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Předkládací  zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní 
rady na II. pololetí 2005. Obsahuje přílohy: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu, 
Aktuální vývoj na trhu práce, Nabídková strana ekonomiky, Peníze a úvěry, Nákladové 
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nefinančních korporací a firem na nejbližší období, Anatomie nerovnováhy v globální 
ekonomice a Rozšíření QPM o mzdovou Phillipsovu křivku. 
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I. SHRNUTÍ 
 
I.1 Předpoklady a počáteční podmínky prognózy 
 
Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním z klíčových předpokladů prognózy. Pro tento 
účel ČNB standardně využívá publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi řady 
zahraničních analytických týmů. Aktuální referenční scénář vychází ze zářijových dat této 
publikace, která ukazují, že ve srovnání s červencovou prognózou došlo k posunu hodnocení 
zahraničního působení na vývoj české ekonomiky v souhrnu mírně proinflačním směrem.1 
 
Consensus Forecasts v průběhu třetího čtvrtletí přehodnocoval ceny ropy směrem vzhůru, což 
se následně projevilo i v očekávání vyšší zahraniční inflace a úrokových sazeb. Aktuální 
prognóza uvažuje cenu uralské ropy na úrovni 57 USD/barel pro čtvrté čtvrtletí roku 2005, 
její pokles pod 51 USD/barel ve třetím čtvrtletí 2006 a následně je očekávána stabilita ceny 
ropy ve zbývajícím průběhu roku 2006 a v roce 2007. V souvislosti s dalším posílením dolaru 
ve třetím čtvrtletí byl také změněn předpoklad úrovně kurzu EUR/USD směrem k silnějšímu 
dolaru až do konce roku 2007. Předpoklad o postupném posilování eura je však zachován. 
Očekávané jednoleté úrokové sazby v eurozóně2 se posunuly směrem nahoru po celém 
horizontu předpovědi. Referenční scénář tak předpokládá stabilitu nominální úrokové sazby 
1R Euribor na úrovni 2,2 % do poloviny roku 2006 a její následný mírný růst. 
 
Výhled růstu německého HDP, který v prognostickém aparátu ČNB aproximuje vývoj 
ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR, nebyl v zářijové předpovědi Consensu Forecasts 
oproti minulé prognóze zásadně změněn. Prognóza předpokládá jeho růst na úrovni 0,9 % pro 
rok 2005 a 1,3 % pro rok 2006. Očekávání ohledně růstu spotřebitelských cen byla však 
přehodnocena směrem nahoru na 1,8 % v roce 2005 a 1,7 % v roce 2006. Došlo také ke 
zvýšení očekávaného růstu cen průmyslových výrobců, a to výrazněji pro rok 2005, pro který 
se odhad zvýšil na 4,1 %; pro rok 2006 je očekáván růst tempem 2,1 %. 
 
Významným vstupem do prognózy jsou vedle předpokladů o vývoji vnějšího prostředí také 
předpoklady ohledně domácí ekonomiky, jedním z nichž je odhad působení fiskální politiky. 
Oproti červencové prognóze nedošlo z ekonomického hlediska k zásadnímu posunu v náhledu 
na vývoj veřejných financí. Úpravy směrem k vyšším hodnotám deficitu v letech 2005 a 2006 
nejsou primárně způsobeny makroekonomickými faktory. V roce 2005 nárůst deficitu souvisí 
zejména s přesunem odpisu pohledávky za Sýrií z roku 2004. Odhad ČNB deficitu vládního 
sektoru pro rok 2005 v metodice ESA 95 byl revidován na 3,6 % HDP a očekávaný deficit 
pro rok 2006 byl mírně zvýšen na 3,0 % HDP. Tyto vyšší deficity však nebudou vytvářet 
poptávkové tlaky, a proto prognóza očekává pro roky 2005 a 2006 zhruba neutrální působení 
fiskální politiky na ekonomickou aktivitu. 
 
Předpoklady o rovnovážných hodnotách klíčových makroekonomických veličin jsou dalším 
faktorem s významnou rolí pro vyznění prognózy. Počáteční podmínky prognózy, tj. aktuální 
pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a momentální nastavení měnových 
podmínek, jsou totiž stanoveny jako rozdíl aktuálních a rovnovážných hodnot. Samotný vývoj 
rovnovážných hodnot potom představuje rámec základního směřování prognózy. Mezi 
                                                           
1  Předpovědi říjnového Consensu Forecasts byly zveřejněny po dokončení prognózy a nejsou v ní tedy zahrnuty. 
2 Jelikož publikace Consensus Forecasts neobsahuje předpovědi vývoje sazeb 1R Euribor, které vstupují do 

prognózy ČNB, je očekávaný budoucí vývoj těchto sazeb odvozen z eurových výnosových křivek ke dni 
zjišťování zářijového Consensu Forecasts. 
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veličiny takto rámující prognózu patří rovnovážné reálné úrokové sazby, rovnovážný reálný 
kurz a potenciální (tj. inflaci nezrychlující) výstup. 
 
Stanovení počátečních podmínek prognózy a hodnot rovnovážných veličin vychází mimo jiné 
z analýz údajů o minulém a aktuálním vývoji ekonomické aktivity, inflace, kurzu a úrokových 
sazeb. Tato analýza využívá vzájemných vazeb mezi uvedenými veličinami tak, jak je vnímá 
prognostický aparát ČNB. Box 3 přibližuje způsob odhadu potenciálního výstupu a porovnává 
ho s alternativní metodikou odhadu prostřednictvím produkční funkce.  
 
Od zpracování červencové prognózy nebyly zjištěny informace, které by vedly k zásadnímu 
přehodnocení vývoje rovnovážných reálných úrokových sazeb a rovnovážného reálného 
kurzu. Jednoletá reálná rovnovážná sazba je, stejně jako v minulé prognóze, nastavena na 
úroveň  1,4 %. V případě rovnovážného reálného kurzu je očekáváno posilování tempem 
kolem 2,5 %. Postupně však bude docházet k poklesu rovnovážného posilování až ke 2 %  
v roce 2007. Prognóza předpokládá růst potenciálního (tj. inflaci nezrychlujícího) výstupu na 
úrovni kolem 4 %, což je v souladu s ekonomickým vývojem v posledním období. 
 
Informace o vývoji ekonomické aktivity zveřejněné od sestavení červencové prognózy 
potvrzují vizi předchozích prognóz o zpomalení postupného uzavírání mezery výstupu. 
Důvodem je přísnější působení kurzové složky reálných měnových podmínek koncem 
minulého a začátkem letošního roku a přetrvávající slabá zahraniční poptávka. Výstupová 
mezera je aktuálně mírně uzavřenější, než předpokládala prognóza, což je důsledkem 
především rychlejšího než očekávaného vývoje HDP v prvním pololetí 2005. Výstup však 
zůstává pod svou potenciální úrovní.  
 
Za vysokým tempem hospodářského růstu ve druhém čtvrtletí 2005 stál především vývoj 
čistých vývozů. Vývoz si i přes zpomalení způsobené zpřísněním reálného měnového kurzu  
a chybějícím zahraničním oživením zachoval relativně vysokou dynamiku, především díky 
náběhu nových exportně orientovaných kapacit. Objem dovozů stagnoval na pozadí růstu 
všech komponent spotřeby a meziročního poklesu hrubé tvorby kapitálu. Spotřeba domácností 
potvrdila tendenci k mírnému zrychlení a byla doprovázena poklesem míry úspor; růst 
vykázala i spotřeba vlády avšak bez dopadu do poptávky. Na pokles hrubých investic 
působilo především další snížení stavu zásob; poptávka po fixních investicích odrážela 
přetrvávající pokles stavebních investic a pokračovala v pouze nízkém meziročním růstu.  
 
Vývoj spotřebitelských cen byl ve druhém pololetí ovlivněn vývojem světových cen energií, 
hlavně ropy a zemního plynu, které způsobily výrazný růst cen pohonných hmot a zemního 
plynu v ČR. Ostatní nákladové faktory působily v dosavadním průběhu roku 2005 na 
spotřebitelské ceny protiinflačně. Dovozní ceny bez vlivu energií meziročně klesaly a ceny 
zemědělských výrobců zaznamenávají po celý rok 2005 výrazné meziroční poklesy. 
Protiinflačním směrem také působila poloha ekonomiky v hospodářském cyklu. 
Spotřebitelské ceny proto rostly mírně pomaleji, než bylo očekáváno.  
 
Současné působení reálných měnových podmínek, které ovlivňují budoucí průběh 
hospodářského cyklu, lze charakterizovat v souhrnu jako neutrální až velmi mírně uvolněné. 
Působení kurzové složky se vlivem zhodnocení reálného kurzu mírně zpřísnilo, úroková 
složka je pak i nadále hodnocena jako mírně uvolněná.  
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I.2 Vyznění prognózy 
 
Současná prognóza částečně mění pohled na předpokládaný vývoj ekonomického růstu  
v letech 2005 a 2006, jeho strukturu a výstupovou mezeru. Za posunem stojí působení 
zahraničních nákladových faktorů a vývoj HDP v prvním pololetí letošního roku.  Ačkoliv ve 
třetím čtvrtletí došlo k mírnému uzavření výstupové mezery, souběh přísnější kurzové složky 
reálných měnových podmínek, restriktivnějšího vlivu fiskální politiky na ekonomickou 
aktivitu a přetrvávající nízké zahraniční poptávky bude působit na její opětovné otevírání. 
Uvolňování měnových podmínek v roce 2006 však bude napomáhat obratu k opětovnému 
pozvolnému uzavírání mezery výstupu. V průběhu let 2005 a 2006 odpovídá uvedenému 
vývoji mezery výstupu postupné zpomalování dynamiky reálného HDP z 4,8 % pro rok 2005 
na 3,9 % v roce 2006.  
 
V důsledku pozitivního vývoje na trhu práce a postupně převládajícího vlivu uvolněné 
úrokové složky spotřeba domácností v následujících čtvrtletích dále zrychlí. Tempo jejího 
růstu však bude nižší, než předpokládala červencová prognóza. Důvodem bude nižší než 
očekávaný růst reálného hrubého disponibilního důchodu, za kterým bude v letech 2005  
a 2006 stát pomalejší růst objemu mezd a platů a v roce 2006 i vyšší inflace. Tento vývoj 
povede k růstu spotřeby domácností o 2,6 % v roce 2005 a o 2,8 % v roce 2006 a bude 
doprovázen poklesem hrubé míry úspor. Přehodnocení prognózy vývoje veřejných rozpočtů 
se z pohledu výdajových složek HDP částečně promítlo i do predikce spotřeby vlády, a to 
především pro rok 2006, kdy je předpokládán vyšší příspěvek spotřeby fixních aktiv 
veřejného sektoru. Meziroční reálný růst spotřebitelských výdajů veřejného sektoru dosáhne  
v letošním roce 2 % a 1,5 % v roce 2006.  
 
Hrubá tvorba fixního kapitálu bude v závěru letošního roku nepříznivě ovlivněna zpomalením 
vývozů a přísnějším působením reálného měnového kurzu a bude růst přibližně stejným 
tempem jako v jeho první polovině. Vývoj kapitálových výdajů veřejného sektoru je však 
významným faktorem naplnění prognózy. V průběhu roku 2006 růst fixních investic mírně 
zrychlí díky zvyšování poptávky po investicích exportně orientovaných odvětví a mírnému 
uvolňování reálných úrokových sazeb. Uspokojivé hospodářské výsledky podniků, 
přetrvávající růst úvěrové emise a příliv reálně alokovaných PZI toto zrychlení dále podpoří. 
Meziroční tempo růstu investiční poptávky zůstane pro rok 2005 těsně pod 3 %, v roce 2006 
by mělo dojít ke zvýšení na 6 %.  
 
Udržení tempa růstu vývozů kolem 10 % v letech 2005 a 2006 bude založeno na trendovém 
růstu exportní výkonnosti, který je způsoben přílivem PZI a následnými změnami na 
nabídkové straně ekonomiky.3 V důsledku očekávaného postupného uvolňování kurzové 
složky měnových podmínek lze v průběhu roku 2006 předpokládat postupné zrychlení 
reálných vývozů. Dovozní poptávku bude brzdit především relativně nízký růst vývozu  
a hrubé tvorby fixního kapitálu, ve kterých je vysoký podíl dováženého meziproduktu. V roce 
2006 dojde díky oživení hrubých investic a spotřeby ke zvýšení tempa růstu dovozů a k jeho 
přiblížení se tempu růstu vývozů. Tempa růstu dovozů přibližně 3 % v roce 2005 a 9 % v roce 
2006 tak budou generovat výrazné snížení deficitu reálného čistého vývozu. 
 
Pro roky 2005 a 2006 je předpokládána přibližná stabilita devizového kurzu na současné 
úrovni.  

                                                           
3  Snížení dynamiky vývozů oproti roku 2004 je způsobeno odezněním úrovňového efektu spojeného se vstupem 

do EU a zpřísněním reálného kurzu na přelomu let 2004 a 2005. 
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Očekávaný vývoj inflace je dán souběhem vývoje poptávkových tlaků vyplývajících z reálné 
ekonomické aktivity, dovezené inflace a ostatních exogenních faktorů. Působení nákladového 
šoku ve druhé polovině roku 2005 a přehodnocení predikce regulovaných cen vede ke zvýšení 
prognózy inflace na celém horizontu prognózy. Na horizontu měnové politiky se prognóza 
inflace nachází mírně nad inflačním cílem. 
 
Ve srovnání s červencovou prognózou se očekávaná celková meziroční inflace v posledním 
čtvrtletí roku 2005 zvyšuje z 2,3 % na 2,9 %. Na konci roku 2006 potom prognóza očekává 
meziroční inflaci 3,2 %. Ke zvýšení predikce došlo v roce 2005 zejména u regulovaných cen  
a cen pohonných hmot a v roce 2006 u regulovaných cen a korigované inflace bez pohonných 
hmot. Korigovaná inflace bude i přes odklad poptávkových inflačních tlaků postupně 
zrychlovat především vlivem promítání sekundárních dopadů růstu cen energií v podobě 
zvýšení inflačních očekávání ekonomických subjektů, a to navzdory předpokladu pouze 
částečného promítání vyšších cen ropy do dalších cenových okruhů. Obnovení růstu 
dovozních cen bez cen energií přispěje k růstu korigované inflace v roce 2006. Proinflačně 
bude také působit i další etapa zvyšování nepřímých daní a zrychlení růstu cen potravin. Tyto 
faktory budou působit i v roce 2007, kdy budou podpořeny dopady změn nepřímých daní 
(poslední etapa harmonizačních změn spotřebních daní na tabákové výrobky). S prognózou je 
konzistentní postupný růst úrokových sazeb. 
 
Aktuální prognóza a její změny oproti 7. SZ

I. 3Q2005 7. SZ
Mezera výstupu -0,3 -0,6
RIR gap (příspěvek do RMCI gap) -0,3 -0,2
RER gap (příspěvek do RMCI gap) 0,1 0,1
RMCI gap -0,2 -0,1

II. 4Q2005 1Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007
10. SZ 2,9 3,8 3,8 3,7 3,2 3,0
7. SZ 2,3 2,7 2,9 2,6 2,6 2,7
10. SZ -0,5 -0,7 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4
7. SZ -0,7 -0,7 -0,6 -0,4 -0,2 0,0
10. SZ 4,4 3,9 3,6 3,7 4,0 4,3
7. SZ 3,7 3,7 3,9 4,2 4,5 4,5
10. SZ 2,1 2,3 2,5 2,9 3,2 3,3
7. SZ 1,9 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6

III. 2005 2006
10. SZ 5,7 6,0
7. SZ 6,9 6,7
10. SZ 3,6 2,3
7. SZ 4,9 4,1
10. SZ 9,8 9,5
7. SZ 9,7 9,3
10. SZ -2,9 -2,7
7. SZ -2,5 -2,0

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

Průměrná nom. mzda ve sled. org.  

Průměrná reálná mzda ve sled. org.  

Míra nezaměstanosti*

BÚ/HDP v b.c. 

CPI

Mezera výstupu

HDP

Implikované sazby

 
 
Komentář k tabulce: 
První blok tabulky zachycuje v prvním sloupci počáteční podmínky predikce, které jsou nezbytné pro její 
sestavení. Mezera výstupu vyjadřuje rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem, kdy záporná hodnota 
indikuje nižší úroveň skutečného produktu proti potenciálnímu produktu. RIR gap zobrazuje rozdíl mezi 
skutečnou a rovnovážnou úrovní reálných úrokových sazeb, přičemž kladná hodnota znamená, že skutečné sazby 
jsou vyšší než rovnovážné. RER gap potom identicky zachycuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní 
reálného kurzu. Kladná hodnota ukazuje, o kolik procent je skutečný kurz apreciovanější oproti své rovnovážné 
hodnotě. RMCI gap na závěr vyjadřuje celkový pohled na počáteční stav měnových podmínek. Vzniká jako 
vážený průměr RIR a RER gapů. Kladná hodnota ukazuje na přísné počáteční měnové podmínky. Všechny 
veličiny, mimo RIR gap, vyjadřují v procentech odchylku od rovnovážné hodnoty, v případě RIR gapu je 
odchylka vyjádřená v procentních bodech. Druhý sloupec potom vyjadřuje nastavení počátečních podmínek pro 
současné období předpokládané poslední prognózou.  
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Druhý blok obsahuje veličiny generované jádrovým predikčním aparátem a jejich srovnání s předchozí 
makroekonomickou prognózou.   
Třetí blok potom obsahuje predikce ostatních významných makroekonomických veličin, které jsou na jedné 
straně odvozovány od predikcí veličin obsažených v bloku II, na druhé straně jsou ale ovlivňovány také řadou 
jiných faktorů nevystupujících v jádrovém predikčním aparátu a jsou pro hodnocení budoucího vývoje 
ekonomiky podstatné. Nominální a reálná mzda jsou zobrazeny prostřednictvím meziroční změny své hodnoty. 
Míra nezaměstnanosti a podíl běžného účtu platební bilance na HDP jsou v procentech.  
 
 
Graf: Prognóza inflace 
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I.3 Alternativní scénáře 
 
V rámci zpracování prognózy byly diskutovány dva alternativní scénáře: vyšších cen ropy  
a restriktivnějšího působení fiskální politiky. První alternativa předpokládá okamžité a trvalé 
zvýšení cen ropy na úroveň 75 USD/barel. Simulace uvažuje aktivní působení centrálních 
bank, dopady na křížové kurzy a na zahraniční poptávku. Vývoj v zahraničí je následně 
promítnut do základního scénáře prognózy. Vyšší ceny ropy spolu s mírným růstem 
zahraničních cen zvyšují dovozní ceny a následně i domácí inflaci. Stejným směrem působí 
tlak na oslabení kurzu, plynoucí z vyšších zahraničních sazeb. Naopak protiinflačně ve 
střednědobém horizontu působí pokles zahraniční poptávky. V tomto alternativním scénáři 
dochází k vyššímu růstu úrokových sazeb než v základním scénáři při větším otevírání 
výstupové mezery a vyšší inflaci. 
 
Druhý alternativní scénář předpokládá oproti základnímu scénáři restriktivnější působení 
fiskální politiky, což odráží vysokou nejistotu ohledně hospodaření státního rozpočtu 
v letošním roce. Alternativa uvažuje vyšší tvorbu rezervních fondů o 17 mld. Kč, tj. další 
snížení deficitu rozpočtu o 0,6 % HDP. Nižší příspěvek fiskální politiky k reálnému růstu  
v letošním roce se odrazí v otevřenější mezeře výstupu, nižší inflaci a nepatrně nižších 
domácích úrokových sazbách. 
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I.4 Srovnávací tabulka změn v prognóze 
 
Následující část shrnutí přináší srovnání současné a minulé prognózy. Kvantifikuje vlivy 
jednotlivých faktorů, které byly v aktuální prognóze změněny. Srovnání je provedeno pro 
celkovou inflaci, korigovanou inflaci bez pohonných hmot, mezeru výstupu a  tříměsíční 
úrokové sazby.  
 
Trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním scénářem leží výše než v červencové 
prognóze. Důvodem je vyšší měnověpolitická inflace, tj. inflace na kterou měnová politika 
reaguje, daná především aktuálním vývojem nákladových faktorů (ceny pohonných hmot  
a plynu), zvýšením prognózy regulovaných cen a jiným náhledem na počáteční podmínky.  
 
Za posunem prognózy inflace stojí především vyšší prognóza regulovaných cen (viz řádek 
Efekty regulovaných cen). Oproti červencovým předpokladům dochází k daleko výraznější 
úpravě cen zemního plynu v letošním roce a od ledna příštího roku také k úpravě cen 
elektřiny. Nově započtené úpravy regulovaných cen zvyšují celkovou inflaci až o 1 p.b.  
a posun prognózy regulovaných cen je tak hlavním faktorem stojícím za vyšší prognózou 
celkové inflace a úrokových sazeb.  
 
Proinflační dopady na aktuální prognózu mají historická data, NTF a trajektorie exogenních 
veličin (viz řádek Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF). Z titulu 
historických dat a částečně i výhledu NTF dochází k vyššímu než očekávanému růstu inflace. 
Důvodem je zejména růst cen pohonných hmot. Efekty exogenních veličin působí na krátkém 
konci prognózy neutrálně, od 2. poloviny roku 2006 je jejich efekt na celkovou inflaci 
negativní. Oproti červencové prognóze se mění výhled vývoje inflace v referenčním 
Německu, scénář předpokládá zrychlení cenového růstu v závěru letošního roku i v roce 2006. 
Dochází také k  přehodnocení německé reálné ekonomické aktivity mírně směrem dolů. 
Trajektorie zahraničního 1Y Euriboru se posouvá v roce 2006 nahoru o cca 0,2 p.b. Její 
přehodnocení vytváří autonomní tlaky na obdobný růst domácích úrokových sazeb. Ceny 
ropy, které oproti předpokladům červencové prognózy vykazují v současné době vyšší růst, 
by měly naopak ve druhé polovině roku 2006 rychleji klesat. 
 
Souhrnný dopad expertních úprav posunuje prognózu celkové inflace zhruba o 0,4 p.b.  
směrem dolů (viz Efekty expertních úprav). Ve scénáři aktuální prognózy došlo ke snížení 
propagace nákladových faktorů do reálného kurzu a do inflačních očekávání. Současně vývoj 
cen PH zohledňuje předpokládané postupné snižování aktuálně vysokých marží  
u benzinových pump. Výhled fiskálního impulzu počítá s mírně záporným příspěvkem 
v letošním roce ve výši -0,11 p.b. (7. SZ 0,17 p.b.) a mírně kladným příspěvkem v příštím 
roce +0,09 p.b. (7. SZ -0,07 p.b.).  
 
Ve srovnání s minulou prognózou se odhad rovnovážných trajektorií výrazně nemění (viz 
Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu). Výjimkou je změna rovnovážné 
trajektorie reálných sazeb na nově poskytnuté úvěry, která se v důsledku přehodnocení 
termínové prémie posunula nahoru. Podíl na proinflačním působení této skupiny faktorů má  
i přehodnocení počáteční mezery výstupu. Její odhad se posouvá nahoru v reakci na revizi 
tempa růstu reálného HDP. 
 
Ve směru mírného poklesu působí na prognózu celkové inflace změny daní (viz řádek Efekty 
daní). Oproti minulé prognóze dochází především k posunům časování daňových změn  
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u cigaret, zvláště v roce 2006. Na prognózu korigované inflace bez PH nemají tyto změny 
vliv.  
 
Oproti červencové prognóze došlo u jádrového predikčního modelu k jediné změně. Jednalo 
se o úpravu stávajícího členění jednotlivých okruhů spotřebitelské inflace na obchodovatelné 
a neobchodovatelné. Dopad této změny do celkové inflace je mírně protiinflační (viz řádek 
Efekt změny modelu). Podrobnější informace o změnách jádrového predikčního modelu lze 
nalézt v části II.4. 
 
Celková meziroční inflace [%] 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0
Efekty daní 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.1 -0.4
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.0 0.5 0.5 0.6 0.6 0.1
Efekty regulovaných cen 0.4 0.8 0.9 1.0 0.7 0.8
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Efekty expertních úprav 0.0 -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 -0.4
Celkový posun oproti 7.SZ 2005 0.5 1.0 0.8 1.0 0.6 0.3

     

 
 
  

Korigovaná meziroční inflace bez PH [%] 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.4 -0.4 -0.4 0.0 0.2 0.2
Efekty regulovaných cen 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Efekty expertních úprav 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.4 -0.5
Celkový posun oproti 7.SZ 2005 -0.3 -0.1 0.0 0.4 0.4 0.4

       
Mezera výstupu [%] 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty daní 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.1 -0.1 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3
Efekty regulovaných cen 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1
Efekty expertních úprav -0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2
Celkový posun oproti 7.SZ 2005 0.2 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3
 
 
       
3 měsíční úroková sazba [%] 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1
Efekt změny modelu -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty daní -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Efekty regulovaných cen 0.4 0.7 0.9 0.9 0.9 0.7
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Efekty expertních úprav -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.6 -0.6
Celkový posun oproti 7.SZ 2005 0.2 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 
 
II.1  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Změny referenčních scénářů od poslední prognózy 
Předpoklad zářijového Consensu Forecasts (CF09) cen ropy WTI (a tedy i uralské) leží na 
celém horizontu výše, než předpokládal referenční scénář červencové prognózy (RS07). Ve 
třetím čtvrtletí 2005 průměrná cena ropy WTI dosáhla 63,1 USD/b (cena uralské ropy dosáhla 
57,3 USD/b), což je o 22 % (26 %) více než předpoklad RS07. Obrat ve vývoji ceny je 
očekáván na počátku roku 2006 a cena ropy WTI by měla klesnout až na 57,2 USD/b 
v posledním čtvrtletí 2006. Největšího rozdílu od RS07 dosahuje nová předpověď ve 3. a 4.Q 
2005. Pro uralskou ropu to znamená vyšší dolarové ceny o 26 %, resp. 32 %, přičemž 
v podobném rozsahu je přehodnocení scénáře i v korunovém vyjádření.  
 
Předpověď růstu HDP v Německu pro celý letošní rok se na základě CF09 v porovnání  
s RS07 nezměnila a zůstává na 0,9 %, zatímco očekávaný růst pro rok 2006 byl mírně snížen 
na 1,3 %. Meziroční růst HDP ve druhém čtvrtletí 2005 dosáhl 0,8 %; od třetího čtvrtletí by 
měl růst mírně zrychlit a přesáhnout 1 %. 
 
Očekávaná trajektorie kurzu USD/EUR  je v blízkosti RS07 (po celém horizontu prognózy je 
americký dolar apreciovanější o méně než 1,7 %), kam se vrátila po dočasném posunu 
směrem k silnějšímu dolaru. Ve druhém čtvrtletí 2005 byl dolar o více než jedno procento 
silnější, než očekával referenční scénář z července. V horizontu jednoho roku očekává CF09 
oslabení, které by mělo vrátit kurz zpět na 1,28 USD/EUR.  
 
Jednoleté sazby Euribor ve třetím čtvrtletí 2005 stagnovaly a byly o 0,14 p.b. vyšší než 
referenční scénář. Jelikož publikace Consensus Forecasts neobsahuje předpovědi vývoje 
sazeb 1R Euribor, které vstupují do prognózy ČNB, je očekávaný budoucí vývoj těchto sazeb 
odvozen z eurových výnosových křivek ke dni zjišťování zářijového Consensu Forecasts. 
Trajektorie implikovaných sazeb se opět přiblížila referenčnímu scénáři z července, ale 
zůstává cca 15 – 20 b.b. nad RS07. Do konce roku 2005 předpokládá scénář stabilitu 
jednoletých sazeb eurozóny okolo 2,2 %, s mírným nárůstem v roce následujícím (na 2,3 % 
ve třetím čtvrtletí 2006). 
 
Nejvýraznější změny oproti RS07 doznala předpověď inflace v Německu, která je oproti CF09 
v celoročním vyjádření vyšší o 0,3 p.b. pro rok 2005 (přehodnoceno na 1,8 %) a o 0,4 p.b. pro 
rok 2006 (na 1,7 %). Urychlení spotřebitelské inflace potvrdily i nové údaje za září. Také  
u předpovědi cen výrobců došlo k posunu směrem nahoru – o 1 p.b. oproti RS07 na 4,1 % 
letos a na 2,1 % v roce 2006.  
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(rozdíl v p.b.)                   HDP v SRN             (mzr. růst v %)  (rozdíl v %)             Cena uralské ropy             (USD/barel)

(rozdíl v %)                   Křížový kurz                 (USD/EUR)  (rozdíl v p.b.)                  Euribor 1Y                  (sazba v %)

(rozdíl v p.b.)                  CPI v SRN                 (mzr. růst v %)  (rozdíl v p.b.)                 PPI v SRN                (mzr. růst v %)
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Referenční scénář pro říjnovou prognózu (RS10) vychází z CF09. Předpovědi říjnového 
Consensu Forecasts (CF10) byly zveřejněny po dokončení prognózy a nejsou v ní tedy 
zahrnuty. Nejvýznamnější rozdíl oproti RS10 spočívá ve zvýšení zahraniční inflace v letech 
2005 a 2006. Dále došlo k přehodnocení kurzu USD/EUR k přibližně o 1 % apreciovanějšímu 
dolaru. Očekávání ohledně cen ropy se výrazněji nezměnila. Významný je i posun eurových 
tržních výnosových křivek mezi zveřejněním CF09 a CF10 směrem nahoru, který implikuje 
vyšší výhled roční sazby Euribor, než je obsažen v prognóze.   
 
Efektivní ukazatele zahraničního vývoje 
Meziroční růst HDP v efektivním vyjádření se v původních zemích EU ve druhém čtvrtletí 
2005 mírně zvýšil, což odpovídá předpokladům RS07. Předpověď na následující dvě čtvrtletí 
byla však revidována směrem dolů. Podle nových údajů za září se inflace oproti očekávání 
zvýšila. Výhled CF09 předpokládá pokles inflace k hladině 1,5 % již v prvním čtvrtletí 2006, 
ale říjnový Consensus Forecasts přehodnotil výhled směrem nahoru a návrat k této hladině 
očekává až v závěru roku 2006. 
 
V nových členských zemích se mzr. růst HDP ve 2. čtvrtletí snížil k hranici 4 %, ale výhled 
zůstává spíše optimistický. Inflace v souladu s očekáváním CF klesla až na 2 %, ale 
předpověď naznačuje její  opětovné zvýšení v průběhu následujícího roku.  
 

Původní země EU  (efektivní ukazatel, % mzr.) Nové země EU
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Efektivní kurz koruny v nominálním i reálném vyjádření v srpnu výrazně posílil, ale dle 
očekávání došlo v září ke korekci. Nová předpověď očekává v příštím roce další apreciaci, 
která bude podstatně vyšší v nominálním vyjádření než RS07. Vůči koši měn nových 
členských zemí EU si koruna již několik měsíců drží stálé hodnoty a dle CF09 zůstane stabilní 
i v příštím roce.  
 
Svět celkem (rok 2000 = 100, růst = apreciace) Nové země EU

95
100
105
110
115
120
125
130
135

1/0
0

7/0
0

1/0
1

7/0
1

1/0
2

7/0
2

1/0
3

7/0
3

1/0
4

7/0
4

1/0
5

7/0
5

1/0
6

7/0
6

Nominální eff. kurz
Reálný eff. kurz

95
100
105
110
115
120
125
130

1/0
0

7/0
0

1/0
1

7/0
1

1/0
2

7/0
2

1/0
3

7/0
3

1/0
4

7/0
4

1/0
5

7/0
5

1/0
6

7/0
6

 
 

Eurozóna a Německo 
Hospodářský růst eurozóny zpomalil ve druhém čtvrtletí 2005 na meziročních 1,1 % (z 1,3 % 
v 1.Q) zejména vlivem nižšího růstu soukromé spotřeby. Míra nezaměstnanosti sice v srpnu 
oproti červenci vykázala mírný nárůst na 8,6 %, přesto to ve srovnání s počátkem roku 
představuje pokles o 0,2 p.b. Předpověď růstu pro celý letošní rok je dle CF09 nezměněna na 
1,3 %, pro rok 2006 byl výhled snížen na 1,7 %. Očekávaná budoucí vyšší dynamika růstu 
bude výsledkem zrychlení všech složek domácí poptávky. Proti roku 2004 se však v letech 
2005 a 2006 zhorší příspěvek vnějšího sektoru; očekávaný přebytek běžného účtu klesne ze 
44 mld. euro v roce 2004 na 20 mld. euro v roce 2005 a 27 mld. euro v roce 2006. Předstihové 
ukazatele za eurozónu i za jednotlivé země potvrzují příznivější vyhlídky na další dva roky  
a ukazují, s výjimkou šetření spotřebitelské důvěry ZEW v SRN, na vyšší budoucí růst.  
 
Velmi vysoké ceny ropy v průběhu 3.Q 2005 způsobily v eurozóně podle předběžného šetření 
Eurostatu (předběžný odhad) skokový nárůst inflace spotřebitelských cen z 2,2 % v červenci  
a srpnu na 2,7 % v září. Meziroční růst PPI se v srpnu proti červenci snížil o 0,1 p.b. na 4,0 %. 
CF09 předpokládá pro rok 2005 tempo růstu spotřebitelských cen 2,1 %, s jeho postupným 
poklesem v r. 2006 až na 1,8 %. CF10 zvýšil odhad o 0,1 p.b. v obou letech.  
 
HDP v Německu ve 2.Q 2005 meziročně vzrostl o 1,5 % po poklesu o 0,3 % v 1.Q (ukazatel 
neočištěný sezónně ani o počet dnů). Tento výrazný posun byl výsledkem růstu soukromé 
spotřeby a zejména investic. Ve druhé polovině tohoto roku by podle CF09 mělo dojít ke 
zvýšení tempa meziročního růstu produktu na 1,2 % proti 0,6 % za 1. pololetí, takže růst za 
celý rok by měl dosáhnout 0,9 %. V příštím roce by měl být o 0,4 p.b. vyšší, očekává se 
oživení zejména soukromé spotřeby. Míra nezaměstnanosti vzrostla v září na 11,7 % z 11,6 % 
v červenci a srpnu. Pro příští rok se v souvislosti s vyšším hospodářským růstem očekává její 
snížení o 0,5 p.b. 
 
Růst cen energií se již výrazně projevil ve spotřebitelských cenách. Oproti 1,7 % za  
1. polovinu roku vzrostla inflace na 1,9 % v červenci a srpnu a skokově se zvýšila na 2,7 % 
v září (HICP). Také jádrová inflace se pohnula směrem vzhůru. Růst cen výrobců se zvýšil 
z 4,1 % v 1.Q a 4,4 % ve 2.Q na 4,6 % v červenci a srpnu. Výhled pro spotřebitelské ceny je 
podle CF09 příznivý, v r. 2005 i 2006 zůstanou pod 2% hranicí, 1,8 % resp. 1,7 %. Očekávání 
pro PPI je ještě příznivější, v příštím roce klesne růst PPI na polovinu (z 4,1 % na 2,1 %). 
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Box: Investiční aktivita v Německu  
Tahounem růstu HDP v Německu je již delší dobu osamocený čistý vývoz. Růst vývozu však  
v minulosti byl s určitým zpožděním následován i růstem investiční aktivity, který však zatím v datech 
o německém HDP pozorujeme jen v omezeném rozsahu (investice směřují spíše do služeb  
a metalurgického průmyslu). Došlo tedy k rozvolnění uvedené závislosti? Odpověď je zřejmě ne. 
Dochází pouze ve stále větší míře k přesunu investiční aktivity do zahraničí. Podle průzkumu 
Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) dosáhnou výdaje německých podniků na zahraniční 
investice v roce 2005 rekordní hodnoty. Hlavním motivem je letos podpora odbytu a služby. Za tímto 
účelem investují v zahraničí hlavně velké firmy, pro menší firmy zůstává hlavním motivem snižování 
nákladů (cena pracovní síly, daňové zatížení, náklady na dopravu). Nejméně uváděným motivem je 
dlouhodobě získání nového trhu. Čím větším čelí firma (i očekávaným) problémům s domácí 
poptávkou, tím větší je její snaha investovat v zahraničí na úkor domácích investic. Cílem investic 
jsou zejména nové země EU, velké strojírenské celky pak míří zejména do Číny. Nejvíce zahraničních 
investic spadá do sektoru automobilového, elektrotechnického a chemického průmyslu, výroby léků, 
regulačních systémů a strojního zařízení.  
 
Dopad zahraničních investic do německého HDP není jednoznačný. Firmy, které investují v zahraničí, 
podle průzkumu plánují snížit počet německých zaměstnanců v průměru dokonce méně, než firmy, 
které v zahraničí neinvestují. Odbytové firmy by měly podpořit další růst vývozu německého zboží  
a většina zahraničních investic by měla zvýšit i poptávku po německém zboží investičního charakteru. 
Příjmy z těchto investic by pak postupně měly zvyšovat i koupěschopnou poptávku po spotřebním 
zboží v Německu.  
 
Srovnání vývoje nominálního HDP a HNP (mld. €) 

Dynamika růstu zahraničních investic 
německých podniků výrazně převyšovala  
v posledních 10 letech dynamiku domácích 
investic. V agregátních číslech se tento trend 
projevuje vyšším růstem hrubého národního 
produktu ve srovnání s HDP. Za posledních 
10 čtvrtletí činil předstih mzr. tempa růstu 
nominálního HNP v průměru 0,5 p.b. (1,9 vs. 
1,4 %). (V první polovině 90. let byl tento 
vývoj opačný v důsledku naopak 
zahraničních investic v Německu.) 
 
 

 
 

Spojené státy 
Růst reálného HDP v USA činil ve 2.Q 2005 stejně jako v prvním 3,6 %. Nižší růst domácí 
poptávky způsobený nižším růstem investic a vládní spotřeby byl nahrazen příznivějším 
vývojem vnějšího sektoru v důsledku předstihu růstu vývozu před dovozem. Podle CF09 má 
ve 2. polovině r. 2005 dojít k velmi mírnému poklesu tempa růstu HDP. Celoroční růst 
dosáhne 3,5 % v tomto roce, v příštím roce dojde k dalšímu mírnému poklesu na 3,3 %. 
Prognóza se tedy nemění. Míra nezaměstnanosti již druhým rokem postupně klesá a v srpnu 
se snížila na 4,9 % z 5,0 % v červenci. Podle CF09 bude její průměrná hodnota 5,0 % za  
r. 2005 a v příštím roce klesne přes zpomalení tempa HDP o další 0,1 p.b. Meziroční růst 
spotřebitelských cen se v srpnu zvýšil na 3,6 % z 3,2 % v červenci, zejména kvůli vysokým 
cenám ropy. Z obdobných důvodů se zvyšuje i růst PPI z 4,6 % v červenci na 5,1 % v srpnu. 
Naproti tomu jádrové indexy CPI i PPI zatím ovlivněny nebyly a zůstávají v srpnu 
nezměněny, což svědčí o prozatímní absenci inflačních tlaků. CF09 sice předpokládá nárůst 
tempa spotřebitelských cen ve druhé polovině roku, následně je však očekáván jeho postupný 
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pokles až na 2,3 % na konci roku 2006. Průměrná inflace by tak v příštím roce měla být  
o 0,4 p.b. nižší než v letošním (2,8 % proti 3,2 %). 
 
Obavy z dopadu hurikánu Rita se nenaplnily. Způsobené škody jsou nepoměrně nižší než 
škody způsobené hurikánem Katrina, jehož dopad na pokles celoročního HDP se odhaduje 
okolo 0,3 % HDP. V příštím roce a následujících letech by však z důvodu obnovy  
a rekonstrukce postižené oblasti měl HDP vzrůst, takže celkový efekt bude pravděpodobně 
vzhledem k připravovaným uvolněným federálním prostředkům kladný. Výrazný vliv bude 
mít hurikán na vývoj federálního rozpočtu. Zatímco se až dosud rozpočet vyvíjel příznivě (za 
11 měsíců běžného fiskálního roku byl deficit o 80 mld. USD nižší), nový fiskální rok bude 
ovlivněn snahou federální vlády napravit špatnou přípravu a reakci na přírodní katastrofu. 
Vláda má již k dispozici 62 mld. USD a v Kongresu existují snahy tuto částku dále významně 
navýšit (více o otázkách globální nerovnováhy v Příloze 10). Otázkou není pouze absolutní 
výše prostředků použitelných na obnovu regionu, ale též časové rozložení výdajů. K přímým 
dotacím se přidávají slevy na daních a podpora zdravotní péče pro nemajetné. Celkově se 
odhaduje, že v r. 2005 dojde z tohoto titulu ke zhoršení rozpočtu o 0,5 % HDP a v každém 
z následujících tří let o 0,2 %. 
 
Fed rozhodl 20. září o 11. zvýšení sazby z federálních fondů o 0,25 p.b. na 3,75 %. Dal 
přednost obavě z vyšší inflace před tlakem podpořit růst ekonomiky postižené hurikánem. Své 
rozhodnutí doprovodil již standardním komentářem o „umírněném tempu“ růstu sazeb. Do 
konce r. 2005 trh očekává další zvýšení sazeb. 
 

Středoevropský region 
Růst slovenské ekonomiky dosáhl ve 2.Q 2005 5,1 %, stejně jako v prvním. Přestože je to 
nejlepší výsledek v regionu (důsledek silného růstu spotřeby domácností a investic), snížil se 
růst proti minulému roku o 0,4 p.b. CF09 očekává i pro 2. polovinu roku stejný výsledek 
a zlepšení na 5,6 % v r. 2006. Nezaměstnanost v srpnu dále klesla na 10,9 % z červencových 
11,0 %, proti srpnu 2004 se snížila o 2,3 p.b. Přes růst cen ropy se dynamika spotřebitelských 
cen dostala v červenci a srpnu na historicky nejnižší hodnotu 2,0 %. Do konce roku se však 
jejich tempo má kvůli cenám plynu a tepla zvýšit na 4,3 %, tedy nad inflační cíl NBS  
(3 – 4 %). NBS však zřejmě nepřistoupí ke změně sazeb, protože se jedná o regulované ceny  
a v ekonomice nejsou patrné inflační tlaky. Změnu sazeb neočekává ani CF09, podle kterého 
by průměrná změna cen v r. 2005 měla být 2,8 % a v příštím roce stoupnout na 3,0 %. 
Dynamiku spotřebitelských cen avizuje také nárůst PPI, který se již pošesté zvýšil na 5,6 %  
(z 2,1 % v únoru). 
 
Běžný účet se v červenci opět zhoršil, jeho kumulativní deficit za prvních 7 měsíců roku 
(54 mld. SKK) je více než  dvojnásobný oproti stejnému období roku 2004 (21 mld.).  
Schodek je však způsoben dovozem technologií a přestavbou linek v závodě VW. Ve 
středním horizontu se očekává zlepšení bez nutnosti změny politiky. CF09 předpokládá, že po 
r. 2006 klesne deficit na polovinu. 
 
Růst polské ekonomiky ve 2.Q 2005 zrychlil na 2,8 % (z 2,1 % v 1.Q 2005). Vyšší dynamika 
je výsledkem silnějšího čistého exportu a investic. Ve 2. polovině roku by měl být podle CF09 
růst produktu minimálně o 1,5 p.b. vyšší než v 1. pololetí a celoroční tempo HDP by mělo 
dosáhnout 3,3 % v tomto a 4,4 % v následujícím roce. Zejména by měly posílit investice  
a spotřeba domácností. Přes soustavné snižování míry nezaměstnanosti trvající déle než rok je 
stále její hladina nejvyšší v EU (17,8 % v srpnu). 
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Nízký růst nominálních mezd a výrazné posilování kurzu zlotého (nominálně i reálně 
v r. 2005 nad 10 %) jsou příčinou velmi nízké inflace spotřebitelských cen (1,6 % v srpnu)  
a vývoje PPI, který v posledních 5 měsících prakticky stagnoval a v srpnu poklesl o 0,1 %. Do 
budoucna lze podle CF09 očekávat inflaci mírně nad 2 %. Relativně nízký růst produktu 
(nejmenší v regionu) a příznivý cenový vývoj umožnily polské centrální bance již dvakrát od 
července snížit své sazby o 0,25 p.b. na 4,5 %. Posilování zlotého to zatím nezabránilo. 
 
Růst ekonomické aktivity v Maďarsku se v 2.Q 2005 zvýšil na 4,1 % z 2,9 % v 1.Q. K vyšší 
dynamice přispěly zejména čisté exporty a spotřeba domácností. Vzhledem k tomu, že CF09 
očekává pro r. 2005 růst HDP o 3,7 %, mělo by být ve 2. pololetí tempo jeho zvyšování  
o 0,4 p.b. vyšší než v 1. pololetí a stejné jako za celý r. 2006, tj. 3,9 %. V tomto roce se 
očekává zejména silný růst spotřeby domácností. Přes příznivý vývoj produktu se nemění 
míra nezaměstnanosti, která také v srpnu zůstává již 6. měsíc v rozmezí 7,1 – 7,2 %. 
 
Růst spotřebitelských cen v srpnu dále mírně zpomalil z 3,7 % na 3,6 %, což je v souladu 
s očekáváním CF09 pro rok 2005 ve výši 3,8 %. V následujícím roce se očekává výrazný 
pokles spotřebitelské inflace na 2,3 % (MNB předpokládá dokonce její pokles na 1,6 %). PPI 
se v srpnu dále snížil na 3,4 %.  
 
Eurostat nepřijal výklad metodiky výpočtu hospodaření maďarského státního rozpočtu  
a změnil hodnotu vypočtených deficitů. Pro r. 2005 to např. znamená zvýšení (v % HDP) 
z 3,6 % na 6,1 % a v r. 2006 z 2,9 % na 4,7 %. Byla změněna salda před i po tomto období. 
Tyto změny vážně narušují plnění maďarského konvergenčního programu a možnost přijetí 
eura zřejmě posunují daleko za r. 2010. Skutečnou makroekonomickou situaci Maďarska to 
sice nemění, ale významně ovlivňuje sentiment na trhu dluhopisů. 
 

Euribor a kurz eura vůči dolaru 
Od počátku července dolar mírně oslaboval až na hranici 1,25 USD/EUR, ale výrazné posílení 
v září jej vrátilo zpět na hodnotu okolo 1,2 USD/EUR. Důvodem depreciace dolaru na 
přelomu července a srpna byl především obnovený zájem o evropskou měnu na základě 
optimistických předstihových indikátorů a některých ukazatelů ekonomického vývoje. Na 
začátku září se projevil také vliv hurikánu Katrina. Překvapivý rozsah škod vyvolal na trhu 
spekulace o tom, že by Fed mohl přerušit trajektorii zvyšování úrokových sazeb. Americká 
centrální banka ale v září opět zvýšila úrokové sazby, čímž potvrdila, že v současnosti 
považuje za riziko vliv vysokých cen pohonných hmot na inflaci. Je velmi pravděpodobné 
další zvýšení sazby o 0,5 p.b. do konce letošního roku, čímž by se zvýšil úrokový diferenciál 
proti eurozóně na 2,25 p.b. (při nezměněných sazbách v eurozóně). Podle prognózy CF09 by 
měl kurz eura v horizontu jednoho roku posílit o 3 % na 1,27 USD/EUR. 
 
Zatímco v červenci převládalo předsvědčení, že v eurozóně dojde spíše k uvolnění měnových 
podmínek (oslabující růst, nižší spotřebitelská i podnikatelská důvěra atd.), v současnosti se 
očekává spíše zvýšení sazeb v 1. až 2. čtvrtletí 2006. V srpnu pokračoval v eurozóně vysoký 
růst peněžní zásoby M3, začíná se projevovat vliv vysokých cen ropy do ostatních cenových 
okruhů. Výnos 1Y eurobondu se opět zvýšil na 2,3 %. Podle výsledků šetření CF by sazby 
měly zůstat do konce října nezměněny, což odpovídá i očekávání trhů.    
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Cena ropy 
Vývoj cen ropy na konci srpna a v září byl zásadním způsobem ovlivněn hurikánem Katrina. 
Po výrazném cenovém růstu v srpnu způsobeném problémy v Ekvádoru a Íránu (proti 
červenci průměrná měsíční cena vzrostla o 11 % a proti lednu dokonce o 39 %) způsobily 
dopady hurikánu Katrina zvýšení ceny ropy WTI na rekordních 70 USD/b na konci srpna. 
Ačkoliv z této úrovně cena po několika dnech ustoupila, zůstala po celý zbytek září 
v blízkosti 65 USD/b., tj. ve srovnání s lednem o 40 % a se zářím 2004 o 43 % výše. 
Průměrná cena uralské ropy sice v září po odeznění  prvního šoku klesla proti srpnu o 2 %, ale 
nárůst proti lednu 2005 o 47 %, resp. září 2004 o 52 %, je ještě výraznější než u ropy WTI. 
 
Prognózy vývoje cen vycházejí z odhadu budoucí poptávky a nabídky. Obě strany budou 
v horizontu nejméně 6 měsíců ovlivněny následky hurikánu Katrina. Revidovaný odhad 
International Energy Agency snižuje růst poptávky v r. 2005 o 0,3 p.b. na 1,6 %. Pouze část 
tohoto poklesu je důsledkem hurikánu. Již před ním došlo ke snížení poptávky v důsledku 
velmi vysokých ropných cen. Pokles zájmu o ropu se z tohoto důvodu projevil významně 
v Číně, v dalších asijských zemích a částečně i v zemích OECD. V souvislosti s revizí 
poptávky v r. 2005 byla snížena také absolutní úroveň poptávky v r. 2006, ale meziroční 
nárůst zůstal zachován. Světová ropná nabídka se v létě 2005 (před hurikánem Katrina) 
zvýšila proti předchozímu roku asi o 2 miliony barelů denně. Celkovou ztrátu těžby 
způsobenou dopady hurikánu Katrina lze po zkušenosti s hurikánem Ivan (udeřil před rokem) 
odhadnout na 55 mil. barelů.  
 
Cena ropy WTI v horizontu 3 měsíců by podle CF09 neměla klesnout pod 62,7 USD/b  
a v horizontu 12 měsíců je střední hodnota předpovědi 57,2 USD/b. Spolu s posunem 
predikce na vyšší hladinu (o více než 5 USD) se také významně zvýšil její rozptyl a tedy  
i nepřesnost. 
 

Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural (CZK/b)
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II.2  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 
 
Prognóza hospodaření veřejných rozpočtů pro roky 2005 i 2006 se z ekonomického hlediska 
zásadně nemění, i když oproti 7. SZ dochází k určitým úpravám. Ty vycházejí především 
z nových informací obsažených v podzimní notifikaci EDP, návrhu státního rozpočtu pro rok 
2006 a některých příslibů vlády. Schodek vládního sektoru v metodice ESA95 v roce 2005 
nově odhadujeme na 3,6 % a v roce 2006 na 3,0 % HDP. Fiskální impulz byl ve světle nových 
informací přehodnocen pro rok 2005 směrem dolů na velmi mírně negativní, pro rok 2006 
směrem nahoru na velmi mírně pozitivní. Hodnoty fiskálního impulzu pro oba tyto roky lze 
ale víceméně vnímat jako neutrální. I tento zrevidovaný výhled je vystaven nejistotám 
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ohledně jeho naplnění v roce 2005, které jsou vyvolané dosavadním příznivým plněním 
státního rozpočtu. Je proto vypracován alternativní scénář vývoje veřejných rozpočtů, který 
zohledňuje možné dodatečné nenaplnění výdajových kapitol. 
 
Oproti 7. SZ dochází k růstu odhadu deficitu v letošním roce o 0,5 p.b. a o 0,2 p.b. v roce 
2006. Nárůst schodku v roce 2005 není způsoben makroekonomickými faktory a souvisí 
z velké části s  přesunem odpisu pohledávky za Sýrií z roku 2004 do roku 2005 (na základě  
rozhodnutí Eurostatu). Bez této operace by oproti 7. SZ došlo zejména vlivem dynamiky 
daňových příjmů ke snížení schodku vládního sektoru v letošním roce.4 Operace se Sýrií 
nemá vliv na odhad dopadů fiskální politiky v letošním roce na makroekonomický vývoj. 
V důsledku mírně restriktivnějšího působení fiskální politiky vlivem vyššího než původně 
očekávaného inkasa daňových příjmů proto pro letošní rok přehodnocujeme aproximaci 
fiskálního impulzu z 0,2 p.b. v 7. SZ na -0,1 p.b. Pro příští rok pak očekáváme mírně 
expanzivní fiskální politiku vlivem možného vyššího utrácení vlády. Ve srovnání 
s červencovou SZ tak mírně zvyšujeme fiskální impulz z -0,1 p.b. na 0,1 p.b. Meziroční 
změna cyklicky očištěného salda zachycená ukazatelem fiskální pozice pak indikuje hodnoty  
+0,9 p.b. v roce 2005 a -0,3  p.b. v roce 2006. Aktuální náhled na vývoj veřejných rozpočtů je 
shrnut v následující tabulce: 
  

2003 2004
10.SZ 7.SZ 9.SZ 10.SZ 7.SZ 9.SZ 10.SZ 7.SZ 9.SZ 10.SZ

Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)         v % HDP 12,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,6% 2,8% 2,8% 3,0%
Fiskální pozice (ESA95) +5,1 p.b. -9,0 p.b. -9,0 p.b. -9,0 p.b.  +0,5 p.b.  +0,5 p.b. +0,9 p.b.  -0,1 p.b.  -0,1 p.b. -0,3 p.b.

Aproximace fiskálního impulsu  +0,1p.b.  -0,9 p.b.  -0,9 p.b.  -0,7 p.b.  +0,2 p.b.  +0,2 p.b.  -0,1 p.b.  -0,1 p.b.  -0,1 p.b  +0,1 p.b

2005 2006

 
 

Aktuální vývoj SR, a to především vývoj výdajové strany, nás vede k formulování alternativy. 
Dle indikací MF by letos nerealizované výdaje (dodatečná tvorba rezervních fondů oproti 
základnímu scénáři) mohly činit až 0,5 p.b. HDP. Kromě vyšší tvorby rezervních fondů nelze 
vyloučit, že ve výdajových kapitolách dojde k některým dalším účetním operacím s cílem 
zhoršit hospodaření v závěru letošního roku (např. předfakturováním některých výdajů), 
takovéto operace by však zřejmě měly své ekonomické účinky až v příštím roce.   
   

Box: Detailnější popis provedených fiskálních úprav obsažených v základním scénáři 
 
V roce 2005 zvyšujeme stranu příjmů, současně mírně korigujeme směrem nahoru stranu výdajů 
veřejných rozpočtů. V metodice ESA 95 se konkrétně jedná o zvýšení daňových příjmů o 14 mld. Kč 
a o zohlednění vyšších sociálních dávek a investičních transferů (celkem cca 7 mld. Kč). Vedle toho 
upravujeme HTFK vládního sektoru o zvýšenou základnu z roku 2004 v přibližné výši 19 mld. Kč bez 
dopadu do fiskálního impulzu (zvýšení investic je v plné výši kompenzováno snížením změny stavu 
zásob). Výsledkem uvedených úprav by mělo být snížení ESA 95 schodku na 2,7 % HDP (proti 3,1 % 
HDP z minulé SZ). Podle rozhodnutí Eurostatu ovšem byl do roku 2005 nově zaklasifikován odpis 
pohledávky za Sýrii (ve výši 18,7 mld. Kč), původně vykázaný v roce 2004. V důsledku zahrnutí této 
mimořádné operace (a některých dalších úprav) proto dochází ke zvýšení naší prognózy schodku  
v roce 2005 v metodice ESA 95 na 3,6 % HDP. Jinou mimořádnou operací, a to dodatečným 
zahrnutím záruky ČNB ve formě vyššího výdaje finančním institucím ve výši cca 22 mld. Kč, bude 
v roce 2005 ovlivněn i schodek v metodice GFS. Jeho prognózu tak pro tento rok zvyšujeme na 2,2 % 
HDP, a to i přes výrazné zvýšení příjmové strany a jen mírné úpravy na výdajové straně veřejných 
rozpočtů.  
 

                                                           
4  V roce 2004 byly přehodnoceny i investiční výdaje veřejného sektoru směrem nahoru, čímž zůstal celkový 

schodek neměnný na 3,0 % HDP. 
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Návrh státního rozpočtu nepřinesl prakticky žádnou novou informaci ohledně vývoje veřejných 
rozpočtů v roce 2006, neboť je postaven na výrazně nadhodnocených výdajových rámcích a na 
nadhodnoceném státním rozpočtu pro rok 2005, tak jak byl schválen PS PČR bez zohlednění 
aktuálního vývoje. V naší prognóze pro rok 2006 proto podobně jako v předchozí SZ vycházíme 
z předpokladu zachování trajektorie snižování deficitu o cca 0,5 p.b. HDP a z tohoto titulu tedy 
uvažujeme nutné snížení výdajů ve výši cca 15 mld. Kč. Ke  snížení deficitu (po odpočtu 
mimořádných operací) proti roku 2005 ovšem dle našich předpokladů nedojde, neboť snížení výdajů 
bude pravděpodobně v plné výši kompenzováno výpadkem inkasa DPFO v souvislosti se snížením 
dvou nejnižších daňových sazeb. Ve srovnání s předchozí SZ navíc dále upravujeme jak strukturu, tak 
výši příjmové a výdajové strany veřejných rozpočtů. Hlavní změnou je uvažování určité rezervy „pro 
volební rok“ a  na ostatní výdaje. Výsledkem je mírný nárůst prognózy schodku v metodice ESA 95 
pro rok 2006 ve srovnání s předchozí SZ, a to na 3 % HDP (z 2,8 % HDP).    
 
 
 
II.3  Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 

hospodářského vývoje 
 
Vyznění prognózy je do značné míry určeno již nastavením počátečních podmínek. Těmi se 
rozumí odhad současné pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a současné působení 
měnových podmínek. Tento odhad je dán rozdílem mezi pozorovanou aktuální hodnotou dané 
makroekonomické veličiny a předpokladem o úrovni její rovnovážné hodnoty. Následující 
tabulka shrnuje počáteční podmínky pro mezeru výstupu, reálný kurz a reálné úrokové sazby, 
a dále předpoklady o rovnovážné reálné apreciaci a hladině rovnovážných reálných sazeb.  
 
Tabulka: Nastavení počátečních podmínek ve 3.Q 2005 podle 7. SZ 2005  
(prognóza pro 3.Q 2005) a 10. SZ 2005 (hodnocení aktuálního stavu) 
 
3.Q 2005 7. SZ 2005 10. SZ 2005 
Mezera výstupu -0,6 -0,3 
Mezera RMCI  -0,1 -0,2 
Úroková složka RMCI -0,2 -0,3 
Kurzová složka RMCI 0,1 0,1 
Reálná rovnovážná apreciace 2,6 2,7 
Rovnovážná 1R sazba 1,4 1,4 

 

Stanovení počátečních podmínek vychází z analýzy informací o vývoji ekonomické aktivity, 
inflace, úrokových sazeb a kurzu. Odhad nastavení je proveden na základě využití vazeb mezi 
uvedenými veličinami, které reprezentují základní pohled na fungování transmisního 
mechanismu zachycený ve čtvrtletním modelu QPM. Vedle toho je však využívána také řada 
dalších podpůrných indikátorů.   
 
Ve srovnání s červencovou prognózou nedochází k posunu ve vnímání základních trendů 
dosud pozorovaného makroekonomického vývoje. Uzavírání mezery výstupu odstartované 
počátkem roku 2004 je i nadále patrné z vývoje reálné ekonomické aktivity. V souladu 
s minulou prognózou pozorujeme zpomalení uzavírání výstupové mezery. Pravděpodobně 
však nedošlo k její úplné stagnaci, jak bylo očekáváno 7. SZ,  což odráží především rychlejší 
pozorovaný růst reálného HDP v roce 2005.5 
  
                                                           
5   Důvodem posunu je přehodnocení odhadu HDP po zveřejnění a revizi dat za 1. pololetí 2005. 
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Počáteční mezera výstupu ve 3. čtvrtletí je oproti minulé prognóze uzavřenější, avšak stále 
negativní. Uzavírající se negativní mezera výstupu odráží nízkou inflaci. Mírně se 
přehodnocuje odhad tempa růstu potenciálního (inflaci nezrychlujícího) produktu, který se 
v rámci střednědobého intervalu cca 3,5 – 4,0 % aktuálně pohybuje spíše v jeho horní části.  
 
Současné působení reálných měnových podmínek, které ovlivňují budoucí průběh 
hospodářského cyklu, lze charakterizovat v souhrnu jako neutrální až velmi mírně uvolněné. 
Odhad rovnovážných trajektorií se výrazně nemění s výjimkou změny rovnovážné trajektorie 
reálných sazeb na nově poskytnuté úvěry (viz část II.4). Úroková složka je v současnosti 
hodnocena jako mírně uvolněná. Působení kurzové složky je vnímáno jako mírně restriktivní, 
když apreciace nominálního kurzu byla tlumena rychlejší zahraniční a mírnější domácí 
inflací.  
 
Graf: Mezera výstupu 
 

 
Graf: Inflace očištěná o vliv změn daní  
(mzr. v %) 
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Záporná mezera výstupu se bude v nejbližším období opět zvolna otevírat v důsledku 
pomalejšího zahraničního oživení, mírně restriktivního působení fiskálu a zpřísnění reálného 
kurzu. Mírné uvolnění úrokové složky měnových podmínek bude otevírání mezery výstupu 
tlumit.  
 
Nejistota v nastavení počáteční výstupové mezery a rovnovážných veličin není natolik 
výrazná a vyhraněná, aby její dopady byly vyjádřeny formou samostatného alternativního 
scénáře. Obecně ale přetrvává nejistota, která souvisí s revizemi časové řady HDP. Dalším 
faktorem, který může ovlivnit náhled na počáteční nastavení, jsou nejasnosti kolem zdrojů 
růstu HDP v roce 2005 (podrobněji viz následující část o hospodářském růstu a alternativní 
scénář nižšího fiskálního impulzu). 
 
Jak již bylo zmíněno, prvním zdrojem informací pro nastavení počátečních podmínek 
prognózy jsou informace o vývoji ekonomické aktivity. Následující část se proto podrobněji 
věnuje právě posledním údajům o ekonomické aktivitě.   
 

Hospodářský růst a trh práce 
Hrubý domácí produkt se ve 2. čtvrtletí roku 2005 meziročně zvýšil o 5,1 % a pokračoval tak  
již třetí čtvrtletí v řadě v mírném zrychlování růstu. Mezičtvrtletní růst reálného HDP 
očištěného o vliv sezónní složky včetně vlivu pracovních dní dosáhl ve 2. čtvrtletí 2005 1,3 % 
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a zachoval si tak stabilní dynamiku předchozích šesti čtvrtletí6. Předstih růstu reálného HDP 
před dynamikou potenciálního produktu vedl  k pokračujícímu uzavírání záporné produkční 
mezery, zatímco červencová prognóza očekávala stagnaci mezery výstupu ve 2.Q 2005 při 
předpokládaném mzr. růstu HDP ve výši 4,2 %.   
 
Vývoj jednotlivých složek agregátní poptávky rovněž sledoval trend předcházejících čtvrtletí. 
Nejvyšší meziroční dynamiku – i přes výrazné zpomalení oproti 1. čtvrtletí – si zachovaly 
exporty. Celková domácí poptávka ve 2. čtvrtletí 2005 v meziročním srovnání již třetí čtvrtletí 
v řadě stagnovala. Tvorba hrubého kapitálu meziročně poklesla. Na pokles hrubých investic 
působila především změna stavu zásob, které byly již třetí čtvrtletí v řadě nižší než ve stejném 
období předchozího roku. Poptávka po fixních investicích pokračovala v pouze nízkém 
meziročním růstu v důsledku přetrvávajícího poklesu stavebních investic. Meziroční zvýšení 
naopak vykázaly všechny komponenty spotřeby, a naplnily tak očekávání červencové 
prognózy. Spotřeba domácností potvrdila tendenci k mírnému zrychlení, její dynamika si však 
nadále zachovala záporný diferenciál vzhledem k růstu ekonomiky. Oživení růstu, byť zatím 
jen velmi slabé, vykázala spotřeba vlády, a to po pěti čtvrtletích setrvalého poklesu. Podobně 
jako v 1. čtvrtletí i ve 2.Q zaostával růst dovozů za dynamikou vývozů a přispíval tak 
k pokračujícímu meziročnímu snižování deficitu čistého vývozu.  
 

Graf: Export a import  Graf: Investice 
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Meziroční růst vývozů zboží a služeb ve 2. čtvrtletí zpomalil v souladu s předpoklady 
červencové prognózy, i když toto zpomalení bylo oproti očekávání výraznější. Směrem 
k nižšímu růstu působily přetrvávající slabý růst zahraniční konjunktury a zpřísnění reálného 
měnového kurzu na přelomu let 2004 a 2005. Proti výraznějšímu poklesu působil náběh 
nových exportně orientovaných kapacit. Vývoj vývozů ve 2. čtvrtletí – v porovnání  
s mimořádným zvýšením exportní aktivity v období 2. čtvrtletí 2004 až 1. čtvrtletí 2005 – 
posílil hypotézu, že vliv přistoupení k EU se projevil především v jednorázovém zvýšení 
exportní báze, avšak bez zásadního vlivu na střednědobý růstový trend.7  
 
 

                                                           
6   Současně s novými daty o HDP a jeho složkách za 2.Q 2005 byly zveřejněny revidované údaje národních 

účtů za 1.Q 2005. Korekce spočívala především v započtení upravených výsledků zahraničního obchodu, 
zvýšení odhadu spotřeby domácností a naopak snížení odhadu tvorby investic. Revize se promítla do zvýšení 
absolutní úrovně HDP a meziročního růstu HDP z 4,4 % na 4,7 %. Díky přepočtení parametrů modelu 
sezónního očištění se dodatečně zvýšila mezičtvrtletní dynamika sezónně očištěného agregátu ve 3.Q a 4.Q 
2004 o 0,1 p.b. na 1,2 %, resp. o 0,2 p.b. v 1.Q 2005 na 1,3 %. 

7   Jednoznačné identifikaci původu tohoto jednorázového přizpůsobení však brání skutečnost, že ve stejném 
období došlo k metodickým změnám ve sběru dat. 
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Hlavní faktory ovlivňující exportní aktivitu působily ve 3. čtvrtletí směrem k zachování růstu 
vývozu na úrovni 2. čtvrtletí, resp. jeho mírného zrychlení. Dílčí indikátory signalizovaly 
částečné zotavování zahraniční konjunktury a efekt reálného kurzu působil méně restriktivně 
než v 1. polovině letošního roku. Podle předběžných odhadů se tak růst vývozů ve 3. čtvrtletí 
mírně zvýšil na 7,9 %. Předpoklad o stabilním, resp. mírně akcelerujícím růstu exportů 
podporují také data o vývoji obchodní bilance.  
 
Objem dovozů zůstal ve 2. čtvrtletí na úrovni stejného období předchozího roku, což při růstu 
reálných vývozů vedlo k dalšímu zlepšení čistého vývozu. Růst dovozů byl nepochybně 
tlumen meziroční stagnací domácí poptávky (především díky zpomalení růstu investic  
a snížení tvorby zásob) a vedle vlivu uvolněného reálného kurzu z roku 2004 dále  
i dlouhodoběji zvyšující se schopností domácí ekonomiky uspokojit poptávku. Přesto 
zpomalení dovozní dynamiky významně překonalo očekávání červencové prognózy a je zatím 
hodnoceno jako dosti odlehlé pozorování. Částečné vysvětlení tohoto vývoje lze možná nalézt 
ve struktuře zdrojů reálného HDP, ze které vyplývá mimořádně rychle rostoucí podíl služeb 
na tvorbě domácí přidané hodnoty. Na druhou stranu však nelze zcela vyloučit, že snížení 
podílu dovozů na agregátní poptávce je pouze přechodným jevem, resp. bude dovoz 
v následujících revizích ještě dodatečně zpřesněn. Zlepšování čistých vývozů tak je rovněž 
spojeno s pokračujícím zhoršováním směnných relací (na tento problém a jeho vliv na reálný 
HDP bylo upozorněno v 7. SZ).  
 
Na základě předběžných údajů z obchodní bilance, konjunkturního šetření v průmyslu, apod., 
předpokládáme nadále mírné oživení růstu dovozů ve třetím čtvrtletí ve výši 1,1 %, jeho 
tempo však nadále zůstane podstatně nižší než růst vývozů. Zachování předstihu růstu vývozů 
před dovozy se projeví pokračujícím meziročním snižováním deficitu čistého vývozu.  
 
Za meziročním poklesem tvorby hrubého kapitálu ve 2. čtvrtletí o 4,1 % stál nadále 
zpomalující růst poptávky po fixních investicích a významné snížení tvorby zásob. 
Zpomalování růstu fixních investic oproti 1. čtvrtletí předpokládala také červencová 
prognóza.8 Z hlediska struktury fixních investic přispívaly k růstu nadále investice do strojů  
a dopravních prostředků, výrazně zpomalily investice do bydlení. Stavební investice nebytové 
povahy pokračovaly v meziročním poklesu. Vývoj zmíněné poslední investiční složky přitom 
není zcela v souladu s předpoklady fiskálního výhledu, ze kterého vyplývá zachování růstu 
nominálních investičních výdajů veřejného sektoru na úrovni loňského roku, tj. přibližně  
23 %. Tento nesoulad může vést k závěru, že scénář vládních kapitálových výdajů se 
v letošním roce nepodaří naplnit, což by se promítlo do snížení růstu fixních investic 
v letošním roce oproti roku 2004.   
 
Ve 3. čtvrtletí 2005 růst celkových fixních investic podle předběžných odhadů stagnoval 
přibližně na úrovni 2. čtvrtletí, případně mírně posílil až na 2,7 %. Předpoklad o udržení 
slabého růstu signalizují dílčí indikátory, jmenovitě nízký růst zakázek v průmyslu, resp. 
hodnoty nově povolených staveb a nadále nízký růst investičních dovozů. Naopak částečné 
oživení růstu stavební výroby v červenci letošního roku může – na rozdíl od údajů ze 
zakázkových knih – signalizovat spíše mírné oživení růstu fixních investic.  
 
Reálná spotřeba domácností se ve 2. čtvrtletí 2005 meziročně zvýšila o 2,1 % při růstu 
nominálních spotřebních výdajů o 3,3 % a zvýšení deflátoru spotřeby domácností o 1,1 %. 
Zrychlení meziročního tempa růstu nominální spotřeby (ve srovnání s předcházejícím 
čtvrtletím) souvisí s poklesem hrubé míry úspor o 0,9 p.b. Z analýzy sezónně očištěných 
                                                           
8    Růst fixních investic byl pro 1.Q 2005 revidován z 5,5 % na 2,9%. 
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hodnot vyplývá, že mezičtvrtletní růst spotřeby začal v roce 2005 zrychlovat. V prvním  
i druhém čtvrtletí tohoto roku se spotřeba domácností mezičtvrtletně zvýšila o 0,5 %, zatímco 
průměrný růst v roce 2004 se pohyboval kolem 0,3 %. Mírné zrychlení růstu spotřebitelských 
výdajů domácností doprovázené poklesem míry hrubých úspor pozorované od počátku 2005  
souvisí s postupným vyčerpáním zpožděného dopadu vysokých reálných úrokových sazeb 
z roku 2003.9  
 
Růst soukromé spotřeby byl ve 3. čtvrtletí letošního roku podle předběžných odhadů příznivě 
ovlivněn zrychlením růstu zdrojů domácností. Tempo růstu disponibilního důchodu se po 
mimořádném zpomalení ve 2. čtvrtletí 2005 vrátilo na úroveň kolem 4,5 %.10 Pozitivně na 
zdroje domácností působilo zvýšení růstu sociálních transferů a mírné zrychlení nominálního 
růstu mezd a platů. Odezněl již zpožděný vliv předchozího zpřísnění reálných úrokových 
sazeb a naopak začíná naplno působit uvolnění reálných sazeb z roku 2004. To se projevilo  
v dalším zrychlení meziročního růstu reálných spotřebitelských výdajů domácností na 2,8 %.  
 
Průměrná měsíční mzda v podnikatelské sféře se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšila jen o 5,4 %; 
její nízký růst je především důsledkem absence výraznějšího poklesu cyklické složky 
nezaměstnanosti a zřejmě i zaměstnávání osob s nižšími mzdovými nároky. Relativně 
příznivá ekonomická situace podniků se tak v současné fázi cyklu nepromítá do odměňování 
zaměstnanců. Růst mezd je rychlejší jen v některých odvětvích (viz Příloha 2).  
 
Ačkoliv se indikátor spotřebitelské důvěry v roce 2005 vyvíjí velmi příznivě, pozitivní vývoj  
spotřebitelského klimatu ne zcela odpovídá růstu reálných výdajů domácností na konečnou 
potřebu. Např. v červnu 2005 byl podle ČSÚ indikátor spotřebitelské důvěry nejvyšší od 
dubna 2001 a růst reálné spotřeby ve 2.Q 2005 byl poměrně nízký. Průměry hodnot indikátoru 
spotřebitelské důvěry se aktuálně pohybují přibližně na relativně vysoké úrovni roku 2001  
a první poloviny roku 2002. Ve 2. čtvrtletí se průměrná hodnota indikátoru spotřebitelské 
důvěry ve srovnání s předchozím čtvrtletím sice snížila, meziročně však zaznamenala vysoký 
růst. Ve 3. čtvrtletí stagnoval, resp. velmi mírně zrychlil růst spotřebitelských úvěrů (viz 
Příloha  4 – Peníze a úvěry). 
 

                                                           
9  Nízký růst spotřeby domácností v roce 2004 souvisel s vývojem reálného disponibilního důchodu, jehož růst 

zpomaloval vlivem rostoucí míry inflace na pozadí postupně mírně klesající dynamiky nominálních zdrojů 
financování spotřeby. Jistou roli sehrál zpožděný vliv vysokých reálných úrokových sazeb z roku 2003. 
Jejich restriktivní působení na vývoj spotřeby kulminuje v souladu s empirickými odhady se zpožděním cca  
5 – 7 čtvrtletí na přelomu minulého a letošního roku. Fáze hospodářského cyklu charakterizovaná uzavíráním 
produkční mezery a vliv méně stimulujících minulých reálných úrokových podmínek tak v souhrnu v tomto 
období vysvětlují pokles dynamiky soukromé spotřeby pod tempo růstu reálného HDP. 

10  Nižší tempo růstu hrubého disponibilního důchodu bylo ve 2. čtvrtletí 2005 ovlivněno mírným snížením 
příjmové složky a výraznějším zvýšením jeho výdajové složky. To vedlo k poklesu dynamiky hrubého 
disponibilního důchodu na 2,3 %. Sociální dávky poklesly o 0,1 %, protože základna minulého roku byla 
ovlivněna jednorázovou výplatou příspěvku důchodcům a rodinám na děti. Tyto faktory lze považovat za 
přechodné.  
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Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus  Graf: Spotřeba a reálné úrokové sazby 
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Vládní spotřeba ve 2. čtvrtletí – v souladu s červencovou prognózou – vykázala růst, a to po 
pěti čtvrtletích setrvalého poklesu. Růst byl ovlivněn akcelerací meziročního růstu 
nominálních výdajů o 5,3 %, zatímco tempo růstu deflátoru naopak zpomalilo na 4,3 %. 
Pokud dojde k naplnění scénáře výše a struktury výdajů veřejných rozpočtů, lze předpokládat 
ve 3. čtvrtletí akceleraci meziročního růstu reálné spotřeby vlády na 3,3 %.  
 
V souvislosti s vývojem reálné ekonomické aktivity je patrná tendence rostoucí poptávky po 
práci zejména v údajích o zaměstnanosti a nezaměstnanosti v metodice VŠPS. Klesající míra 
nezaměstnanosti se však stále nachází nad úrovní NAIRU, což souvisí se skutečností, že 
ekonomika stále operuje pod svým potenciálem. Aktuální odhad NAIRU provedený 
konzistentně s nastavením počátečních podmínek prognózy činí necelých 9 % (pro 
registrovanou míru nezaměstnanosti MPSV ve staré metodice).  
 
Počty zaměstnanců se v podnikatelské sféře zvyšují ve stavebnictví, v některých odvětvích 
zpracovatelského průmyslu a dlouhodobě v tržních službách (viz Příloha 2, Graf 1).11  
Konjunkturní šetření o očekávané zaměstnanosti naznačují další potenciál ke zvyšování 
zaměstnanosti v tržních službách. Ve stavebnictví je v měsíční statistice ČSÚ patrná zvyšující 
se poptávka po práci i v rychlém růstu počtu odpracovaných hodin. 
 
Graf : Mzda v podnikatelské sféře a nominální jednotkové mzdové náklady (mzr. změny v %) 

Poznámka: NJMN v průmyslu z měsíčních údajů je ve 3. čtvrtletí 2005 průměr za červenec a srpen.
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Vyšší poptávka po práci v podnikatelské sféře je zřejmě zčásti uspokojována zahraniční 
pracovní silou, zároveň však není příliš patrná v segmentu registrované nezaměstnanosti  
a volných pracovních míst hlášených na úřadech práce (viz Příloha 2 – Trh práce). 
Registrovaná nezaměstnanost se snižuje především z důvodu vyšších počtů vyřazených 

                                                           
11  V nepodnikatelské sféře je nárůst zaměstnanosti patrný zejména v civilní části veřejné správy v souvislosti 

s reformou veřejné správy (dále viz 9. SZ). 
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z evidence ze sankčních důvodů a odchodů do důchodu, a nižších počtů nově hlášených 
nezaměstnaných.12 Za těchto podmínek zřejmě nedochází ke znatelnému snižování cyklické 
složky registrované nezaměstnanosti. Současně se však snižuje obecná míra nezaměstnanosti. 
To podporuje domněnku, že vyšší poptávka po práci se v plné míře nepromítá do snižování 
registrované nezaměstnanosti. 
 
Předběžné údaje o vývoji ekonomické aktivity ve 3. čtvrtletí letošního roku a formální 
analýza dílčích indikátorů a metod na bázi předstihových a koincidenčních ukazatelů 
signalizují zachování meziročního tempa růstu reálného HDP na úrovni 2. čtvrtletí, případně 
jeho mírné zpomalování. Podle předběžných odhadů vzrostl reálný HDP ve 3. čtvrtletí  po 
sezónním očištění o 1,0 % oproti 2. čtvrtletí 2005, což odpovídá meziročnímu růstu o 4,9 %. 
Pokračující ekonomický růst implikuje další mírné uzavírání záporné produkční mezery, jejíž 
odhad pro 3. čtvrtletí se nachází na úrovni -0,3 %. 
 

Inflace 
Vývoj spotřebitelských cen byl v dosavadním průběhu roku 2005 ve znamení protiinflačního 
působení nákladových faktorů s výjimkou vývoje cen energií. Dovozní ceny bez vlivu energií 
meziročně klesaly a ceny zemědělských výrobců zaznamenávají po celý rok 2005 výrazné 
meziroční poklesy (viz Příloha 5 – Nákladové faktory). Zmíněnou výjimkou je růst 
světových cen energií, hlavně ropy a zemního plynu, které způsobily výrazný růst cen 
pohonných hmot a zemního plynu v ČR.  
 
Vedle zmíněných nákladových faktorů působila na vývoj inflace dezinflačním směrem 
uzavírající se záporná mezera výstupu. To v souhrnu způsobilo, že meziroční korigovaná 
inflace bez pohonných hmot dosahovala i ve třetím čtvrtletí nízkých hodnot a ceny potravin 
nadále meziročně klesaly. Naopak ceny pohonných hmot dosáhly v září rekordního 
meziročního růstu o 21,6 %. 
 
Z hlediska dopadů do CPI byla nejvýznamnější odchylka od prognózy ze 7. SZ zaznamenána 
právě u cen pohonných hmot. Tato odchylka byla téměř kompenzována faktem, že oproti 
předpokladům 7. SZ se ještě na trhu neobjevily dražší cigarety po zvýšení spotřebních daní na 
tabákové výrobky od 1. 7. 2005. Oproti predikci byla mírně nižší i korigovaná inflace bez PH. 
Vývoj inflace ve 3. čtvrtletí ve srovnání s prognózou dokumentuje následující tabulka.  
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 7.SZ skutečnost predikce 7.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen -0,5 -0,3 2,3 2,2
Regulované ceny   září 2005 0,1 0,0 6,9 6,8
Čistá inflace -0,8 -0,3 0,7 1,1
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0,2 -0,2 -0,5 -0,2
Korigovaná inflace bez PH -1,2 -1,1 1,0 0,7
Ceny pohonných hmot - čisté -0,1 11,6 6,1 21,6
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,13 0,00 0,30 -0,06  
 

Nyní k jednotlivým segmentům cenového růstu podrobněji. V oblasti regulovaných cen 
došlo během 3. čtvrtletí ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 4,3 %. Další 
významnější dopady pak mělo už jen zvýšení regulovaných cen v dopravě a zvýšení poplatku 
za zřízení stálé bytové stanice na původní výši (po skončení marketingové akce).  
                                                           
12  Snižující se přítoky do registrované nezaměstnanosti mohou souviset se snižujícími se počty absolventů. 

Vyšší poptávka po práci by se měla projevit kromě nižších přítoků i ve vyšších počtech umístěných 
nezaměstnaných na pracovní místa. K tomu prozatím nedochází. 
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Během třetího čtvrtletí nebyly zaznamenány žádné dopady změn nepřímých daní. Minulá 
prognóza očekávala, že se na trhu objeví cigarety s vyšší cenou po zvýšení spotřebních daní 
na tabákové výrobky od 1. 7. 2005.  K tomu ještě nedošlo, protože se dosud nevyprodaly 
velké zásoby cigaret za předešlé ceny. Ke zvýšení cen cigaret obsažených ve spotřebním koši 
dojde v blízké budoucnosti ve výši odpovídající změně spotřebních daní, jak potvrzuje již 
vydaný cenový věstník MF ČR. Doprodej cigaret s dosavadními cenami (na kolcích) není 
nijak časově omezen a bude tak záležet na tom, kdy dojdou jejich zásoby ve velkoskladech  
a u maloobchodních prodejců. Uvedený časový posun dopadů změn daní způsobil v predikci 
meziroční inflace v září oproti skutečnosti odchylku -0,35 p.b. 
 
Cenová hladina sloučené skupiny potravin (potraviny, nápoje a tabák) po sezónním očištění 
ve 3. čtvrtletí v souhrnu mírně vzrostla (o cca 0,15 %). Na vývoj cen potravin působil 
dezinflační vývoj cen zemědělských výrobců, kde velké meziroční poklesy cen 
zaznamenávají především obiloviny, zelenina, ovoce a brambory (viz Příloha 5 – Nákladové 
faktory). Za příčinu drobné odchylky v predikci cen potravin ze 7. SZ, která byla 
v meziročním indexu v září jen cca +0,3 p.b. s dopadem do inflace cca +0,06 p.b., 
považujeme běžnou volatilitu sezónních výkyvů během prázdninových měsíců. Týdenní 
šetření cen potravin popisující jejich vývoj v říjnu ukazují na poněkud vyšší meziměsíční růst. 
 
Odchylka v predikci korigované inflace bez pohonných hmot ve 3. čtvrtletí (-0,3 p.b.  
u meziročního růstu v září s dopadem do inflace cca -0,15 p.b.) byla způsobena především 
výpadkem sezónního růstu úhrad placených v družstevních bytech a růstu imputovaného 
nájemného, které se z úhrady v družstevních bytech odvozuje. Dalším důvodem nižší inflace 
v tomto segmentu oproti prognóze mohl být vývoj dovozních cen bez potravin a energií 
tažených posilujícím měnovým kurzem Kč/EUR a jejich dopad do domácích cenových 
okruhů. Po sezónním očištění korigovaná inflace dosáhla v souhrnu za celé třetí čtvrtletí cca 
0,2 %.  
    
Ceny pohonných hmot během 3. čtvrtletí 2005 trvale rostly, v září dokonce meziměsíčně  
o 11,6 %. Byla to reakce na hektický růst ceny ropy a zejména ropných produktů na 
světových trzích13. Takto překotný růst světových cen ropy a ropných produktů ve 3. čtvrtletí 
scénáře 7. SZ nepředpokládaly a to bylo důvodem odpovídající odchylky v predikci cen PH  
v ČR. Odchylka v meziročním růstu v září byla +15,5 p.b. s dopadem do inflace cca  
+0,45 p.b. Z týdenních šetření cen pohonných hmot vyplývá, že v říjnu budou již ceny 
pohonných hmot klesat, a to celkem o cca 2 %.  
 
Na následujících grafech vidíme během 3. čtvrtletí mírné zvyšování meziročních růstů  
i sezónně očištěných hodnot mzm. změn u všech uvedených skupin spotřebitelských cen. 
 

                                                           
13 Tuzemské ceny benzínu u čerpacích stanic se vyvíjely v dosavadním průběhu roku 2005 trochu 

nevyzpytatelně. V průměru rostly v souladu s korunovými cenami ropy, ale intenzita a zpoždění jejich reakce 
se v čase měnily. Růst cen ropy (předcházející srpnovému hurikánu v USA) na skoro 60 USD/b nebyl tehdy 
zcela v cenách benzínu vstřebán. Nakumuloval se zde proto určitý potenciál pro pozorovanou skokovou 
reakci cen v září, kdy nový šok vytvořil dodatečný impulz k přechodu na novou úroveň. 

 



 24   

Graf: Mzr. růst jednotlivých skupin cen (očištěné o vliv změn daní, v %) 
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Graf: Sezónně očištěný mzm. růst jednotlivých skupin cen (očišt. o vliv změn daní, v %) 
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V nejbližším období očekáváme vyšší růst spotřebitelských cen. Od 1.10. byly zvýšeny 
regulované ceny zemního plynu o 17,4 % s dopadem do inflace 0,5 p.b. a televizní  
a rozhlasové poplatky s dopadem 0,2 p.b. Ve čtvrtém čtvrtletí by se podle našich odhadů již 
měly na trhu objevit cigarety s vyššími cenami (celkově to bude mít dopad do inflace cca  
0,4 p.b.). U cen potravin očekáváme vyšší meziměsíční růst v říjnu a ze sezónních důvodů 
v prosinci. Naproti tomu ceny položek korigované inflace bez PH by měly nadále růst jen 
slabě a ceny pohonných hmot by měly začít mírně klesat  
 

Reálné měnové podmínky 
Odhad počáteční podmínky pro mezeru výstupu je vedle vývoje inflace odvozován také od 
vývoje reálných měnových podmínek. Vzájemný vztah mezi mezerou výstupu a měnovými 
podmínkami je však charakterizován existencí určitých zpoždění, které je nutno brát v úvahu. 
Současné působení měnových podmínek je tak určující pro vyznění prognózy do budoucna.  
 
Reálné měnové podmínky lze ve 3. čtvrtletí charakterizovat v souhrnu jako neutrální až velmi 
mírně uvolněné. Uvolněná úroková složka měnových podmínek pozorovaná již několik 
čtvrtletí zůstává i nadále relativně stabilní. Po zhodnocení reálného kurzu se kurzová složka 
od poslední SZ posunula od neutrální do lehce přísné polohy. 
 
Kumulovaný efekt jednotlivých složek měnových podmínek ukazuje, že od roku 2002 
ovlivňovala vývoj reálné ekonomiky převážně kurzová složka, přičemž dopady jejího 
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zpřísnění v průběhu roku 2002 přetrvávaly poměrně dlouhou dobu. Restriktivní působení 
reálného kurzu bylo alespoň částečně kompenzováno uvolněnou úrokovou složkou měnových 
podmínek. V průběhu minulého roku vyprchaly negativní dopady kurzové apreciace  
a postupně začala působit uvolněná úroková i kurzová složka měnových podmínek. Avšak 
výrazná apreciace nominálního kurzu na konci minulého roku začala opět zpřísňovat 
kurzovou část reálných měnových podmínek.   
 
Graf: Index reálných měnových podmínek Graf: Kumulovaný efekt RMCI 

I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Mezera RMCI
Příspěvek reálného měnového kurzu
Příspěvek reálných úrokových sazeb

I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05
-6

-4

-2

0

2

4

Kumulovaný efekt RMCI
Kumulovaný efekt kurzové složky
Kumulovaný efekt úrokové složky

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
Mírně uvolněná reálná úroková složka měnových podmínek a nízké nominální úrokové sazby 
ovlivňovaly další zvýšení  podílu peněžního agregátu M1 na M2 (zhruba 53 %). Tento podíl 
lze chápat jako alternativní indikátor nastavení úrokové složky měnových podmínek14 (viz 
Příloha 4 – Peníze a úvěry). 
 

Sazby 
 
Úroková složka reálných měnových podmínek je podle současných odhadů pro třetí čtvrtletí 
2005 mírně uvolněnější, než předpokládala červencová prognóza. Za přehodnocením stojí 
zejména větší než očekávaný pokles reálného Euriboru a sazeb na nově poskytnuté úvěry.  
 
Graf: Reálný 1R Euribor Graf: Reálný 1R PRIBOR 
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14  Obecně lze očekávat, že podíl M1 na M2 bude spíše růst (resp. klesat) v reakci na uvolněné (resp. přísné) 

nastavení reálné úrokové složky měnových podmínek. Toto očekávání vychází z konceptu intertemporální 
substituce, v němž nižší úroková míra vede subjekty k přesunu prostředků z kvazi-peněz (sloužících spíše  
k odkladu spotřeby) do M1 (kde umožňují dřívější spotřebu). Na růst (resp. pokles) podílu M1 na M2 působí 
také relativně nízké (resp. vysoké) nominální úrokové sazby, které snižují (resp. zvyšují) náklady příležitosti 
z držby peněz v likvidní podobě. Empirická data o podílu M1 na M2 a o vývoji úrokových sazeb nejsou  
s touto úvahou v rozporu. 
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Úrokové sazby na finančním trhu se ve 3.Q 2005 začaly mírně zvyšovat. Na finančním trhu 
panovala shoda, že ČNB v příštím roce zvýší své základní sazby, nárůst by však měl být 
pozvolný. První zpřísnění měnové politiky se očekávalo přibližně na počátku 2.Q 2006. 
Úrokové sazby na peněžním trhu se v průběhu třetího čtvrtletí zvýšily cca o 0,1 – 0,2 p.b. 
Výraznější nárůst byl zaznamenán u FRA a u sazeb IRS se splatností od 1R do 5R (až  
0,4 p.b.). Důvodem je pravděpodobně především vývoj v eurozóně a USA, kde také vzrostla 
očekávání ohledně zvyšování základních úrokových sazeb, na něž jsou nejcitlivější právě tyto 
sazby. U sazeb IRS se splatností nad 5R naopak převažují obavy z negativního dopadu 
vysokých cen ropy na světový ekonomický růst, proto se tyto sazby nezvyšují v takovém 
rozsahu. Také výnosy dluhopisů se splatností nad 5R spíše stagnují díky omezené nabídce 
těchto dluhopisů v souvislosti s příznivým hospodařením státního rozpočtu. 
 
Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 3.Q 2005 činil 0,07 p.b., což je zhruba 
v souladu s červencovou prognózou, která předpokládala spread 0,1 p.b. 3M PRIBOR se 
pohyboval nepatrně pod úrovní předpokládanou základním scénářem červencové prognózy.  
 
Aktuální výnosová křivka na peněžním trhu má pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR –  
3M PRIBOR k 19.10. činí 0,3 p.b. Očekávání nárůstu základních sazeb ČNB se posunulo na 
začátek roku 2006, blíže viz kapitola III.2 Prognózy ostatních institucí. 
 
Klientské úrokové sazby již třetí měsíc po sobě stagnují. Sazby z nově poskytnutých úvěrů 
v srpnu dosáhly 5,3 %, což je i dosavadní průměr za 3. čtvrtletí, a pokles sazeb oproti  
2. čtvrtletí je vyšší, než očekávala červencová prognóza (zřejmě se jedná o zpožděný efekt 
snižování úrokových sazeb z počátku roku). Sazby z termínovaných vkladů dosáhly 1,4 %.  
 
V reálném vyjádření byly sazby z nově poskytnutých úvěrů nižší oproti červencové prognóze 
i v důsledku vyšších inflačních očekávání, což dále uvolnilo jejich působení v rámci úrokové 
složky měnových podmínek.15 Hlavním zdrojem uvolnění však bylo především přehodnocení 
termínové prémie pro rovnovážnou trajektorii reálných sazeb z nově poskytnutých úvěrů 
směrem nahoru. Více o důvodech přehodnocení v kapitole II.4.  
 
Zahraniční reálná úroková sazba 1R Euribor byla ve 3. čtvrtletí 2005 oproti předpokladům 
minulé prognózy více uvolněná. Proti mírně vyšší, než očekávané úrovni nominální sazby 
působila německá inflace, která byla o 0,7 p.b výše, než předpokládal RS07.  
 
Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R Euribor) ve 3.Q 2005 činil -0,3 p.b., přičemž 
prognóza předpokládala  -0,1 p.b. Aktuální úrokový diferenciál dosahuje -0,42 p.b. 
 
Autonomní vývoj úrokové složky reálných měnových podmínek bude ceteris paribus 
v nejbližším období působit pozitivně na růst reálné ekonomiky, uzavírání mezery výstupu  
a následně i na zrychlování inflace. Toto uvolnění je výsledkem působení jak domácích tak  
i zahraničních reálných úrokových sazeb a lze za nimi nalézt především vyšší inflační 
očekávání.  
 
 
 

                                                           
15  V reálném vyjádření dosahují úrokové sazby z nových úvěrů 3,5 % (deflováno aktuální inflací; při deflování 

inflačními očekáváními finančních trhů jsou reálné sazby ve výši 2,7 %). 
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Kurz 
 
Reálný kurz měl v letech 2003 a 2004 klíčový význam pro uvolněné působení reálných 
měnových podmínek. Nicméně, toto působení od počátku letošního roku zesláblo a pro  
3. čtvrtletí hodnotíme kurzovou složku měnových podmínek jako velmi mírně restriktivní.  
 
Graf: Úrokový diferenciál ročních nominálních 
sazeb vůči eurozóně 

  Graf: Reálný kurz vůči euru 
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Apreciační trend nominálního kurzu CZK/EUR, který je patrný již od 2. čtvrtletí minulého 
roku, se ve 3. čtvrtletí 2005 po nevýrazném vychýlení v předchozím čtvrtletí opět obnovil. 
Kurz koruny mezikvartálně posílil o 1,5 % a dosáhl 29,68 CZK/EUR. V první zářijové dekádě  
koruna posílila až na 29,05 CZK/EUR; následně však svůj vývoj korigovala na úroveň  
29,6 CZK/EUR v první říjnové dekádě. Ve srovnání s predikcí ze 7. situační zprávy  
(30,0 CZK/EUR) vykázal kurz koruny ve 3. čtvrtletí apreciovanější úroveň, přičemž 
průměrná odchylka od predikce představovala -1,1 %. Tempo meziroční apreciace se ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím prakticky nezměnilo a v průměru činilo 6,0 %.  
 
Hlavními důvody obnoveného apreciačního vývoje, který se výrazněji prosazoval od počátku 
srpna, byly obdobný vývoj měn v regionu a kurzu USD/EUR. Dále jej podpořily i příznivé 
výsledky zahraničního obchodu ČR a spekulace o probíhajícím nákupu korun v souvislosti 
s povinným odkupem akcií minoritních akcionářů po převzetí Českého Telecomu 
zahraničním vlastníkem. V závěru srpna a první zářijové dekádě koruna opět posílila v reakci 
na zprávy ratingové agentury Fitch o zvýšení jejího hodnocení závazků ČR v cizí i domácí 
měně, rostoucí příliv zahraničního kapitálu do majetkových cenných papírů a další oslabování 
USD vůči EUR. Od konce první zářijové dekády však byla patrná tendence k mírné kurzové 
korekci (až na 29,6 CZK/EUR k 5.10.) v důsledku obratu na eurodolarovém trhu – především 
v souvislosti s odeznívajícími spekulacemi na zastavení dalšího zpřísňování měnové politiky 
Fedu – a částečně i nejasné politické situace na Slovensku. Z domácích faktorů byl významný 
prodej 28 % podílu ve firmě Zentiva fondem Warburg Pincus a zavírání krátkých pozic v cizí 
měně některými účastníky trhu v závěru září.   
 
Apreciace nominálního kurzu byla sice tlumena rychlejší zahraniční a nižší domácí inflací, 
přesto se projevila ve zhodnocení reálného kurzu. Předstih reálné apreciace před rovnovážnou 
vedl k mírnému zpřísnění působení kurzové složky měnových podmínek. Její kumulovaný 
efekt je hodnocen jako neutrální.  
  
Ve výhledu vývoje kurzové složky reálného indexu měnových podmínek dochází krátkodobě 
k dalšímu zpřísnění. Důvodem je očekávaná vyšší domácí inflace oproti zahraniční při 
stabilitě nominálního kurzu.  
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II.4  Předpoklady ekonomických mechanismů 
 
Ve srovnání se 7. SZ došlo v modelovém predikčním aparátu ke dvěma úpravám. Jejich 
dopad na celkové vyznění prognózy je však malý. Prvním bylo zpřesnění stávajícího relativně 
hrubého členění jednotlivých okruhů spotřebitelské inflace na obchodovatelné  
a neobchodovatelné, druhým úprava velikosti termínové prémie pro nově poskytnuté 
klientské úvěry. 
 
Model QPM dosud předpokládal vliv rychlejšího růstu neobchodovatelných komodit pouze  
u vývoje regulovaných cen a korigované inflace bez PH. Jednoduchá trendová analýza však 
ukazuje na existenci neobchodovatelné složky ve všech cenových okruzích. Zahrnutím této 
informace do modelových rovnic, s využitím rozkladu trendu reálného kurzu dle jednotlivých 
složek inflace, dojde ke zlepšení dlouhodobých predikčních vlastností jádrového modelu bez 
výrazných dopadů na vyznění prognózy. Největší změnou na horizontu prognózy je mírně 
odlišný vývoj jednotlivých složek inflace. Prognóza celkové inflace, mezery výstupu, sazeb  
i kurzu však zůstává téměř nezměněna. Důvodem je, že se nemění náhled na míru a vliv 
celkového trendu reálné apreciace. 
 
V lednu 2004 byla časová řada nově čerpaných klientských úvěrů, z důvodu změny metodiky, 
nahrazena novou řadou nově poskytnutých úvěrů. K překalibrování modelové rovnice na 
novou časovou řadu jsme však přistoupili až v lednu 2005, kdy byly dostupné alespoň tři 
hodnoty nové časové řady. Nyní, kdy máme k dispozici 7 pozorování, přistupujeme  
k dalšímu zpřesňování modelové rovnice. Na základě modelových simulací zvyšujeme 
termínovou prémii z hodnoty 2,9 p.b. na hodnotu 3,25 p.b., přičemž původní tvar rovnice 
zůstává zachován. Zvýšení termínové prémie zpřesňuje modelovou rovnici pro odhad sazeb  
z nově poskytnutých úvěrů, která tak lépe odráží skutečný vývoj. Současně s tím dochází, 
v logice modelových rovnic, k posunu rovnovážné trajektorie sazeb z nově poskytnutých 
úvěrů směrem vzhůru. Tuto složku reálných měnových podmínek pak hodnotíme jako 
uvolněnější. 
 
Veškeré dopady změn nepřímých daní jsou na horizontu prognózy stejně jako v minulých SZ 
rozděleny na primární a sekundární dopady s tím, že na primární dopady je aplikován institut 
výjimek. 
 
 
 
II.5  Vyznění prognózy 
 
HDP a trh práce 
Oproti červencové prognóze se částečně mění pohled na předpokládaný vývoj HDP, jeho 
struktury a produkční mezery. Změny prognózy vycházejí především ze započtení aktuálních 
referenčních scénářů zahraničních a domácích exogenních faktorů. Předpokládaný zahraniční 
růst v následujících pěti čtvrtletích, rozhodující pro prognózu zahraniční poptávky, se oproti 
červencové prognóze mírně snížil.  
 
Měnové podmínky jsou ve srovnání s červencovou prognózou ve výhledu na nejbližších 
několik čtvrtletí přísnější vlivem kurzové složky. Na celém horizontu prognózy však přesto 
zůstávají uvolněné. Bezprostřední výhled působení fiskálu na ekonomickou aktivitu je mírně 
restriktivnější.  
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Pro nejbližší období je v základním scénáři prognózy předpokládáno, že zahraniční 
ekonomiky jsou vystaveny stejnému nákladovému šoku jako ekonomika domácí. Nedojde 
tedy k takovému zpřísnění reálného kurzu, jak by implikoval výhled zahraničních 
referenčních scénářů.16 Přesto přísnější reálný kurz téměř neutralizuje uvolněnou úrokovou 
složku měnových podmínek. Současně prognóza nepředpokládá okamžitý a výrazný růst 
inflačních očekávání z titulu aktuálního růstu nákladových faktorů a omezuje běžný dopad 
primárních efektů nákladového šoku na polovinu. I přesto postupný růst inflačních očekávání 
snižuje reálné úrokové sazby, které výrazně napomáhají uvolnění měnových podmínek. 
 
Působení výše jmenovaných faktorů se promítne do prognózy vývoje mezery výstupu. Ta se 
bude do poloviny roku 2006 mírně prohlubovat, avšak v závěru příštího roku lze očekávat 
obrat a opětovný nástup fáze jejího pozvolného uzavírání. V průběhu let 2005 a 2006 
odpovídá zmíněnému vývoji mezery výstupu postupné zpomalování dynamiky reálného HDP 
a pokles průměrného tempa růstu z 4,8 % pro rok 2005 na 3,9 % v roce 2006. Přitom tempo 
růstu potenciálního (inflaci neakcelerujícího) produktu se bude v obou těchto letech 
pohybovat na úrovni 4,0 %. 
 

Graf: Mezera výstupu  

 

Graf: Reálné měnové podmínky 
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Očekávaný vývoj ekonomické aktivity se odráží také v prognóze vývoje zaměstnanosti. 
V roce 2005 se počet zaměstnanců meziročně zvýší o 1,7 % (1,3 % v 7. SZ). Míra 
registrované nezaměstnanosti se v porovnání se 7. SZ prakticky nemění (v roce 2005 průměr 
9,8 %), protože chybí impulzy pro výraznější změnu prognózy. Vyšší poptávka po práci, která 
se v podnikatelské sféře soustřeďuje především do stavebnictví, je zčásti pokryta 
zahraničními pracovníky a nemá výraznější dopad na míru registrované nezaměstnanosti.  
Z hodnocení aktuálního stavu na trhu práce (viz kapitola II. 3 a Příloha 2 – Aktuální vývoj 
na trhu práce) vyplývá, že tento trend bude pokračovat v dalším období. Vyšší poptávku po 
práci lze očekávat i v jiných odvětvích (mimo jiné v tržních službách), kde bude 
uspokojována ve větší míře z domácích zdrojů. Očekáváme, že růst zaměstnanosti  
v nepodnikatelské sféře bude přechodný. 
 
Pro rok 2006 očekáváme pokračování růstu zaměstnanosti, který bude ovlivněn zpožděným 
vlivem uzavírání produkční mezery v roce 2005. S ohledem na budoucí vývoj výstupové 
mezery a na pravděpodobně dočasný charakter růstu zaměstnanosti v odvětvích 
nepodnikatelské sféry v průběhu roku 2005 však bude dynamika růstu počtu zaměstnanců 
v roce 2006 nižší o 0,7 procentního bodu  než  v  letošním roce. Registrovaná i obecná míra 
nezaměstnanosti se oproti letošnímu roku sníží zhruba o 0,3 procentního bodu.  
 
                                                           
16  Nejnovější výhledy zahraničního vývoje tuto domněnku potvrzují. 
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Základní ukazatele trhu práce (mrz. změny v %, pokud není uvedeno jinak) 
UKAZATEL

2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006
Zaměstnanost celkem -0.7 -1.4 -0.8 -0.2 0.2 -0.6 0.6 1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 0.9 0.7 0.6 0.8
        z toho : zaměstnanci a) -2.0 -1.6 -0.4 0.1 1.1 -0.2 1.7 1.9 1.7 1.4 1.7 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0
                      ostatní zaměstnaní 6.4 -0.1 -3.1 -1.9 -4.4 -2.4 -4.8 -3.1 -1.0 0.2 -2.2 0.6 0.7 -0.6 -1.3 -0.2
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 9.9 10.8 10.0 10.2 10.0 10.2 10.5 9.5 9.6 9.5 9.8 9.9 9.2 9.5 9.3 9.5
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 7.8 8.7 8.2 8.2 8.2 8.3 8.4 7.8 7.6 7.4 7.8 7.9 7.3 7.3 7.1 7.4
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 6.6 8.7 4.2 7.3 6.3 6.6 5.8 5.4 6.1 5.4 5.7 6.0 6.0 6.0 6.1 6.0
                                                                         (reálná) 6.7 6.3 1.7 4.1 3.1 3.7 4.1 3.8 4.1 2.4 3.6 2.0 2.1 2.3 2.8 2.3
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 5.9 8.5 5.7 7.0 6.3 6.9 4.9 5.4 5.3 5.3 5.2 6.4 6.4 6.5 6.6 6.5
                      z toho: průmysl                          (nominální) 5.6 8.5 6.4 7.3 6.0 7.0 3.7 4.8 . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 9.5 9.6 -0.5 8.3 6.4 5.7 8.9 5.4 9.0 5.5 7.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 4.5 7.0 3.9 7.4 7.5 6.4 7.6 7.4 7.8 6.9 7.5 7.2 7.0 7.0 7.2 7.1
Mzdy a platy podle národních účtů        (nominální) 5.6 5.8 3.0 5.2 5.6 4.5 5.1 5.8 6.0 5.8 5.7 5.5 5.5 5.5 5.6 5.5
NJMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 1.2 2.8 -0.6 2.7 2.8 1.9 2.7 2.2 2.8 2.1 2.5 3.1 3.2 3.0 3.0 3.1
NJMN (nominální mzdy a platy podle NÚ na HDP v s.c.) 2.3 1.6 -1.4 0.6 1.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.1 0.8 1.5 1.8 1.5 1.5 1.6
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -3.5 -1.5 -6.7 -0.9 -3.5 -3.2 -1.7 -2.6 . . . . . . . .
NJMN v průmyslu (nominální mzda na přidanou hodnotu) -2.2 -1.7 -2.0 1.7 2.2 0.0 2.8 2.7 . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na modifikované zaměstnané z VŠPS) . 4.4 4.8 4.2 4.5 4.5 4.1 4.2 3.7 3.4 3.8 2.9 2.7 3.2 3.4 3.0
Pramen: ČSÚ, MPSV, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH  
 
Za výše popsaným vývojem HDP bude stát rozdílný vývoj jednotlivých složek agregátní 
poptávky. Nejvýznamnější složkou domácí poptávky je spotřeba domácností, jež v důsledku 
vývoje na trhu práce a reálných úrokových sazeb v následujících čtvrtletích zrychlí. 
 
Růst nominálního hrubého disponibilního důchodu dosáhne v roce 2005 přibližně 3,9 %, což 
v reálném vyjádření představuje stejnou dynamiku jako v roce 2004 (2,3 %). Za poklesem 
prognózy oproti 7. SZ stojí především snížení odhadu růstu objemu mezd a platů v národním 
hospodářství, který plyne z přehodnocení tempa růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře 
(snížení o 1,9 procentního bodu, viz Box – Prognóza nominálních mezd) při mírném 
zvýšení odhadu růstu zaměstnanosti. Snížen byl i odhad tempa ročního růstu transferů 
domácnostem (na 3,4 %). Zrychlení růstu disponibilního důchodu ve 2. pololetí a rostoucí 
vliv uvolněných úrokových sazeb se projeví v průběžném zrychlování růstu spotřeby 
domácností a v tendenci k mírnému poklesu hrubé míry úspor. 
 
V roce 2006 bude dynamika růstu objemu nominálních mezd a platů mírně nižší než v roce 
2005 (o 0,4 p.b.). Zvolnění růstu mezd v nepodnikatelské sféře a zpomalení růstu počtu 
zaměstnanců nebude zcela kompenzováno rychlejším růstem průměrné mzdy v podnikatelské 
sféře. Transfery domácnostem vzrostou podle rozpočtového výhledu o 3,2 %. Nominální 
hrubý disponibilní důchod proto mírně zvolní dynamiku a vzroste o 3,7 %. Současně ale také 
dojde v roce 2006 k rychlejšímu růstu cen a reálný hrubý disponibilní důchod proto poroste 
výrazně nižším tempem než v roce 2005. Dopad uvolněné úrokové složky z 2. poloviny roku 
2004 a z roku 2005 bude i v roce 2006 vytvářet pozitivní stimul k růstu spotřeby domácností. 
To se při nízkém růstu reálného disponibilního důchodu projeví v dalším poklesu hrubé míry 
úspor. 
 
Přes prognózovaný zrychlující růst reálné spotřeby bude zejména v roce 2006 její úroveň ve 
vztahu k HDP vykazovat spíše pokles pod trendovou trajektorii střednědobého postupného 
nárůstu jejího podílu na HDP. 
 
Box: Prognóza nominálních mezd 
 
Odhad meziročního růstu průměrné mzdy ve sledovaných organizacích byl pro letošní rok snížen na 
5,7 % (6,9 % v 7. SZ) a pro rok 2006 na 6,0 % (6,7 % v 7. SZ).  
V roce 2005 vzroste v podnikatelské sféře průměrná mzda o 5,2 % (o 1,5 p.b. nižší růst v porovnání  
s predikcí ze 7. SZ), což je o 1,7 p.b. nižší dynamika v porovnání s rokem 2004. Ve druhém pololetí 
letošního roku nepředpokládáme významněji vyšší tlaky na růst mezd. Umírněný mzdový růst bude 
souviset s vysokými náklady podniků z titulu cen ropy a rovněž s absencí poptávky po práci 
registrovaných nezaměstnaných (viz Příloha č. 2 – Aktuální vývoj na trhu práce). Mírný mzdový 
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nárůst v podnikatelské sféře je indikován i nízkým mzdovým růstem v odvětví průmyslu a stavebnictví 
(za 2 měsíce 3. čtvrtletí se pohybuje na úrovni 4,4 % – 4,8 %). V nepodnikatelské sféře se průměrná 
mzda v roce 2005 zvýší o 7,2 % (7,7 % v  7. SZ). Posun v prognóze reflektuje nižší než očekávaný 
meziroční růst mezd v odvětví zdravotnictví a vzdělávání ve 2. čtvrtletí. Predikce pro 2. pololetí 
letošního roku zůstává shodná se 7. SZ a obsahuje vyšší růst mezd v některých segmentech 
nepodnikatelské sféry mimo veřejnou správu a obranu, a to zejména ve zdravotnictví (zvýšení 
mzdových tarifů o 8 % od září 2005).  
 
Za snížením odhadu růstu průměrné mzdy v roce 2006 stojí jak podnikatelský, tak nepodnikatelský 
sektor. Průměrná mzda v podnikatelské sféře vzroste v roce 2006 o 6,5 % a bude odrážet vývoj 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti i zvýšení mzdových požadavků zaměstnanců v důsledku zrychlení 
růstu cenové hladiny. Zatím předběžné doporučení odborové centrály pro kolektivní vyjednávání na 
příští rok ohlašuje požadovaný meziroční nárůst průměrné mzdy o cca 7 %. Průměrná mzda 
v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích se podle návrhu státního rozpočtu na 
rok 2006 zvýší o 4,2 % za předpokladu, že počet funkčních míst se sníží o 2,2 %. Tato hodnota bude 
zřejmě jako v letošním roce modifikována vyšším růstem mezd u některých skupin zaměstnanců. Pro 
rok 2006 očekáváme meziroční růst průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře o 4,5 %.   
 
 
Růst hrubé tvorby fixního kapitálu bude v závěru letošního roku ovlivněn předchozím 
zpomalením vývozů a přísnějším působením reálného měnového kurzu. Meziroční dynamika 
investiční poptávky se sice oproti předchozím čtvrtletím mírně zvýší, pravděpodobně však 
nepřekročí 3 %. V průběhu roku 2006 růst fixních investic mírně zrychlí díky postupnému 
zvyšování exportní výkonnosti. Příznivě bude též působit uvolňování reálných úrokových 
sazeb, uspokojivé hospodářské výsledky podniků, přetrvávající růst úvěrové emise a příliv 
reálně alokovaných PZI. V případě naplnění uvedených předpokladů lze očekávat zvýšení 
hrubé tvorby fixního kapitálu v roce 2006 o 5,7 %. Relativně významné riziko pro prognózu 
růstu fixních investic však představuje vývoj kapitálových výdajů veřejného sektoru.17  
 
Přehodnocení prognózy vývoje veřejných rozpočtů a fiskálního impulzu se z pohledu 
výdajových složek HDP částečně promítlo do predikce spotřeby vlády a to především v roce 
2006. Zatímco růst reálné spotřeby vlády v letošním roce (2,0 %), se oproti červencové 
prognóze (1,8 %) zásadně nemění, přehodnocení výhledu růstu nominálních výdajů na 
veřejnou spotřebu v roce 2006 o 2 p.b. na 4,7 % zvýšilo prognózu meziročního růstu reálné 
vládní spotřeby z -0,6 % na 1,5 %. Zvýšení prognózy růstu spočívá především v započtení 
předpokládaného vyššího příspěvku spotřeby fixních investic veřejného sektoru zahrnované 
do veřejné spotřeby.  
 

                                                           
17  Výhled veřejných rozpočtů předpokládá zachování nominálního růstu kapitálových výdajů veřejného sektoru 

v letech 2005 a 2006 přibližně na úrovni roku 2004, tj. kolem 20 %. Z předběžných čtvrtletních údajů ČSÚ  
o vývoji příjmů a výdajů veřejných rozpočtů však vyplývá, že investiční plány veřejného sektoru se zatím 
nedaří plnit a kapitálové výdaje v 1H 2005 naopak meziročně poklesly v nominálním vyjádření o 8 %. 
Zmíněný nesoulad mezi výhledem veřejných rozpočtů a odhady ČSÚ za 1H 2005 vytváří riziko pro 
prognózu na zbytek roku 2005 a rok 2006. Pokud zůstane čerpání kapitálových výdajů veřejného sektoru 
nadále nižší, než předpokládá referenční scénář, lze očekávat (oproti prognóze) též nižší růst fixních investic 
s následnými dopady na růst domácí poptávky a HDP.  
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Graf: Spotřeba domácností (mzr. v %) Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
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Reálné vývozy budou pokračovat v závěru roku 2005 v meziročním růstu na úrovni  
3. čtvrtletí, tj. přibližně tempem 7,6 %. Za celý rok 2005 tak růst dosáhne 9,7 %, což 
představuje méně než poloviční růst oproti loňskému roku. Do snížení jeho dynamiky se 
promítne odeznění efektu úrovňového zvýšení exportů souvisejícího se vstupem do EU v roce 
2004, přetrvávající nízký růst zahraniční poptávky a zpřísnění reálného kurzu. V průběhu 
roku 2006 pak lze v důsledku očekávaného postupného snižování restriktivního příspěvku 
reálného kurzu očekávat postupnou akceleraci růstu reálných vývozů. Celoroční tempo 
dosáhne přibližně 9,8 %, tj. bude přibližně na úrovni letošního roku.18 Vývoj v obou těchto 
letech se bude odehrávat na pozadí trendového růstu exportní výkonnosti ekonomiky, který 
vychází ze změn na nabídkové straně ekonomiky. Ty souvisejí s přílivem PZI a náběhem 
s tím spojených exportně orientovaných kapacit. 
 

 
 
Růst reálných dovozů zboží a služeb bude i v závěru roku 2005 zaostávat za růstem vývozů. 
Poptávku po zahraniční produkci bude brzdit přetrvávající slabý růst vývozu a hrubé tvorby 
fixního kapitálu (tj. výdajových složek HDP s vysokým podílem dováženého meziproduktu)  
a v meziročním srovnání vyšší čerpání zásob. Proti výraznějšímu poklesu dovozní dynamiky 
bude naopak působit zpřísnění reálného kurzu. Předpokládaný meziroční růst dovozů ve  
4. čtvrtletí 2005 činí 2,6 % a za celý rok 2005 3,2 %, což generuje snížení deficitu čistého 
vývozu v letošním roce o 105 mld. Kč na -114 mld. Kč. V roce 2006 lze očekávat, že  oživení 
                                                           
18  Srovnání růstu v obou letech částečně zkresluje efekt srovnávací základny. 1.Q 2005 byl ještě zatížen dopady 

jednorázového zvýšení exportní báze ve 2.Q 2004, které se statisticky promítlo do vyšší meziroční dynamiky  
v následujících třech čtvrtletích. Meziroční růst odhadnutý z mezikvartálních hodnot činí v roce 2006 11 %  
a je o 4 p.b. vyšší než v roce 2005.   

Graf: Export a import Graf: Investice (mzr. v %) 
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hrubých investic a spotřeby povede k postupné akceleraci růstu dovozů, která však bude 
tlumena vyprcháváním efektu přísného reálného kurzu. Růst dovozů tak i v příštím roce 
zůstane nižší než růst vývozů, jeho zaostávání se však bude snižovat. Deficit čistého vývozu 
bude pokračovat v poklesu, avšak v mnohem menší intenzitě než v roce 2005. Prognóza salda 
čistého vývozu na rok 2006 činí -107 mld. Kč. 
 
S očekávaným vývojem reálné ekonomické aktivity a její struktury je konzistentní růst 
peněžního agregátu M2 na úrovni 5 % ke konci roku 2005 i v roce 2006 (průměrné meziroční 
přírůstky). 
 
HDP a jeho složky (meziroční změny v %) 

UKAZATEL 2003 2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006
Hrubý domácí produkt 3.2 4.4 4.7 5.1 4.9 4.6 4.9 3.9 3.7 3.9 4.0 3.9

Spotřeba domácností 4.6 2.0 1.6 2.1 2.8 3.7 2.6 3.4 2.9 2.7 2.4 2.8
Spotřeba vlády 3.8 -2.0 -3.5 0.9 3.3 6.7 2.0 5.6 3.3 0.0 -1.9 1.5
Spotřeba neziskových institucí 3.2 11.6 7.2 8.9 11.1 12.6 10.0 5.6 7.5 9.7 5.3 7.0
Hrubá tvorba fixního kapitálu 4.7 7.6 2.9 2.3 2.7 2.8 2.7 4.3 6.6 5.8 6.0 5.7

Dovoz zboží a služeb 7.9 18.4 10.3 0.1 1.1 2.6 3.2 6.6 7.8 9.5 11.4 8.9
Vývoz zboží a služeb 7.5 21.9 17.9 6.9 7.9 7.6 9.7 10.0 8.0 10.0 11.1 9.8
Čistý vývoz zboží a služeb (saldo, mld. Kč) -225.7 -218.8 -19.9 -28.6 -25.4 -39.8 -113.7 -5.9 -30.0 -25.6 -45.9 -107.3
Podíl čistého vývozu na HDP (v %) -13.3 -12.4 -4.5 -6.0 -5.3 -8.6 -6.1 -1.3 -6.1 -5.2 -9.5 -5.6  
Zdroj: ČSÚ, prognóza ČNB 

Srovnání prognózy HDP a jeho složek v 10. SZ se 7. SZ 

7.SZ 10.SZ Rozdíl 7.SZ 10.SZ Rozdíl
mzr v %
Spotřeba domácností 3.0 2.6 -0.4 4.3 2.8 -1.5
Spotřeba vlády 1.8 2.0 0.2 -0.6 1.5 2.2
Hrubá tvorba fixního kapitálu 6.0 2.7 -3.4 8.8 5.7 -3.0
Vývoz zboží a služeb 12.2 9.7 -2.5 12.9 9.8 -3.1
Dovoz zboží a služeb 11.7 3.2 -8.5 11.2 8.9 -2.3
HDP 4.1 4.9 0.8 4.2 3.9 -0.3

2005 2006

 
 
Devizový kurz a dovezená inflace 
Základní scénář prognózy kurzu koruny předpokládá stabilitu nominálního měnového kurzu 
do konce roku 2006. Za stabilitou kurzu v nejbližších šesti čtvrtletích se bude skrývat 
protisměrné působení vyšších českých úrokových sazeb na pozadí rovnovážné reálné 
apreciace a nárůstu kladného inflačního diferenciálu, jehož vliv ke konci predikčního 
horizontu mírně převáží.  
 
Graf: Úrokový diferenciál ročních domácích   
a zahraničních nominálních sazeb 

I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07
-0.5

0

0.5

1

1.5

2

10. SZ 2005
 7. SZ 2005
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Z pohledu dovozních cen pracuje v posledním čtvrtletí roku 2005 i v roce 2006 nová 
prognóza ve srovnání se 7. SZ s více zhodnoceným nominálním kurzem vůči EUR i USD. 
Naproti tomu jsou oproti předchozí prognóze výrazně vyšší ceny energetických surovin  
a vyšší inflace v zahraničí. Působení těchto faktorů vede v souhrnu k vyšší prognóze 
meziročního růstu celkového indexu dovozních cen.  
 
Trajektorie růstu cen dovážených energetických surovin a cen dovážených energií byly oproti 
7. SZ přehodnoceny směrem nahoru. U cen ostatních dovážených výrobků s výjimkou 
potravin předpokládáme, že v letošním roce již dojde k obratu trendu a dosavadní výrazné 
meziroční poklesy cen v těchto skupinách přejdou již v počátku příštího roku ve slabý 
meziroční růst. Výraznější růst cen dováženého zboží vyjma potravin oproti červencové 
prognóze je zapříčiněn především výrazně vyšší zahraniční inflací proti minulé prognóze. 
V případě dovozních cen potravin je oživení meziročního růstu cen dovážených potravin  
v roce 2006 i nadále velmi mírné, v podstatě na úrovni minulých třech prognóz. V návaznosti 
mj. na vývoj dovozních cen prognóza formuluje rovněž představu vývoje domácích cen 
průmyslových výrobců.19  
 
Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %) 

1/04 2 3 4 1/05 2 3 4 1/06 2 3 4
Dovozní ceny 0.0 2.2 2.3 1.8 -1.2 0.2 1.8 3.2 5.1 2.9 0.5 0.0
Dovozní ceny bez energiií a potravin 1.2 1.5 1.0 1.6 -3.5 -3.0 -2.7 -1.5 0.6 0.8 1.0 1.3
Dovozní ceny potravin 2.6 4.2 3.0 1.9 0.1 -0.4 -1.0 -0.6 -0.2 0.1 0.4 0.7
Dovozní ceny energií -11.6 7.4 11.9 22.4 17.1 23.3 31.4 34.8 35.2 16.5 -2.5 -8.5
Nominální kurs Kč/EUR 32.9 32.0 31.6 31.1 30.0 30.1 29.7 29.7 29.7 29.8 29.8 29.7
Nominální kurs Kč/EUR mzr. 3.9 1.7 -1.8 -3.0 -8.7 -5.9 -6.0 -4.6 -0.9 -1.2 0.2 0.0  
 
 
Graf: Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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Inflace 
Především v důsledku působení nákladového šoku zvyšujeme ve srovnání se 7. SZ prognózu 
celkové meziroční inflace ke konci roku 2005 ze 2,6 % na 3,2 % a ke konci roku 2006 z 2,5 % 
na 3,1 %. Pro rok 2005 došlo ke zvýšení predikce zejména u regulovaných cen (viz Box – 
Administrativní vlivy) a pohonných hmot. Navzájem protisměrné změny predikce cen 
potravin a korigované inflace bez PH měly jen malé dopady do inflace a vzájemně se zhruba 
vykompenzovaly. Na prognózu pro rok 2006 mělo nejvyšší dopad zvýšení predikce 
                                                           
19  U cen průmyslových výrobců se oproti červencové prognóze nová predikce téměř nemění. Na vývoj cen 

průmyslových výrobců budou působit vyšší ceny energií (ropy a zemního plynu z dovozu, nadále bude 
pokračovat růst cen energií i z domácích zdrojů – elektřiny a uhlí). Na druhé straně oproti očekáváním 
výrazně rychleji odeznívá vliv růstu cen kovů z loňského roku (které nezachycují referenční scénáře). 
Předpokládáme trajektorii zmírňování meziročního růstu cen průmyslových výrobců okolo 1 % v závěru 
roku 2005, v roce 2006 odhadujeme růst cen průmyslových výrobců v průměru okolo 1,3 %. 
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regulovaných cen (viz Box) a korigované inflace bez PH. Menší dopad mělo zvýšení predikce 
růstu cen potravin a snížení predikce růstu cen PH. Predikce výše dopadů změn daní se 
nezměnila, došlo však k časovým posunům (viz Box). 
 

Box: Administrativní vlivy 
 
Predikce regulovaných cen ze 7. SZ se ve třetím čtvrtletí 2005 naplnila, avšak z nových informací 
vyplynulo, že od 1. října bude zvýšena cena zemního plynu pro domácnosti v průměru o 17,4 % (7. SZ 
očekávala 1,5 %) a cena elektřiny od 1.1.2006 o 10 % (7. SZ očekávala 5,1 %). V roce 2006 byly ještě 
s malými dopady do predikce zvýšeny odhady meziročních růstů u regulovaných cen ve zdravotnictví 
a v dopravě. Změny predikce cen dalších regulovaných položek nebyly váhově významné. V souhrnu 
tyto změny vedly ke zvýšení predikce mzr. růstu regulovaných cen ke konci roku 2005 z 6,3 % na  
8,4 % (s dopadem této změny do mzr. růstu CPI ke konci roku 2005 +0,44 p.b.) a v roce 2006 z 3,1 % 
na 4,6 % (s dopadem cca +0,3 p.b.).  
 
Ke konci roku 2007 očekáváme meziroční růst regulovaných cen o 3,4 %. Nejvyšší dopady bude mít 
zvýšení regulovaného nájemného (o 8 %) a cen elektřiny (o 4 %) a zvýšení poplatku za televizi  
(20 %). Při predikci růstu cen elektřiny jsme vycházeli z analýzy provedené Energetickým regulačním 
úřadem. Zbylé dvě uvedené změny vyplývají z již schválených opatření. 
 
V oblasti nepřímých daní nedošlo k žádnému novému rozhodnutí, které by mělo významnější dopady 
na prognózu. Oproti předpokladům ze 7. SZ se však dále zpožďuje dopad zvýšení spotřebních daní  
u cigaret do inflace. Přestože byly spotřební daně zvýšeny s platností od 1. 7. 2005, cigarety s novými 
cenami se doposud na trhu neobjevily (doprodávají se staré zásoby s kolky s předešlými cenami). Se 
zpožděním dopadu do cen minulá predikce počítala, ale ukazuje se, že toto zpoždění bude ještě delší. 
Očekávané primární a sekundární dopady se téměř nemění, dojde však k jejich časovému posunu. 
Většinová část dopadu zvýšení cen cigaret do inflace by se tedy měla přesunout do čtvrtého čtvrtletí 
2005 a část dopadů se bude realizovat i na počátku roku 2006. Po zkušenosti s tímto aktuálním 
vývojem bylo prodlouženo časové zpoždění i u dalších předpokládaných zvýšení spotřebních daní  
u cigaret (od 1. 4. 2006 a 1. 1. 2007). Všechny tři kroky zvýšení spotřebních daní u cigaret by měly 
mít dopad do inflace v rozmezí 0,4 až 0,5 p.b. Ve srovnání s předpoklady 7. SZ by mělo navíc dojít ke 
snížení DPH u jazykových kurzů z 19 % na 0 % od 1. 1. 2006, avšak dopad této změny do inflace 
bude jen cca -0,01 p.b. 
 
Celkem přispějí administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn 
regulovaných cen) do meziroční inflace ke konci roku 2005 ve výši cca 2,1 p.b. (v 7. SZ 1,7 p.b.), ke 
konci roku 2006 cca 1,5 p.b. (v 7. SZ 1,1 p.b.) a ke konci roku 2007 ve výši cca 1,2 p.b.  
 
Korigovaná inflace bez PH bude i přes negativní příspěvek mírného otevírání záporné 
produkční mezery zrychlovat. Hlavním důvodem je především promítání sekundárních 
dopadů růstu cen energií (PH, elektřina, zemní plyn) do ostatních cen a v roce 2006 obnovený 
růst dovozních cen bez cen energií. Prognóza předpokládá částečné omezení průsaku 
nákladových faktorů do inflace skrze vývoj inflačních očekávání. Oproti běžné modelové 
kalibraci se jejich propagace snižuje na polovinu. Důvodem omezeného promítání je zejména 
protiinflační vývoj na trhu práce, kdy rychlý růst cen, který není dostatečně rychle 
kompenzován růstem nominálních mezd, vede k poklesu reálné mzdy a snižování reálných 
nákladů firem (viz Příloha 11). Dalšími důvody jsou výrazná kumulace těchto faktorů, při 
které neočekáváme náhlou a dlouhodobější změnu vnímání aktuálního nízkoinflačního 
prostředí, a nižší růst spotřeby domácností z titulu pomalejších reálných mezd. V průběhu 
roku 2006 tak očekáváme zrychlení meziroční korigované inflace bez PH až na 2,7 % ke 
konci roku. Ve srovnání se 7. SZ to znamená zvýšení predikce o 0,5 p.b. s dopadem do inflace  
cca +0,2 p.b.  
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Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen dovážených 
energetických surovin a kurzem Kč/USD, které se od 7. SZ pro rok 2005 posunuly výrazně 
proinflačním směrem. Predikce meziročního růstu cen PH ke konci roku 2005 byla proto 
zvýšena z 12 % na 22,2 % s dopadem této změny do inflace přibližně 0,3 p.b. V dalším 
období z RS10 vyplývá snižování korunových cen ropy a během roku 2006 tak meziroční 
vysoký růst cen PH postupně přejde až k poklesu ke konci roku 2006 o 3,8 % (7. SZ 
předpokládala růst 0,6 %, dopad této změny predikce do inflace je cca -0,15 p.b.). Očekávaný 
pokles cen PH, který je navázán na vývoj referenčních scénářů, bude navíc posílen postupným 
snižováním aktuálně vysokých marží u benzinových pump. Vlivem vysoké konkurence 
v tomto odvětví předpokládáme jejich návrat na úroveň z první poloviny roku 2005.  
 
Faktory ovlivňující korigovanou inflaci budou působit obdobně i na ceny potravin. Pro vývoj 
cen potravin je však významný vývoj cen zemědělských výrobců (viz Box – Prognóza CZV). 
Predikce meziročního růstu cen potravin ke konci roku 2006 (bez vlivu primárních dopadů 
změn daní) byla kvůli zvýšení predikce růstu cen zemědělských výrobců v závěru roku 2006  
a kvůli vyšším inflačním očekáváním zvýšena o 0,4 p.b. na 1,7 % s dopadem této změny do 
inflace cca +0,1 p.b. 
 

Graf: Korigovaná inflace bez PH (bez dopadů 
změn daní) 

Graf: Inflace cen potravin (bez dopadů změn 
daní) 
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Box: Prognóza CZV 
 
Prognóza cen zemědělských výrobců předpokládá ve srovnání se 7. SZ mírně nižší trajektorii 
meziročního růstu pro nejbližší cca tři čtvrtletí a naopak mírně rychlejší mzr. růst CZV ke konci roku 
2006. Na této změně se kromě zapracování statistických údajů za třetí čtvrtletí 2005 (prognózu 
ovlivnil především vyšší pokles cen produktů rostlinné výroby) podílí vliv letošní sklizně a proti 
původní prognóze i více apreciovaný kurz. Prognóza nadále počítá v průběhu roku 2005 se zastavením 
poklesu a následným pozvolným růstem cenové hladiny CZV, a to převážně u produktů rostlinné 
výroby v návaznosti na odeznívání vlivu extrémně příznivé sklizně v roce 2004. Aktuální odhady 
sklizně prováděné ČSÚ naznačují v letošním roce opět nadprůměrnou úrodu v porovnání s vývojem za 
posledních cca 12 let. Extrémní nadúroda z loňského roku se však v letošním roce neopakovala. 
Budoucí vývoj je nadále zatížen řadou nejistot, zejména jakým způsobem budou z trhu EU staženy 
přebytky z loňské a částečně i letošní sklizně, což podmiňuje oživení CZV zejména u klíčových cen 
obilovin.  
 
Výše naznačený vývoj CZV však bude nadále vnitřně diferencovaný. U cen produktů živočišné 
výroby předpokládáme mírné poklesy cen v nejbližších dvou čtvrtletích a v delším období pak 
stagnaci jejich meziročního růstu. U rostlinné výroby pak půjde o návrat cen z dosavadních hlubokých 
meziročních poklesů k slabému meziročnímu růstu cen na počátku příštího roku. Cenová hladina CZV 
však v průběhu roku 2006 zůstane relativně nízká v porovnání s vývojem v minulých letech.  
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V souhrnu bude nová prognóza CZV znamenat oproti předpokladům 7. SZ v první polovině roku 2006 
mírné posílení protiinflačních tlaků. Ve druhé části roku bude meziroční růst CZV na vyšší úrovni, než 
předpokládala 7. SZ a CZV začnou na ceny potravin působit více proinflačně, než předpokládala  
7. SZ. 
 
Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r = 100) 
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V souhrnu lze tedy konstatovat, že během zbytku roku 2005 bude hlavní hybnou silou 
inflačního vývoje rychlý růst cen pohonných hmot, energií a dalších regulovaných cen spolu 
s dopady změn daní (celkově přispějí k mzr. inflaci ke konci roku 2005 cca 2,1 p.b.). Na 
horizontu měnové politiky bude inflace po odeznění primárních efektů nákladových šoků 
tažena zejména jejich sekundárními dopady v podobě zvýšení inflačních očekávání 
ekonomických subjektů. Stejným směrem bude působit i další etapa zvyšování nepřímých 
daní, zrychlení růstu cen potravin v návaznosti na vývoj CZV a vývoj dovozních cen. Ke 
konci roku 2006 a v průběhu roku 2007 se tak bude inflace pohybovat spíše nad inflačním 
cílem.  
 

Graf: Predikce inflace 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 
S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní postupný růst sazeb. 
Změna implikované trajektorie oproti minulé SZ je způsobena zejména sekundárními dopady 
aktuálního růstu inflace regulovaných cen a cen pohonných hmot. Tyto nákladové faktory 
rychle zvyšují celkovou inflaci k bodovému inflačnímu cíli, kde pak setrvá na celém 
horizontu měnové politiky. 
  

 

Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
dána dvěma základními faktory. Prvním jsou dlouhodobé charakteristiky domácí ekonomiky, 
které ovlivňují výši politicky neutrální sazby, druhý faktor souvisí s očekávaným průběhem 
hospodářského cyklu.  
 
Implikovaná trajektorie sazeb v základním scénáři je významně ovlivněna úrovní politicky 
neutrální sazby. Ta se na horizontu prognózy pohybuje kolem 4 % a její úroveň tak vytváří 
autonomní tlak na růst úrokových sazeb. Vývoj politicky neutrální sazby předpokládá, že 
měnová politika reaguje na pohyb inflace bez ohledu na jeho povahu a zdroje. Oproti minulé 
SZ je politicky neutrální sazba vyšší. Důvodem je dopad nákladových faktorů na prognózu 
inflace.  
 
Trajektorii úrokových sazeb ovlivňuje i očekávaný průběh hospodářského cyklu. V nejbližším 
období je mezera výstupu oproti minulé prognóze mírně uzavřenější, postupně však dojde 
k jejímu opětovnému pootevření v důsledku zpřísnění reálného kurzu, pokračující absence 
zahraničního oživení a negativního příspěvku fiskálu. Implikovaný růst nominálních sazeb 
v reakci na nákladový šok tlumí budoucí inflaci a současně zmírňuje depreciační tlaky na 
měnový kurz plynoucí z inflačního diferenciálu. Měnové podmínky jsou mírně přísnější, než 
předpokládala minulá prognóza. Úroková složka však zůstává i nadále uvolněná.  
 
Na delším konci prognózy vyprchá primární efekt nákladového růstu inflace a převládne 
působení jeho sekundárních dopadů. Vliv předchozího uvolnění měnových podmínek 
způsobí, že negativní mezera výstupu se začne uzavírat. Inflace se bude pohybovat na 
úrovních kolem inflačního cíle.  
 
 
 
 
 

Graf: Nominální sazby Graf: Inflace, na kterou MP reaguje 
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III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
 
Alternativní scénáře prognózy vyplývají z rizik identifikovaných v průběhu přípravy 
prognózy a ze schůzky k alternativním scénářům. Dále jsou alternativními scénáři také 
prognózy nezávislých institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování centrální 
banky. Srovnáním jejich předpokladů a trajektorií predikovaných veličin mohou tyto 
prognózy pomoci identifikovat rizika budoucího vývoje tak, jak jsou vnímána jinými 
subjekty. Alternativní scénáře vyplývající z analýzy rizik v průběhu zpracování základního 
scénáře a ze zadání bankovní rady jsou představeny v první části kapitoly, externí prognózy 
potom ve druhé části.  
 

III.1  Rizika základního scénáře 
 
Rizika základního scénáře jsou vnímána jako vyvážená oběma směry. Nejistoty 
identifikované při zpracovávání prognózy vedly k návrhu dvou konkrétních alternativních 
scénářů. Kromě toho byla diskutována intenzita následného promítání primárních dopadů 
nákladových šoků, kterou základní scénář předpokládá v poloviční výši oproti standardní 
propagaci. Tato nejistota je vnímána jako obousměrná a její rozsah byl kvantifikován na 
schůzce s bankovní radou k alternativám. 
 
První alternativní scénář popisuje riziko vývoje cen ropy tak, jak bylo diskutováno na schůzce 
k alternativám. Vychází ze simulace modelu NiGEM, která předpokládá růst ceny ropy na  
75 USD/b a její následné setrvání na této úrovni po dobu 3 let. Simulace uvažuje aktivní 
působení centrálních bank a dopady na křížové kurzy. Vývoj v zahraničí je následně 
promítnut do základního scénáře prognózy při předpokladu plného průsaku nákladových 
faktorů z titulu růstu cen ropy a plynu. Tento alternativní scénář je pak horní variantou 
možného proinflačního dopadu vysokých cen ropy.  
 
Druhý alternativní scénář vychází z aktuálního vývoje státního rozpočtu, který naznačuje 
možnost dodatečné tvorby rezervních fondů v roce 2005 a tím i větší fiskální restrikci, než 
předpokládá základní scénář prognózy. 
 
Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik20. Rizikový scénář předpokládá apreciaci nominálního 
kurzu o jednu korunu v prvním čtvrtletí prognózy při nastavení sazeb, které odpovídá 
základnímu scénáři. V následující tabulce jsou výsledky simulace v odchylkách od základního 
scénáře prognózy. Apreciace nominálního kurzu vede ke snížení inflace dovozních cen a ke 
zpřísnění reálného kurzu. Inflace na horizontu měnové politiky je řádově o 0,9 p.b. nižší i přes 
postupný pokles nominálních sazeb zhruba ve stejném řádu. Pokles je však rozfázován do 
několika čtvrtletí. Depreciace nominálního kurzu má stejné implikace jen s opačným 
znaménkem. 
 
Tabulka 1 – Dopady apreciace kurzu o 1 CZK/EUR v odchylkách od základního scénáře 
 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4
Celková meziroční inflace (p.b.) -0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,8 -0,9 -0,8 -0,6 -0,5 
3M PRIBOR (p.b.) 0,0 -0,5 -0,9 -1,1 -1,1 -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 
Mezera výstupu  0,0 -0,5 -0,6 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,1 
Kurz (CZK/EUR) -1,0 -0,7 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
                                                           
20   Způsob simulace byl podrobně popsán a diskutován na schůzce k predikčním technikám 26. 9. 2003. 
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Určitým rizikem prognózy může být rovněž fakt, že aktuální predikce byla zpracována na 
základě předpokladů vnějšího prostředí dle vydání Consensu Forecasts ze září (viz kapitola 
II.1). Po dokončení prognózy byl publikován říjnový CF, který poněkud přehodnotil inflační 
výhled v Německu. Dopad těchto změn byl simulován jádrovým predikčním modelem, který 
v souhrnu ohodnotil rizika vyplývající z těchto nových informací pro vývoj domácí inflace  
jako mírně proinflační. Současně byl z tržních očekávání aktualizován výhled budoucího 
vývoje sazeb v eurozóně. Ten předpokládá růst sazeb již v aktuálním čtvrtletí a jeho 
zapracování do základního scénáře prognózy by zvyšovalo implikovanou trajektorii domácích 
úrokových sazeb. Posun ve vnímání ECB však byl v SMS vyhodnocen jako krátkodobý  
a příliš výrazný. Základní scénář prognózy nadále předpokládá postupný růst sazeb 
v eurozóně až od 1. čtvrtletí 2006. 
 

Alternativa: Vývoj cen ropy a jeho implikace 
 
Vývoj světových cen ropy v nejbližší budoucnosti zůstává hlavním rizikem všech současných 
ekonomických analýz a předpovědí. Consensus Forecasts očekává v průměru prakticky 
stagnaci na současné úrovni nad 60 USD/b (WTI), ale spektrum předpovědí jednotlivých 
analytických pracovišť je kolem této střední hodnoty rozmístěno v širokém pásmu jak 
směrem nahoru, tak dolů. To vede přední světové instituce (IIF a ECB) k simulaci 
alternativních (jestřábích) scénářů vývoje ceny ropy a jejich dopadu na vývoj základních 
ekonomických ukazatelů. Z tohoto důvodu byl vypracován alternativní scénář, který 
předpokládá okamžitý a trvalý nárůst ceny ropy na 75 USD/b.  Hranice 75 USD/b byla 
zvolena s ohledem na to, že se tato úroveň jeví jako určitý práh citlivosti, za kterou se 
začínají objevovat změny v chování spotřebitelů (pokles spotřeby benzinu v USA; otázkou je, 
zda trvalý) a podle odhadů by tato cenová hladina měla být dostatečná i pro rentabilní výrobu 
alternativních energií. Dopady scénáře dlouhodobě vysoké ceny ropy na 75 USD/b na světové 
ekonomiky jsou simulovány v modelu NiGEM. 
 
Tabulka 2 – Dopad vývoje vysokých cen ropy (75 USD/b) na hlavní světové ekonomiky – 
simulace modelu NiGEM 
   Německo U.S.A. Japonsko Eurozóna 
reálné HDP 1. rok -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 
  2. rok -0,3 -0,4 -0,1 -0,2 
  3. rok -0,4 -0,5 -0,1 -0,3 
inflace 1. rok 0,2 0,2 0,1 0,2 
  2. rok 0,2 0,6 0,2 0,5 
  3. rok 0,2 1,0 0,4 0,6 
úrokové sazby 1. rok 0,3 0,3 0,1 0,3 
  2. rok 0,3 0,4 0,2 0,3 
  3. rok 0,3 0,5 0,3 0,3 
měnový kurz 1. rok 0,5 - 1,5 0,5 
  2. rok 0,4 - 1,2 0,4 
  3. rok 0,2 - 1,1 0,2 

 
Za předpokladu vysokých dolarových cen ropy dochází ke zpomalení ekonomické aktivity 
v referenčním Německu v řádu 0,2 – 0,4 p.b. Celkový cenový dopad v podobě růstu inflace  
o 0,2 p.b konzistentně zvyšuje úroveň úrokových sazeb v eurozóně o 0,3 p.b. Současně 
v alternativě dochází k mírné depreciaci eura vůči dolaru oproti základnímu scénáři. 
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Vyšší ceny ropy spolu s mírným růstem zahraničních cen zvyšují importní ceny a následně  
i domácí inflaci. Naopak protiinflačně ve střednědobém horizontu působí pokles zahraniční 
reálné ekonomické aktivity, který přes pokles exportů povede k pomalejšímu uzavírání 
výstupové mezery a tím i k nižší domácí poptávkové inflaci. Protiinflační vývoj poptávky tak 
částečně eliminuje proinflační působení vyšších cen ropy. Vliv nákladových faktorů je 
v alternativním scénáři naopak posílen ponecháním jejich plného průsaku do ostatních 
cenových okruhů a inflačních očekávání.  
 
Růst zahraničních úrokových sazeb vytváří autonomní tlak na depreciaci koruny vůči euru  
a tedy uvolňování domácích měnových podmínek v situaci převažujících proinflačních 
nákladových tlaků. Domácí úrokové sazby tak musí růst, aby zmírnily tlak na kurzovou 
depreciaci. Přesto je kurz více depreciovaný než v základním scénáři a zvyšuje tak domácí 
inflaci. V alternativním scénáři dochází k vyššímu růstu úrokových sazeb než v základním 
scénáři při větším otevírání výstupové mezery a vyšší inflaci (viz Tabulka 3).  
 

Alternativa: Restriktivnější fiskální impulz 
 
Základní scénář předpokládá mírně negativní příspěvek fiskálu k reálnému růstu v letošním 
roce a nepatrně pozitivní fiskální impulz v roce příštím. Fiskální vývoj je nadále zatížen řadou 
nejistot včetně využití prostředků kumulovaných v rezervních fondech z roku 2004 v roce 
2005. Tvorbu a užití rezervních fondů považujeme jako jedno z nejvýznamnějších rizik,  
a proto ji prezentujeme ve formě alternativního scénáře. 
 

Ke konci roku 2004 došlo u organizačních složek státu, v rámci novely rozpočtových 
pravidel, k větším převodům do rezervních fondů, než se očekávalo (28,8 mld. Kč). 
Z bilančního hlediska prostředky převedené do rezervních fondů vyvolaly snížení schodku 
v metodice ESA 95 v roce 2004, jejich případné čerpání v roce 2005 by pak znamenalo 
zvýšení výdajů/schodku v tomto roce, což by mohlo vést k výraznému nedodržení cílů 
obsažených v Konvergenčním programu ČR. Proto vláda svým usnesením č. 273/2005  
přijala regulační opatření pro rok 2005 na prostředky převedené do rezervních fondů v roce 
2004. Dále byla jednotlivým kapitolám uložena povinnost sdělit do konce listopadu t.r. stav 
čerpání zdrojů z rezervního fondu z roku 2004. 
 

V makroekonomické prognóze ČNB bylo, na rozdíl od MF, uvažováno nejen s čerpáním 
prostředků z rezervních fondů vytvořených v roce 2004, ale i s tvorbou nových rezervních 
fondů v roce 2005, a to ve výši cca 13 mld. Kč. Aktuální vývoj SR v září, a to především 
vývoj výdajové strany rozpočtu, nás vede k formulování alternativy restriktivnějšího 
fiskálního impulzu v roce 2005. Očekáváme, že by další nerealizované výdaje (dodatečná 
tvorba rezervních fondů oproti baseline) mohly být vyšší až o 17 mld. Kč, tj. další snížení 
schodku až o 0,58 % HDP. Snížení fiskálního impulzu pro rok 2005 odpovídá úrovni -0,47 %, 
což je o 0,35 p.b. méně, než předpokládá základní scénář prognózy. Odhad velikosti 
fiskálního impulzu pro rok 2006 se nemění (-0,1 %). 
 

Menší pozitivní příspěvek fiskálu k reálnému růstu v letošním roce vede ke snížení odhadu 
počáteční podmínky mezery výstupu pro 3. čtvrtletí 2005 na -0,45 % (základní scénář 
předpokládá -0,3 %) a snížení její prognózy pro zbytek tohoto roku. Výstupová mezera je 
koncem roku 2005 a počátkem roku 2006 otevřenější a jako indikátor poptávkových 
inflačních tlaků implikuje potřebu zpočátku nepatrně nižších domácích úrokových sazeb. 
Jejich pokles vytváří autonomní tlaky na nominální depreciaci koruny vůči euru a oproti 
základnímu scénáři více uvolňuje obě složky měnových podmínek.  
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Tabulka 3 – Srovnání alternativ se základním scénářem prognózy  
 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4 
Celková meziroční inflace (%)          
Základní scénář 2,8 3,7 3,6 3,6 3,2 3,0 3,3 3,7 3,4 
Alternativa vyšší ceny ropy  2,8 3,9 4,0 4,2 3,9 3,7 4,0 4,3 4,0 
Alternativa nižšího fiskálního 
impulzu 

2,7 3,7 3,5 3,5 3,1 2,9 3,2 3,6 3,4 

3měsíční úroková sazba (%)          
Základní scénář) 2,1 2,3 2,5 2,9 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 
Alternativa vyšší ceny ropy 2,5 3,0 3,4 3,9 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 
Alternativa nižšího fiskálního 
impulzu 

2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,1 3,4 3,5 3,6 

Mezera výstupu (%)          
Základní scénář) -0,5 -0,7 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 
Alternativa vyšší ceny ropy -0,6 -0,8 -1,0 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 
Alternativa nižšího fiskálního 
impulzu 

-0,8 -0,9 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Kurz (CZK/EUR)          
Základní scénář 29,7 29,7 29,8 29,8 29,7 29,7 29,8 30,0 30,1 
Alternativa vyšší ceny ropy 29,8 29,9 30,1 30,1 30,2 30,3 30,5 30,7 30,9 
Alternativa nižšího fiskálního 
impulzu 

29,7 29,8 29,8 29,8 29,7 29,7 29,8 29,9 30,0 

 
 
III.2  Prognózy ostatních institucí 
 
V říjnu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 10. SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT) a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF). Všechny níže uvedené 
ekonomické úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí. 
 
HDP 
Očekávání analytiků ohledně růstu HDP v rámci šetření IOFT se téměř nezměnila. Hlavním 
faktorem růstu v letošním roce podle nich zůstávají čisté exporty. Předpokládané zmírnění 
dynamiky ekonomického růstu v příštím roce analytici zdůvodňují zmírněním tempa růstu 
čistého vývozu a pomalejší akcelerací domácí spotřeby. Rizika pro růst ekonomiky 
představují vysoké ceny ropy a energií, posilující koruna, ochlazování zájmu investorů o ČR  
a slabší než očekávaný růst světové ekonomiky, zejména ekonomiky eurozóny.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2005 rok 2006
IOFT CF ČNB IOFT CF

 7/05 4.2 4.2 4.2 4.0 4.2
 8/05 4.3 4.0
 9/05 4.7 4.6 4.2 4.4

 10/05 4.7 3.9 4.34.8

ČNB
4.1

Datum vzniku 
prognózy
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Měnový kurz 
V ročním horizontu se i nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR; převážně domácí 
analytici v rámci šetření IOFT očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy 
apreciovanější kurz o cca 2,9 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o 1,9 %. Apreciaci 
koruny napomáhají zejména výborné výsledky zahraničního obchodu ČR, proti koruně 
naopak působí negativní úrokový diferenciál. Pro další vývoj kurzu bude i nadále důležitý 
náhled investorů na okolní středoevropské měny a zájem investorů o dolarová aktiva. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 7/05 30.0 (3.Q05) 30.2 30.2 29.3 29.6
 8/05 29.9 29.2 29.3
 9/05 29.7 29.0 29.3

 10/05 29.7 (4.Q05) 29.7 29.7 28.8 29.2

Datum vzniku 
prognózy ČNB

aktuální čtvrtletí

 
 
 

Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně zvýšila. Inflace by se podle nich měla  
v dalších měsících postupně zvyšovat, na počátku příštího roku až k úrovni inflačního cíle 
ČNB. Důvodem akcelerace inflace by měly být vysoké ceny ropy a energií a administrativní 
úpravy; poptávkové tlaky tedy zatím české ekonomice nehrozí. Za hlavní proinflační riziko 
jsou považovány vysoké ceny ropy a úpravy regulovaných cen (plyn, nájemné, spotřební daně 
u tabáku, elektřina). Vzhledem k odeznění dopadů loňské extrémně příznivé úrody by měly 
také postupně začít růst ceny potravin. Dalším proinflačním faktorem bude pravděpodobně 
uvolněnější fiskální politika ve volebním roce 2006 a  vysoké mzdové požadavky odborů pro 
příští rok. Protiinflačně by měla působit především očekávaná apreciace koruny.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 7/05 2.4 2.5
 8/05 2.5 2.6
 9/05 2.5 2.8 5.2 2.5 2.8 5.7

 10/05 2.7 2.5
2.6
3.3

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

2.7
2.7

 
 
 

Úrokové sazby 
Predikce očekávaných úrokových sazeb se mírně zvýšily. Načasování prvního zpřísnění 
měnové politiky ČNB se u jednotlivých respondentů různí, někteří počítají s prvním zvýšením 
repo sazby o 0,25 p.b. již na počátku příštího roku. Odhady úrovně repo sazby v horizontu  
1R se pohybují v rozmezí 1,75 – 2,50 %. 
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

2T REPO 3M PRIBOR 12M PRIBOR 12M PRIBOR

 7/05 2.3 (3.Q06) 1.9 2.1 2.4 2.3
 8/05 2.1 2.4
 9/05 2.1 2.1  2.3

 10/05 3.2 (4.Q06) 2.3 3.3 2.5

Datum vzniku 
prognózy

ČNB
3M PRIBOR

 
 
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T REPO a 3M PRIBOREM v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje 
realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
 
 
Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 
 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 19. 10. 2005) 

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06

 prognóza ČNB (10.SZ)

 implik. FRA (očištěno o TP)*

 FRA - skutečnost

 
* 3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o termínovou prémii ve výši 10 b.b. p.a. 

 
 
 
Z grafu je patrné očekávání nárůstu základních úrokových sazeb ČNB již na počátku roku 
2006. Sazby implikované základním scénářem prognózy se v celém horizontu pohybují nad 
očekávanými tržními 3M sazbami.  
 
Podle nově dostupných externích prognóz analytici předpokládají, že dopad vysokých cen 
ropy a úpravy regulovaných cen do inflace nebudou tak výrazné, jak předpokládá základní 
scénář prognózy z 10. SZ. Pravděpodobnou příčinou je očekávaná přísnější kurzová složka 
měnových podmínek (apreciovanější kurz). ČNB podle nich proto nebude muset zvyšovat své 
základní úrokové sazby v takovém rozsahu. Uvolněnější úroková složka měnových podmínek  
a omezený vliv vysokých cen ropy se podle analytiků odráží také v predikci vyššího růstu HDP 
pro rok 2006 ve srovnání s prognózou. 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až září 2005 skončilo přebytkem ve výši  
25,7 mld. Kč. Ve sledovaném období je to nejlepší výsledek státního rozpočtu od roku 1993. 
V porovnání s koncem července t.r., kdy přebytek dosáhl 10,0 mld. Kč, se saldo státního 
rozpočtu zlepšilo o 15,7 mld. Kč. 
 
V meziročním srovnání je saldo státního rozpočtu za tři čtvrtletí letošního roku lepší  
o 66,2 mld. Kč (ve stejném období roku 2004 skončil státní rozpočet deficitem 40,5 mld. Kč). 
Tento výsledek je odrazem vysoké dynamiky příjmové strany rozpočtu (meziroční přírůstek 
15,9 %) při současných relativně nevýrazných přírůstcích výdajů (+3,6 %). 
 
Příznivý vývoj příjmové strany SR byl ovlivněn jak pokračujícím silným růstem daňového 
inkasa, tak mimořádnými nedaňovými a kapitálovými příjmy. Meziroční přírůstek příjmů za 
leden až září 2005 dosáhl u DPH 16,3 % (tj. 14,2 mld. Kč), přírůstek inkasa spotřebních daní 
činil 26,7 % (17,3 mld. Kč). Impozantní byl i meziroční přírůstek DPPO (24,6 %, tj.  
15,4 mld. Kč), zatímco inkaso DPFO zaznamenalo mírnější přírůstek (8,1 %, tj. 5,2 mld. Kč). 
V mimořádném vývoji nedaňových příjmů (meziroční přírůstek 70,0 %, tj. 27,0 mld. Kč) se 
odráží zejména převod z rezervních fondů vytvořených v loňském roce. Za leden až září t.r. 
bylo do příjmů kapitol SR z tohoto titulu převedeno přibližně 20,8 mld. Kč. Další položku 
zvyšující nedaňové příjmy oproti loňskému roku představují neinvestiční dotace  
a kompenzační platby z rozpočtu EU (v souhrnu cca 17,2 mld. Kč, tj. meziroční zvýšení  
o necelých 11,0 mld. Kč). 
 
Na výdajové straně stojí za nevýrazným růstem zejména pokles v položce ostatních běžných 
výdajů (meziročně -27,8 %, tj. 28,6 mld. Kč), nižší úrokové platby ze státního dluhu (-6,3 %, 
tj. cca 1,2 mld. Kč) a nižší výplaty státní sociální podpory a ostatních sociálních dávek 
(v souhrnu téměř o 4,5 mld. Kč méně). Naopak rychlým tempem vzrostly platy zaměstnanců 
ve státním sektoru (+9,1 %, tj. +4,6 mld. Kč) a neinvestiční transfery do územních rozpočtů 
(+19,1 %, tj. +12,3 mld. Kč). Výdaje zvyšují též položky, které v loňském rozpočtu 
neexistovaly, nebo jen v menším rozsahu. Jedná se o převody do tzv. fondu záruk  
(5,8 mld. Kč) a odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU (cca 18,4 mld. Kč, meziroční 
přírůstek 8,3 mld. Kč). 
 
Vlastní hospodaření státního rozpočtu (očištěné o výdaje na úhradu ztráty ČKA, operace ve 
státních finančních aktivech a o vlivy úvěrů od EIB) skončilo za leden až září 2005 přebytkem 
ve výši 30,0 mld. Kč. Meziročně porovnatelný výsledek je tak lepší o 59,2 mld. Kč (viz 
tabulka):   

SR 2005               Skutečnost
zákon  1 - 9/2004  1 - 9/2005  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -83,6 -40,5 25,7 66,2 109,3
v tom: čerpání úvěru EIB -11,8 -5,0 -5,0 0,0 6,8
            úhrada ztráty ČKA 0,0 -7,4 0,0 7,4 0,0
           operace státních aktiv 0,8 1,1 0,7 -0,4 -0,1
           vlastní běžné hospodaření SR -72,6 -29,2 30,0 59,2 102,6
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce 
 
Aktuální vývoj na trhu práce je v souladu s postupným uzavíráním mezery výstupu. 
V posledních několika čtvrtletích se zvyšuje poptávka po práci, která je zřejmá zejména ve 
stavebnictví a v některých částech zpracovatelského průmyslu, patrně v určité míře 
v souvislosti s výstavbou dálnic a s výrobou automobilů.1 V podnikatelské sféře je mírný růst 
zaměstnanosti dlouhodobě patrný v tržních službách (Graf 1).2 V odvětvích nepodnikatelské 
sféry je zvyšování zaměstnanosti zřejmé zejména v civilní části veřejné správy v souvislosti 
s posilováním všeobecné činnosti veřejné správy na úrovni krajských a obecních orgánů (viz 
9. SZ). 
 
Vyšší poptávka po práci je v podnikatelské sféře zčásti uspokojována zahraniční pracovní 
silou. To je dokumentováno souběžným růstem populace a pracovní síly zejména ve 
věkových skupinách od 30 let.3 V samotném 2. čtvrtletí 2005 je meziroční růst celkové 
zaměstnanosti ze dvou třetin pokryt vyšší pracovní silou, zatímco jedna třetina je vysvětlena 
nižší nezaměstnaností v metodice VŠPS. Cizinci jsou zřejmě zaměstnáváni formou 
přechodných a flexibilních pracovních kontraktů, což je patrné i v tom, že se od počátku roku 
nezvyšují počty volných pracovních míst hlášených na úřadech práce. Stejně tak nedochází ke 
zlepšování očekávané zaměstnanosti ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu. Údaje  
z konjunkturních šetření potvrzují zlepšující se očekávanou zaměstnanost jen ve vybraných 
službách (Graf 1). Tento vývoj zaměstnanosti zřejmě pokračuje i v průběhu 3. čtvrtletí. 
Zatímco v průmyslu se v červenci a srpnu zaměstnanost meziročně zvýšila o 0,5 %, ve 
stavebnictví je za stejné období zaznamenán růst o 5,2 %.  
  
Zvyšující se poptávka po práci není doprovázena znatelným snižováním cyklické složky 
registrované nezaměstnanosti. Snižování registrované nezaměstnanosti může být vysvětleno 
vyššími počty vyřazených z evidence úřadů práce ze sankčních důvodů vlivem přísnějších 
podmínek pro registraci platných od října 2004 v souvislosti s novým zákonem  
o zaměstnanosti. Registrovaná nezaměstnanost se zčásti snižuje i vlivem nižších počtů nově 
hlášených nezaměstnaných, patrně i z důvodu nižších počtů absolventů. Registrovaná 
nezaměstnanost by byla zhruba stejná jako před rokem za předpokladu, že počty nově 
hlášených a vyřazených ze sankčních důvodů by byly stejné jako v září 2004 (Graf 2). 
Novému zákonu o zaměstnanosti může být přičítán i přechodný nárůst počtu nově hlášených  
i celkového počtu volných pracovních míst v závěru minulého roku (viz 9. SZ). Poptávka po 
práci se tak zřejmě realizuje mimo segment registrované nezaměstnanosti a volných 
pracovních míst hlášených na úřadech práce. To je patrné ze snižování obecné míry 
nezaměstnanosti (Graf 2). Současně je pravděpodobné, že vyřazení z evidence ze sankčních 
důvodů zřejmě nacházejí práci, případně opouštějí pracovní sílu. 
                                                           
1  Ve stavebnictví se zaměstnanost zvyšuje především v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství  

a stavebních montážních prací. S tím může souviset zvyšující se zaměstnanost v některých subsektorech 
zpracovatelského průmyslu (výroba kovových konstrukcí a strojů a zařízení), zatímco v jiných odvětvích 
zpracovatelského průmyslu se zaměstnanost snižuje nebo stagnuje. Státní zakázky v oblasti stavebnictví jsou 
zřejmě realizovány především domácími podniky. 

2  V souhrnu za odvětví ubytování a stravování, doprava a spoje, finanční zprostředkování a nemovitosti  
a podnikatelská činnost. V odvětví obchodu je mírný nárůst počtu zaměstnanců doprovázen výrazným 
poklesem počtu podnikatelů zřejmě v souvislosti s rostoucí koncentrací podnikatelských subjektů. Zvyšování 
zaměstnanosti v odvětvích tržních služeb je pravděpodobně důsledkem vyšší kupní síly obyvatel a podniků  
a následné vyšší poptávky po službách. 

3  V nižších věkových skupinách zaměstnanost stejně jako populace a pracovní síla spíše klesá, což zřejmě 
souvisí s demografickým vývojem. To je patrné i v nižších počtech nezaměstnaných absolventů  
a mladistvých v registrech úřadů práce a pravděpodobně i v nižších počtech nově hlášených nezaměstnaných 
na úřadech práce. 
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Ekonomika se nadále nachází pod úrovní potenciálu, čemuž odpovídá míra nezaměstnanosti 
vyšší než NAIRU a v souhrnu absence akcelerující mzdové inflace. Z pohledu na mzdový 
vývoj v odvětvích podnikatelské sféry je zřejmé, že zaměstnávání cizinců a vyřazených 
z evidence úřadů práce ze sankčních důvodů nevytváří tlaky na urychlování růstu hodinových 
výdělků ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu (Graf 3). Růst hodinových výdělků se 
urychluje v monopolizovaném odvětví výroby a rozvodu energií zřejmě v souvislosti s růstem 
cen energií a v odvětví obchodu patrně v souvislosti s vytlačováním drobných podnikatelů. 
Vyšší růst hodinových výdělků je patrný v některých odvětvích tržních služeb pravděpodobně 
v souvislosti s možným oživením v těchto odvětvích. 
 
Absence výraznějšího poklesu cyklické složky nezaměstnanosti, resp. zaměstnávání osob  
s nižšími mzdovými nároky, je důvodem nízkého růstu průměrné měsíční mzdy 
v podnikatelské sféře (Graf 4). Zvyšování zaměstnanosti je důvodem sblížení hodnot 
meziročního růstu měsíčních a hodinových mezd, ke kterému došlo v průběhu letošního roku. 
Velmi mírný růst mezd zřejmě pokračuje i ve 3. čtvrtletí. V červenci a srpnu se průměrná 
měsíční mzda meziročně zvýšila v průmyslu o 4,8 % a ve stavebnictví o 4,4 %. Mírný růst 
hodinových mezd ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu je důsledkem zaměstnávání 
osob s nízkými mzdovými nároky (cizinci, patrně i vyřazení z evidence úřadů práce ze 
sankčních důvodů), přestože ve stavebnictví je z vývoje odpracovaných hodin nadále zřejmé 
výrazné zvyšování poptávky po práci. K mírně rychlejšímu růstu hodinových mezd dochází 
v monopolizovaném odvětví výroby a rozvodu energií, v odvětví obchodu a v některých 
odvětvích  tržních služeb.  
 
V nepodnikatelské sféře v odvětví veřejné správy a obrany se průměrná měsíční mzda vyvíjí 
podle předpokladu. Oproti předpokladům je v průběhu letošního roku zatím nižší růst mezd 
ve zdravotnictví a školství. Mzdový vývoj ve 3. a 4. čtvrtletí ve zdravotnictví však bude 
ovlivněn zvýšením mezd o 8 % od září letošního roku. 
 
Absence urychlování souhrnné mzdové inflace nevytváří předpoklady pro generování 
inflačních tlaků, které by byly patrné v rychlejším růstu nominálních jednotkových mzdových 
nákladů. Ty se ve 2. čtvrtletí na úrovni národního hospodářství zvýšily meziročně o 2,2 %. 
Příznivý vývoj mzdových a produkčních veličin je patrný i v průmyslu. V červenci a srpnu 
nominální jednotkové mzdové náklady v průmyslu pokračovaly v poklesu a meziročně se 
snížily o 2,7 % (Graf 4). 
 
 
Graf 1: Očekávaná a skutečná zaměstnanost (sezónně očištěné údaje) 

Poznámka: Salda odpovědí z konjunkturních šetření (vlevo) a počty zaměstnanců podle VŠPS v tisících (vpravo). Vybrané služby (vpravo) 
                 zahrnují celá odvětví ubytování a stravování, doprava a spoje, finanční zprostředkování a nemovitosti a podnikatelská činnost. 
                 V konjunkturních šetřeních (vlevo) vybrané služby zahrnují celá odvětví ubytování a stravování a finanční zprostředkování 
                 a části odvětví doprava a spoje, nemovitosti a podnikatelská činnost a ostatní veřejné a sociální služby.
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Graf 2: Míra nezaměstnanosti a Beveridgeova křivka (sezónně očištěné údaje) 

Poznámka: Beveridgeova křivka včetně simulace za předpokladu, že nově hlášení a ostatní vyřazení jsou na úrovni září 2004.
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Graf 3: Hodinová mzda ve vybraných odvětvích podnikatelské sféry (meziroční změny průměru 

a mediánu v %) 

Poznámka: Plná čára - průměr, čárkovaně - medián
Zdroj: ISPV (Trexima)
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Graf 4: Mzda v podnikatelské sféře a NJMN (meziroční změny v %) 

Poznámka: NJMN v průmyslu z měsíčních údajů je ve 3. čtvrtletí 2005 průměr za červenec a srpen.
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Příloha 3 – Nabídková strana ekonomiky 
 
Data o průmyslové a stavební produkci, i další údaje, které odrážejí vývoj na nabídkové 
straně ekonomiky (dovoz, úvěry), signalizují reálnost udržení míry růstu HDP ve 3. čtvrtletí 
na úrovni čtvrtletí druhého.1  
 
Objem průmyslové produkce za červenec – srpen meziročně vzrostl o 9,9 % při růstu počtu 
zaměstnanců o 0,5 % a poklesu jednotkových mzdových nákladů o 2,7 % (v samotném srpnu 
průmyslová produkce vzrostla o 8,6 %). Tento vývoj byl důsledkem silného růstu zejména 
v pěti odvětvích (rafinérské zpracování ropy o 25,3 %, výroba dopravních prostředků  
o 21,0 %, výroba a opravy strojů a zařízení o 15,0 %, výroba pryžových a plastových výrobků 
o 12,4 %, papírenský průmysl a vydavatelství o 10,3 %), naopak řada odvětví procházela 
ve sledovaném období poklesem výroby. Z hlediska určení produkce stále dominovala výroba 
meziproduktů, zatímco produkce pro investice vzrostla pouze o 3,6 %.  Stavební výroba za 
červenec – srpen meziročně vzrostla o 6,4 %, průměrný počet zaměstnanců se zvýšil o 5,1 % 
a jednotkové mzdové náklady se zvýšily o 3,7 %. Reálné tržby v maloobchodu bez 
motoristického segmentu vzrostly meziročně za první dva měsíce 3. čtvrtletí o 3,9 %, po 
zahrnutí tohoto segmentu pak o 4,0 %. Za první dva měsíce 3. čtvrtletí dovoz meziročně 
vzrostl o 2,0 %, tento údaj je však částečně ovlivněn srovnávací základnou minulého roku. 
 
Nové údaje, signalizující možný vývoj v příštích dvou čtvrtletích, nepřinášejí jednoznačnou 
výpověď. Jejich predikční schopnost je rovněž limitována skutečností, že významnější 
předstihové ukazatele pro sektor služeb chybí. Ve prospěch určitého zpomalení 
ekonomického růstu hovoří především slabý růst zakázek v průmyslu a částečně i vývoj 
dovozu. Naopak vývoj stavebních povolení a nákladů nově povolených staveb, očekávání 
podnikatelů i vývoj zaměstnanosti indikující spíše udržení růstového tempa z 1. poloviny 
roku i v následujících dvou čtvrtletích.  
 
Objem nových tuzemských zakázek v průmyslových podnicích v červenci – srpnu 
meziročně vzrostl o 0,6 %, objem zahraničních zakázek o 2,5 %. Za posledních pět měsíců 
objem zakázek meziročně vzrostl o 4,3 %, přitom objem zakázek ze zahraničí meziročně 
vzrostl o 7,7 % a objem tuzemských zakázek meziročně poklesl o 1,5 %. Tento vývoj – pokud 
nedojde k obratu v dynamice zakázek – signalizuje spíše mírné zpomalení růstu indexu 
průmyslové produkce v následujících dvou čtvrtletích.   
 
Za červenec – srpen byl počet vydaných stavebních povolení zhruba o 3,0 % nižší oproti 
stejnému období roku 2004, orientační hodnota povolených staveb naopak vzrostla zhruba  
o 10  % v běžných cenách.  Za  prvních osm měsíců roku počet vydaných stavebních povolení 
byl meziročně nižší o 7,2 %, hodnota povolených staveb se však meziročně zvýšila o 11,3 %. 
Počet nově povolených bytů za leden – srpen se meziročně zvýšil o 2,2 %. Celkový nárůst 
hodnoty povolených staveb v uvedeném období v běžných cenách signalizuje při růstu cen 
stavebních prací pokračování růstu stavební výroby v dalších měsících v pásmu kolem  
5 – 8 %.  
 
Konjunkturní očekávání podniků a spotřebitelů se v září v průměru mírně zlepšila  
a souhrnný indikátor se vyšplhal až na osmiměsíční maximum. Zatímco v průmyslu, 
stavebnictví a u spotřebitelů se očekávání pohybovala na úrovni předchozího měsíce, mírně 
vzrostl optimismus v odvětví obchodu.  

                                                           
1   K úplnému popisu nabídkové strany chybí data o vývoji v sektoru služeb. 
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Příloha 4 – Peníze a úvěry 

Peníze 
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 se v srpnu 2005 dále zpomalil na 4,6 %, zatímco roční 
míra růstu upravená o kurzové a ostatní vlivy mírně vzrostla na 5,4 %. Zpomalování 
dynamiky M2 (pozorované od druhé poloviny roku 2004) je v hrubém souladu s vývojem 
nominálního HDP (viz graf).1  
 
Meziroční přírůstky peněžních agregátů                Meziroční přírůstky peněžního                                      
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci měsíců,              agregátu M2 a HDP v běžných cenách  
v %)                                                                              (v %)          

IV/04  I/05  II/05  7/05  8/05

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 

8/05

M1 8,9 8,8 7,0 7,6 6,4 53,5
    Oběživo 6,7 7,7 8,2 8,5 8,2 13,2
    Jednodenní vklady 9,6 9,1 6,5 7,3 5,9 40,4
M2-M1 (kvazi - peníze) 3,6 0,6 3,2 1,8 2,6 46,5
    Vklady s dohod.splatností 3,6 -1,0 2,1 0,7 0,1 35,4
        Neobchodov.cenné papíry 21,6 -6,2 -8,4 -0,7 -2,4 6,0
    Vklady s výpovědní lhůtou 4,4 8,8 10,3 10,7 10,7 10,4
    Repo operace -11,0 -37,4 -46,7 -46,1 27,0 0,7
M2 6,3 4,8 5,1 4,8 4,6 100,0
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Zpomalení peněžního agregátu M2 bylo v srpnu stejně jako od počátku letošního roku  
spojeno se stagnací dynamiky vkladů nefinančních podniků (2,6 % v srpnu). Uvedený vývoj 
byl ovlivňován poklesem hospodářského výsledku podniků před zdaněním zaznamenaným ve 
2. čtvrtletí letošního roku. Rovněž pokračovalo zpomalování růstu vkladů domácností  
(4,4 % v srpnu) ve všech složkách – u jednodenních vkladů, vkladů s dohodnutou splatností  
i u vkladů s výpovědní lhůtou. To bylo v souladu s nižším růstem hrubého disponibilního 
důchodu a poklesem míry úspor při mírném urychlení růstu spotřebních výdajů ve 2. čtvrtletí 
letošního roku. Zpomalení peněžního agregátu M2 lze z hlediska protipoložek vysvětlit 
zejména pokračujícím prohlubováním záporné roční míry růstu čistého úvěru vládě (-68,7 % 
v srpnu), které je jen zčásti kompenzováno zvýšením roční míry růstu čistých zahraničních 
aktiv (zejména z titulu přílivu přímých zahraničních investic a prodeje vládních eurových 
bondů; 20,7 % v srpnu). Roční míra růstu úvěrů podnikům a domácnostem se dále urychlila 
na 21,1 %. 
 
Dynamika peněžního agregátu M1 se v srpnu zpomalila o 1,2 p.b. na 6,4 %. Vývoj byl 
ovlivněn vysokou základnou loňského roku. Podíl peněžního agregátu M1 na M2 opět vzrostl 
a dosáhl úrovně 53,5 %. Tato historicky nejvyšší úroveň dokládá vysokou poptávku 
ekonomických subjektů po likvidních penězích ovlivněnou mírně uvolněnou úrokovou 
složkou měnových podmínek a nízkou hladinou nominálních úrokových sazeb. Růst  
kvazi-peněz se v srpnu naopak urychlil na 2,6 %. Dynamika u vkladů s výpovědní lhůtou 
zůstala na relativně vysoké úrovni 10,7 %, naproti tomu u vkladů s dohodnutou splatností 
byla téměř nulová. Další pokles byl zaznamenán u neobchodovatelných cenných papírů, do 
kterých podniky v minulosti ukládaly dočasně volné finanční zdroje.  

                                                           
1   Zpomalování růstu nominálního HDP v období zrychlování růstu reálného HDP souvisí s razantním poklesem  

růstu deflátoru HDP (z 3,4 % ve 3.Q04 na 0,2 % ve 2.Q05). 
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Úvěry 
 
V srpnu pokračoval růst úvěrů podnikům a domácnostem. Jejich meziroční přírůstek se zvýšil 
na 19,6 %. Po zohlednění kurzových a ostatních vlivů byl růst úvěrů ještě výraznější (roční 
míra růstu činila 21,1 %). Vývoj úvěrů byl podporován přetrvávající nízkou hladinou 
úrokových sazeb, která dosáhla v průměru u nových úvěrů 5,3 %, z toho u podniků 
meziměsíčně poklesla o 0,1 p.b. na 3,6 % a u domácností o 0,4 p.b. na 11,1 %. 
 

Meziroční přírůstky úvěrů podnikům                 Celková úroková sazba 
z nových úvěrů 

a domácnostem (průměry za čtvrtletí,                    a 1R PRIBOR (v %) 
stavy ke konci měsíců, v %)  

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     

IV/04 I/05 II/05  7/05  8/05  8/05
Nefinanční podniky 8,0 9,4 11,4 12,7 14,1 51,3
    Úvěry do 1 roku 2,3 2,9 7,3 13,8 15,3 20,7
    Úvěry od 1 roku do 5 let 17,1 14,8 19,1 14,5 14,1 13,0
    Úvěry nad 5 let 9,1 13,9 11,0 10,1 12,8 17,6
Domácnosti 32,7 31,5 32,6 33,3 33,4 36,9
    Spotřebitelské úvěry 23,9 24,9 31,1 31,2 32,7 7,8
    Úvěry na bydlení 35,3 32,7 34,6 36,1 36,0 25,1
    Ostatní 34,9 37,2 23,5 21,9 20,2 4,0
Finanční neměn. instituce -5,7 1,6 1,7 5,3 7,5 11,8
Úvěry celkem 12,9 15,1 16,7 18,4 19,6 100,0

0

1

2

3

4

5

6

7

 1/04  4/04  7/04  10/04  1/05  4/05  7/05

Celková úroková sazba z nových úvěrů
1R PRIBOR 

 
 

Růst úvěrů nefinančním podnikům se v srpnu urychlil o 1,4 p.b. na 14,1 %. Rostly úvěry 
domácím i zahraničním podnikům, přičemž tempo růstu úvěrů bylo významnější u podniků 
pod zahraniční kontrolou (18,3 % u podniků pod zahraniční kontrolou oproti 12,5 %  
u domácích podniků). Uvedený vývoj byl vedle nízké úrokové sazby ovlivněn i změnou 
struktury finančních zdrojů podniků. Ve 2. čtvrtletí se zpomalil růst vlastních zdrojů podniků, 
a to vlivem poklesu hospodářského výsledku před zdaněním, a naopak se urychlila dynamika 
cizích zdrojů. Ve struktuře cizích zdrojů se od loňského roku snižovalo čerpání úvěrů ze 
zahraničí (viz graf Roční toky úvěrů podnikům ze zahraničí a z tuzemska). Nižší růst úvěrů ze 
zahraničí se projevoval zejména u podniků pod zahraniční kontrolou, které v minulosti 
využívaly především tento zdroj financování.   
 
V srpnu se zvýšil růst krátkodobých a dlouhodobých úvěrů. Tento vývoj byl patrný 
zejména u podniků pod zahraniční kontrolou, u domácích podniků se urychlil jen růst 
dlouhodobých úvěrů. Od počátku roku se krátkodobé úvěry zvyšovaly u obou typů podniků  
a jejich tempo růstu bylo celkově vyšší než u střednědobých a dlouhodobých úvěrů. Vývoj 
krátkodobých úvěrů byl ovlivněn nízkou hladinou úrokových sazeb a tím snahou podniků 
financovat provozní potřeby z cizích zdrojů.  
 
Z hlediska odvětvové struktury úvěrů se v srpnu nejvíce zvýšily úvěry určené k financování 
služeb, tj. do obchodu, prodeje, údržby, oprav (na 21,2 %) a dále v menší míře úvěry 
zpracovatelskému průmyslu (zejména do odvětví výroby a oprav strojů na 27,7 %). Tato 
odvětví měla rovněž rozhodující podíl na tvorbě HDP ve 2. čtvrtletí letošního roku. Růst 
úvěrů na výrobu dopravních prostředků zůstal na vysoké úrovni, i když se v srpnu mírně 
zpomalil (na 139,5 %). Tempo růstu úvěrů na pronájem strojů a zařízení se v srpnu dále 
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snížilo. Obdobný vývoj byl u úvěrů poskytovaných institucím finančního zprostředkování, 
zahrnujících mimo jiné i finanční leasing. To souviselo s nižším zájmem o využití leasingu při 
nákupu aut ve srovnání s úvěry. 
 

Roční toky úvěrů podnikům ze           Úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním                     
zahraničí a z tuzemska                         podnikům  
(v mld. Kč)                                              (v %) 

Změna úrokové 
sazby v srpnu 
2005 proti 
předchozím 
obdobím v p.b.

 5/05  6/05  7/05  8/05  5/05  6/05  7/05

Úvěry nefin. podnikům celkem 4,0 3,8 3,7 3,6 -0,4 -0,2 -0,1
Kontokorentní a podobné úvěry 4,7 4,4 4,5 4,3 -0,4 -0,1 -0,2
Úvěry do 30 mil. Kč 4,6 4,3 4,3 4,2 -0,4 -0,1 -0,1
   s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 4,5 4,1 4,3 4,0 -0,5 -0,1 -0,3
   s fixací od 1 roku do 5 let 4,5 4,4 3,9 4,4 -0,1 0,0 0,5
   s fixací nad 5 let 5,2 4,8 4,8 5,1 -0,1 0,3 0,3
Úvěry nad 30 mil. Kč 2,9 2,9 2,6 2,8 -0,1 -0,1 0,2
   s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 2,8 2,8 2,6 2,7 -0,1 -0,1 0,1
   s fixací od 1 roku do 5 let 3,4 4,0 3,1 3,3 -0,1 -0,7 0,2
   s fixací nad 5 let 4,0 3,5 2,7 4,3 0,3 0,8 1,6
1R PRIBOR 1,8 1,8 1,8 1,9 0,1 0,1 0,1
Výnos 3R IRS 2,3 2,2 2,3 2,3 0,0 0,1 0,0
Výnos 5R IRS 2,8 2,6 2,7 2,7 -0,1 0,1 0,0

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I/04 II III IV I/05 II

Úvěry ze zahraničí Úvěry z tuzemska

 
 

Meziroční přírůstek úvěrů domácnostem se v srpnu mírně zvýšil o 0,1 p.b. na 33,4 %. Růst 
úvěrů na bydlení se udržoval na vysoké úrovni 36 %. Dynamika spotřebitelských úvěrů se 
v srpnu urychlila na 32,7 %. Zvýšení absolutního objemu úvěrů bylo od počátku roku vyšší  
u úvěrů na bydlení. Úvěry od měnových finančních institucí měly v letošním roce rozhodující  
podíl na zadluženosti domácností (zhruba 90 %). Projevovala se zde zejména poptávka 
domácností po hypotékách a relativně příznivé podmínky na trhu nemovitostí. Podíl ostatních 
finančních institucí byl nadále méně významný, obdobně jako v eurozóně. Zadluženost 
domácností vyjádřená podílem celkových úvěrů a finančních pasiv na hrubém disponibilním 
důchodu se ve 2. čtvrtletí dále zvýšila. Podíl finančních pasiv na finančních aktivech vzrostl 
na 36,6 %. Podíl finančních pasiv domácností na HDP se ve 2. čtvrtletí zvýšil na cca 26 % 
(v eurozóně činí odpovídající údaj zhruba 56 %). Dluhové zatížení domácností bylo nadále 
pozitivně ovlivňováno nízkou hladinou úrokových sazeb a skutečností, že převážná většina 
dluhu má dlouhodobý charakter s fixní úrokovou sazbou.  
 
Ve vývoji celkové úrokové sazby z  nových úvěrů vstupující do makroekonomické 
prognózy se v srpnu nadále mírně zvýšil příspěvek nových úvěrů domácnostem, zatímco 
příspěvek podniků klesl. Celková úroková sazba z nových úvěrů oproti 2. čtvrtletí poklesla  
o 0,3 p.b. na 5,3 %. Spread mezi úrokovou sazbou z nových úvěrů a 1R PRIBOR jako 
referenční sazby (cca 90 % nových úvěrů má úrokovou sazbu s fixací do 1 roku) se v srpnu 
mírně snížil na 3,4 p.b. a oproti 2. čtvrtletí poklesl o 0,2 p.b. Od počátku roku byl však pokles 
úrokové sazby z nových úvěrů pomalejší oproti 1R PRIBOR o 0,3 p.b. Projevovalo se zde 
mimo jiné zvýšení příspěvku nových úvěrů domácnostem vyznačujících se vyšší úrokovou 
sazbou a očekávaná konjunktura hospodářského cyklu, kdy banky obvykle zvyšují marže.  
 
Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům se v srpnu dále snížila. Pokles byl 
zaznamenán u úrokové sazby z nových kontokorentních úvěrů a úvěrů s objemem do  
30 mil. Kč (viz tabulka Úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům), což bylo 
spojeno se zvýšením nových úvěrů u obou uvedených kategorií. Úrokové sazby z nových 
úvěrů se v ČR postupně přiblížily úrovni sazeb v eurozóně, což podporuje čerpání úvěrů  
u tuzemských měnových finančních institucí při nižším čerpání úvěrů ze zahraničí. Rozdíl 
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sazeb z úvěrů s objemem do 30 mil. Kč s fixací do 1 roku (resp. s objemem nad 30 mil. Kč 
s roční fixací) v ČR a eurozóně činil cca 0,8 p.b. (resp. 0 p.b.) na počátku loňského roku a cca 
0,2 p.b. (resp. -0,1 p.b.) na začátku letošního roku.  
 
Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem se v srpnu snížila na 11,1 %. Nejvýraznější 
pokles byl u úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů, a to při současném zvýšení objemu 
nových spotřebitelských úvěrů. Úroková sazba z nových kontokorentních úvěrů stagnovala. 
Sazba z úvěrů na bydlení si nadále udržela nízkou úroveň 4,4 % a podporovala další zvýšení 
růstu nových úvěrů na bydlení. Snižovala se u všech fixací s výjimkou fixace do 1 roku. 
Spready mezi úrokovou sazbou z nových úvěrů na bydlení (oproti 5R IRS) a spotřebitelských 
úvěrů (oproti 3M PRIBOR) se v srpnu dále snížily o 0,1 p.b. na 1,6 p.b. a o 0,4 p.b. na  
11,3 p.b. Naopak pokračoval růst spreadu u úrokové sazby z nových kontokorentních úvěrů  
a 3M PRIBOR zaznamenaný od poloviny loňského roku, a to o 0,1 p.b. na 13,5 p.b.  
 

Úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem (v %) 
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Příloha 5 – Nákladové faktory 
 
Dovozní ceny  
Podle posledních údajů ČSÚ přešly ceny dovozu v závěru druhého a na počátku třetího 
čtvrtletí ze slabých meziročních poklesů cen v jejich mírný meziroční růst (1,7 % v červenci), 
který opět oslabil na 0,2 % v srpnu. Oživení meziročního růstu dovozních cen na přelomu  
2. a 3. čtvrtletí bylo zapříčiněno téměř výhradně výrazným zvýšením cen nerostných paliv na 
světových trzích. Jejich ceny dosahovaly ve druhém i třetím čtvrtletí rekordních hodnot  
a rovněž v meziročním vyjádření byl vykázán výrazný meziroční růst přes 50 %. Vliv 
vysokých cen ropy a zemního plynu byl sice  částečně kompenzován posílením koruny vůči 
USD (v srpnu o -7,7 %), nicméně i tak ceny nerostných paliv v červnu až srpnu 2005 téměř 
zdvojnásobily svůj meziroční růst. Kladný příspěvek této skupiny dovozních cen pak v období 
červen – srpen převážil záporný růst ostatních skupin dovozních cen bez energií, surovin  
a polotovarů (viz graf). 
 
Podobně jako v první polovině roku 2005 i ve třetím čtvrtletí výrazně klesaly ceny dovozu ve 
skupinách výrobků s vyšší přidanou hodnotou, zejména váhově nejvýznamnější stroje  
a dopravní prostředky a různé průmyslové výrobky. Meziroční pokles dovozních cen v těchto 
skupinách  dosahoval poměrně vysokých hodnot a byl především důsledkem souběhu nízkých 
cen těchto komodit v zemích našich hlavních obchodních partnerů a pokračujícího výrazného 
meziročního zhodnocení kurzu koruny k euru i USD. Částečně se na snížení dovozních cen  
v roce 2005 podílely rovněž chemikálie a příbuzné výrobky, potraviny a rostlinné oleje, 
jejichž ceny v průběhu celého roku 2004 vykazovaly meziroční růst.  
 
Dovozní ceny ostatních (tj. neenergetických) surovin a potravin na světových trzích však 
nadále podle Indexu světových cen ČSÚ v meziročním srovnání rostly a to jak u cen kovů 
(mzr. v srpnu o 12,1 %), tak i u cen ostatních sledovaných surovin a potravin (mzr. v srpnu  
o 3,9 %). Obdobně jako u cen energetických surovin byl i zde růst cen na světových trzích 
kompenzován posílením koruny vůči USD i euru, takže růst korunových cen dovozu do ČR 
byl za sledované období velmi slabý. Vývoj světových cen ostatních surovin a potravin 
dovážených do ČR byl v souhrnu poměrně diferencovaný, celkově však převažovaly 
komodity s klesajícími cenami.     
 
Struktura mzr. růstu dovozních cen (v p.b., resp. v %) 
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Ceny průmyslových výrobců  
Trend zpomalování meziročního růstu cen průmyslových výrobců započatý ve druhé polovině 
roku 2004 pokračoval i ve třetím čtvrtletí 2005, když se růst cen snížil v září na 1,0 % oproti 
červnovým 2,7 %. Za tímto poklesem však stojí diferenciovaný vývoj. Vyšší cenový růst byl 
zaznamenán v odvětvích spojených s těžbou surovin a výrobou energií. V odvětvích s vyšším 
podílem sofistikovaných výrobků nacházejících se na konci výrobkové vertikály naopak 
přetrvával pouze mírný růst nebo i meziroční pokles cen.  
 
Obdobně jako v předchozích obdobích se na zmírnění růstu cen průmyslových výrobců 
nejvýrazněji podílely ceny v odvětví primárního zpracování kovů. Ty s poměrně krátkým 
zpožděním reagovaly na rychlé zpomalení růstu světových cen kovů  a posílení koruny a tedy 
pokles dovozních cen v tomto segmentu. V září 2005 se meziroční růst cen výrobců 
základních kovů, hutních a kovodělných výrobků oproti konci předchozího čtvrtletí snížil  
o 7,9 procentního bodů na -4,1 % a podílel se tak ve sledovaném období přibližně z 80 % na 
celkovém snížení tempa růstu cen průmyslových výrobců (viz graf).      
 
Na zvolnění růstu cen průmyslových výrobců se paradoxně ve třetím čtvrtletí 2005 (vyjma 
září) podílela dílčím způsobem odvětví zabývající se primárním zpracováním ropy  
a koksárenství. A to přestože ceny dovozu energetických surovin v první polovině roku 2005 
vzrostly a počínaje závěrem druhého čtvrtletí se tento růst dále výrazně zvyšoval. V tomto 
případě šlo zřejmě o protisměrný vývoj v odvětví koksárenství, kde se ceny v návaznosti na 
snižující se ceny kovů a výrobků rovněž snižovaly, a v rafinérském průmyslu, kde naopak 
došlo k růstu cen. 
 
V důsledku výrazně vysokého meziročního poklesu cen rostlinných produktů domácích 
prvovýrobců se postupně prohluboval meziroční pokles cen v potravinářském průmyslu  
(-2,3 % v září). Rovněž i v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu přetrvával 
meziroční pokles cen, který se ve sledovaném období rovněž dále mírně  prohluboval. Pouze 
v odvětvích nezahrnovaných do zpracovatelského průmyslu dosavadní výrazný cenový růst 
pokračoval ve třetím čtvrtletí téměř nezměněnými tempy ve srovnání s předcházejícími 
obdobími. V odvětví výroby elektřiny, plynu a vody ceny výrobců v září meziročně vzrostly 
vlivem nárůstu cen silové elektřiny pro podnikovou sféru o 7,4 %, což byla stejná hodnota 
jako v závěru druhého čtvrtletí. Ještě výraznější cenový růst byl zaznamenán v odvětví 
dobývání nerostných surovin v důsledku zvýšení cen uhlí, kde došlo ve třetím čtvrtletí pouze  
k zanedbatelnému snížení jejich meziročního růstu (z 18,2 % v červnu na 17,8 % v září).  
 
Struktura meziročního růstu cen průmyslových výrobců (v p.b., resp. v %) 
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Ceny zemědělských výrobců  
Ceny zemědělských výrobců i ve třetím čtvrtletí 2005 opět výrazně meziročně klesaly  
(v srpnu -6,7 % oproti -9,2 % v červnu). Na tomto vývoji se obdobně jako v několika 
předchozích čtvrtletích podílely rostlinné produkty, jejichž ceny zaznamenaly od prosince 
2004 do dubna 2005 výrazné prohloubení meziročního poklesu na nejnižší úroveň od roku 
1992 (meziroční pokles o 44,8 % v dubnu). Jejich meziroční pokles se sice od té doby 
znatelně snížil (na -15,2 % v září), přesto byl i nadále výrazný. Snížení meziročního růstu cen 
v této skupině počínaje květnem bylo do značné míry dáno vlivem srovnávací základny. 
Samotný okamžitý růst cenové hladiny produktů rostlinné výroby byl v posledních měsících 
pouze mírný a netýkal se obilovin, které se na poklesu cen v této skupině podílejí rozhodující 
měrou. 
 
Hlavní příčinou tak nízkých cen zejména u obilovin byly rekordní výsledky sklizně roku 
2004, které změnily poměr mezi poptávkou a nabídkou na trhu agrárních komodit. Ani ve 
třetím čtvrtletí 2005 nedošlo k takovému odčerpání přebytků z domácího trhu, které by před 
nastávající sklizní vedlo k oživení rekordně nízkých domácích cen nacházejících se u obilovin 
cca 15 % pod intervenční cenou EU. Navíc sklizeň v roce 2005 byla podle předběžných 
šetření ČSÚ sice nižší než v roce 2004, avšak ve srovnání s vývojem za posledních cca 15 let 
lze její výsledky označit za nadprůměrné. Dalším faktorem bylo meziroční posilování kurzu 
CZK/EUR od listopadu 2004, které snižovalo hladinu intervenčních cen EU u obilovin  
a současně zlevňovalo dovozy potravin na domácí trh. Kurz zřejmě přispěl ve třetím čtvrtletí 
k cenovému poklesu u dalších položek, zejména u ovoce a brambor.  
 
Vývoj cen váhově významnějších živočišných produktů ve druhém i třetím čtvrtletí 2005 
odrážel odeznívání jednorázového vlivu přistoupení ČR do EU, kdy se skokově zlepšily 
možnosti vývozu živočišných produktů do zemí EU. Jejich poměrně výrazný cenový růst  
z počátku letošního roku byl ve druhém čtvrtletí vystřídán rychlým zpomalením cenového 
růstu na 2,4 % v červnu a v září již byl vykázán meziroční pokles o 2,2 %.        
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Příloha 6 – Platební bilance 
 
Běžný účet 
 
Za leden až srpen 2005 dosáhla obchodní bilance přebytku 41,3 mld. Kč a meziročně se 
zlepšila o 59,0 mld. Kč. Její zlepšení bylo zcela důsledkem příznivého vývoje ve fyzickém 
objemu. Dopad cenového vlivu byl naopak mírně záporný.  
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance          Faktory mzr. změny celkového salda za leden – srpen 2005  
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V samotném srpnu 2005 skončila obchodní bilance schodkem 1,9 mld. Kč (predikce ze  
7. situační zprávy předpokládala schodek ve výši 1 mld. Kč), což v meziročním srovnání 
představuje jeho mírné snížení (o 1,4 mld. Kč). Vývoj v srpnu ovlivnil zejména mimořádný 
dovoz stíhaček Gripen ve výši téměř 6 mld. Kč. Z hlediska zbožové struktury však došlo  
i přesto k nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení salda ve skupině strojů a dopravních 
prostředků (zvýšení přebytku o 3,3 mld. Kč). K prohloubení celkového schodku naopak 
nejvíce působilo meziroční zvýšení schodku minerálních paliv (o 4,2 mld. Kč).  
 
Za celý rok 2005 předpokládáme přebytek obchodní bilance ve výši cca 50 mld. Kč při jejím 
meziročním zlepšení o cca 76 mld. Kč. Pro rok 2006 očekáváme přebytek na úrovni cca  
65 mld. Kč. Pro vývoj obchodní bilance budou stejně jako v předchozím roce nadále určující 
pozitivní změny na nabídkové straně, především ve strojírenských a elektrotechnických 
oborech, hlavně v důsledku pokračujících přesunů výrob ze zahraničí do ČR. K růstu 
přebytku od počátku druhého pololetí letošního roku rovněž přispívá náběh exportní kapacity 
automobilky TPCA v Kolíně. Přebytek skupiny strojů dosáhne v roce 2005 nejméně  
215 mld. Kč a v roce 2006 se dále zvýší. Očekáváme, že celoroční zvýšení přebytku strojů 
dosáhne v roce 2005 cca 80 mld. Kč i přes jednorázové dovozy stíhaček Jas-Gripen  
(o celkové hodnotě 10,3 mld. Kč) a vrtulníků v rámci deblokace dlouhodobých aktiv v Rusku 
(v celkové výši 5,3 mld. Kč). Nejzávažnějším korigujícím faktorem celkových přebytků jsou 
v obou letech vysoké ceny ropy a zemního plynu a s tím spojený růst schodku minerálních 
paliv. Na základě RS10 by měla skupina minerálních paliv v letošním a příštím roce 
dosáhnout rekordní výše schodku 107, resp. 121 mld. Kč. Dopad ostatních faktorů na vývoj 
celkového salda je již méně významný.  
 
Oproti predikci ze 7. SZ se v souhrnu předpokládá, že saldo obchodní bilance bude v roce 
2005 mírně příznivější (cca o 5 mld. Kč v důsledku revize 1. čtvrtletí). Predikce pro rok 2006 
zůstává v platnosti a reflektuje již jen mírné strukturální změny (spojené s růstem vývozu  
i s nahrazováním kooperačních dovozů tuzemskými dodávkami) při poněkud vyšší růstové 
dynamice domácí poptávky. Pokud se však razance strukturálních změn ještě v roce 2006 
významněji nezmírní, lze očekávat přebytek obchodní bilance i výrazně vyšší (až  
o 30 mld. Kč).  
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Přebytek bilance služeb předpokládáme v letech 2005 a 2006 nadále na úrovni cca 15, resp. 
20 mld. Kč, což představuje oproti roku 2004 (12,5 mld. Kč) jeho mírné zvýšení. Růst 
přebytku se očekává především v důsledku pokračujícího nárůstu přebytku bilance dopravy 
(vlivem rychlejšího růstu příjmů), zatímco zvýšení přebytku bilance cestovního ruchu bude 
jen velmi mírné. V případě bilance ostatních služeb očekáváme ještě prohlubování schodku 
vlivem rychlejšího růstu jejích výdajů. Negativní příspěvek ostatních služeb k celkové bilanci 
by se však měl postupně v důsledku přílivu zahraničního kapitálu do služeb a zrychlení růstu 
příjmů snižovat. Ještě letos by mohlo ke zvýšení příjmů ostatních služeb přispět zahájení 
prodejů emisních certifikátů českých firem nerezidentům, předpokládané v posledním čtvrtletí 
roku, které predikce prozatím neuvažuje a jehož pozitivní dopad do salda bilance služeb by 
mohl činit až 5 mld. Kč ročně.           
 
Bilance výnosů dosáhla za osm měsíců letošního roku schodku 99,0 mld. Kč a meziročně se 
prakticky nezměnila (zvýšení schodku o 0,2 mld. Kč). Ve struktuře celkového salda došlo 
k mírnému meziročnímu zvýšení schodku bilance náhrad zaměstnancům, které však bylo 
téměř kompenzováno růstem přebytku bilance výnosů z ostatních investic. Na celkovém 
schodku se přitom z rozhodující části nadále podílela bilance výnosů z přímých investic  
(-88,8 mld. Kč). 
 
Bilance výnosů (roční úhrn, mld. Kč)                                Bilance výnosů – složky (roční úhrn, mld. Kč) 
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Odliv výnosů z přímých zahraničních investic přitom představoval za osm měsíců 2005  
92,5 mld. Kč. Poměr reinvestovaných zisků k repatriovaným dividendám dosáhl v roce 2003 
přibližně hodnoty 50:50 a stejným podílem skončil podle předběžných propočtů také v roce 
2004. Dosavadní vývoj v roce 2005 nicméně ukazuje, že se vyvíjí příznivěji ve prospěch 
reinvestovaného zisku. Schodek celkové bilance výnosů je v roce 2005 nadále odhadován na  
155 mld. Kč a v roce 2006 na 170 mld. Kč. Z těchto prognózovaných deficitů ovšem 
významnou část představuje hodnota jen evidenčního reinvestovaného zisku, která činí v roce 
2005 80 mld. Kč a v roce 2006 se dále zvyšuje na 90 mld. Kč.  
 
Predikce běžných převodů nadále předpokládá v letech 2005 a 2006 nárůst jejich přebytků 
oproti roku 2004 (6,1 mld. Kč) na úroveň cca 20 mld. Kč, a to vlivem zvýšených příjmů 
v souvislosti s jednorázovými úhradami slovenského dluhu ČSOB (celkem 20 mld. Kč). První 
splátka byla již realizována v 1. čtvrtletí letošního roku; druhá splátka se očekává počátkem 
příštího roku.  
 
Ve srovnání s predikcí ze 7. situační zprávy dochází v roce 2005 ke snížení schodku běžného 
účtu vlivem přehodnocení vývoje obchodní bilance na -70 mld. Kč, tj. o 5 mld. Kč. Výše 
schodku na rok 2006 (-65 mld. Kč) se nemění. Podíl běžného účtu na HDP předpokládáme 
v roce 2005 na úrovni cca -2,4 % a v roce 2006 cca -2,1 %.      
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Finanční účet 
 
Predikce přebytku přímých investic se v roce 2005 zvyšuje o 7 mld. Kč na 207 mld. Kč. 
Predikce přílivu přímých zahraničních investic byla zvýšena o 15 mld. Kč (na 227 mld. Kč)  
z titulu zvýšení odhadu reinvestovaného zisku na úkor dividend. Prognóza přílivu kapitálu ze 
zahraničí se nemění. Vyšší prodeje majetku nerezidentům (z titulu doplatku PKN Orlen státu 
za Unipetrol ve výši 1,6 mld. Kč a prodej 50% podílu televize Prima švédské MTG za cca  
3 mld. Kč) budou kompenzovány nákupem více než 10% podílu v Zentivě Českou 
pojišťovnou od amerických fondů Wartburg Pincus. Prognóza odlivu přímých investic na rok 
2005 se zvyšuje o 8 mld. Kč na 20 mld. Kč (důsledek investice Glaverbelu v Rusku a odkupu 
rumunské továrny na léčiva Sicomed Zentivou). Na rok 2006 byl zvýšen odhad přílivu 
přímých zahraničních investic o 20 mld. Kč na 115 mld. Kč z titulu zvýšení odhadu 
reinvestovaného zisku o 10 mld. Kč, dále rozhodnutí vlády o privatizaci Aera Vodochody  
(8 mld. Kč) a pravděpodobného získání investice korejské automobilky Hyundai (2 mld. Kč). 
Odliv zůstává nezměněn na úrovni 10 mld. Kč. Predikce přebytku přímých investic se tak 
v roce 2006 zvyšuje o 20 mld. Kč na 105 mld. Kč. 
 
Hodnota celkového přílivu přímých zahraničních investic je více či méně ovlivňována dezinvesticemi 
(jejich zpětným odlivem), vykazovanými v rámci základního kapitálu. V období od roku 2002 do  
1. pololetí 2005 snížily dezinvestice vykazovaný příliv přímých zahraničních investic v průměru  
o jednu pětinu (20,9 %). Měřeno přímo k základnímu kapitálu, dezinvestice snižovaly jeho hodnotu 
v průměru o téměř třetinu (31,0 %). Uvedené propočty jsou však výrazně ovlivněny zvýšenými 
dezinvesticemi v roce 2003, kdy převýšily 80 mld. Kč a téměř ze dvou třetin se na nich podílel jediný 
subjekt (Telecom). Podrobnější seznam firem ukazuje, že vyšší objemy dezinvestic jsou vesměs 
realizovány většími firmami se solidními ekonomickými výsledky. Dezinvestice lze tak v rozhodující 
míře považovat za skrytou formu transferu zisku spojenou se snížením základního kapitálu firem.  
         
   Příliv přímých zahraničních investic do ČR, mld. Kč             Příliv základního kapitálu do ČR, 
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Pozn.: Údaje za rok 2004 a 1. pololetí 2005 jsou předběžné. 
 

Predikce čistého odlivu portfoliových investic se pro rok 2005 nemění (-50 mld. Kč). Mírně 
se však snižují obraty a roste váha dluhového kapitálu na čistém odlivu. V roce 2006 se 
očekávaný čistý odliv portfoliových investic zvyšuje  o 10 mld. Kč na 60 mld. Kč v důsledku 
růstu záporného úrokového diferenciálu koruny vůči dolaru až na 2,5 p.b. Tato prognóza je 
konstruována za předpokladu neměnnosti sazeb v ČR a eurozóně. 1 
 

                                                           
1  V případě, že by došlo v souladu s modelovou prognózou, k výrazně vyššímu růstu sazeb v tuzemsku než 

v eurozóně a mírně záporný úrokový diferenciál se změnil na výrazně kladný (+1,25 p.b.) znamenalo by to 
radikální obrat v tocích portfoliových investic (nahrazení odlivu přílivem) s odhadovaným dopadem do 
platební bilance v rozsahu do 100 mld. Kč.  
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V případě ostatních investic se predikce čistého čerpání úvěrů podnikovým sektorem pro 
roky 2005 a 2006 nemění (v obou letech 20 mld. Kč).2 U vládního sektoru se predikce 
očekávaného čerpání zdrojů zvyšuje v roce 2005 o 15 mld. Kč na 35 mld. Kč (v důsledku 
vyššího čerpání úvěrů od EIB, vyšších deblokací a poskytnutí úvěru na nákup stíhaček  
Jas-Gripen). V roce 2006 se pak čerpání zdrojů vládním sektorem zvyšuje o 5 mld. Kč na  
20 mld. Kč (očekávání vyššího čerpání úvěrů od EIB).  
 
Ve srovnání s predikcí finančního účtu ze 7. situační zprávy dochází v letech 2005 a 2006 
vlivem přehodnocení vývoje přímých investic a ostatních investic vládního sektoru ke zvýšení 
jeho přebytku (bez ostatních investic bankovního sektoru a finančních derivátů) v roce 2005 
na 212 mld. Kč, tj. o 22 mld. Kč a v roce 2006 na 85 mld. Kč, tj. o 15 mld. Kč. Celkový 
fundamentální přebytek platební bilance (bez operací bankovního sektoru a finančních 
derivátů) se v roce 2005 zvyšuje o 27 mld. Kč na 36 mld. Kč a v roce 2006 zvyšuje  
o 15 mld. Kč na 27 mld. Kč. Rizika výraznější korekce dosavadního trendu ve vývoji kurzu 
koruny nejsou z predikce patrná. Případné naplnění optimistického scénáře v oblasti obchodní 
bilance (+30 mld. v roce 2006) by, za jinak nezměněných podmínek vedlo k obnovení tlaků 
na apreciaci koruny. Naplnění předpokladů modelové prognózy v oblasti silného růstu 
domácích sazeb by vedlo k již zmíněnému obratu v tocích portfoliových investic, zvýšenému 
čerpání úvěrů ze zahraničí podnikovým sektorem a v důsledku toho ke vzniku značného 
převisu nabídky deviz nad poptávkou a k prudkému posílení koruny.  
 
Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za srpen 2005 skončil běžný účet 
schodkem ve výši 9,0 mld. Kč a meziročně se snížil o 9,4 mld. Kč. Byl výrazně ovlivněn 
schodkem bilance výnosů ve výši -8,3 mld. Kč (zejména vliv reinvestovaného zisku). 
Finanční účet (bez vlivu změny devizových rezerv) vykázal přebytek 13,2 mld. Kč, přičemž 
byl ovlivněn zejména přílivem přímých zahraničních investic ve formě reinvestovaného zisku 
a čerpáním úvěru na pronájem stíhaček sektorem vlády.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  V případě již zmíněné změny úrokového diferenciálu lze očekávat růst zájmu rezidentů o čerpání úvěrů ze 

zahraničí. Toto zvýšení odhadujeme v současnosti na cca 20 mld. Kč. 
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Prognóza platební bilance

mld. Kč 1999 2000 2001 2002 2003 2004  p.2005  p.2006
A. Běžný účet -50.6 -104.9 -124.5 -136.4 -160.6 -143.3 -70.0 -65.0
   Obchodní bilance -65.8 -120.8 -116.7 -71.3 -69.8 -22.3 50.0 65.0
              Vývoz 908.8 1 121.1 1 269.6 1254.4 1370.9 1713.7 1850.0 2040.0
              Dovoz 974.6 1 241.9 1 386.3 1325.7 1440.7 1736.0 1800.0 1975.0

   Bilance služeb 41.5 54.6 58.0 21.9 13.2 12.5 15.0 20.0
        Příjmy 243.9 264.8 269.7 231.1 219.2 248.4 263.0 285.0
             Doprava 53.5 53.7 57.5 56.6 60.6 72.3 79.0 87.0
             Cestovní ruch 109.1 115.1 118.1 96.3 100.3 107.1 110.0 115.0
             Ostatní služby 81.2 96.0 94.1 78.3 58.3 69.0 74.0 83.0
        Výdaje 202.3 210.2 211.7 209.3 205.9 236.0 248.0 265.0
             Doprava 27.1 27.5 30.6 29.3 33.7 38.6 40.0 43.0
             Cestovní ruch 51.8 49.4 52.8 51.5 54.4 58.4 60.0 63.0
             Ostatní služby 123.5 133.3 128.3 128.4 117.8 139.0 148.0 159.0

   Bilance výnosů -46.7 -53.0 -83.5 -115.6 -119.9 -139.5 -155.0 -170.0
             Příjmy 64.3 75.4 84.9 66.8 75.5 70.2 90.0 100.0
             Náklady 111.0 128.4 168.4 182.4 195.4 209.7 245.0 270.0

   Běžné převody 20.4 14.4 17.8 28.7 15.8 6.1 20.0 20.0
            Příjmy 45.4 36.6 36.4 46.7 47.0 46.0 65.0 70.0
            Výdaje 25.0 22.2 18.6 18 31.2 39.9 45.0 50.0
B. Kapitálový účet -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -14.0 7.0 7.0
           Příjmy 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 5.6 8.0 8.0
           Výdaje 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 19.6 1.0 1.0
C. Finanční účet 106.6 148 172.8 347.8 157.1 180.9 212.0 85.0
   Přímé investice 215.7 190.8 208.3 270.9 53.5 100.7 207.0 105.0
          V zahraničí -3.1 -1.7 -6.3 -6.8 -5.8 -14.0 -20.0 -10.0
          V České republice 218.8 192.4 214.6 277.7 59.3 114.7 227.0 115.0

   Portfoliové investice -48.3 -68.2 34.9 -46.7 -35.7 62.2 -50.0 -60.0
       Aktiva -65.6 -86.6 4.4 -75.6 -83.9 -61.1 -80.0 -80.0
          Majetkové cenné papíry -49 -44.2 9.4 -7.8 5.6 -27.3 -15.0 -15.0
          Dluhové cenné papíry -16.6 -42.5 -5.0 -67.8 -89.5 -33.8 -65.0 -65.0
       Pasiva 17.3 18.5 30.5 28.9 48.2 123.3 30.0 20.0
         Majetkové cenné papíry 4.4 23.8 23.2 -9.0 30.1 19.6 0.0 10.0
         Dluhové cenné papíry 12.9 -5.4 7.2 37.9 18.0 103.7 30.0 10.0

   Finanční deriváty 0 -1.4 -3.2 -4.3 3.9 -1.5 . .

   Ostatní investice -60.9 26.9 -67.1 127.9 135.5 19.6 55.0 40.0
        vláda -5.5 1.1 1.8 21.6 18.2 32.1 35.0 20.0
        podniky 6.8 24.8 23.6 -9.1 40.4 37.2 20.0 20.0
        bankovní sektor -62.2 1.0 -92.5 115.5 76.8 -49.8 . .
Celkově skupiny A až C 55.9 43.0 48.0 211.3 -3.6 23.6
Prognóza platební bilance bez operací bankovního sektoru 149.0 27.0
Využití privatizačního účtu 83.0 0.0
Zajištění vládních dluhopisů 30.0 0.0
Prognózovaný přebytek, resp. nedostatek deviz na trhu 36.0 27.0  
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Příloha 7 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 
 
A. Vývoj ve třetím čtvrtletí 2005 
 
Ve třetím čtvrtletí 2005 ceny rezidenčních nemovitostí stagnovaly. Výjimku tvořily ceny 
nových bytů na dobrých adresách, které rostly, a ceny starších panelových bytů, které klesaly.  
Naproti tomu ceny pozemků v celé ČR i nadále mírně rostly. Z komerčních nemovitostí 
zaznamenaly nejdynamičtější vývoj s příznivou perspektivou do budoucna logistické a tovární 
areály. 
 
Nabídka rezidenčních nemovitostí je široká a pestrá s dostatečnou konkurencí. 
Poptávka po rezidenčních nemovitostech jako vhodné investici je i nadále výrazně 
motivována nízkými hypotečními sazbami (hodnota hypoindexu 10 hypotečních bank 
v  srpnu činila 3,64 % ve srovnání s 4,66 % v lednu) a rovněž inovacemi v nabídce hypoték 
(prodloužení doby fixací úrokových sazeb až na 30 let, zavedení garantované sazby, 
zjednodušování vyřízení úvěru a zvyšování flexibility nabídky, jako např. možnost 
degresívního a progresivního splácení s vysokou variabilitou, možnost neúčelového využití 
části klasické hypotéky).1  
 
Za první pololetí se zvýšil počet poskytnutých hypoték na 22 855 ve srovnání s 20 690 ve 
srovnatelném loňském období. Hypotéky využívají lidé spíše na nákup dokončovaných 
nebo rozestavěných nemovitostí než na novou výstavbu, která se podle nejnovějších údajů 
ČSÚ za první pololetí 2005 snížila na 17 687 bytů, tedy o 8,7% ve srovnání s prvním 
pololetím 2004 (v Praze poklesla výstavba dokonce o 13 %).2 
 
Podle názoru řady realitních expertů ceny rezidenčních nemovitostí celkově stagnují, 
resp. jejich vývoj je odstupňován v závislosti na lokalitě. Ceny mírně stoupají pouze  
u nových kvalitních bytů na nejlepších adresách, to znamená v centru Prahy a v dalších 
velkých městech, jako je Brno, Hradec Králové či Karlovy Vary. Naopak ceny nových bytů 
ve velkých městech na horších adresách stagnují a ceny starších panelových bytů klesají. 
Tento cenový vývoj souvisí do značné míry se  zesilováním trendu přesunu zájmu od domů na 
okraji Prahy k bytům v rozšířeném centru Prahy a s postupným přechodem příjmově 
nadprůměrných vrstev obyvatelstva z panelových sídlišť do kvalitnějšího bydlení. Je možno 
konstatovat, že v současné době kvalitní a velkoryse řešený byt již dokáže úspěšně 
konkurovat rodinnému domu. Perspektivním a neustále se zhodnocujícím segmentem trhu 
nemovitostí jsou pozemky, jejichž tržní ceny v celé ČR i  nadále rostou (viz následující 
graf): 
 
 
                                                           
1   Např. pro klienty s nižšími příjmy zavedly nově Hypoteční banka a Raiffeisenbank tzv. hypotéky bez doložení 

příjmů (požadují pouze čestné prohlášení o majetku a příjmech, případně notářské zápisy o uznání dluhu) 
s vyšší akontací a vyššími úrokovými sazbami. Modrá pyramida stavební spořitelny nabízí od března 2005 
tzv. hypoúvěr, který kombinuje výhody úvěru ze stavebního spoření a z hypotéky s možností bez 
penalizačních poplatků kdykoli úvěr ze stavebního spoření umořit nebo celý splatit. Některé banky 
v nejbližší době posílí svou prodejní síť (ČSOB a Raiffeisenbank budou nabízet hypotéky rovněž 
prostřednictvím dalších bank), nebo rozšíří alternativní distribuční kanály (externisté Živnostenské banky), 
koncem roku začne nabízet vlastní hypotéky i BAWAG Bank.  

2   Ke zvýšené poptávce po bydlení přispívá i nadále pokračující pokles průměrné velikosti domácnosti, který je  
způsobován nejen růstem podílu domácností důchodců či rozvedených osob, ale i růstem počtu 
jednočlenných domácností mladých lidí, které mohou v budoucnosti tvořit i více než 50 % všech bytových 
domácností, zejména ve městech. 
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Úhrnné indexy cen nemovitostí a indexy cen 
stavebních pozemků
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Trh rezidenčních nemovitostí v ČR je i nadále značně ovlivňován velmi rozdílnou 
ekonomickou úrovní regionů projevující se prohlubujícími se cenovými rozdíly mezi 
jednotlivými regiony. Na tomto názoru se shodli účastníci 4. ročníku mezinárodní odborné 
konference Real Estate Market Autumn 2005, Development v regionech konané dne  
6. 10. 2005. Podle mínění developerů k potřebnému vyrovnání chybí především 
infrastruktura, lepší využívání místních zdrojů i kvalifikace lidských zdrojů. Za největší 
překážku rozvoje bytové výstavby v regionech označili působení komunální sféry, především 
naplnění trhu levnými byty z privatizace, které brání developerům k razantnějšímu vstupu do 
regionů. 
 
Nejvýraznější současnou tendencí je zpomalování doby prodeje bytů, zejména v Praze, 
kde se developeři v poslední době koncentrují spíše na doprodej již postavených bytů než na 
zahajování nových staveb. Zatímco před 4 lety se byty z jednoho projektu prodaly průměrně 
během 6 měsíců, v roce 2004 se prodejní doba prodloužila až na dva roky a dále se ještě 
prodlužuje. Podle názoru realitních odborníků je delší doba prodeje znakem dospívání trhu  
a přibližování se standardu moderních evropských měst.  
 
Podle nejnovější zprávy společnosti Cushman & Wakefield Healey & Baker jsou 
nejrychleji rostoucími segmenty trhu komerčních nemovitostí logistické parky a tovární 
areály s ročním růstem 15 – 20 %, mírou neobsazenosti 1 – 2 % a s výnosností, která se 
svou úrovní ve výši 9 % pohybuje zhruba o 2 procentní body nad výnosností 
kancelářských prostor. V důsledku rychle rostoucí poptávky stoupají ceny pozemků v širším 
okolí Prahy (za posledních 7 měsíců o 10 – 20 %), kde je v současné době ve výstavbě 
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rekordní množství skladových prostor stavěných jednak na zakázku a dopředu výhodně 
pronajatých a jednak stavěných spekulativně. Mezi nájemci zatím stále převažují zahraniční 
společnosti, české firmy se podílejí 20 – 25 % s tendencí k postupnému nárůstu. 
 
 
B.  Prognóza 
 
Na trhu rezidenčních nemovitostí očekávají developeři do budoucna stabilní vývoj se 
stagnujícími, resp. mírně rostoucími cenami a vyrovnávající se poptávkou a nabídkou. 
Vzhledem k ostřejší konkurenci, prodlužování doby potřebné pro prodej bytů a k rostoucím 
nárokům kupujících bude  docházet k zužování ziskové marže pro developery, ke konsolidaci 
trhu a tím i k určité selekci developerů ke kapitálově silným firmám. 
 
Cenový vývoj na trhu nemovitostí může do budoucna ovlivnit i výsledek vyjednávání vlády 
s EU o prodloužení výjimky na DPH ve výši 5 % na stavební práce v bytové výstavbě. 
Názory na vliv tohoto faktoru se velice liší, odhady se pohybují od naprosto minimálního 
vlivu až po růst ve výši 10 % i více, který by se týkal nejen cen nově stavěných nemovitostí, 
ale následně i cen žádaných starších nemovitostí. Podle některých odborníků by případné 
zvýšení sazby DPH mohlo mít na poptávku po bytech dokonce větší vliv než výše 
hypotečních úvěrů. 
 
Kromě čistě ekonomických faktorů bude trh rezidenčních nemovitostí ovlivňován i novými 
zákony. Jedná se o nový návrh zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor, který vláda 
přijala 31.8. a který zřejmě vstoupí v platnost od března roku 2006. Jeho cílem je posílení 
ochrany vlastníků bytů, zjednodušení a zpřehlednění dosavadní právní úpravy a komplexnější 
úprava správy domů a pozemků. Druhým je zákon o podpoře výstavby družstevních bytů, 
který má stimulovat výstavbu družstevních bytů s cenami až o 1/5 nižšími ve srovnání s byty 
ve vlastnictví. 
 
Pro budoucí rozvoj komerčních nemovitostí je určující skutečnost, že Praha, která představuje  
převažující část trhu, je pro zahraniční firmy stále atraktivnější v důsledku kvalifikované  
a levné pracovní síly a příznivé ceny pronájmu kancelářských ploch v porovnání  
s nejvýznamnějšími evropskými městy. Celkově se na trhu komerčních nemovitostí očekává, 
že v nejbližších 3 letech největší poptávku zaznamenají logistické parky vlivem rozšiřování 
maloobchodních řetězců, dodavatelů výpočetní techniky a autodílů. 
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Příloha 8 –  ČR a rozpočet EU  
 
Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v roce 2004 a 2005  
(1. – 3. čtvrtletí) 
 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč
Předvstupní pomoc 156,9 4 877,9 55,6 1 640,6
   PHARE 82,5 2 576,7 46,2 1 360,9
   ISPA 35,8 1 086,8 0,0 0,0
   SAPARD 38,6 1 214,4 9,3 279,7
Zemědělství 90,8 2 813,7 309,0 9 221,1
   tržní opatření 4,7 147,3 39,8 1 185,5
   přímé platby 0,0 0,0 212,0 6 317,3
   rozvoj venkova 86,0 2 666,4 57,2 1 718,3
Strukturální operace 193,4 6 082,9 131,0 3 900,7
   Strukturální fondy 161,6 5 118,5 108,3 3 222,9
   Fond soudržnosti 31,8 964,3 22,7 677,8
Vnitřní politiky 12,2 387,4 6,6 195,7
   přechodná opatření 0,0 0,0 3,4 102,2
   vnitřní politiky - komunitární programy 12,2 387,4 3,2 93,5
Kompenzace 331,3 10 466,5 225,0 6 717,8
Celkové příjmy z rozpočtu EU 784,6 24 628,4 727,0 21 675,9
Finanční nástroj EEA 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterální pomoc Norska 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkové příjmy 784,6 24 628,4 727,0 21 675,9

   tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 61,2 1 910,1 104,3 3 129,6
   zdroj DPH 80,5 2 548,8 98,9 2 974,6
   zdroj HNP 374,7 11 865,3 459,4 13 818,3
   kompenzace Velké Británii 51,8 1 639,0 53,2 1 601,3
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 568,1 17 963,2 715,9 21 523,9
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 216,5 6 665,2 11,2 152,1

Platby Evropské investiční bance 27,7 879,8 27,7 823,3
   podíl na základním kapitálu 7,9 249,4 7,9 233,4
   podíl na rezervách 19,9 630,3 19,9 589,9
Platba Evropské centrální bance 5,7 184,9 0,0 0,0
   podíl na základním kapitálu 5,7 184,9 0,0 0,0
Celkové odvody vůči institucím EU 601,6 19 027,9 743,6 22 347,2

Čistá pozice vůči institucím EU 183,1 5 600,5 -16,6 -671,2

zdroj:  MF, propočet ČNB

2004 leden - září 2005

 
 
V tabulce jsou uvedeny realizované finanční toky mezi rozpočtem Evropské unie a Českou 
republikou podle údajů v platební bilanci za rok 2004 a za tři čtvrtletí roku 2005 podle 
transakcí na účtech hlavních subjektů1 – účty Evropských společenství u ČNB, účty 
Národního fondu MF ČR a účet Ministerstva zemědělství. Komentář k jednotlivým položkám 
se týká roku 2005. 
                                                           
1   Příjmy jsou realizovány z eurového účtu ES vedeného u ČNB a do platební bilance jsou přepočteny kurzem 

použitým pro danou transakci. Odvody vlastních zdrojů jsou realizovány na korunový účet ES v ČNB a do 
platební bilance jsou také zahrnovány v Kč, přepočet do EUR je pouze orientační a je proveden kurzem 
deviza střed v den transakce. 
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1.  Příjmy z EU 
 
Na účtech pro Předvstupní pomoc byly ke konci září 2005 realizovány čisté příjmy 
v celkové výši 1,6 mld. Kč. Čisté příjmy prostředků na programy v rámci Phare (po zahrnutí 
lednové vratky) činily 1,4 mld. Kč. Program ISPA byl ukončen a nahrazen čerpáním z Fondu 
soudržnosti. Na program Sapard bylo přijato 279,7 mil. Kč. Výplaty konečným příjemcům 
jsou průběžně realizovány, neboť se jedná o schválené a probíhající projekty. 
 
Z kapitoly Zemědělství obdržela Česká republika na platbách z programu Společné 
organizace trhu 1,2 mld. Kč. Převody pro přímé platby činily celkem 6,3 mld. Kč. Na 
projekty z programu Horizontální plán rozvoje venkova v rámci společné zemědělské politiky 
bylo přijato ve třech čtvrtletích roku 2005 celkem 1,7 mld. Kč. Dotační prostředky z EU jsou 
příjmem speciálního účtu Ministerstva zemědělství, jehož zůstatek činil ke konci září  
9,2 mld. Kč. 
 
Z kapitoly Strukturálních operací získala Česká republika ve třech čtvrtletích roku 2005 
zálohové a průběžné platby ze strukturálních fondů EU v celkové výši 3,2 mld. Kč. Výplaty 
konečným příjemcům na operační programy jsou realizovány zatím jenom částečně, zejména 
na opatření technické pomoci. Převody z Fondu soudržnosti činily ke konci září roku 2005 
celkem 677,8 mil. Kč na základě konkrétních projektů. Výplaty pro konečné příjemce 
prostředků jsou postupně realizovány na eurové účty příjemců podle stanovených časových 
harmonogramů. Zůstatky na hlavních účtech Národního fondu zřízených pro příjem 
prostředků z fondů EU činily ke konci září 2005 v korunovém vyjádření cca 9,2 mld. Kč. 
 
Z kapitoly Vnitřní politiky byla v srpnu 2005 realizována první platba na tzv. Přechodový 
nástroj v celkové výši 102,2 mil. Kč. Finanční prostředky určené pro komunitární programy 
realizované v České republice nejsou alokovány přes účty Národního fondu, ale přímo na 
národní agentury nebo na hlavní partnery konkrétních projektů v jednotlivých členských 
zemích. V přehledu jsou zahrnuty platby v celkové výši 93,5 mil. Kč, realizované přes účty  
v ČNB. Z toho 28,2 mil. Kč představují refundace cestovních nákladů na zahraniční cesty 
českých expertů. 
 
V rámci Kompenzací pro nezhoršení čisté pozice po vstupu do Evropské unie získala Česká 
republika do září roku 2005 celkem 6,7 mld. Kč. Kompenzace jsou přímým zdrojem státního 
rozpočtu a nejsou vázány na realizaci konkrétních projektů. 
 

2.  Odvody do EU 
 
Odvody zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše za tři čtvrtletí roku 2005 činila 21,5 mld. Kč. V září 2005 byla 
uhrazena druhá splátka kapitálu a rezerv Evropské investiční bance v celkové výši  
823,3 mil. Kč. 
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3.  Shrnutí 
 
Realizovaná čistá pozice2 České republiky vůči rozpočtu Evropské unie ke konci září 
2005 byla aktivní ve výši 152,1 mil. Kč. Čistá pozice vůči institucím Evropské unie byla 
pasivní ve výši 671,2 mil. Kč. V platební bilanci jsou vzájemné převody zaznamenávány na 
běžném účtu v rámci vládních transferů, pasivní saldo převodů s Evropskou unií ke konci září 
2005 dosáhlo 2,9 mld. Kč. Na kapitálovém účtu platební bilance jsou podle platné metodiky 
zaznamenány převody z Fondu soudržnosti a převody části zálohových plateb v rámci 
strukturálních operací. Saldo převodů z EU na kapitálovém účtu bylo aktivní ve výši cca  
3 mld. Kč. Podíl v Evropské investiční bance je zaznamenán na finančním účtu platební 
bilance ve výši 823,3 mil. Kč. 
 
              

                                                           
2   Čistá pozice je rozdíl mezi celkovými příjmy z rozpočtu Evropské unie a odvody do rozpočtu Evropské unie. 
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Příloha 9 – Výhled nefinančních korporací a firem na nejbližší období 
 
Ve výhledu na 4. čtvrtletí letošního roku převážil v názorech podnikových manažerů opět 
optimismus, když se hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní 
situace – vrátil po přechodném poklesu ve 3. čtvrtletí znovu na vzestupnou trajektorii. Ve 
zpracovatelském průmyslu i ve stavebnictví se hodnota indexu zvýšila shodně o 21 bodů na 
celkových 116, resp. 97 bodů, což signalizuje, že ekonomika by si měla i nadále udržet 
růstový potenciál. Nasvědčují tomu rovněž dílčí konjunkturní indexy dodávek, prodejů na 
vývoz a tržeb, které ve zpracovatelském průmyslu zaznamenaly zlepšení jak proti 
předchozímu čtvrtletí, tak proti stejnému období loňského roku. Ve stavebnictví ukazuje dílčí 
konjunkturní index stavební výroby na další zrychlení, resp. minimálně udržení stávajícího 
vzestupného trendu. 
 
Úhrnný objem zásoby práce, tj. smluvně potvrzených zakázek, byl ve zpracovatelském 
průmyslu podle posledních údajů ke konci července o 25,0 % vyšší než ve stejném období 
předchozího roku, z toho k provedení v tuzemsku o 27,2 % vyšší. Naproti tomu ve 
stavebnictví klesla celková zásoba práce meziročně o 10,7 %, z toho k provedení v tuzemsku 
o 11,6 %. Stav zakázek pro bytovou výstavbu se meziročně snížil o 29,2 %. 
 
Průměrná míra využití kapacit v podnicích zpracovatelského průmyslu činila ve 3.čtvrtletí 
loňského roku 81,6 %, což bylo o 2,3 procentního bodu méně než v předchozím čtvrtletí  
a o1,0 procentního bodu méně ve srovnání se 3.čtvrtletím 2004. 
 
Ceny průmyslových výrobců by podle názoru podnikových manažerů měly ve zbytku roku 
mírně stoupnout. Naznačuje to konjunkturní index cen, jehož hodnota vzrostla z 94 bodů ve 
3.čtvrtletí na 108 bodů ve výhledu na 4.čtvrtletí. S neměnnou úrovní cen počítá i nadále 84 % 
respondentů, avšak počet respondentů uvažujících s vyššími cenami stoupl z 5 na 12 % při 
souběžném poklesu počtu respondentů z 11 na 4 %, podle nichž by se ceny měly snížit. 
 
Růst cen stavebních prací by se měl do konce roku zpomalit. Konjunkturní cenový index 
sestoupil ze 157 bodů ve 3. čtvrtletí na 139 bodů ve výhledu na 4. čtvrtletí. Se stabilní 
hladinou cen nyní uvažuje 56 % respondentů proti 42 % v předchozím čtvrtletí, avšak počet 
respondentů předpokládajících vzestup cen poklesl z 58 % na 42 %. Pokles cen očekává 
zanedbatelný počet respondentů. 

 
 Tabulka: Platby a inkasa v cizích měnách, %  

4.Q/2003 1.Q/2004 2.Q/2004 3.Q/2004 4.Q/2004 1.Q/2005 2.Q/2005
platby 10,3 13,4 13,7 14,9 13,4 15,3 15,5
inkasa 9,3 12,8 11,8 11,9 8,8 9,9 10,4

Pozn.: Podíl plateb a inkas v cizích měnách na celkovém objemu tuzemských plateb a inkas v %  
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Příloha 10 – Anatomie nerovnováhy v globální ekonomice 
 
Se stále rostoucím deficitem běžného účtu platební bilance USA se stupňuje diskuze  
o nerovnováze globální ekonomiky a možné finanční krizi z ní plynoucí. Předseda Rady 
ekonomických poradců Bílého domu a současný vážný kandidát na post šéfa FEDu  
Ben Bernanke vnesl alternativní pohled na věc, když za průvodní příčinu označil nadbytek 
celosvětových úspor, nikoli americkou nevoli snížit deficity. Tento argument vyvozuje 
z historicky nejnižších dlouhodobých úrokových sazeb, jež svědčí o přebytku celosvětových 
úspor nad investicemi.  
 
Nadbytek celosvětových úspor neznamená, že by úspory v poměru ke světovému HDP rostly. 
Úspory naopak v posledních 30 letech klesaly, i když se nyní jejich míra pohybuje 
na průměru posledních 20 let. Změnilo se však rozložení úspor ve světě a ochota investovat. 
Rozvojové země zvýšily za posledních 35 let svůj podíl na celosvětových úsporách z 15 % na 
30 % a v roce 2004 uspořily dohromady 6 % svého HDP. V posledních letech kromě 
domácností začaly ovšem spořit i firmy, jejichž zisky převyšují investice. Počátkem nynější 
celosvětové obchodní a platební nerovnováhy je splasknutí různých investičních bublin  
(v Japonsku, v asijských zemích a v Americe) a rozdílný přístup politiků k následné recesi. 
 
Amerika, jež ztělesňuje nerovnováhu na straně deficitu, na rozdíl od ostatních zemí 
zareagovala velmi razantně na splasknutí technologické bubliny v roce 2000. Mezi lety  
2001 – 2003 USA zažily největší fiskální stimul v poválečné době. Nízké úrokové sazby však 
nepodpořily tolik exportní průmysl jako podpořily spotřebu, úvěry a boom cen nemovitostí. 
Američané nyní uspoří méně než 1 % svého disponibilního důchodu. Amerika takto plní 
úlohu globálního „spotřebitele poslední instance“. Díky svému zadlužení se však stává daleko 
křehčí při případném finančním šoku, nežli před 5 lety. 
 
Největšími protějšky amerických deficitů jsou Japonsko a Čína a ostatní asijské země, 
někdejší asijští tygři, u nichž se stále ještě neobnovila investiční aktivita po finanční krizi na 
konci 90. let. Japonsko vlastní největší část dolarových rezerv na světě. I když japonská vláda 
vytváří rekordní vládní deficity a úspory domácností klesají (nyní domácnosti uspoří 6 % 
svého disponibilního důchodu, v roce 1976 uspořily 23 %), běžný účet platební bilance je ve 
stále větším přebytku. Příčinou je faktické zhroucení investic v 90. letech, kdy všechny 
dosažené zisky firem plynuly do očišťování podniků. Avšak v poslední době se zdá, že 
situace se zlepšuje – banky byly očištěny, podniky se zdají zdravější, firmy znovu začínají 
najímat zaměstnance a mzdy začínají růst. Mnoho nasvědčuje tomu, že investice v Japonsku 
by měly postupně ožívat, i v důsledku plánovaných reforem Koizumiho vlády. Avšak nutné 
postupné snižování obrovského vládního deficitu bude nadále působit na zvyšování přebytku 
běžného účtu, proto není jasné, jakým směrem se v budoucnu běžný účet vydá.  
 
Čína je investičním zázrakem. Investice dosahují ohromujících 46 % HDP, ale úspory zde 
rostou ještě rychleji, celkový přebytek úspor čínské ekonomiky je stále vyšší (1,9 % HDP 
v roce 2000, 4,2 % v roce 2004). I když se standardně klade vina čínské centrální bance, která 
drží kurz juanu i nyní více či méně zafixovaný, aby pomáhala exportérům, a tak hromadí 
dolarové rezervy, které alokuje do amerických dluhopisů, příčiny jsou také na straně úspor 
čínských domácností. Důvodem nesmírné spořivosti Číňanů (25 % jejich disponibilního 
důchodu) je nefungující sociální síť. Jen zhruba polovina z 265 miliónů pracujících ve 
městech má základní důchodové pojištění, které ovšem není přenositelné do jiné části země, 
přičemž ve vesnických oblastech penze prakticky neexistují. Na zdravotnictví vydává stát čím 
dál tím méně peněz a výdaje za ošetření přenáší na pacienty – jednodušší operace přijde 
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pacienta až na jeho roční příjem. Také školy jsou pro rodiče čím dál tím dražší. Díky politice 
„jedna rodina = jedno dítě“ se nemůže obyvatelstvo spolehnout ve stáří na vlastní rodinu.  
A nedostupnost spotřebitelských úvěrů nutí čínské domácnosti na všechny neočekávané 
události spořit. Navíc, v poslední době se vyskytují náznaky, že investice v Číně se zpomalují 
a banka JPMorgan poukazuje na to, že zisky v průmyslu klesají. Lze tedy předpokládat, že 
pokud čínské domácnosti nebudou podpořeny ve spotřebě a nestanou se motorem čínské 
ekonomiky, přebytek čínských národních úspor bude nadále růst. 
 
Role ceny ropy je často v debatě o celosvětové nerovnováze přehlížena, avšak úspory zemí 
exportujících ropu jsou největším protějškem americkým deficitům (v roce 2004 země 
exportující ropu uspořili 207 miliard dolarů, MMF na rok 2005 odhaduje 400 miliard dolarů). 
Exportéři ropy své přebytky neinvestují, protože údajně považují nynější cenu ropy za 
dočasnou a již se poučili z ropných krizí, kdy po poklesu ceny ropy trpěly nedostatkem 
financí. Proto Saudská Arábie a Rusko nyní splácejí své dluhy z 90. let a jiné země ukládají 
peníze do tzv. „ropných stabilizačních fondů“. Tato investiční opatrnost by ovšem neměla 
trvat dlouho, protože Střední východ bude v dohledné době potřebovat investice do 
infrastruktury a sociálního zabezpečení. 
  
Proč však nadbytečné úspory jsou spotřebovávány Amerikou, menší měrou Velkou Británií  
a ne kontinentální Evropou?  Rozdíl ve spořivosti mezi Amerikou a Evropou nastal po roce 
2000, hlavní příčinou byla rozdílná reakce politiků na recesi. Obrovský fiskální stimul a nízké 
úrokové sazby, jednodušší přístup k úvěrům, úlevy na daních z hypoték a následný boom 
v cenách nemovitostí dává Američanům pocit většího bohatství, a proto více spotřebovávají 
než Evropané. Evropané uspoří v poměru k disponibilnímu důchodu v průměru desetkrát více. 
Evropa si nemohla dovolit takové fiskální výdaje díky Paktu stability a růstu. Evropa navíc 
prosadila značné reformy, jejichž vliv na hospodářský růst nastane až v delším období, 
v krátkém období však spotřebitelé začali ještě více spořit ze strachu z budoucnosti. Kromě 
toho evropská společnost je starší než americká, což také vede k větším úsporám v Evropě 
než v Americe. 
 
V současné době zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se globální nerovnováha měla rychle 
měnit. Ale ve střednědobém období přebytek japonského běžného účtu by měl být nižší, země 
produkující ropu začnou investovat a Čína postupně začne věnovat pozornost domácím 
spotřebitelům. Jakmile se začnou globální úspory snižovat, dolar oslabí a úrokové míry 
vzrostou, americká spotřeba se sníží a Amerika začne klást větší důraz na export. Takto by se 
globální nerovnováha vyrovnala bez finanční krize. Ale globální ekonomice hrozí riziko, že 
američtí spotřebitelé začnou spořit (např. kvůli poklesu cen nemovitostí nebo kvůli dalšímu 
růstu cen ropy) nebo Amerika zavede protekcionářská opatření dříve, nežli se nadbytek 
celosvětových úspor sníží. Tato situace by zřejmě poslala celý svět do recese. 
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Příloha 11 –  Rozšíření QPM o mzdovou Phillipsovu křivku 
 
Tato příloha popisuje prognózu vytvořenou prostřednictvím alternativního QPM, který je 
obohacen o rovnici mzdové inflace. V první části je detailněji popsána motivace, která vedla 
k výše uvedenému rozšíření stávajícího modelu1, jeho odvození a modelová struktura. Ve 
druhé je pak prognóza vytvořená alternativním modelem srovnána se základním scénářem. 
 
Alternativní QPM – motivace, odvození a struktura  
 
Cyklický vztah mezi reálnou ekonomickou aktivitou a mírou inflace (Phillipsova křivka) je 
v QPM stylizovaně zprostředkován mezerou výstupu. Pro cenovou tvorbu má však při 
existenci nominálních rigidit nejen v cenách, ale i mzdách, vyšší vypovídací schopnost 
ukazatel cyklické pozice reálných mezních nákladů, nikoliv jen samotného výstupu. Motivací 
k rozšíření stávajícího modelu tak bylo zvýšení relevance a predikční schopnosti QPM. 
Aproximace reálných mezních nákladů pouze mezerou výstupu totiž předpokládá, že se 
ostatní složky mezních nákladů (reálné mzdy a materiálové importy) chovají procyklicky. Jak 
je ale patrné z následujícího grafu, reálné mzdy jsou od roku 1999 spíše proticyklické. 
 
Graf 1: Odhad mezery výstupu a mezery v reálné 
mzdě 
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Odvození dodatečných rovnic pro rozšíření modelu vychází z práce Erceg (2000). 
Předpokládá monopolistickou konkurenci nejen na straně výrobců, ale i domácností. 
Domácnosti určují množství nabízené práce a úroveň nominálních mezd. Přitom však stejně 
jako firmy nemohou optimalizovat v každém časovém okamžiku (Calvo pricing).  
 
Rigidita v nominálních cenách a mzdách je tak prvkem, který zajišťuje existenci 
krátkodobého vztahu mezi reálnou ekonomickou aktivitou a inflací a implikuje tak reálné 
efekty měnových rozhodnutí. Ve výsledku se pak mzdy v reálném vyjádření liší od mezní 
míry substituce mezi spotřebou a volným časem a reálné mezní náklady od přirážky při plné 
flexibilitě cen a mezd. 
 
Z linearizovaných podmínek optimality jsou následně odvozeny úpravy modelu QPM. 
V jednotlivých Phillipsových křivkách je mezera výstupu nahrazena mezerou v reálných 
mezních nákladech. Ty jsou definovány jako prostý součet mezery výstupu a mezery 
v reálných mzdách. Do modelu je dále vložena rovnice pro inflaci nominálních mezd. Jedná 
se o standardní Phillipsovu křivku, kde je inflace mezd funkcí očekávané inflace nominálních 

                                                           
1  Rozšíření QPM bylo detailněji představeno na semináři odboru 412 „Možnosti rozšíření QPM“ dne 20.9.2005. 
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mezd a negativně závisí na mezeře v reálných mzdách. K nim se dále přidává positivní vliv 
poptávky v podobě mezery výstupu. Poslední rovnicí je pak vazba mezi růstem potenciálního 
produktu a reálné rovnovážné mzdy, která zajišťuje konstantní podíl výrobního faktoru práce 
na přidané hodnotě. Kalibrace modelových rovnic byla provedena tak, aby respektovala 
stávající parametry modelu a zároveň odvození z mikroekonomických základů.  
 
Nejvýraznější změna modelových vlastností je patrná v reakci na nabídkové a poptávkové 
šoky. Model obohacený o mzdovou Phillipsovu křivku má výraznější reakci (z pohledu sazeb) 
na poptávkový šok. Ten zvyšuje nominální i reálnou mzdu přes růst objemu produkce v reakci 
na poptávkové tlaky. Nárůst inflace je tak vyšší než v původním modelu a reflektuje kromě 
poptávkových tlaků také růst druhé složky mezních nákladů – reálných mezd. V případě 
nabídkového šoku (růstu cen) je tomu naopak. Autonomní nárůst inflace snižuje reálnou mzdu 
a tlumí tak inflační nárůst. Zpřísnění sazeb pak nemusí být tak výrazné. 
   
Literatura: Erceg, C.J., Henderson, D.W., Levin A.T.: Optimal monetary policy with 
staggered wage and price contracts, Journal of Monetary Economics, 46/2000, p. 281-313  
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Graf 2: Srovnání reakce na nabídkový šok 
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Graf 3: Srovnání reakce na poptávkový šok 
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Srovnání prognózy vytvořené alternativním modelem a základního scénáře  
 
Podobně jako v základním scénáři narůstá v prognóze vytvořené alternativním modelem 
inflace vlivem nákladových faktorů rychle do středu inflačního cíle. Přestože není kanál 
prolínání nákladových faktorů přes inflační očekávání žádným způsobem tlumen, je inflace 
zejména ve střednědobém horizontu podobná trajektorii v základním scénáři. Důvodem je 
záporná mezera v reálných mzdách, která spolu s protiinflačním působením poptávky 
(mezerou výstupu) částečně eliminuje proinflační efekt růstu inflačních očekávání. 
S prognózou je tak konzistentní postupný růst úrokových sazeb k politicky neutrální úrovni. 
Srovnání prognózy alternativního modelu se základním scénářem je na následujících grafech. 
 
Graf 4: Inflace CPI (mzr. %) Graf 5: 3M PRIBOR  
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Na rozdíl od stávající podoby QPM je v alternativním modelu reálná ekonomická aktivita a 
její efekt na inflaci popsán nejen mezerou výstupu, ale také mezerou v reálných mzdách, které 
tvoří další složku reálných mezních nákladů.  
 
Graf 6: Reálné mezní náklady 
v alternativním QPM 

Graf 7: Nominální kurz (CZK/EUR) 
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Alternativní odhad vývoje počátečních podmínek předpokládá, stejně jako základní scénář, 
pro rok 2004 a první polovinu roku 2005 mírně negativní, avšak uzavírající se, mezeru 
výstupu. Mzdy se nachází ve svém reálném vyjádření v tomto období přibližně na úrovni své 
rovnovážné hodnoty a nepředstavují tak pro producenty reálné nákladové tlaky na růst nebo 
pokles cen. Aktuální působení reálných měnových podmínek je pak hodnoceno jako přibližně 
neutrální.  
 
Počáteční záporná mezera výstupu se jen pomalu uzavírá a reflektuje téměř neutrální 
působení reálných měnových podmínek spolu s negativní zahraniční mezerou výstupu  
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a negativním hodnocením působení fiskálu. Na celém prognózovaném horizontu tak nejsou 
patrné žádné poptávkové inflační tlaky.  
 
Naopak významně protiinflačním směrem působí druhá složka reálných mezních nákladů 
v podobě reálných mezd. Autonomní nárůst inflace z titulu regulovaných cen snižuje mzdy 
v reálném vyjádření a otevírá jejich zápornou mezeru. Pokles reálné mzdy sice vytváří 
autonomní tlaky na růst nominálních mezd, ale vzhledem k předpokladu jejich relativní 
strnulosti není jejich růst schopen kompenzovat nárůst inflace. Mezera v reálných mzdách 
zůstává na celém horizontu prognózy negativní a jako jeden z nákladových faktorů tlumí tlaky 
na růst cen.  
 
Protiinflační působení reálných mezních nákladů s téměř neutrálním působením importních 
cen na dlouhém konci prognózy nevyvolává potřebu výrazného růstu úrokových sazeb. Pouze 
mírný růst sazeb při očekávaném nárůstu zahraničních úrokových sazeb a zvýšení inflačního 
diferenciálu přechodně zastaví na celém horizontu prognózy apreciaci nominálního kurzu. 
 
Růst inflace nad bodový inflační cíl a z něj plynoucí pokles reálných mezd vytváří autonomní 
tlaky na růst nominálních mezd. Jejich tempo růstu mírně zrychluje, mzdy v reálném 
vyjádření uzavírají svou mezeru a dohání tak úroveň rovnovážných reálných mezd2. I přes 
nárůst nominálních mezd bude v souvislosti s postupným uzavíráním negativní mezery 
výstupu klesat míra nezaměstnanosti. 
 
 

                                                           
2   Prognóza předpokládá růst rovnovážných reálných mezd na úrovni tempa růstu potenciálu. Je tak zachován 

konstantní podíl výrobního faktoru práce na přidané hodnotě.  










































