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Makroekonomický rámec na rok 2019

1.1 Shrnutí makroekonomického rámce
Makroekonomický rámec návrhu státního rozpočtu na rok 2019 vychází z Makroekonomické
predikce Ministerstva financí z července 2018. Makroekonomický rámec návrhu státního
rozpočtu byl dne 8. srpna 2018 posouzen v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti, Výborem pro rozpočtové prognózy. Výbor ve svém stanovisku
č. 1/2018 shledal makroekonomický rámec jako realistický.
České hospodářství se nachází ve stadiu ekonomické expanze. Dobrá kondice ekonomiky se
projevuje poměrně dynamickým růstem HDP taženým spotřebou domácností a investiční
aktivitou, setrvalým zvyšováním zaměstnanosti a inflací oscilující v tolerančním pásmu
inflačního cíle České národní banky.
Na druhé straně lze pozorovat důsledky kladné produkční mezery. Přehřívání ekonomiky se
nejvíce projevuje na trhu práce, který se potýká s extrémně nízkou nezaměstnaností
a vysokým počtem volných pracovních míst. V důsledku uvedené nerovnováhy očekáváme
v letošním roce nejvyšší dynamiku mezd a platů od roku 1996.
Dalším symptomem kladné produkční mezery je dvouciferný růst cen na trhu s nemovitostmi.
V oblasti vnějších vztahů je cyklická pozice ekonomiky jednou z příčin zmenšujícího se
přebytku běžného účtu platební bilance a bilance zboží a záporného příspěvku zahraničního
obchodu k reálnému růstu HDP. Na druhé straně by v podmínkách kladné produkční mezery
mělo dojít ke zvýšení růstu soukromých investic do fyzického kapitálu.
Z hlediska směru hospodářských politik je nutné odlišit nastavení fiskální a měnové politiky.
Mantinely pro plán a realizaci fiskální politiky poskytují v minulém roce schválené zákony
o rozpočtové odpovědnosti. Predikce hospodaření sektoru vládních institucí, sestavená mj. na
základě návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu, očekává kladný
fiskální impulz v roce 2019 tažený zejména vyšší spotřebou vládních institucí, navýšením
sociálních dávek (především v oblasti důchodů), ale i investic. Přesto by hospodaření
veřejných financí mělo v roce 2019 dosáhnout přebytku 1 % HDP.
Oproti tomu očekávaný vývoj kurzu koruny a postupná „normalizace“ měnové politiky České
národní banky standardním úrokovým kanálem implikuje v horizontu rámce spíše restriktivní
nastavení měnové politiky. Výše uvedené projevy přehřívání ekonomiky a očekávaný pohyb
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míry inflace v horní polovině tolerančního pásma značí předpoklad postupného zvyšování
měnověpolitických úrokových sazeb.
Tabulka č. 1 Hlavní makroekonomické indiátory
(Makroekonomická predikce MF ČR z července 2018 na základě údajů k 11. 7. 2018)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2019
Predikce

Hrubý domácí produkt

mld. Kč, b.c.

4 060

4 098

4 314

4 596

4 768

5 045

5 300

Hrubý domácí produkt

růst v %, s.c.

-0,8

-0,5

2,7

5,3

2,5

4,3

3,2

3,1

Spotřeba domácností

růst v %, s.c.

-1,2

0,5

1,8

3,7

3,6

4,3

4,3

3,9

Spotřeba vlády

růst v %, s.c.

-2,0

2,5

1,1

1,9

2,7

1,3

2,1

2,0

Tvorba hrubého fixního kapitálu

růst v %, s.c.

-3,1

-2,5

3,9

10,2

-3,1

3,3

7,5

3,2

Příspěvek zahraničního obchodu k růstu H

p.b., s.c.

1,3

0,1

-0,5

-0,2

1,4

1,1

-0,7

0,1

Příspěvek změny zásob k růstu HDP

p.b., s.c.

-0,2

-0,7

1,1

0,8

-0,4

0,1

-0,4

0,0

Deflátor HDP

růst v %

1,5

1,4

2,5

1,2

1,3

1,5

1,8

2,3

Průměrná míra inflace
Zaměstnanost (VŠPS)
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
Objem mezd a platů (dom. koncept)
Poměr salda běžného účtu k HDP

5 589

%

3,3

1,4

0,4

0,3

0,7

2,5

2,2

2,3

růst v %

0,4

1,0

0,8

1,4

1,9

1,6

1,3

0,2
2,3

průměr v %

7,0

7,0

6,1

5,1

4,0

2,9

2,3

růst v %, b.c.

2,6

0,5

3,6

4,8

5,7

8,2

9,3

8,3

%

-1,6

-0,5

0,2

0,2

1,6

1,1

-0,3

-0,2

Předpoklady
Měnový kurz CZK/EUR
Dlouhodobé úrokové sazby
Ropa Brent
HDP eurozóny

25,1

26,0

27,5

27,3

27,0

26,3

25,6

25,2

% p.a.

2,7

2,2

1,4

0,6

0,4

1,0

2,1

2,5

USD/barel

112

109

99

52

44

54

73

72

růst v %, s.c.

-0,9

-0,2

1,3

2,1

1,8

2,4

2,2

1,8

Pramen: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

Makroekonomický rámec je zatížen řadou rizik, která v úhrnu vnímáme jako vychýlená
směrem dolů.
Pro silně exportně orientovanou českou ekonomiku představuje hlavní negativní riziko
tendence k nárůstu protekcionismu, jež se projevují především zhoršováním vzájemných
obchodních vztahů a důvěry mezi Spojenými státy americkými na straně jedné a zejména
Čínou a EU na straně druhé. Lze očekávat, že zvyšování existujících dovozních cel či jejich
uvalení na nové druhy zboží bude mít kromě negativních dopadů na objem zahraničního
obchodu rovněž záporný vliv na důvěru ekonomických subjektů. Vyšší nejistota pak může
vést k odložení některých investičních rozhodnutí. Opomenout nelze ani dopad vyšších cel na
ceny dováženého zboží a kupní sílu spotřebitelů.
Prostřednictvím zahraničního obchodu může mít na českou ekonomiku vliv také podoba
budoucího uspořádání vztahů mezi Spojeným královstvím a EU v oblasti volného pohybu
zboží a služeb. Nepřímo by českou ekonomiku mohla nepříznivě ovlivnit také případná
eskalace problémů italského bankovního sektoru, stejně jako geopolitické faktory.
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Dále by v české ekonomice mohly vzniknout problémy při pokračování dynamického růstu
cen nemovitostí. Z hlediska ekonomického růstu bude s ohledem na situaci na trhu práce
a demografické faktory důležitý další vývoj produktivity práce – její růst by přitom např.
v důsledku nižších investic mohl zaostat za očekáváními. V této souvislosti je rovněž rizikem
udržitelnost prognózovaného růstu mezd pro některé, zejména menší, podniky a jeho
případný dopad na cenovou konkurenceschopnost.
1.2 Předpoklady budoucího vývoje
1.2.1 Vnější prostředí
Ekonomický výkon
Růst světové ekonomiky se od roku 2012 pohybuje v úzkém intervalu mezi 3,2 a 3,8 %.
V horizontu makroekonomického rámce by měl nadále zůstat pod 4 %, přičemž rozvíjející se
ekonomiky, zejména pak asijské, by měly vykazovat výrazně vyšší tempa než ekonomiky
vyspělé. Předpokládáme, že globální výkon by měly táhnout především ekonomiky
Spojených států amerických a Číny, nejpomaleji naopak porostou některé země eurozóny
a Japonsko.
Ekonomika Spojených států amerických pokračuje v růstu, který by měl v horizontu rámce
mírně zpomalit na zhruba 2,3 %. Růst by měl být i nadále tažen domácí poptávkou, zejména
pak spotřebou domácností, kterou v krátkodobém horizontu podpoří přijatá daňová reforma,
ve střednědobém pak růst disponibilního důchodu domácností související s napjatou situací na
trhu práce. Kladný příspěvek by měly vykázat také investice s ohledem na razantní snížení
sazby daně z příjmu právnických osob. V reakci na ekonomický výkon a nízkou míru
nezaměstnanosti Federální rezervní systém opakovaně zvýšil úrokové sazby a zahájil
postupný prodej aktiv s tím, že se zvyšováním úrokových sazeb hodlá pokračovat i v dalších
letech v závislosti na vývoji ekonomiky.
V březnu 2017 zahájilo Spojené království proces vystoupení z EU. Přestože k vystoupení
dojde dne 29. března 2019, Spojené království má zájem o setrvání v jednotném trhu EU se
zbožím až do konce roku 2020. Dohoda o budoucím uspořádání vzájemných vztahů však
nebyla dosud dojednána, předpokládáme však, že obě strany jednání budou mít zájem na tom,
aby negativní dopady byly co nejnižší. Lze nicméně očekávat, že nové nastavení bude pro
Spojené království méně výhodné než členství v EU. V horizontu rámce by se tak měl
hospodářský růst Spojeného království pohybovat okolo 1,2 %.
4

Ekonomický růst v eurozóně dosáhl v roce 2017 svého desetiletého maxima ve výši 2,4 %.
Ve vývoji v jednotlivých zemích však přetrvává značná diferencovanost, v horizontu
makroekonomického rámce by se nicméně tempa růstu měla sbližovat. V řadě států brzdí
ekonomický výkon stále nízké tempo investic, nižší konkurenceschopnost či vysoká
zadluženost vládního a soukromého sektoru. Příznivě naopak působí klesající míra
nezaměstnanosti, která v některých státech 1 dosáhla až na svá historická či dlouholetá
minima, což se však již projevuje nedostatkem pracovníků s vhodnou kvalifikací. Krátkodobě
by ekonomiku v eurozóně měla podpořit přetrvávající uvolněná měnová politika. Evropská
centrální banka drží hlavní refinanční sazbu na úrovni 0,00 % a depozitní sazbu na úrovni
−0,40 % již od března 2016, na těchto úrovních by měly setrvat alespoň do léta 2019. Nákupy
aktiv by pak měly probíhat minimálně do konce roku 2018. Očekáváme, že se ekonomický
výkon eurozóny bude pohybovat kolem 2 %.
Graf č. 1 Reálný hrubý domácí produkt 19 zemí současné eurozóny
(růst proti předchozímu roku v %)
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Pramen: Eurostat. Výpočty a predikce MF ČR.

Ekonomiku Německa nadále příznivě ovlivňují nízké sazby Evropské centrální banky.
Ekonomika se však nachází blízko stavu plné zaměstnanosti s rekordním počtem volných
pracovních míst a míry participace. Dynamičtější růst mezd by se měl odrazit ve spotřebě

Historicky nejnižší míru nezaměstnanosti v roce 2017 zaznamenalo Německo, Malta a Slovensko, nejnižší
míru nezaměstnanosti od roku 2008 pak Belgie, Estonsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko a Španělsko.
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domácností, poměrně vysoké využití kapacit pak na rychlejším růstu podnikových investic.
Rizika budoucího vývoje německé ekonomiky také leží ve vnějším prostředí, jedná se
především o potenciální zostření obchodních vztahů mezi EU a Spojenými státy americkými
a uspořádání se Spojeným královstvím po opuštění EU. Předpokládáme, že reálný růst HDP
bude nadále tažen zejména domácí poptávkou a bude se pohybovat kolem 2 %.
V řadě velkých zemí eurozóny se ekonomická situace stabilizovala a tempa růstu mnohde
dosáhla v roce 2017 svých několikaletých maxim. V horizontu rámce očekáváme ve Francii,
s ohledem na realizaci řady reforem, postupné upevnění růstu. V Itálii představuje hlavní
riziko situace ve finančním sektoru, a to z důvodu vysokého podílu nesplácených úvěrů.
Španělsko zaznamenává poměrně dynamický růst, stále jej však tíží extrémně vysoká míra
nezaměstnanosti, zejména mladistvých. Všechny uvedené ekonomiky nadále trápí rozličné
strukturální problémy spojené s vysokým zadlužením, rigiditami na trhu práce či nízkým
růstem produktivity.
Cena ropy
Po dramatickém poklesu v letech 2015 a 2016 se cena ropy v roce 2017 zvýšila téměř o 25 %,
přičemž její silný meziroční růst pokračoval i v první polovině roku 2018. Ke zvýšení ceny
ropy v prvním pololetí 2018 přispělo především další vyostření geopolitického napětí,
zejména v oblasti Středního východu, odstoupení Spojených států amerických od jaderné
dohody s Íránem a pokles produkce ropy vlivem hospodářské a politické nestability ve
Venezuele. Naproti tomu pokračuje růst těžby ve Spojených státech amerických. Situace na
trhu s ropou vedla v červnu členské země Organizace zemí vyvážejících ropu k dohodě
o zvýšení těžby o 1 milión barelů denně na zhruba 33 mil. barelů denně s účinností od
poloviny roku 2018.

6

Graf č. 2 Cena ropy Brent (USD/barel)
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Pramen: U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

Vzhledem k silnému růstu v prvním pololetí předpokládáme, že za celý rok 2018 cena ropy
Brent v průměru dosáhne 73 USD/barel, a meziročně se tak zvýší téměř o 35 %. V souladu
s mírně klesající křivkou cen kontraktů futures očekáváme, že v roce 2019 se její dolarová
cena nepatrně sníží.
Budoucí vývoj je zatížen velkým množstvím nejistot a pro prezentovaný scénář lze
formulovat rizika oběma směry. Ve směru poklesu ceny by mohlo působit nedodržování
omezení těžby či další pokles nákladů těžby ropy z břidlic ve Spojených státech amerických.
Naopak k růstu ceny by mohlo přispět zejména vyostření bezpečnostní situace v některých,
zejména arabských, zemích produkujících ropu.

1.2.2 Měnová politika a měnové kurzy
Od listopadu 2013 až do počátku dubna 2017 využívala Česká národní banka jako další
nástroj monetární politiky měnový kurz. Opuštěním kurzového závazku se tak vrátila do
standardního režimu měnové politiky, ve kterém jsou hlavním nástrojem úrokové sazby.
Dvoutýdenní repo sazba byla z 0,05 % v době ukončení kurzového závazku zvýšena na
1,25 % na počátku srpna 2018. Vzhledem k předpokládanému budoucímu nastavení měnové
politiky a očekávanému pozvolnému posilování koruny (viz níže) by v horizontu
makroekonomického rámce mělo docházet ke zpřísňování měnových podmínek jak
v úrokové, tak v kurzové složce.
7

Měnový kurz koruny vůči euru po ukončení kurzového závazku postupně posiloval. Na
začátku února 2018 ale v tomto trendu došlo k obratu, a kurz z úrovní okolo 25,2 CZK/EUR
začal oslabovat až ke 26,0 CZK/EUR na konci června. Předpokládáme nicméně, že v průběhu
2. poloviny letošního roku dojde k obnovení apreciace, a koruna pak ve zbytku horizontu
makroekonomického rámce bude trendově pozvolna posilovat cca o 0,6 % mezičtvrtletně.
Koncem roku 2019 by se tak kurz měl pohybovat na hranicí 25,0 CZK/EUR. Tento vývoj by
měl být podpořen nejen pokračující konvergencí české ekonomiky k hospodářské úrovni
eurozóny, ale i kladným úrokovým diferenciálem vůči měnové unii. V krátkodobě opačném
směru by mohlo působit uzavírání spekulativních pozic zahraničních investorů.
Graf č. 3 Měnový kurz CZK/EUR
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Pramen: ČNB. Výpočty a predikce MF ČR.

1.2.3 Strukturální politiky
Dne 27. června 2018 přijala vláda, jež získala důvěru 11. července 2018, své programové
prohlášení, v němž se zavázala k přijetí řady strukturálních reforem. Vytyčenými prioritami
jsou důchodová reforma, digitalizace, investice, reforma veřejné správy, bezpečnost
a podpora zájmů ČR v EU.
V oblasti financí a hospodaření státu by mělo dojít ke zjednodušení a elektronizaci
daňového systému a zvýšení důchodů a platů u vybraných profesí. Dále by mělo dojít
k přeřazení dalších položek ze základní sazby, nebo první snížené sazby, do druhé snížené
sazby daně z přidané hodnoty, a to zejména v případě stravovacích služeb, vodného
a stočeného či vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce.
8

V dalších oblastech pak vláda přislíbila výrazně zvýšit platy učitelů a nepedagogických
pracovníků ve školství, provést řadu velkých investic v dopravní infrastruktuře, zvýšit podíl
výdajů na obranu na 1,4 % HDP do roku 2021 či zavést slevy z jízdného v prostředcích
hromadné dopravy pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do 26 let.
1.3 Makroekonomický vývoj v České republice
1.3.1 Ekonomický výkon
Reálný HDP se v roce 2017 zvýšil o 4,3 %, struktura růstu přitom byla poměrně vyvážená.
V rámci domácí poptávky byla sice dominantním faktorem spotřeba domácností, ekonomiku
však podpořily i investice a v menší míře i spotřeba sektoru vládních institucí. Kladný
příspěvek salda zahraničního obchodu byl s ohledem na dynamiku domácí poptávky
překvapivě vysoký. Zde se patrně projevilo ekonomické oživení v zemích hlavních
obchodních partnerů ČR, které podpořilo růst vývozu.
Graf č. 4 Reálný hrubý domácí produkt (růst proti předchozímu roku v %)
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Pramen: ČSÚ. Výpočty a predikce MF ČR.

V tomto a příštím roce by ekonomický růst měl mírně přesahovat hranici 3 %. Hlavním
tahounem růstu by v celém horizontu makroekonomického rámce měla být domácí poptávka.
Očekáváme, že příspěvek čistých vývozů bude v roce 2018 záporný, a to zejména kvůli
dynamickému růstu investic, jež se vyznačují vysokou dovozní náročností, a slabému nárůstu
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vývozu na začátku roku. V dalším roce by pak saldo zahraničního obchodu k růstu reálného
HDP mělo přispívat nepatrně kladně.
V dynamice spotřeby domácností se mimo silného růstu mezd, který v době vrcholící
konjunktury kromě výrazného nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce odráží
také zvýšení minimální a zaručené mzdy, projevuje i zvyšování platů v sektoru vládních
institucí. Spotřeba je dále podporována vysokou úrovní důvěry spotřebitelů v ekonomický
vývoj a s ní spojeným poklesem míry úspor. Příznivě na spotřebu domácností působí také
snížení daňové zátěže rodin s dětmi a nárůst sociálních dávek. V roce 2019 spotřebu posílí
také valorizace důchodů včetně změny v důchodovém systému (zvýšení základní výměry na
10 % průměrné mzdy). Výdaje domácností na konečnou spotřebu by se tak mohly reálně
zvýšit o 4,3 % v roce 2018 a o 3,9 % v roce 2019. S ohledem na cenový vývoj by se
nominální růst spotřeby domácností měl mírně zpomalit, a to ze 7,0 % v roce 2018 na 6,3 %
v roce 2019.
Reálný růst spotřeby vládních institucí by měl v celém horizontu makroekonomického
rámce zůstat umírněný okolo 2 % ročně. V nominálním vyjádření by výdaje vládních institucí
na konečnou spotřebu v letošním a příštím roce měly vzrůst o 6,9 %, resp. 6,2 %. K jejich
růstu bude přispívat zejména vývoj náhrad zaměstnancům v sektoru vládních institucí,
v menší míře pak také dynamika mezispotřeby a naturálních sociálních dávek.
Růst tvorby hrubého fixního kapitálu by měl být v roce 2018 tažen soukromými
investicemi, kladně však k němu přispěje i investiční aktivita sektoru vládních institucí.
Soukromé investice stimuluje hospodářský růst v zahraničí, uvolněné měnové podmínky,
mírně nadprůměrné využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu a zvyšování
hrubého provozního přebytku. Stále akutnější nedostatek pracovní síly a klesající relativní
cena kapitálu vůči ceně práce pak firmy motivuje k investicím zvyšujícím produktivitu práce.
V případě sektoru vládních institucí pro roky 2018–2019 počítáme se stabilním růstem
investičních výdajů financovaných z národních zdrojů. Soukromé investice a zejména
investice sektoru vládních institucí by měly být podpořeny také prostředky z fondů EU
z finanční perspektivy 2014–2020. Tvorba hrubého fixního kapitálu by se tak letos mohla
zvýšit o 7,5 %. Očekávané zpomalení dynamiky investiční aktivity na 3,2 % v roce 2019
odráží přísnější měnové podmínky, pomalejší růst ekonomik hlavních obchodních partnerů
a předpokládané zpomalení růstu investic sektoru vládních institucí spolufinancovaných
z fondů EU.
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Česká ekonomika se od začátku roku 2015 do začátku roku 2017 pohybovala poblíž svého
potenciálu. Následný silný hospodářský růst však vedl k výraznému rozšíření produkční
mezery na úroveň mírně pod 2 % potenciálního produktu. Vzhledem k predikci
hospodářského růstu a předpokládanému vývoji potenciálního produktu by produkční mezera
mohla v letech 2018 a 2019 dosahovat téměř 2 % potenciálního produktu.
Růst nominálního HDP je dán vývojem reálného ekonomického výkonu a cenové složky
HDP. Deflátor hrubých domácích výdajů by v tomto a příštím roce mohl růst tempem okolo
2,2 % ročně. Dominantním faktorem bude vývoj deflátoru spotřeby domácností (odrážející
vývoj spotřebitelských cen, viz níže) a deflátoru spotřeby sektoru vládních institucí, jehož růst
bude do značné míry determinován dynamikou náhrad zaměstnancům v sektoru vládních
institucí. Směnné relace by se letos mohly zhoršit o 0,3 %, v dalším roce by se naopak měly
nepatrně zlepšit o cca 0,1 % zejména v důsledku předpokládaného scénáře korunové ceny
ropy. Růst nominálního HDP by tak v letošním a příštím roce mohl přesáhnout 5 %.
1.3.2 Spotřebitelské ceny
Českou ekonomiku lze z dlouhodobého pohledu považovat za nízkoinflační. V tomto
kontextu je však možné považovat období let 2014–2016 s průměrnou mírou spotřebitelské
inflace 0,5 % za mimořádné. Až v roce 2017 se inflace vrátila zpět do tolerančního pásma
okolo inflačního cíle České národní banky, v jehož těsné blízkosti by se měla pohybovat
i v letech 2018 a 2019.
V roce 2018 se projevil nižší meziroční příspěvek oddílu potraviny a nealkoholické nápoje,
který však byl postupně více než kompenzován nárůstem cen v oddílu bydlení. Proinflačně by
měly působit jak domácí faktory (zejména silná dynamika jednotkových nákladů práce
v prostředí kladné produkční mezery), tak i vyšší očekávaná cena ropy. Částečně se také
projeví již pozorované zvýšení cen elektrické energie. Opačným směrem pak bude působit
posílení koruny vůči euru i americkému dolaru.
V průběhu roku 2019 by mělo dojít k postupnému zmírnění proinflačního vlivu domácí
poptávky. Mírně protiinflačně by měla působit cena ropy a měnový kurz. U některých
cenových reprezentantů by se měl projevit jejich přesun do druhé snížené sazby daně
z přidané hodnoty, přestože efektivní pokles bude pravděpodobně nižší, než by mechanicky
odpovídalo změnám daňové sazby. Průměrná míra inflace by mohla v roce 2018 dosáhnout
2,2 % a v roce 2019 nepatrně zrychlit na 2,3 %, rizika u příspěvku regulovaných cen jsou
však vychýlena směrem vzhůru.
11

Graf č. 5 Spotřebitelské ceny (průměrná míra inflace v %)
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Pramen: ČSÚ. Výpočty a predikce MF ČR.

1.3.3 Trh práce
Zaměstnanost a nezaměstnanost
Kladná produkční mezera se odráží v situaci na trhu práce, která je velmi napjatá. Vysoká
poptávka po pracovní síle je patrná napříč celou ekonomikou. Strukturální nesoulad mezi
poptávanými

a

dostupnými

uchazeči

v prostředí

kladné

produkční

mezery

vede

k dramatickému nárůstu počtu volných pracovních míst.
V roce 2018 očekáváme v souvislosti s příznivým ekonomickým vývojem a vyšším než
očekávaným růstem v 1. čtvrtletí růst zaměstnanosti 2 o 1,3 %. S ohledem na pokračující
pokles populace v produktivním věku a prakticky vyčerpaný prostor pro další pokles
nezaměstnanosti (viz níže) počítáme pro rok 2019 s již jen mírným nárůstem zaměstnanosti
o 0,2 %. Ten bude umožněn zvyšující se mírou participace, na jejíž dynamiku bude mít hlavní
vliv prodlužování efektivního věku odchodu do důchodu v návaznosti na zvyšování
statutárního, v menší míře pak i motivační faktory související s cenou na trhu práce a posun
struktury populace v produktivním věku ve prospěch věkových kohort s přirozeně vysokou
mírou participace. Dílčím způsobem by zaměstnanost mělo podpořit též zaměstnávání
cizinců.

2

V metodice Výběrového šetření pracovních sil.
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Graf č. 6 Zaměstnanost (růst proti předchozímu roku v %)
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Poznámka: Zaměstnanost v metodice Výběrového šetření pracovních sil.
Pramen: ČSÚ. Výpočty a predikce MF ČR.

Vývoj míry nezaměstnanosti koresponduje s pokračující ekonomickou konjunkturou.
Měsíční sezónně očištěná míra nezaměstnanosti od března stagnuje na 2,3 %, v červnu došlo
k jejímu nepatrnému zvýšení na 2,4 %. Možnosti pro další snížení nezaměstnanosti jsou
omezené a týkají se hlavně osob s nižším vzděláním a uchazečů ve vyšším věku.
Předpokládáme, že míra nezaměstnanosti v roce 2018 dosáhne v průměru 2,3 %. S ohledem
na minimální prostor pro její další pokles v důsledku vyčerpání dostupné pracovní síly
očekáváme v roce 2019 její stagnaci.
Graf č. 7 Míra nezaměstnanosti (v % pracovní síly)
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Poznámka: Nezaměstnanost v metodice Výběrového šetření pracovních sil.
Pramen: ČSÚ. Výpočty a predikce MF ČR.
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Mzdy
Rekordní počet volných pracovních míst související s nerovnováhami na trhu práce se odráží
ve vysokém nárůstu výdělků. Dynamika mezd je však také podpořena ze strany vládních
institucí téměř plošným navýšováním platových tarifů i zvýšením minimální a zaručené
mzdy. V důsledku toho se také zvyšuje reálný disponibilní důchod domácností a jejich
spotřeba. Průměrná mzda by se v letech 2018 a 2019 mohla zvyšovat cca o 8,0 % ročně
v nominálním vyjádření a 5,6 % reálně. Díky výše uvedenému nárůstu zaměstnanosti by
v roce 2018 růst nominálního objemu mezd a platů mohl zrychlit na 9,3 %. V roce 2019 by
příspěvek počtu zaměstnanců k růstu výdělků měl být pouze nepatrně kladný. Navýšení
objemu prostředků na platy v sektoru vládních institucí bude oproti roku 2018 podstatně nižší.
Tempo růstu objemu mezd a platů by mohlo v roce 2019 mírně zpomalit na 8,3 %, jeho
pokles bude tlumen očekávaným zvýšením minimální (a podobně i zaručené) mzdy
o 1000 Kč měsíčně. Tyto vysoce nadprůměrné hodnoty prozatím nepředstavují bezprostřední
ohrožení cenové konkurenceschopnosti české ekonomiky. Podíl náhrad zaměstnancům na
HDP by měl v roce 2019 dosáhnout 44,2 %, což by byla nejvyšší hodnota v historii České
republiky, která však nevybočuje v rámci mezinárodního srovnání.
Graf č. 8 Objem mezd a platů (domácí koncept, růst proti předchozímu roku v %)
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Pramen: ČSÚ. Výpočty a predikce MF ČR.
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1.3.4 Vztahy k zahraničí
Běžný účet platební bilance zaznamenal v roce 2017 již čtvrtý přebytek v řadě. Kladné saldo
dosáhlo 1,1 % HDP a oproti předchozímu roku se zhoršilo o 0,5 % HDP.
Dominantní roli sehrálo snížení přebytku obchodu se zbožím. Ten se z historického maxima
5,2 % HDP v roce 2016 meziročně snížil na 4,8 % HDP v roce 2017. Hlavní příčinou bylo
zhoršení směnných relací o 1,0 %, kde se projevil zejména nárůst korunových cen
dovážených minerálních paliv o 13,9 %. Příspěvek salda obchodní bilance k reálnému růstu
HDP se snížil jen nepatrně z 1,0 p. b. na 0,8 p. b., podobně jako příspěvek salda služeb
z 0,4 p. b. na 0,2 p. b.
Dlouhodobě deficitní bilance prvotních důchodů zůstala téměř stabilní (zlepšení o 0,1 p. b.
na −5,2 % HDP). Hrubý odliv dividend do zahraničí činil 4,7 % HDP, zisky z přímých
zahraničních investic reinvestované v ČR dosáhly 2,9 % HDP a odliv důchodů z ostatních
investic v ČR tvořil 1,1 % HDP. Kompenzace výnosy z českých investic v zahraničí byla
zatím poměrně malá (2,3 % HDP). Mírné přebytky byly rovněž dosaženy u salda náhrad
zaměstnancům (0,8 % HDP) a u tzv. ostatních důchodů, které zachycují vztahy k Evropské
unii v rámci prvotních důchodů (0,4 % HDP). Součet přebytků bilancí zboží a služeb od roku
2014 převyšuje schodek prvotních důchodů.
Bilance druhotných důchodů se zhoršila o 0,4 p. b. na −1,0 % HDP, a to v převážné míře
v oblasti běžné mezinárodní spolupráce vládních institucí (zejména vztahy vůči EU).
Graf č. 9 Saldo běžného účtu platební bilance (v % HDP)
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V horizontu rámce očekáváme, že běžný účet bude nepatrně deficitní. Dosavadní výsledky
naznačují, že v roce 2018 by mohlo dojít k poměrně výraznému snížení kladného salda
bilance zboží o 1,2 p. b. na 3,6 % HDP. Zde by se mělo projevit synchronizované působení
několika faktorů, jako je předpokládaná vysoká dynamika růstu investic i spotřeby, nárůst cen
paliv, reakce ekonomiky na meziroční posilování měnového kurzu koruny a v neposlední řadě
zpomalení růstu dovozů našich hlavních obchodních partnerů. Tyto faktory by však měly mít
ve většině případů jednorázový charakter. V roce 2019 by se měl přebytek obchodní bilance
v poměru k HDP stabilizovat.
U ostatních složek běžného účtu předpokládáme v podstatě stabilní přebytek bilance služeb na
úrovni cca 2,5 % HDP a nepatrné snižování deficitů bilancí prvotních a druhotných důchodů.

1.4 Nezávislé ověření makroekonomického rámce
1.4.1 Zhodnocení makroekonomického rámce Výborem pro rozpočtové prognózy
Výbor pro rozpočtové prognózy posoudil na svém zasedání v souladu se zákonem
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Makroekonomickou predikci České
republiky Ministerstva financí z července 2018, z níž vychází tento makroekonomický rámec,
z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění a vhodnosti použití v rozpočtovém procesu.
Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy ze dne 8. srpna 2018 č. 1/2018 zní:
„Makroekonomická prognóza pro roky 2018 a 2019 je realistická. Současně existuje řada
rizik na globální úrovni, která mohou vést k horšímu než v současnosti očekávanému
makroekonomickému vývoji. Tato rizika však není možné kvantifikovat.“
1.4.2 Monitoring prognóz
Ministerstvo financí rovněž monitoruje makroekonomické prognózy ostatních institucí
zabývajících se předpovídáním budoucího vývoje české ekonomiky. Z veřejně přístupných
datových zdrojů jsou průběžně sledovány prognózy 12 institucí, z čehož 7 institucí je
tuzemských (Česká národní banka, Ministerstvo práce a sociálních věcí, finanční instituce),
ostatní jsou zahraniční (Evropská komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
Mezinárodní měnový fond aj.).
Růst reálného HDP pro rok 2018 odhaduje Ministerstvo mírně nižší, než činí průměr celého
souboru, neboť již zohledňuje slabší výkon české ekonomiky v 1. čtvrtletí 2018. Pokud jde
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o tempo růstu cenové hladiny, predikce Ministerstva financí je v souladu s odhady
sledovaných institucí. V případě růstu průměrné mzdy Ministerstvo financí očekává v roce
2019 vyšší dynamiku, protože již předpokládá zvýšení minimální mzdy o 1000 Kč od ledna
uvedeného roku. Ohledně běžného účtu platební bilance pak Ministerstvo financí na rozdíl od
všech sledovaných institucí očekává nepatrný deficit, a to z důvodu vysoké dynamiky
dovozně náročných investic, mírně zhoršených růstových vyhlídek ekonomik hlavních
obchodních partnerů a vysokého odlivu prvotních důchodů.
Tabulka č. 2 Ověření makroekonomického rámce nezávislými prognózami

České instituce
Zahraniční instituce
Průměr celého souboru
minimum
maximum
MF ČR

Růst HDP (%)
2018
2019
3,5
3,1
3,5

3,1

Míra inflace (%)
2018
2019
2,1
2,1
2,1

2,1

Růst prům. mzdy (%)
2018
2019
8,1
6,3
.

Běžný účet / HDP (%)
2018
2019
0,8
0,6

.

0,5

0,6

3,5

3,1

2,1

2,1

8,1

6,3

0,7

0,6

3,0

2,8

1,7

2,0

7,5

5,5

0,2

-0,3

4,2

3,4

2,5

2,3

8,6

8,1

1,3

1,3

3,2

3,1

2,2

2,3

8,0

8,0

-0,3

-0,2

Pramen: Prognózy jednotlivých institucí k polovině srpna 2018. Výpočty a predikce MF ČR.

1.4.3 Porovnání s prognózou Evropské komise 3
Makroekonomická predikce Ministerstva financí je v plném rozsahu ukazatelů se čtvrtletní
periodicitou publikována vždy, zatímco Ekonomická prognóza Evropské komise jen dvakrát
ročně, přičemž v mezidobí je aktualizována pouze v hlavních parametrech HDP a inflaci.
Navíc nevycházejí vždy ve stejnou dobu. Striktní srovnání tedy není možné, neboť obě
predikce pracují s jinou aktuální datovou základnou.
Období vzniku obou predikcí dělí několik měsíců, během nichž proběhla revize většiny
agregátů národních účtů v souvislosti se zveřejněním ročních národních účtů. Úroveň HDP se
tak v předchozích dvou letech posunula mírně směrem dolů. Výraznější změny proběhly ve
struktuře růstu, zejména ve snížení tempa tvorby hrubého kapitálu v roce 2017. Tabulka č. 3
srovnává predikci Ministerstva financí ČR a poslední úplnou predikci Evropské komise
z května 2018.

Porovnání makroekonomického rámce s aktuální prognózou Evropské komise podle požadavků směrnice Rady
EU č. 85/2011.

3
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Tabulka č. 3 Porovnání prognóz Ministerstva financí a Evropské komise
2018

2019

predikce MF

2018

2019

predikce EK

2018

2019

rozdíl predikce MF a EK

Hrubý domácí produkt

růst v %, s.c.

3,2

3,1

3,4

3,1

-0,2

Spotřeba domácností

růst v %, s.c.

4,3

3,9

3,9

3,1

0,4

0,8

Spotřeba vlády

růst v %, s.c.

2,1

2,0

1,9

2,1

0,2

-0,1

Tvorba hrubého fixního kapitálu

růst v %, s.c.

7,5

3,2

5,4

4,8

2,1

-1,6

p. b., s.c.

-0,7

0,1

-0,2

0,0

-0,5

0,1

růst v %

1,8

2,3

2,7

1,5

-0,9

0,8
0,5

Příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP
Deflátor HDP
Průměrná míra inflace (HICP)
Zaměstnanost (VŠPS)
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
Poměr salda běžného účtu k HDP 1

0,0

%

2,2

2,3

2,1

1,8

0,1

růst v %

1,3

0,2

0,7

0,2

0,6

0,0

průměr v %

2,3

2,3

2,4

2,4

-0,1

-0,1

%

-0,3

-0,2

0,3

-0,3

-0,6

0,1
-0,1

Předpoklady:
Měnový kurz CZK/EUR
Ropa Brent
HDP eurozóny

25,6

25,2

25,3

25,3

0,3

USD/barel

73,0

72,4

67,7

63,9

5,3

8,5

růst v %, s.c.

2,2

1,8

2,3

2,0

-0,1

-0,2

Predikce MF ČR vychází z metodiky platební bilance, predikce EK z národně-účetní metodiky ESA 2010.
Pramen: Predikce MF ČR (červenec 2018), predikce EK (květen 2018).

1

Nižší predikce růstu HDP ze strany Ministerstva financí na rok 2018 oproti Evropské komisi
je ovlivněna slabšími výsledky měsíčních dat zahraničního obchodu a průmyslové produkce
v 1. pololetí 2018, které se projevují ve zpomalení exportu zboží a služeb. Naopak spotřeba
domácností je ve světle rekordně vysoké spotřebitelské důvěry silnější. To samé se týká také
investiční aktivity, jejíž růst by měl v roce 2018 kulminovat díky neobvykle silnému
1. čtvrtletí 2018 a již zmiňované revizi minulých dat. Faktory slabšího exportu a silné domácí
poptávky se podílejí na vyšším záporném příspěvku zahraničního obchodu k růstu HDP.
Názor Evropské komise na růst HDP v roce 2019 je s predikcí Ministerstva financí velmi
blízký – česká ekonomika by se měla začít navracet ke svému potenciálu. Rozdíly jsou patrné
pouze ve struktuře růstu HDP. Prognóza Ministerstva financí pracuje s vyšší setrvačností
tempa výdajů na konečnou spotřebu domácností opřeného o rychlý růst mezd. Naopak
dynamika tvorby hrubého fixního kapitálu je oproti predikci Evropské komise po silném
předchozím roce slabší.
Pokud jde o ostatní uvedené veličiny, lze při vědomí zmíněného rozdílu v informačních
základnách konstatovat, že odlišnosti nejsou zásadní a makroekonomické tendence jako
inflace blízko cíle České národní banky a dosažení limitů trhu práce jsou shodně obsaženy
v obou predikcích.
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2 Fiskální politika a hospodaření sektoru vládních institucí
Fiskální pozice ČR zůstává i nadále příznivá. Po historicky prvním přebytku sektoru vládních
institucí v roce 2016 ve výši 0,7 % HDP dosáhl výsledek hospodaření vládních institucí
v roce 2017 hodnoty 1,6 % HDP. V roce 2018 očekáváme, že hospodaření sektoru vládních
institucí nadále setrvá ve výrazném přebytku 1,6 % HDP. V přebytkovém hospodaření se
neodráží pouze ekonomická konjunktura, neboť strukturální saldo se rovněž od roku 2016
pohybuje v pozitivních hodnotách. V roce 2017 dosáhlo hodnoty přes 1 % HDP, v letošním
roce

očekáváme

obdobnou

výši.

Dle

predikovaného

makroekonomického

vývoje

a rozpočtových dopadů vládních politik pro roky 2018 a 2019 predikujeme, že by strukturální
saldo mělo být sice nižší, ale nadále kladné. Nastavení fiskální politiky je pro roky 2018
a 2019 možné charakterizovat spíše jako expanzivní.
Z hospodářskopolitického hlediska má působení fiskální politiky zásadní význam nejen svým
přímým vlivem na agregátní poptávku nebo na agregátní nabídku, ale rovněž ovlivňuje
očekávání ekonomických subjektů a nastavení udržitelnosti veřejných financí. V tomto směru
pozitivně působí soubor právních předpisů, které s účinností od února 2017 transponovaly do
českého právního řádu podstatnou část směrnice Rady EU č. 85/2011, o požadavcích na
rozpočtové rámce členských států. I přes velmi dobrou finanční kondici sektoru vládních
institucí v ČR představuje institucionální ukotvení obezřetné fiskální politiky v podobě přijetí
nového fiskálního rámce posun směrem k moderním a funkčním veřejným financím. Přijaté
zákony přinesly výrazné změny v oblasti fiskálních pravidel a v rámci nich odlišný způsob
stanovení výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy.
Důležitým indikátorem pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu je produkční mezera,
která vyjadřuje rozdíl mezi skutečnou úrovní ekonomického výkonu a úrovní, která optimálně
využívá disponibilní zdroje a je ji tak možné označit za rovnovážnou. Dle výpočtů MF ČR se
ekonomika od roku 2017 nachází ve fázi kladné produkční mezery. Vzhledem k predikci
ekonomického růstu a předpokládanému vývoji potenciálního produktu by se produkční
mezera v roce 2018 i v roce 2019 měla pohybovat těsně pod hranicí 2 %. Taková
makroekonomická situace vyžaduje vytváření rezerv na tlumení případných cyklických
výkyvů v dalších letech, k čemuž dochází prostřednictvím tvorby přebytků salda vládních
institucí a poklesu zadlužení.
Udržitelnost veřejných financí souvisí s výsledky jejich hospodaření, především však
s tzv. strukturálním saldem,

tedy

saldem očištěným
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o

vliv

hospodářského cyklu

a jednorázových či jiných přechodných operací. Svou konstrukcí by tak strukturální saldo
nemělo brát v úvahu cyklické výkyvy v ekonomice, ale soustředit se na pravou podstatu,
strukturu, hospodaření veřejných financí. Souvisejícím aspektem udržitelnosti jsou změny
v příjmech a výdajích v důsledku podstatných demografických změn ve struktuře populace.
Projektovaný nárůst výdajů v delším období by se měl odrazit do akumulace dostatečné
fiskální rezervy, která pomůže čelit budoucím výzvám veřejných financí. Obě složky
dlouhodobé udržitelnosti jsou promítnuty v tzv. střednědobém rozpočtovém cíli. Střednědobý
rozpočtový cíl stanovuje limit pro strukturální hospodaření veřejných financí, aby nebyla
ohrožena dlouhodobá udržitelnost jak vlivem aktuálního nesouladu strukturálních příjmů
a výdajů, tak i vlivem změny dlouhodobých výdajů. Limit střednědobého rozpočtového cíle
proto představuje v ČR základní parametr při odvození výdajových rámců pro státní rozpočet
a státní fondy a odpovídá maximální hodnotě strukturálního salda -1 % HDP. ČR svůj
střednědobý rozpočtový cíl v posledních letech vždy plnila, a stejně tak predikujeme jeho
plnění i v následujících letech.
Tabulka č. 4 Saldo a dluh sektoru vládních institucí
2014

2015

2016

2017

2018

2019

predikce

Saldo sektoru vládních institucí
Strukturální saldo
Dluh sektoru vládních institucí

% HDP

-2,1

-0,6

0,7

1,6

1,6

1,0

% HDP

-0,8

-0,6

0,9

1,1

1,0

0,3

% HDP

42,2

40,0

36,8

34,7

33,0

31,7

Pramen: Skutečnost ČSÚ. Strukturální saldo, predikce a výhled MF ČR.

2.1 Očekávané výsledky hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2018
Očekávané výsledky hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2018 odráží ekonomický
vývoj a realizované záměry vlády, především pak na úrovni státního rozpočtu a rozpočtů
státních fondů. Pro rok 2018 predikujeme, že hospodaření sektoru vládních institucí dosáhne
přebytku ve výši 1,6 % HDP. Z pohledu strukturálního salda by měl zůstat přebytek
v podstatě na úrovni roku 2017 (1,0 % HDP v roce 2018).
Hlavním faktorem přebytkového hospodaření v celkovém i strukturálním pojetí je dynamický
vývoj příjmové strany veřejných rozpočtů, zejména daňových příjmů z práce včetně
příspěvků na sociální zabezpečení, jejichž dynamika by měla v tomto roce zrychlit. Úroveň
příjmů není pouze důsledkem ekonomické konjunktury, ale i výsledkem aktivních opatření
zaměřených na výběr daní a zamezení daňovým únikům. Očekáváme, že výnosy daní
a příspěvků na sociální zabezpečení vzrostou v roce 2018 o 8 %. V meziročním srovnání by
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se nejrychleji měly vyvíjet přímé daně, zejména pak výnos daně z příjmů fyzických osob (růst
o téměř 14 %). Pozitivně by je měl ovlivnit vývoj mezd a platů v ekonomice a růst
zaměstnanosti. Tyto faktory jsou spolu s více než 5% zvýšením vyměřovacího základu
u platby za státního pojištěnce také určující pro příspěvky na sociální zabezpečení.
U nepřímých daní, konkrétně pak u daně z přidané hodnoty, se zřetelně projevují opatření
proti daňovým únikům a pro narovnání tržního prostředí. Výnos daně z přidané hodnoty by
měl vzrůst o více než 8 %, celkové daně z výroby a dovozu pak o téměř 6 %. U výnosu daně
z příjmů právnických osob předpokládáme zpomalení na 1,7 %. Kromě očekávání, že se do
zisků firem promítnou vyšší náklady na mzdy, se zde projevuje zpomalení dynamiky
nominálního HDP. Pokud jde o ostatní příjmy, odhadujeme zvýšení běžných i investičních
transferů v souladu se zrychlováním realizace projektů spolufinancovaných z fondů Evropské
unie.
Výdaje sektoru vládních institucí by měly meziročně vzrůst o 8,2 %. Očekávaný 6,9% růst
výdajů na konečnou spotřebu vládních institucí by měl převýšit dynamiku roku 2017, zvláště
díky více než 11% tempu náhrad zaměstnancům. Rovněž zrychluje mezispotřeba, mj. vlivem
vývoje cen v ekonomice. V dalších výdajích se diskreční opatření a ekonomický vývoj
promítají do výše peněžitých sociálních dávek. Pro rok 2018 odhadujeme jejich celkový
nárůst na téměř 6 %. Investiční výdaje předpokládáme o více než 17 % vyšší, ovlivněné
posilující aktivitou čerpání kapitálových výdajů z národních zdrojů a podpořené výraznější
investiční činností u projektů spolufinancovaných z finanční perspektivy 2014–2020. I přes
mírný nárůst úrokových sazeb by měly úrokové výdaje stagnovat na úrovni roku 2017.
Odhadovaný výsledek hospodaření sektoru vládních institucí by se měl promítnout
v pokračujícím poklesu relativní výše dluhu v poměru k HDP, započatým v roce 2014. Výše
dluhu na konci roku 2018 by měla dosáhnout úrovně 33,0 % HDP, a být tak o 1,7 p. b. nižší
než v roce 2017.
2.2 Predikce hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2019
Kladného salda hospodaření sektoru vládních institucí by mělo být dosaženo i v roce 2019,
kdy počítáme s přebytkem 1,0 % HDP. Celkové příjmy sektoru vládních institucí by dle
predikce měly vzrůst o 4,4 %. Silný růst jako by si měla zachovat daň z příjmů fyzických
osob, jejíž tempo se v poslední době pohybuje nad 10 %, což je ovlivněno situací na trhu
práce v ČR, změnou v rozdělení mezd a platů vyvolanou očekávaným dalším zvýšením
minimální a zaručené mzdy a elektronickou evidencí tržeb. Podobné faktory rovněž ovlivňují
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příjmy z příspěvků na sociální zabezpečení, jejichž růst je odhadován na více než 7 %.
Naproti tomu výnos daně z příjmů právnických osob by si vzhledem k predikci nominálního
HDP a náhradám zaměstnancům v ekonomice měl udržet růst mírně pod 4 %. Dynamika daní
ze spotřeby by měla být ovlivněna tempem výnosů daně z přidané hodnoty, kde by se kromě
spotřeby domácností, vládních institucí a některých investic měly pozitivně projevit efekty
opatření namířených proti daňovým únikům (především elektronická evidence tržeb).
Opačným směrem by mělo působit zařazení některých služeb do druhé snížené sazby daně
z přidané hodnoty.
Zvolnění dynamiky celkových výdajů na 6 % je částečně dáno predikcí nižšího tempa výdajů
na konečnou spotřebu vládních institucí, a to i přes uvažovaný růst náhrad zaměstnancům ve
výši 9,5 %. Naturální sociální dávky by měly mít v roce 2019 mírně nižší tempo než
v letošním roce, což je dáno hlavně pozvolnějším nárůstem zdrojů jejich financování, tedy
příjmů na zdravotní pojištění. Růst mezispotřeby očekáváme kolem 3 %.
V oblasti peněžitých dávek sociálního zabezpečení počítáme v roce 2019 s citelným
navýšením, zejména díky růstu výdajů na výplatu důchodů. Navrhovaná úprava systému
důchodového pojištění, která zvyšuje základní výměru důchodů z 9 % na 10 % průměrné
mzdy a přidává osobám nad 85 let částku 1 000 Kč měsíčně, navýší výdaje přibližně
o 14 mld. Kč. Negativní dopad na výdajovou stranu lze očekávat také díky zavedení
dlouhodobého ošetřovného. Ve vývoji dávek sociálního zabezpečení se v metodice ESA 2010
odráží i růst platby za státního pojištěnce o cca 3,5 mld. Kč ročně. V důsledku uvedených
diskrečních opatření by růst peněžitých sociálních dávek měl zrychlit v roce 2019 na 6,8 %.
U výdajů na investice do fixních aktiv spolufinancovaných z fondů EU očekáváme postupný
návrat na jejich běžnou úroveň. Dynamika celkových investic by v roce 2019 mohla
dosáhnout až 7 %, čímž by investice vládních institucí tvořily 3,8 % HDP. V úrokových
výdajích očekáváme nárůst kolem 8 %, kde by se měly výrazněji začít projevovat zvyšující se
výnosy nově emitovaných státních dluhopisů, které nahradí emise z posledních let se sazbami
podstatně nižšími. Poměrově by úrokové náklady měly setrvat na hodnotě 0,7 % HDP, tedy
stejné jako v roce 2018. Dotace jsou výrazně ovlivněny slevou na jízdném ve veřejné osobní
dopravě ve výši okolo 6 mld. Kč.
Aktuální fáze hospodářského cyklu působí na výsledky hospodaření sektoru vládních institucí
pozitivně. Po očištění o vliv hospodářského cyklu a o jednorázové či jiné přechodné operace
by měla výše strukturálního salda pro rok 2019 činit 0,3 % HDP. Vzhledem k poklesu
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přebytku strukturálního salda je možné označit nastavení fiskální politiky pro rok 2019 jako
expanzivní.
Dluh sektoru vládních institucí odráží predikovaný pokles celkového přebytku sektoru
vládních institucí, přičemž i nadále předpokládáme, že bude stále nerovnoměrně rozložen
mezi jednotlivé subsektory. Dluh vládních institucí by se měl v roce 2019 v poměrovém
vyjádření snížit o 1,3 p. b. na hodnotu 31,7 % HDP.
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