
 

 

 

  

 

Vláda schválila základní parametry rozpočtu na rok 2020 

Vláda schválila materiál Ministerstva financí „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020“, který 
obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a vytváří prostor pro realizaci klíčových 
vládních priorit. Návrh státního rozpočtu počítá s celkovými příjmy 1 558,1 mld. Kč, výdaji 1 598,1 mld. Kč 
a schodkem ve výši 40 mld. Kč. Prioritou je školství, růst životní úrovně a investic. 

 

Na základě vládou schválených příjmů a výdajů vypracují správci jednotlivých kapitol do konce července návrh svého 
rozpočtu. Ministerstvo financí s nimi během srpna návrhy jejich rozpočtů projedná a následně předloží vládě návrh 
zákona o státním rozpočtu. 

Kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou celkové výše 85 mld. Kč. Společně s penězi z evropských fondů půjde 
v příštím roce na investice celkem 135 mld. Kč. Výrazně se také posílí podpora výzkumu, vývoje a inovace. V rozpočtu 
na příští rok je pro tuto oblast vyčleněno celkem 47,6 mld. Kč, což je meziročně více o 5,6 mld. Kč. 

Výdaje na důchody vzrostou o 36,9 mld. Kč na celkových 509,4 mld. Kč, a to především v důsledku zvýšení 
průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Po tomto navýšení dosáhne průměrný starobní důchod 
14 358 Kč. V návrhu rozpočtu na příští rok je obsaženo i navýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč 
pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020. 

Jednou z priorit státního rozpočtu je i platová politika. V regionálním školství vzroste příští rok objem prostředků 
na platy učitelů o 10 % a na platy nepedagogických pracovníků o 7 %. Pro rok 2021 se pak počítá s dalším nárůstem 
prostředků na platy učitelů o 9 % a v případě nepedagogických pracovníků s dodržením závazku, aby jejich platy 
dosáhly v tomto roce na 150 % jejich výše z roku 2017.  

Posílena bude také oblast obrany. Výdaje Ministerstva obrany porostou o 7,7 mld. Kč na celkových 74,5 mld. Kč. Podíl 
výdajů na obranu na HDP se postupně zvýší ze 1,3 % v roce 2020 až na 1,5 % v roce 2022. V oblasti finančních vztahů 
k obecním a krajským samosprávám pak dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy o 5 %, a to nejen v roce 
2020. S 5% valorizací tohoto příspěvku se počítá i v letech 2021 a 2022 v návrhu střednědobého výhledu. 

 

Pro rok 2020 jsou navrženy následující výdajové priority: 
 

 zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020 na 14 358 Kč; 

 zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský 
příspěvek k 1. lednu 2020  

 nárůst platů u pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 % v roce 2020 a o 9 % v roce 2021 s tím, 
že průměrný plat učitele bude v roce 2021 minimálně na úrovni 45 000 Kč; 

 nárůst platů nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 7 % v roce 2020 a o 7 % v roce 2021 s tím, 
že průměrný plat nepedagogického pracovníka bude v roce 2021 minimálně na úrovni 24 000 Kč; 

 zvýšení výdajů Ministerstva obrany o 7,7 mld. Kč na celkové výdaje 74,5 mld. Kč v roce 2020 s tím, že podíl výdajů 
této kapitoly na HDP bude v roce 2021 činit 1,4 %; 

 valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů 
a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5 %. 

 

 Zdroj: MF 
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Z DOMOVA 

Růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí 
zrychlil na 2,8 % 

Meziroční růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí 
zrychlil na 2,8 % z 2,7 % v posledním čtvrtletí 
loňského roku. Vyplývá to ze zpřesněných 
údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. 
Podle prvních údajů z poloviny května rostl 
HDP v 1. čtvrtletí o 2,5 %, o dva týdny později 
úřad odhad vylepšil na 2,6 %. Aktuální revize se 
nedotkla mezičtvrtletního růstu hrubého 
domácího produktu, jehož tempo zůstalo 
na 0,6 %. 

Zdroj: ČSÚ 

ČNB ponechává úrokové sazby beze 
změny 

Na svém letošním čtvrtém zasedání ponechala 
bankovní rada ČNB hlavní úrokové sazby beze 
změny. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává 
na 2 %, diskontní sazba na 1 % a lombardní 
sazba na 3 %. Centrální banka tak dává jasně 
najevo, že by chtěla ponechat své sazby beze 
změny minimálně po dobu jednoho roku. 
Tento její závěr podporují jednak dosavadní 
výsledky ekonomiky i aktuální prognóza, jejíž 
rizika bankovní rada vyhodnotila jako 
vyrovnaná. Za rizika a nejistoty ČNB nyní 
považuje případné dopady protekcionismu 
ve světovém obchodě, zpomalení v eurozóně 
a vývoj kurzu koruny. 

Zdroj: ČNB 

Zahraniční zadluženost ČR narůstá 

Zahraniční dluh ČR v 1. čtvrtletí 2019 dosáhl 
4,4 bilionu Kč (a od začátku roku narostl 
o dalších 11,5 mld. Kč), což odpovídá 81 % 
HDP. Zadluženost se výrazně zvýšila v době 
trvání intervenčního režimu, kdy se ČR stala 
cílem řad spekulantů. Dodnes peníze, které 
v té době přišly, a které ČNB vykoupila za nově 
„vytištěné“ koruny, zde zůstávají. Do tzv. 
zadlužení se totiž započítávají i depozita a jiné 
pohledávky nerezidentů v tuzemských 
bankách, a právě tyto peníze tvoří 42 % 
celkového dluhu ČR. Peníze ze zahraničí 
nicméně získává i podnikový sektor (jde o cca 
39 % celkového dluhu země). Důvodem mohou 
být jednak vnitropodnikové úvěry u firem 
pod zahraniční kontrolou nebo prostě jen fakt, 
že úvěry třeba v eurech mohou být 
pro tuzemské firmy výrazně výhodnější než 
korunové. Naproti tomu dluh veřejného 
sektoru netvoří ani pětinu celkových závazků 
země. Vedle závazků má však ČR v zahraničí svá 
aktiva. Jde především o devizové rezervy 
ve správě ČNB přesahující 127 mld. EUR, přímé 
zahraniční investice v hodnotě 58 mld. EUR 
nebo 30 mld. v cenných papírech.  

Zdroj: Patria Finance, ČSOB 

Češi mají více prodejních ploch než 
Němci či Italové 

V České republice je v přepočtu na tisíc 
obyvatel více ploch obchodních center než 

například u německých sousedů nebo v Itálii. 
V aktuálním žebříčku hustoty nákupních 
center ratingové agentury Moody’s zaujímá 
Česká republika v Evropě páté místo. 
Ve středoevropském regionu je na tom lépe už 
jen Polsko. Z hlediska počtu nově příchozích 
značek hraje tuzemský trh ve střední 
a východní Evropě dokonce prim. Navzdory 
velké konkurenci se tuzemským majitelům 
obchodních center daří vybírat od obchodníků 
nejvyšší nájmy ve střední Evropě. Za metr 
čtvereční nejlepších obchodních ploch v Praze 
inkasují měsíčně 170 eur. Ve stejném žebříčku 
je na druhém místě Varšava, kde obchodníci 
platí 130 eur, jak vyplývá z dat společnosti 
Cushman & Wakefield. Zahuštěnost 
obchodními centry vedla v tuzemsku 
v posledních letech k poklesu nové výstavby. 
Na pořadu dne jsou naopak revitalizace 
starších obchodních center. 

Zdroj: E15 

Seznam.cz navýšil tržby na rekordní úroveň 

Česká internetová jednička zveřejnila své 
finanční výsledky za loňský rok a znovu se 
chlubí rekordními čísly. Seznam.cz v roce 2018 
meziročně navýšil tržby na 4,48 mld. Kč 
a vykázal zisk před zdaněním a úroky ve výši 
1,6 mld. Kč. Nejvíce se na nárůstu tržeb 
podílely příjmy z reklamy v obsahové síti Sklik, 
což Seznamu zajistilo meziroční růst tržeb 
o 8,8 %, na jejich historické maximum. Zisk 
před zdaněním a úroky (EBIT) se nicméně 
pohyboval v podobných relacích jako v roce 
2017, tehdy činil 1,34 miliardy korun, ovšem 
po zdanění. Loňský rok ale pochopitelně 
v Seznamu nebyl jen o reklamě. Většinové 
podíly získala firma v rádiích Expres FM 
a Classic a začátkem roku spustila vlastní 
celoplošnou televizní stanici, Televizi Seznam. 

Zdroj: CzechCrunch 

  

ZE ZAHRANIČÍ 

Dvojí kvalita potravin se netýká jen 
východní části EU 

Problém takzvané dvojí kvality potravin, tedy 
v různých státech Evropské unie stejně 
označených výrobků s odlišným složením, se 
netýká jen zemí ve střední a východní části 
bloku. Ukázala to studie, kterou si nechala 
vypracovat Evropská komise. Její výsledky 
ukázaly, že celkem 9 % z téměř 1400 
potravinářských produktů se v různých zemích 
lišilo svým složením bez toho, že by byly 
odlišné přední části jejich obalů. Dalších 22 % 
výrobků s odlišným složením mělo velmi 
podobné obaly. Byly to přitom právě státy 
ze střední a východní části bloku, včetně České 
republiky, které v uplynulých letech na tuto 
problematiku upozorňovaly. Výzkumné 
středisko loni v listopadu a v prosinci testovalo 
celkem 1380 vzorků 128 různých 
potravinářských produktů dostupných v 19 
členských zemích unie, včetně České republiky. 

Studie zdůrazňuje, že rozdílné složení výrobku 
neznamená automaticky rozdílnost v jeho 
kvalitě, a že ve většině případů bylo v testech 
vše v pořádku. 

Zdroj: ČTK 

Nálada v Německu na bodu mrazu 

Nálada v největší evropské ekonomice dál 
klesá, když se index podnikatelské nálady Ifo 
dostal na 97,4 bodu, tj. nejnižší hodnoty 
od konce roku 2014. Je to především kvůli 
zhoršujícím se očekáváním, na kterých se 
podepisuje rozjíždějící se obchodní válka mezi 
USA a Čínou. Alarmující také je, že nálada se 
v tuto chvíli zhoršuje prakticky napříč všemi 
sledovanými odvětvími, to znamená 
i ve službách nebo ve stavebnictví, které stále 
těží z přetrvávající dobré situace na trhu práce. 
Červnová měkká data tak potvrzují chmurné 
odhady pro největší evropskou 
ekonomiku. Z průzkumu společnosti GfK 
vyplývá, že se rovněž zhoršuje sentiment 
spotřebitelů. Index nálady německých 
spotřebitelů na měsíc červenec klesl na 9,8 
bodu z 10,1 bodu v předchozím měsíci a byl 
nižší už druhý měsíc za sebou. Podle průzkumu 
se spotřebitelé obávají hlavně o budoucnost 
automobilek, které jsou ohrožovány 
obchodními spory a přesuny k elektrickým 
vozům. To by mohlo vést ke zrušení tisíců 
pracovních míst. 

Zdroj: Patria Finance 

Auta na vodík mají budoucnost 

Cena osobních aut na vodíkové palivové články 
se do deseti let vyrovná ceně hybridních 
modelů. Očekává to japonská automobilka 
Toyota, která po světě prodala už 15 milionů 
hybridů za značky Toyota a Lexus. Je zároveň 
výrobcem prvního sériového vozu na vodík 
pojmenovaného Mirai, jehož cena  se 
pohybuje kolem 60 tis. dolarů. Vedle Toyoty 
mají auta na vodík v různém stádiu vývoje 
i další automobilky, jako například Hyundai, 
Honda nebo Mercedes Benz. Současný náskok 
technologie elektrických vozů je daný delší 
dobou vývoje i mnohem dostupnější nabíjecí 
infrastrukturou. Hybridní technologie jsou sice 
ekologičtější než konvenční spalovací motor, 
stále ale emise CO2 produkují, jsou také 
limitované kapacitou baterií, případně dobou 
jejich dobití. Auta na vodík vypouští z výfuků 
pouze vodu, mají vysoký dojezd a doba 
načerpání vodíku se příliš neliší od běžného 
natankování benzínu či nafty. Experti 
očekávají, že vodíkovou technologii čeká 
vzhledem k její perspektivě podobný vývoj jako 
u hybridů. Například Toyota od uvedení 
prvního Priusu v roce 1997 snížila cenu 
hybridní technologie o 75 %. Jedním z hlavních 
důvodů, proč jsou palivové články dražší než 
technologie pro elektromobily a hybridy, je 
používání platiny při jejich výrobě. Cesta tedy 
vede přes snižování spotřeby tohoto kovu 
na jeden automobil. 

Zdroj: ČTK 

https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
https://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
https://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
https://www.czechcrunch.cz/2018/06/seznam-cz-koupil-majoritni-podil-v-radiich-expres-a-classic/
https://www.czechcrunch.cz/2018/06/seznam-cz-koupil-majoritni-podil-v-radiich-expres-a-classic/
https://www.czechcrunch.cz/2018/01/seznam-cz-za-dva-dny-oficialne-spusti-svuj-televizni-kanal-televize-seznam/
https://www.patria.cz/akcie/TM/toyota-motor-depository-receipt/online.html
https://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
https://www.patria.cz/akcie/HMC/honda-motor-depository-receipt/online.html
https://www.patria.cz/akcie/TM/toyota-motor-depository-receipt/online.html
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Celková důvěra v českou ekonomiku se mírně snížila 

Důvěra v českou ekonomiku dál ztrácí. Po květnovém propadu na nejnižší úroveň za téměř tři roky klesl indikátor 
důvěry v červnu o 0,5 bodu na 95,2. Níže byl naposledy v říjnu 2015, kdy důvěra činila 95,1 bodu. Letos v červnu 
meziměsíčně klesla mezi podnikateli, u spotřebitelů se nezměnila. Meziročně se důvěra v hospodářství snížila mezi 
podnikateli i spotřebiteli. 

Důvěra podnikatelů se v červnu proti květnu snížila o 0,7 bodu na hodnotu 93,1. Pokles důvěry zaznamenali statistici 
mezi podnikateli v průmyslu, v obchodu a ve vybraných odvětvích služeb. V průmyslu se indikátor důvěry meziměsíčně 
snížil o 0,9 bodu na hodnotu 90,3. 

 V obchodu v červnu důvěra podnikatelů meziměsíčně klesla o 0,9 bodu na 93,1 a ve vybraných odvětvích služeb o půl 
bodu na 94,4. 

Pouze ve stavebnictví v červnu důvěra rostla, když z průzkumu rovněž vyplynulo, že stavební podniky mají zajištěnou 
práci zakázkami na 10,3 měsíce, což je nejvyšší hodnota od počátku zjišťování tohoto údaje. 

Mezi spotřebiteli zůstal v červnu indikátor důvěry na květnových 105,1 bodu. Z průzkumu vyplynulo, že se pro příštích 
12 měsíců snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní 
finanční situace se téměř nezměnily, meziměsíčně stejné zůstaly i obavy spotřebitelů z růstu nezaměstnanosti. Naopak 
se snížily obavy z růstu cen a úmysl spořit. 

Zdroj: ČTK, ČSÚ 

                                                Bázické indikátory důvěry  
                                                         (v %, průměr roku 2005=100) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data ČSÚ, graf MPO 
 

 

UDÁLOSTI V OBDOBÍ od 1. do 4. července 2019 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, MF, E15, ČTK, Patria Finance, ČSOB, CzechCrunch, internet. 

PONDĚLÍ 

ČSÚ: Dluh a deficit vládních institucí (1. čtvrtletí 2019) 
ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (květen 2019) 
Eurostat: Unemployment (květen 2019) 
Eurostat: Building permits (1. čtvrtletí 2019) 
Eurostat: Service producer prices (1. čtvrtletí 2019) 

ÚTERÝ Eurostat: Industrial producer prices, domestic market (1. čtvrtletí 2019)  

STŘEDA  

ČTVRTEK 
Eurostat: Retail trade (květen 2019) 
Eurostat: Industrial import prices (1. čtvrtletí) 

 PÁTEK    

70

80

90

100

110

I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19

podnikatelé celkem spotřebitelé souhrnný indikátor



 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 26. týden, 24. - 28. června 2019 4 

 

  Reálný HDP, sezónně očištěný (%)    Harmonizovaný CPI (mzr. změna v %)    Míra nezaměstnanosti (%)

  Mzdy (index, předchozí rok=100)    Průmyslová produkce (mzr. změna v %)    Stavební produkce (mzr. změna v %)

  Maloobchod (mzr. změna v %)    Zahr. obchod - zboží (mzr. změna v %)

  Index PX    Nominální kurz CZK/EUR    Nominální kurz CZK/USD

Makroekonomická situace v ČR a EU28

Zdroje: Eurostat, ČSÚ, BCPP, ČNB, grafy MPO
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