji investic ve smyslu zákona o dohledu nad cennými papíry 
„Wertpapieraufsichtsgesetz”. Dokument nenahrazuje poradenství týkající se koupě nebo prodeje investičních nástrojů. Pro účely poradenství týkajícího se koupě nebo prodeje 
investičních nástrojů kontaktujte svoji banku. 
Zvláštní ustanovení týkající se Spojeného království Velké Británie, Severního Irska (UK) a Jersey (Channel Islands) 
Dokumenty jsou schvalovány a vydávány Raiffeisen Bank International AG („RBI“) a RB z důvodu podpory investičních aktivit RBI a RB. RBI, pobočka Londýn je povolena od 
rakouského dohledového orgánu „Finanzmarktaufsicht“ a podléhá omezené regulaci dohledových orgánů Spojeného království The Financial Conduct Authority. Podrobné 
informace o dohledu dohledových orgánů Spojeného království nad RBI, pobočka Londýn bude poskytnuta na žádost. Dokument není určen pro retailové investory podle pravidel 
dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Informace nebo názory vyjádření v dokumentu nezakládají a ani nevytváří nabídku nebo žádost o nabídku 
ke koupi nebo k prodeji investičních nástrojů. RB a nebo RBI mohou realizovat na vlastní účet investice uváděné v tomto dokumentu nebo související investice anebo mohou vlastnit 
práva k investičním nástrojům nebo mohou vlastnit investiční nástroje uváděné v tomto dokumentu. RB a nebo RBI mohou jednat jako manažer nebo spolumanažer veřejné nabídky 
investičních nástrojů uvedených v tomto dokumentu nebo souvisejících investičních nástrojů.  
Zvláštní omezení týkající se USA a Kanady 
Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Dokument může být přímo 
poskytnut ze strany RB International Markets (USA) LLC, registrovaný obchodník v USA („RBIM“) a podléhá tak podmínkám níže stanoveným.  
Zvláštní ustanovení týkající se USA a Kanady 
Výše zmíněný dokument je určen pouze institucionálním investorům a nepodléhá veškerým standardům pro nezávislost a pro uveřejnění informací, které mohou být používány v 
dokumentech připravených pro retailové investory. Tento dokument byl adresátovi poskytnut ze strany RB International Markets (USA) LLC, U.S. registrovaný obchodník v USA 
(dále „RBIM“), nicméně byl zpracován pobočkou RBI nebo přidruženou nebo dceřinou společnosti RBI mimo území USA. Jakékoliv pokyny k nákupu nebo k prodeji investičních 
nástrojů učiněné na základě dokumentu musí být prováděny RBIM, který se nachází v 1133 Avenue of the Americas, 16th Floor, New York, NY 10036, 212-600-2588. Dokument 
byl zpracován mimo území USA jedním nebo více analytiky, kteří nemusejí podléhat pravidlům o zpracování zpráv a nezávislosti analytiků srovnatelných s pravidly účinnými v 
USA. Analytik nebo analytici, kteří připravili dokument, nejsou registrováni nebo kvalifikováni jako analytici podle Financial Industry Regulatory Authority („FINRA“) v USA a 
nejsou přidružení k RBIM a proto nepodléhají regulaci FINRA, zahrnující regulaci vztahující se k chování nebo nezávislosti analytiků.  
Názory, odhady a předpovědi obsažené v dokumentu jsou činěny k datu tohoto dokumentu a podléhají předchozím změnám učiněným ze strany RB anebo RBI bez předchozí výzvy. 
Informace obsažené v dokumentu byly vytvořeny RB anebo RBI ze zdrojů, o kterých se RB nebo RBI domnívají, že jsou spolehlivé. Nicméně RB nebo RBI ani jiná přidružená 
společnost nebo jiná osoba nečiní výslovné ani nevýslovné záruky a ujištění s ohledem na přesnost, úplnost a správnost informací obsažených v dokumentu. Investiční nástroje, které 
nejsou registrovány v USA, nemohou být nabízeny k prodeji a koupi, přímo ani nepřímo v USA nebo USA občanům (podle významu uvedeného v Regulation S under the Securities 
Act of 1933 (the „Securities Act“), s výjimkou podle Securities Act. Dokument nezakládá nabídku na koupi nebo prodej investičního nástroje ve smyslu Section 5 of the Securities 
Act a rovněž nevytváří pro kohokoliv jakoukoliv smlouvu nebo závazek. Dokument poskytuje pouze obecné informace. Dokument může být distribuován v Kanadě osobám, které 
jsou rezidenty Kanady. Obchody s investičními nástroji, které jsou uvedeny v dokumentu, mohou být s těmito osobami uzavřeny, pokud nepodléhají požadavkům obsažených v 
prospektech podle místních právních předpisů.  
Odměna pro analytiky výzkumu 
Analytici výzkumu zaměstnaní v RB nebo v RBI nejsou přímo odměňováni podle obchodů s investičními nástroji. Autoři dokumentu jsou odměňováni podle celkové ziskovosti RB 
nebo RBI (mimo jiné), která zahrnuje výnosy z investičních obchodů RB nebo RBI a výnosy z jiných činností. RB a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím 
analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo 
předem projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. 
Potvrzení analytiků výzkumu 
Každý z analytiků RB nebo RBI, který se účastní přípravy dokumentu, prohlašuje, že 
a) názory vyjádřené v dokumentu přesně odráží osobní pohled analytika na předmětné investiční nástroje a emitenty a 
b) jakákoliv část odměny analytika není přímo nebo nepřímo odvozena od doporučení nebo názoru obsaženého v dokumentu. 
RB ani RBI nemají povinnost aktualizovat dokument. Investoři jsou povinni se zajímat o současný vývoj podnikání příslušných emitentů, změny v podnikatelské činnosti emitentů a 
jiné relevantní faktory. Adresát dokumentu, který má k dispozici výzkumnou zprávu či investiční doporučení nebo na ně spoléhá, vyslovuje souhlas s omezeními vyjádřenými v 
dokumentech. Dodatečné informace k obsahu dokumentu jsou k dispozici na žádost. 
Bude-li jakákoliv část tohoto upozornění shledána neplatnou, neúčinnou nebo nevymahatelnou podle právních předpisů, ostatní části upozornění budou nadále platné, účinné a 
vymahatelné, lze-li tyto části upozornění oddělit od ustanovení, která budou neplatná, neúčinná a nevymahatelná. Podrobné upozornění podle § 48 rakouského zákona o burze lze 
nalézt na http://www.raiffeisenresearch.at, v části „Disclaimer“.  Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Česká republika je oprávněna k distribuci tohoto dokumentu. 
Raiffeisenbank a.s. upozorňuje na http://www.rb.cz/financni-trhy/analyzy/disclosure/ na některé souvislosti spojené s investičními doporučeními vypracovanými Raiffeisenbank a.s. 
Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4.  
Informace o zájmech a střetech zájmů: 
1.Investiční doporučení na dluhopisy emitenta Česká republika vytváří Raiffeisen Bank International AG („RBI“) ve spolupráci s Raiffeisenbank a.s. Investiční doporučení na akcie 
vybraných emitentů vytváří Raiffeisen Centrobank AG a Raiffeisenbank a.s. je pouze rozšiřuje. 
2.Raiffeisen Centrobank AG a Raiffeisenbank a.s. jsou součástí konsolidačního celku Raiffeisen Bank International AG. Dohled nad Raiffeisenbank a.s. vykonává Česká národní 
banka, dohled nad Raiffeisen Bank International a nad Raiffeisen Centrobank vykonávají FMA - Finanzmarktaufsicht a Oesterreichische Nationalbank. 
3.Raiffeisenbank a.s. rozšiřuje v ČR investiční doporučení Raiffeisen Bank International AG a Raiffeisen Centrobank AG. Informace o Raiffeisen Bank International AG a 
Raiffeisen Centrobank AG podle Směrnice Komise 2003/125/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/6/ES o poctivém 
předkládání investičních doporučení a zveřejnění střetů zájmů, jsou obsaženy v publikacích Raiffeisen Bank International AG a Raiffeisen Centrobank AG obsahujících investiční 
doporučení a na webových stránkách Raiffeisen Bank International AG a Raiffeisen Centrobank AG - viz http://www.rbinternational.com a http://www.rcb.at/. 
4.V Raiffeisenbank a.s. vytvářejí investiční doporučení pracovníci týmu Ekonomický výzkum (podrobněji viz http://www.rb.cz/financni-trhy/analyzy/kontakty/). Jiné osoby nemají k 
investičním doporučením, na jejichž tvorbě se podílí Raiffeisenbank a.s., před jejich rozšířením přístup. Jméno pracovníka týmu Ekonomický výzkum, který vytvořil doporučení, je 
vždy uvedeno v dokumentu obsahující předmětné doporučení.  
5.Tým Ekonomický výzkum náleží do organizační vrchního ředitele divize Treasury & Investiční bankovnictví. Při tvorbě investičních doporučení je nezávislý na obchodních 
útvarech banky včetně obchodních útvarů divize Treasury & Investiční bankovnictví. Vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním doporučením brání organizační a administrativní 
opatření a informační bariéry definované vnitřními předpisy Raiffeisenbank a.s. Postupy při tvorbě investičních doporučení v Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen 
Centrobank AG a Raiffeisenbank a.s., a spolupráce mezi Raiffeisen Bank International AG a Raiffeisenbank a.s. a mezi Raiffeisen Centrobank AG a Raiffeisenbank a.s. při tvorbě 
investičních doporučení jsou upraveny vnitřními předpisy Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen Centrobank AG a Raiffeisenbank a.s., zejména předpisem Research Manual.   
6.Raiffeisenbank a.s. obchoduje s cennými papíry tuzemských emitentů, u nichž se podílí na tvorbě investičních doporučení, i s dalšími investičními instrumenty emitovanými 
emitenty těchto cenných papírů nebo vztahujícími se k těmto cenným papírům a jejich emitentům. Raiffeisenbank a.s. je tvůrcem trhu akcií emitenta Telefónica O2 Czech Republic 
na Burze cenných papírů Praha. S emitentem Telefónica O2 Czech Republic má Raiffeisenbank a.s. uzavřenou smlouvu o poskytování investičních služeb.   
7.Emitenti investičních instrumentů, na něž spoluvytváří investiční doporučení Raiffeisenbank a.s. („Emitenti“), nejsou seznamováni s investičními doporučeními Raiffeisenbank 
a.s., Raiffeisen Bank International AG a Raiffeisen Centrobank AG týkajícími se jimi emitovaných investičních instrumentů před jejich rozšířením. 
8.Raiffeisenbank a.s. nemá přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu žádného Emitenta přesahující 5%. 
9.Žádný Emitent nemá přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu Raiffeisenbank a.s.  přesahující 5%. 


