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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 z prosincových dat této 
publikace a z  eurových výnosových křivek platných v den jejího zjišťování.1 Hodnocení 
zahraničního působení na vývoj české ekonomiky se na základě těchto informací oproti 
říjnové prognóze posunulo mírně proinflačním směrem. 

Očekávané jednoleté úrokové sazby v eurozóně se od minulé prognózy  posunuly směrem 
nahoru po celém horizontu předpovědi. Referenční scénář tak předpokládá postupný růst 
nominální úrokové sazby 1R Euribor až na úroveň 3,2 % na konci roku 2007. V souvislosti  
s dalším posílením dolaru ve čtvrtém čtvrtletí byl opět posunut výhled úrovně kurzu 
EUR/USD směrem k silnějšímu dolaru až do konce roku 2007. Předpoklad o postupném 
posilování eura však byl zachován.  

Očekávaný růst německého HDP, který v prognostickém aparátu ČNB aproximuje vývoj 
ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR, byl pro rok 2006 zvýšen na 1,5 % při 
nezměněném odhadu pro rok 2005. Referenční scénář předpokládá udržení německého 
ekonomického růstu na úrovni 1,4 % i v roce 2007. Růst spotřebitelských cen v SRN byl 
v roce 2005 podle rychlého odhadu nepatrně vyšší, než předpokládal říjnový základní scénář, 
ale předpověď pro rok 2006 zůstává na úrovni 1,7 %. Ceny německých výrobců v roce 2005 
rostly podle předběžných odhadů rychleji, než bylo dosud předpokládáno, a dosáhly 
průměrného meziročního tempa 4,5 %. V souvislosti s tím byl zvýšen i výhled pro rok 2006 
na 2,5 %. V roce 2007 je předpokládána inflace spotřebitelských cen a cen výrobců v SRN 
shodně na 1,5 %.  

Po nižší než očekávané dynamice cen ropy přehodnotil Consensus Forecasts v průběhu 
čtvrtého čtvrtletí předpovídanou úroveň cen ropy mírně směrem dolů. Aktuální prognóza tak 
pracuje s cenou uralské ropy přibližně o 2 % nižší než říjnová prognóza. Ve čtvrtém čtvrtletí 
roku 2005 dosáhla průměrná cena uralské ropy 53,3 USD/barel a nový výhled očekává její 
pozvolný pokles pod 50 USD/barel na konci roku 2006 a následnou stabilitu v roce 2007.  

Významným exogenním vstupem do prognózy je vedle předpokladů o vývoji vnějšího 
prostředí také předpoklad ohledně působení fiskální politiky. V souvislosti s revizí 
statistických dat a předběžnými údaji o hospodaření veřejných rozpočtů je příspěvek fiskální 
politiky k ekonomickému růstu v roce 2005 vnímán jako více restriktivní, než bylo 
očekáváno. To do jisté míry mění očekávání o budoucím vývoji hospodaření státu. Podle 
dostupných předběžných údajů skončil v roce 2005 deficit veřejného sektoru vyjádřený  
v metodice ESA95 na úrovni 2,8 % HDP. Odhad ČNB deficitu vládního sektoru pro rok 2006 
byl oproti říjnové prognóze snížen na 2,2 % HDP a v roce 2007 je předpokládáno zvýšení 
deficitu na 2,8 % HDP. Prognóza tak stále očekává přibližně neutrální působení fiskální 
politiky na ekonomickou aktivitu v roce 2006, zatímco v roce 2007 bude fiskální politika 

                                                           
1  Předpovědi lednového Consensus Forecasts byly zveřejněny po dokončení prognózy a nejsou v ní tedy  

zahrnuty. 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 referenční publikace Consensus Forecasts. 
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mírně přispívat k rychlejšímu růstu ekonomiky. Na horizontu prognózy není očekáván 
výraznější dodatečný fiskální impulz z titulu přílivu peněz z fondů Evropské unie. 

Předpoklady o rovnovážných hodnotách klíčových makroekonomických veličin, ze kterých je 
odvozena aktuální pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a momentální nastavení 
měnových podmínek, a jejichž vývoj zároveň představuje rámec základního směřování 
prognózy, jsou dalším faktorem determinujícím vyznění prognózy. Jedná se zejména  
o rovnovážné reálné úrokové sazby, rovnovážný reálný kurz a inflaci nezrychlující 
(potenciální) výstup. Stanovení počátečních podmínek prognózy a hodnot rovnovážných 
veličin vychází mimo jiné z analýzy 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. 

Prognóza nadále pracuje s tempem růstu inflaci nezrychlujícího výstupu na úrovni kolem 4 %, 
což je v souladu s ekonomickým vývojem v posledním období. Náhled na relativní působení 
úrokové a kurzové složky reálných měnových podmínek byl však oproti minulé prognóze 
částečně změněn. Rovnovážná reálná apreciace byla mírně zvýšena tak, aby působení 
reálného kurzu až do čtvrtého čtvrtletí roku 2005 nebylo vnímáno jako přísné, což lépe 
vysvětluje pozorovaný vývoj kurzu. Zároveň došlo ke snížení odhadu domácích reálných 
rovnovážných sazeb a minulé působení úrokové složky měnových podmínek je tak 
hodnoceno jako méně uvolněné. Snížení trajektorie domácích reálných rovnovážných sazeb je 
v souladu s názorem, že v malé otevřené ekonomice se zřetelným trendem rovnovážného 
posilování kurzu a dostatečně nízkou rizikovou prémií mohou být reálné sazby níže než 
v zahraničí. Popsaná změna rovnovážných veličin významně nemění celkový náhled na 
minulý ekonomický vývoj, neboť zásadním způsobem neposouvá vývoj celkových měnových 
podmínek, a zároveň přibližuje modelové předpoklady vnímání finančních trhů.  

Informace o vývoji ekonomické aktivity zveřejněné od sestavení říjnové prognózy potvrzují 
vizi předchozích prognóz o přetrvání záporné mezery výstupu. Důvodem je pomalý 
ekonomický růst v zahraničí a negativní příspěvek fiskální politiky. Mírně uvolněné působení 
obou složek reálných měnových podmínek a předpoklad udržení relativně rychlého růstu 
v závěru roku vedly k odhadu výraznějšího než očekávaného uzavírání mezery výstupu ve  
4. čtvrtletí 2005. Hospodářský růst zůstal ve druhé polovině roku 2005 dle odhadu ČNB tažen 
čistými vývozy, zatímco růst poptávky po fixních investicích byl v roce 2005 obecně nižší než 
v roce předchozím. Poměrně nízké tempo růstu disponibilního důchodu nadále brzdilo 
spotřebu domácností. V závěru roku prognóza předpokládá mírné zrychlení dynamiky 
disponibilního důchodu, doprovázené poklesem hrubé míry úspor,  a pozvolné zrychlení 
soukromé spotřeby. Spotřeba vlády v roce 2005 zaznamenávala kromě třetího čtvrtletí 
meziroční poklesy či stagnaci. 

Spotřebitelské ceny rostly v závěru roku pomaleji, než bylo očekáváno. Ačkoliv byl jejich 
vývoj nadále proinflačně ovlivňován cenami energií, ostatní nákladové faktory 
spotřebitelskou inflaci snižovaly. Dovozní ceny bez vlivu energií pokračovaly v meziročních 
poklesech, stejně jako ceny zemědělských výrobců, které byly jedním z faktorů stojících za 
nízkou inflací cen potravin v závěru roku. Ceny pohonných hmot zaznamenaly též v průběhu  
4. čtvrtletí výrazný pokles. Dopady změny spotřební daně na cigarety v červenci 2005 stále 
nejsou výrazněji patrné. Protiinflačním směrem nadále působila poloha ekonomiky  
v hospodářském cyklu.  



 3   

Nastavení reálných měnových podmínek ve 4. čtvrtletí 2005, které ovlivňuje průběh 
hospodářského cyklu v nejbližších čtvrtletích, lze charakterizovat v souhrnu jako neutrální, až 
velmi mírně uvolněné jak v úrokové tak v kurzové složce.  

 
I.2  Vyznění prognózy 

Změna náhledu na rovnovážnou úroveň domácích reálných úrokových sazeb a reálného kurzu 
spolu se změnou výhledu zahraničního ekonomického vývoje vedou k částečné změně 
pohledu na předpokládaný vývoj HDP v roce 2006, jeho strukturu a výstupovou mezeru. 
Vlivem přetrvávající nízké zahraniční poptávky a zpřísnění reálného kurzu, které je 
očekáváno v důsledku nominálního posílení kurzu i kladného inflačního diferenciálu, se 
výstupová mezera opět poněkud otevře. Na přelomu let 2006 a 2007 je očekáván obrat díky 
dlouhodobě mírně uvolněnému působení reálných měnových podmínek, pozitivnímu 
příspěvku fiskálu i mírnému oživení v zahraničí. Popsaný vývoj se odrazí ve zpomalení 
dynamiky reálného HDP v roce 2006 na celoroční průměrné tempo růstu 3,9 %, 
následovaném opětovným zrychlením na 4,3 % v roce 2007.  

Spotřeba domácností bude v následujících čtvrtletích nadále ovlivňována cyklickým 
zlepšením situace na trhu práce, které se, i při pozorovaném vyšším zaměstnávání osob 
s nižšími mzdovými nároky, projeví ve zrychlení mezd v podnikatelském sektoru. Růst 
reálného hrubého disponibilního důchodu však bude tlumen akcelerující spotřebitelskou 
inflací a pomalým růstem nemzdových příjmů. Zpožděné působení mírně uvolněné úrokové 
složky z let 2004 a 2005 se odrazí v dalším poklesu míry úspor, který zabezpečí meziroční 
tempa růstu spotřeby nad 3 %. Pozitivní stimuly z trhu práce a reálných úrokových sazeb však 
budou postupně slábnout a souběžně bude docházet k dalšímu mírnému zrychlení inflace, jež 
dále negativně ovlivní reálné důchody. Setrvačnost spotřebitelských výdajů však povede 
k dalšímu mírnému snížení hrubé míry úspor a udržení tempa růstu spotřeby domácností na  
2 %. Přehodnocení prognózy vývoje struktury veřejných rozpočtů a deflátoru spotřeby vlády 
v roce 2005 se promítlo i do predikce spotřeby vlády pro rok 2006. Meziroční reálný růst 
spotřebitelských výdajů veřejného sektoru dosáhne v letošním roce 1,1 % a v roce 2007 je 
očekáván meziroční pokles o 0,5 %.  

V dynamice hrubé tvorby fixního kapitálu dojde k oživení. Soukromé investice budou při 
neutrálních úrokových sazbách nadále růst díky pokračujícímu zvyšování exportní výkonnosti 
a přílivu přímých zahraničních investic. Na základě výhledu veřejných rozpočtů je obnovení 
dynamiky očekáváno i u investičních výdajů veřejného sektoru. Průměrné meziroční tempo 
růstu investiční poptávky je pro rok 2006 odhadováno na 5,3 % a v roce 2007 by mělo dojít 
k jeho mírnému zvýšení na 5,7 %.  

Trendový růst exportní výkonnosti spojený s přílivem přímých zahraničních investic bude 
pokračovat i v letech 2006 a 2007. Proti efektu mírného oživení zahraniční poptávky bude po 
většinu roku 2006 působit meziroční apreciace devizového kurzu, jejíž odeznění v roce 2007 
povede ke zvýšení dynamiky reálného vývozu. Celoroční tempo růstu pak bude v roce 2006 
nepatrně pod 10 % a v roce 2007 se zvýší ke 12 %. Růst reálných dovozů bude sice nadále 
zaostávat za růstem vývozů, ale toto zaostávání se bude snižovat. Za tímto vývojem bude stát 
nedávný kurzový vývoj a zrychlení investiční aktivity, přičemž druhý faktor postupně 
převládne. Růst dovozů o 8,6 % v roce 2006 a o 11 % v roce 2007 bude nadále konzistentní se 
snižováním deficitu reálného čistého vývozu. 
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Pro roky 2006 a 2007 je očekávána přibližná stabilita devizového kurzu CZK/EUR na úrovni 
z konce roku 2005. Za stabilitou nominálního kurzu bude stát protisměrné působení 
záporného úrokového diferenciálu vůči eurozóně a dlouhodobého trendu rovnovážné reálné 
apreciace projevujícího se pouze částečně v inflačním diferenciálu.   

Očekávaný vývoj inflace je dán souběhem vývoje poptávkových tlaků vyplývajících z reálné 
ekonomické aktivity, dovezené inflace a ostatních exogenních faktorů. Predikce inflace byla 
v krátkém horizontu přehodnocena směrem dolů, což odráží nižší než očekávaný růst inflace 
v závěru roku 2005 a s tím spojené přehodnocení odhadu dopadů změn spotřební daně na 
cigarety a trajektorie inflace cen pohonných hmot pro nejbližší období. Protiinflačně na 
prognózu působí i vývoj nominálního kurzu. Na horizontu měnové politiky je však očekávaná 
inflace podobná jako v minulé prognóze a nachází se v blízkosti bodového inflačního cíle. 

Průměrné tempo inflace v roce 2006 dosáhne 2,8 %, v roce 2007 dojde k akceleraci na 3,6 %.  
Za tímto vývojem bude stát rychlý růst regulovaných cen a očekávané změny nepřímých daní 
(harmonizační změny spotřebních daní na tabákové výrobky). Zrychlování korigované inflace 
bude stejně jako v minulé prognóze postupné, především díky promítání sekundárních dopadů 
růstu cen energií a regulovaných cen do ostatních cenových okruhů a mírnému snižování 
protiinflačních tlaků plynoucích z reálné ekonomiky. Stejně jako v minulé prognóze je 
uplatněn předpoklad pouze částečného promítání vyšších cen energií do dalších cenových 
okruhů, mimo jiné i díky tlumícímu účinku situace na trhu práce. Dovozní ceny budou 
působit neutrálně. Ceny potravin budou zrychlovat především ve vazbě na vývoj cen 
zemědělských výrobců. 

Na primární dopady nepřímých daní, jejichž vliv je výrazný zejména v roce 2007, je 
standardně aplikován institut výjimek. Po očištění o tyto vlivy inflace, na kterou měnová 
politika reaguje, zůstává v horizontu měnové politiky mírně pod bodovým inflačním cílem  
a na konci roku 2007 se nachází blízko 3 %.  

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní postupný růst 
úrokových sazeb, i když v menší míře, než předpokládala minulá prognóza. 

 
I.3  Alternativní scénáře 

V rámci zpracování prognózy byl sestaven alternativní scénář, který zachovává trajektorie 
dlouhodobých rovnovážných veličin z říjnové prognózy. Porovnáním tohoto scénáře s výše 
popsaným základním scénářem prognózy lze získat představu o roli rovnovážných veličin  
v prognostickém rámci a o důsledku změn jejich nastavení na celkové vyznění predikce. 

Podobně jako v základním scénáři se v alternativě ekonomika nachází mírně pod inflaci 
nezrychlujícím produktem. Počáteční působení měnových podmínek je ale hodnoceno jako 
neutrální až mírně přísné, což při slabé zahraniční konjunktuře vyústí ve výraznější otevírání 
záporné výstupové mezery. Oproti základnímu scénáři je prognóza inflace mírně nižší, když 
proinflační dopady nákladových faktorů jsou částečně kompenzovány protiinflačními tlaky 
z reálné ekonomiky. K udržení inflace blízko stanoveného inflačního cíle přispívá i postupná 
depreciace nominálního měnového kurzu v letošním roce k hodnotě 30 CZK/EUR. 
Důsledkem rozdílného vývoje nominálního kurzu, pomalejší rovnovážné reálné apreciace  
a vyšší politicky neutrální sazby je s výše popsaným scénářem konzistentní, i přes absenci 
poptávkových tlaků, postupně rostoucí trajektorie úrokových sazeb, která je oproti 
základnímu scénáři poněkud strmější.  
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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 mírně níže než v říjnové 
prognóze. Důvodem je zejména přehodnocení náhledu na vývoj rovnovážné reálné úrokové 
sazby. Přehodnocení prognózy inflace nemá na implikovanou trajektorii úrokových sazeb 
vliv, protože měnověpolitická inflace (inflace, na kterou měnová politika reaguje) je na 
horizontu měnové politiky obdobná jako v předešlé SZ. 
 
Při zahrnutí změny historických dat a nového výhledu krátkodobé predikce (NTF) do minulé 
prognózy dochází k podstatně nižšímu než očekávanému růstu inflace ve všech částech 
spotřebního koše (s výjimkou regulovaných cen). Důvodem je zejména nižší než očekávaný 
růst inflace v závěru roku 2005, apreciace nominálního kurzu a také další odsun dopadu úprav 
spotřebních daní. Efekty exogenních veličin naopak působí mírně směrem proinflačním  
a částečně tak tlumí působení historických dat a NTF. Proinflační působení exogenních 
faktorů vyplývá především z posunu trajektorie zahraničního 1Y Euriboru v roce 2006 i 2007 
nahoru o cca 0,4 – 0,6 p.b. Tento posun vytváří v modelové logice autonomní tlaky na 
obdobný růst domácích úrokových sazeb a depreciaci kurzu. Zbylé exogenní veličiny se 
změnily oproti scénáři 10. SZ pouze nepatrně a jejich vzájemně různé dopady na prognózu se 
ruší. Souhrnný posun prognózy způsobený uvedenými vlivy je zachycen v řádku Efekty 
historických dat, exogenních faktorů a NTF.  
 
Ve srovnání s minulou prognózou došlo ke změně odhadu rovnovážných trajektorií. Nově 
předpokládáme rychlejší rovnovážnou reálnou apreciaci, větší pokles rovnovážných reálných 
domácích sazeb a mírně vyšší rizikovou prémii. Tato změna v nastavení rovnovážných veličin 
celkově vedla k dílčímu uvolnění reálných měnových podmínek a k uzavřenější mezeře 
výstupu. Prognóza inflace, která vychází z uvedeného nastavení rovnovážných trendů, je pak 
mírně vyšší (viz Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu). Výrazněji se však 
mění prognóza úrokových sazeb (dlouhodobě nižší). Část posunu prognózy je způsobena také 
přehodnocením počáteční podmínky mezery výstupu ve směru většího uzavření (spolu 
s vyšším tlakem na růst cen neobchodovatelných statků v důsledku rychlejší rovnovážné 
apreciace). 
 
Ve směru mírného poklesu působí na říjnovou prognózu celkové inflace současná znalost 
daňových změn (viz řádek Efekty daní). Na základě nových informací došlo ke snížení 
primárních dopadů nepřímých daní u cigaret pro období leden až březen 2006 (úprava odhadu 
dopadů daňové změny z 1. 7. 2005). Uvedené snížení daní způsobuje již zmíněný mírný 
pokles celkové inflace. Na prognózu korigované inflace bez PH a úrokových sazeb však tyto 
změny prakticky nemají vliv.  
 
Proti poklesu prognózy CPI inflace působí především vyšší prognóza regulovaných cen. 
Oproti říjnové prognóze předpokládáme v letošním roce výraznější růst cen zemního plynu  
a tepla.  V příštím roce se pak na nárůstu prognózy regulovaných cen podílí hlavně úpravy 
regulovaného nájemného. Vyšší aktuální prognóza regulovaných cen zvyšuje prognózu 
celkové inflace o zhruba 0,4 – 0,6 p.b. (viz řádek Efekty regulovaných cen), přičemž čistě 
mechanické promítnutí nových skutečností do regulovaných cen by zvýšilo prognózu celkové 
inflace zhruba o 0,1 p.b. Vyšší proinflační dopady v této simulaci vyplývají z modelové 
logiky, kdy by při poklesu prognózy ostatních složek inflace (viz efekty NTF a historických 
dat) byl predikován nižší růst regulovaných cen. Úprava modelové projekce regulovaných cen 
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na základní scénář, přebíraný standardně z krátkodobé predikce, má  pak vyšší proinflační 
dopady.  
 
Souhrnný dopad expertních úprav posunuje prognózu celkové inflace mírně směrem nahoru  
o zhruba 0,2 p.b. (viz Efekty expertních úprav). Ve scénáři aktuální prognózy sice došlo ke 
snížení propagace nákladových faktorů do inflačních očekávání, tento vliv byl ale zcela 
eliminován dopadem expertních úprav cen potravin (předpoklad vyššího růstu cen potravin na 
počátku letošního roku než je modelová kalibrace) a kladným fiskálním impulzem v roce 
2007 (+0,31 p.b.).  
 
Oproti říjnové prognóze došlo u jádrového predikčního modelu k jediné drobné úpravě. Byl 
zvýšen vliv světových cen energií na regulované ceny. Dopad této změny do prognózy je však 
nulový (viz řádek Efekt změny modelu), protože regulované ceny jsou na prognóze 
exogenní. Tato změna modelu se projeví jen při simulacích alternativních scénářů.  
 
Celková meziroční inflace [%] 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -1.2 -1.4 -1.6 -1.2 -0.6 -0.5
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1
Efekty daní -0.2 -0.3 -0.4 -0.3 -0.1 -0.1
Efekty regulovaných cen 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5
Efekty expertních úprav 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
Celkový posun oproti 10. SZ 2005 -0.9 -0.8 -0.9 -0.5 0.1 0.0

     
 
  

Korigovaná meziroční inflace bez PH [%] 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.8 -1.2 -1.4 -1.4 -1.1 -0.8
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
Efekty regulovaných cen 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Efekty expertních úprav 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Celkový posun oproti 10. SZ 2005 -0.7 -0.9 -1.0 -0.9 -0.5 -0.3
 

      
Mezera výstupu [%] 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Efekty daní 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Efekty regulovaných cen 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1
Efekty expertních úprav 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.1
Celkový posun oproti 10. SZ 2005 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
       
3 měsíční úroková sazba [%] 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.4 -0.6 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 -0.5
Efekty daní -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0
Efekty regulovaných cen 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4
Efekty expertních úprav 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Celkový posun oproti 10. SZ 2005 -0.1 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 
 
II.1  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Změny referenčních scénářů od poslední prognózy 

Ve srovnání s referenčním scénářem říjnové prognózy (RS10) nastal výrazný posun ve 
výhledu jednoletých sazeb Euribor. Trajektorie implikovaných sazeb, odvozená z eurových 
výnosových křivek ke dni zjišťování prosincového Consensus Forecasts (CF12), se v reakci 
na poslední vývoj zvýšila a na celém horizontu leží o 40 – 60 b.b. nad RS10. Aktuální 
referenční scénář (RS01) tedy předpokládá postupný nárůst jednoletých sazeb eurozóny 
z průměrné hodnoty pro 1. čtvrtletí 2006 (2,8 %) až na úroveň téměř 3,2 % na konci roku 
2007.  

Očekávaná trajektorie kurzu USD/EUR podle CF12 leží v porovnání s RS10 níže, zejména 
pro rok 2006 výhled naznačuje kurz dolaru o více než 4 % silnější. Ze současných hodnot by 
mělo dojít k jeho postupnému oslabení na 1,26 USD/EUR v příštím roce.  

Průměrná dolarová cena uralské ropy byla ve 4. Q 2005 o 6 % nižší, než předpoklad RS10. 
Nový výhled předpokládá pozvolný pokles cen pod úroveň 50 USD/barel již na konci roku 
2006, což je na celém horizontu o 2 % méně než RS10. V korunovém vyjádření se nižší cena 
projeví až v posledním čtvrtletí 2006 díky slabšímu kurzu koruny k dolaru oproti RS10. 

Ve třetím čtvrtletí 2005 meziroční růst HDP v Německu dosáhl 1,3 % a skutečnost tak byla 
cca o 0,2 p.b. vyšší než RS10. CF12 nezměnil celkový odhad pro rok 2005 (0,9 %), ale 
prognóza pro rok 2006 byla zvýšena o 0,2 p.b. na 1,5 %. Pro 2007 se předpokládá udržení 
tempa růstu na 1,4 %.  

Roční míra inflace v Německu bude pro rok 2005 vyšší o 0,1 p.b. než předpokládal RS10. 
Předpověď CF12 pro rok 2006 (1,7 %) nedoznala oproti minulému referenčnímu scénáři 
změn. Směrem nahoru bylo však revidováno očekávání o vývoji cen výrobců – o 0,4 p.b. 
oproti RS10 na 4,5 % v roce 2005 a na 2,5 % v roce 2006. Pro rok 2007 prognóza 
předpokládá pokles inflace spotřebitelské i výrobců na 1,5 %. 

(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 lednovou prognózu vychází z CF12. Předpovědi lednového Consensus 
Forecasts (CF01) byly zveřejněny po dokončení prognózy a nejsou v ní tedy zahrnuty. CF01 
nepřinesl významné změny kromě výhledu německé ekonomiky, kde se podle mínění 
analytiků výrazně projeví vliv změny sazby DPH z 16 na 19 % od začátku roku 2007. Mzr. 
růst HDP by měl tedy v roce 2007 zpomalit na úroveň 1 % a spotřebitelská inflace zrychlit na 
2,3 %. O 0,2 p.b. výše byl pro roky 2006 a 2007 přehodnocen výhled PPI. Očekávání ohledně 
cen ropy se výrazněji nezměnila a u křížového kurzu USD/EUR očekává CF01 slabší USD  
v celém horizontu předpovědi v průměru o méně než 1 %. Implikované sazby Euribor 1Y se 
posunuly dolů jen v delším horizontu a ve 4.Q 2007 jsou cca 10 b.b. pod RS01. 
 
Efektivní ukazatele zahraničního vývoje 
Výhled efektivního ukazatele růstu HDP v původních zemích EU se na základě CF12 
posunul mírně (cca o 0,2 p.b.) vzhůru jak v posledním čtvrtletí 2005, tak v jednotlivých 
čtvrtletích příštího roku. Efektivní inflace podle očekávání i nadále stagnovala zhruba na 
úrovni 2,2 % a na její postupně klesající očekávané trajektorii v průběhu roku 2006 se 
prakticky nic nemění. 

V nových členských zemích se výhled růstu HDP nemění a zůstává nadále těsně pod hranicí 
5 %. Skutečná čísla efektivní inflace v listopadu zůstala výrazně pod očekáváním, takže 
skutečnost za rok 2005 skončí pravděpodobně hluboko pod ne příliš aktuální předpovědí 
CF11.2 To se však odrazí až v lednovém CF pro východní Evropu.  
 
Původní země EU  (efektivní ukazatel, % mzr.) Nové země EU
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Efektivní kurz koruny na začátku ledna stagnoval na silném prosincovém průměru jak 
v nominálním, tak reálném vyjádření. Vůči koši měn nových členských zemí naopak lehce 
oslabil, když koruna posílila v menší míře než ostatní měny v regionu. 

 
Svět celkem (rok 2000 = 100, růst = apreciace) Nové země EU

95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

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 ef. kurz
Reálný ef. kurz

95
100
105
110
115
120
125
130

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

 

                                                           
2   Předpovědi Eastern Europe Consensus Forecasts jsou sbírány každý druhý měsíc. 
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Eurozóna a Německo 

Vzrůstá počet signálů naznačujících, že rychlost oživení v eurozóně se zvyšuje. Po 
meziročním růstu HDP o 1,2 % ve 2.Q se ve 3.Q 2005 tempo růstu eurozóny zvýšilo na 
1,6 %. Za tímto zrychlením stál příznivý vývoj domácí i zahraniční poptávky, který se odrazil 
v exportní výkonnosti a investicích. Zrychlení zaznamenala i průmyslová produkce, která ve 
3.Q 2005 meziročně vzrostla o 1,3 %. CF12 očekává pro 4.Q 2005 zrychlení na 2,2 %  
a v letošním roce další nárůst tempa téměř o půldruhého procentního bodu. Nezaměstnanost  
v říjnu stagnovala na nejnižší hodnotě za více než 2 roky (8,3 %), což je o 0,5 p.b. méně než 
před rokem. Deficit běžného účtu ve 3.Q 2005 proti předchozímu čtvrtletí klesl o 8 mld. eur 
na 5 mld. eur. Pro celý rok 2005 je očekáván vyrovnaný běžný účet a pro rok 2006 mírné 
zlepšení o 12 mld. eur v důsledku lepší exportní výkonnosti.  

V listopadu se snížil růst spotřebitelských cen na 2,3 % proti 2,5 % v říjnu. Přestože ceny 
ropy a plynu od září klesly, zůstávají ceny energií nejdynamičtější položkou spotřebního koše, 
ceny potravin stagnují a ceny elektroniky se snížily. Průměrný meziroční růst cen by měl za 
rok 2005 dosáhnout 2,2 % a v letošním roce být o 0,2 p.b. nižší.  

Zlepšení ekonomické situace také v Německu naznačuje vývoj růstu HDP ve 3.Q 2005. 
V meziročním porovnání sice vzrostl jen o 1,3 %, tj. o 0,3 p.b. méně než v předchozím 
čtvrtletí, ale po očištění o vliv rozdílného počtu pracovních dní dosáhl růst 1,4 %, což je 
dvojnásobek hodnoty za 2.Q 2005 (0,7 %). Mezi hlavní faktory pozorovaného zrychlování 
patří dynamika čistého vývozu a investic. Tento trend by měl podle CF12 pokračovat i ve 4.Q 
2005 a v roce 2006 by se mělo tempo růstu ročního HDP zvýšit o 0,6 p.b. na 1,5 %. Nejsilněji 
porostou podnikové investice a zlepší se exportní odvětví – přebytek běžného účtu se zvýší na 
91 mld. eur. Brzdou růstu v roce 2006 zůstane velmi slabý růst spotřeby (0,5 %) po jejím 
absolutním poklesu o 0,2 % v roce 2005. Příznivý vývoj bude patrný v růstu průmyslové 
produkce, jejíž tempo vzrostlo na 2,8 % ve 3.Q 2005 a v roce 2006 přesáhne 3 %. O sílícím 
oživení svědčí i opětovný pokles nezaměstnanosti v prosinci na 11,2 %. Výhled 
nezaměstnanosti je podle CF12 příznivý, v roce 2006 zůstane na úrovni z prosince, tj.  
o 0,4 p.b. nižší než v minulém roce.  

Roční tempo růstu spotřebitelských cen od září, kdy skokově vzrostlo kvůli cenám energií, 
stále klesá a v prosinci se snížilo na 2,1 % (rychlý odhad). V letošním roce by mělo 
pokračovat v sestupu na průměrnou hladinu 1,7 % a inflace by se tak opět měla dostat pod 
úroveň v eurozóně. Růst cen výrobců se mírně zvýšil na 5,0 % v listopadu, takže odhad pro 
celý rok 2005 se pohybuje okolo 4,5 %. Pro další rok ale výhled CF12 očekává pokles na 
2,5 %.  

Spojené státy 

Meziroční růst reálného HDP v USA činil ve 3.Q 2005 3,7 % a pokračoval tak  
v trendu předchozích dvou čtvrtletí (3,6 %). Podle CF12 bude toto tempo zaznamenáno také 
pro 4.Q 2005, zatímco v letošním roce dynamika mírně oslabí na průměrnou hodnotu 3,4 %. 
Předstihové ukazatele i šetření podnikatelských a spotřebitelských postojů se v prosinci spíše 
zlepšily. Zdá se, že hurikány, vysoké ropné ceny i úrokové sazby nepodlomily sílu 
hospodářské expanze. Průmyslová produkce vzrostla v listopadu téměř o 3 % a využití 
kapacit se proti stejnému období minulého roku zvýšilo o 0,9 p.b.. Přes meziroční pokles 
prodeje automobilů (2 %) se maloobchodní obrat v listopadu zvýšil o 6,3 %. Nezaměstnanost 
zůstala v listopadu již sedmý měsíc na hladině 5 %. Ani v roce 2006 se dle CF12 neočekává  
v průměru odklon od této úrovně. Za 3.Q 2005 došlo proti předchozímu čtvrtletí ke zhoršení 



 10   

bilance zboží a služeb o 6 mld. USD na 183 mld. USD. V říjnu se deficit proti září dále 
prohloubil o 3 mld. a dosáhl rekordní výše 69 mld. USD. Deficit běžného účtu se ve 3.Q 
naopak o 2 mld. USD snížil na 196 mld., ale výhled CF12 očekává na rok 2006 jeho další 
zhoršení. Nerovnováha se bude podle očekávání prohlubovat i ve fiskální oblasti, přestože se 
deficit hospodaření federální vlády ve fiskálním roce 2004 – 2005 snížil.  

Tempo růstu spotřebitelských cen vlivem nižších cen energií a silnějšího dolaru již druhý 
měsíc klesá – z 4,6 % v září na 3,5 % v listopadu. Stejné příčiny příznivě ovlivnily v tomto 
období také vývoj cen výrobců (pokles z 6,9 % na 4,5 %). Consensus Forecasts očekává pro 
rok 2006 pokles inflace spotřebitelské i cen výrobců. Přes nízkou jádrovou inflaci (2,1 %), 
pokles dynamiky spotřebitelských cen a nerostoucí dlouhodobá inflační očekávání rozhodl 
Fed o dalším, třináctém v řadě, zvýšení své řídící sazby o 0,25 p.b. na 4,25 % s cílem zamezit 
růstu inflačních tlaků.  

Středoevropský region 

Hospodářský růst v Polsku se ve 3.Q 2005 zvýšil na 3,7 % (2,8 % v 2.Q). Byl dosud tažen 
zejména růstem exportu, ale nově začaly růst také spotřeba domácností a investice. Dle 
Consensus Forecasts z listopadu by ve 4.Q 2005 mělo dojít k dalšímu urychlení ekonomické 
aktivity, což by posunulo průměrné tempo růstu HDP za celý minulý rok na 3,2 %. 
V letošním roce by měl růst dále zrychlit na 4,3 % právě v důsledku výrazného růstu spotřeby 
a investic. Dynamika průmyslové výroby ve 3.Q 2005 dosáhla hodnoty 4,3 % a aktuální 
výhled očekává, že si poměrně vysoké přírůstky udrží také po celý letošní rok. V listopadu 
spotřebitelské ceny klesly na extrémně nízkou úroveň (1,0 %) z 1,6 % v říjnu. V příštím roce 
se dle CF11 vrátí k hodnotám okolo 2,3 %. Přes velmi nízkou inflaci ponechal Výbor pro 
měnovou politiku na svém zasedání úrokové sazby beze změny na 4,5 % kvůli vyšším údajům 
o maloobchodním obratu, průmyslové výrobě a růstu mezd. 

Maďarský HDP za 3.Q 2005 vzrostl o 4,5 %, podobně jako v předchozím čtvrtletí. Výhled 
CF11 očekává stejnou hodnotu i pro 4.Q a ekonomický růst za celý rok 2005 tak přesáhne 4% 
hladinu. Obdobné tempo si udrží také v letošním roce. Mírně se zvýší přírůstky spotřeby 
domácností, ale sníží se dosti vysoký růst investic. Dále se zhorší absolutně i relativně 
(vzhledem k HDP) běžný účet a podíl jeho deficitu na produktu přesáhne 8 %. Vývoz i dovoz 
porostou téměř o 10 % a zhoršení obchodní bilance bude jen nevýrazné. Také deficit 
veřejných financí se v obou letech bude pohybovat okolo 6,5 % HDP. Naproti tomu 
nezaměstnanost zůstává nejnižší v regionu. Inflace spotřebitelských cen, která v listopadu 
dosáhla 3,3 %, se v letošním roce dále sníží k průměrné hodnotě 2 %. 

Ve 3.Q 2005 vzrostlo tempo růstu slovenského HDP na 6,2 % z 5,1 % ve 2.Q, zejména díky 
zrychlení spotřeby, investic a čistého vývozu. Stejné faktory podpoří pokračování silné 
dynamiky HDP i v roce 2006 a budou doprovázeny vysokými přírůstky průmyslové produkce 
(přes 7 % v roce 2006). V listopadu zůstala míra registrované nezaměstnanosti na historicky 
nízké hladině 10,9 %. Ve stejném měsíci vystoupala inflace spotřebitelských cen na roční 
tempo 3,4 % z minima 2 % v srpnu. Na konci roku 2005 a v 1.Q 2006 bude cenový růst 
vrcholit v důsledku zvyšování administrativně určovaných cen (energie, vodné/stočné, tabák). 
Na konci roku 2006 se tento efekt vytratí a inflace klesne k 2,5 %. 

Euribor a kurz eura vůči dolaru 

Kurz eura vůči dolaru od října do poloviny listopadu posiloval zejména v reakci na četná 
vyjádření ECB o zpřísnění měnové politiky, ale dolaru napomohla další vlna repatriovaných 
zahraničních zisků amerických firem, vyšší než očekávaný růst HDP ve 3.Q a nepokoje ve 
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Francii. Obrat ve vývoji nastal po prosincovém zvýšení sazeb ECB a euro začalo opět 
posilovat. Do konce roku se kurz pohyboval v pásmu 1,17 – 1,20 USD/EUR. V lednu trhy 
reagovaly na zápis z posledního zasedání FOMC, který naznačoval konec cyklu zvyšování 
amerických sazeb. Očekávání ohledně dalšího zvyšování sazeb nejsou jednoznačná. CF12 
sice v tomto roce předpokládá další zvýšení sazeb o 0,5 p.b., ale ne všichni analytici očekávají 
změnu sazeb již na příštím zasedání FOMC. Stabilizace úrokového diferenciálu společně 
s obnovením růstu v eurozóně by mohly dále podpořit euro směrem k apreciaci, což je  
i v souladu s očekáváním CF12.  

Úrokové sazby Euribor od konce září rostly v očekávání zvýšení základní měnověpolitické 
sazby ECB. 3M Euribor vzrostl z 2,2 % na současnou hodnotu 2,5 %, 1Y Euribor z 2,4 % na 
2,7 % a desetileté výnosy stouply o 20 b.b. na 3,5 %. Vyšší hospodářský růst, slabší euro  
a vyšší ceny energií vyvolaly nárůst inflačních tlaků a ECB, jejíž poslední prognóza 
předpovídá vyšší růst produktu i inflace, proto zvýšila svou sazbu na 2,25 %. V současnosti 
finanční trhy očekávají v průběhu roku 2006 nejméně dvě další zvýšení základní sazby na 
2,75 % v červnu. Také výhled CF12 pro příští rok předpokládá zvýšení řídící sazby ještě  
o 0,5 p.b.. 

Cena ropy 

Od začátku září do poloviny listopadu cena ropy klesala zejména díky nižší poptávce  
a slabším maržím rafinérských společností. Lehce vyšší podzimní teploty v Severní Americe 
snížily poptávku po topných olejích a sezónně poklesla také poptávka po benzínech. Cena 
americké ropy WTI tak klesla z úrovně 65 – 67 USD/barel na počátku října k 56 USD/barel 
ve třetím listopadovém týdnu, což je nejnižší hodnota od konce července. Prosincové 
chladnější počasí přineslo obrat ve vývoji cen a vyšší poptávka vedla OPEC k prohlášení, že 
udrží dodávky na současné úrovni. Tato úroveň je nejvyšší v historii organizace a v dalších 
letech bude podpořena poptávkou USA a Číny. Proto se většina členů domnívá, že cena ropy 
zůstane v roce 2006 nad 50 USD/b. I další organizace předpovídají pro letošní rok nárůst 
poptávky po ropě. International Energy Agency (IEA) snížila odhad celkové poptávky za rok 
2005. Hlavní důvody (hurikány, teplejší počasí atd.) mají krátkodobý vliv. V  roce 2006 
poptávka vzroste oproti minulému roku o 2,2 %.  

Průměrná cena ropy WTI za poslední čtvrtletí roku 2005 činila 60 USD/b, což je o 7 % méně, 
než předpokládal referenční scénář říjnové situační zprávy. Průměrná cena uralské ropy na 
evropském trhu dosáhla za stejné období 53,3 USD/barel a odchylka od prognózy na 
4. čtvrtletí 2005 činí 6 %. 

Očekávané ceny ropy dle prosincového Consensus Forecasts se oproti minulému 
referenčnímu scénáři snížily a také nejistota předpovědi mírně klesla. Cena ropy WTI  
v horizontu 3 měsíců by se podle CF12 měla pohybovat okolo 58,7 USD/b a v horizontu  
12 měsíců je střední hodnota předpovědi 56 USD/b.  

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 

Na základě dostupných předběžných údajů o hospodaření veřejných rozpočtů v roce 2005, jež 
skončilo deficitem 2,8 % HDP (v metodice ESA95), upravujeme odhad fiskálního deficitu pro 
rok 2006 na 2,2 % HDP a očekáváme deficit 2,8 % HDP v roce 2007. Základní fiskální 
veličiny shrnuje následující tabulka: 

2003 2004
1.SZ 1.SZ 10.SZ 12.SZ 1.SZ 10.SZ 12.SZ 1.SZ 1.SZ

Deficit vládního sektoru               
(ESA 95, ČNB)             v % HDP 12,4% 2,9% 3,6% 3,6% 2,8% 3,0% 3,0% 2,2% 2,8%

Fiskální pozice (ESA95)  +5,9 p.b.  -9,9 p.b. +0,9 p.b.  +0,9 p.b. +0,3 p.b. -0,3 p.b.  -0,3 p.b. -0,4 p.b. +0,2 p.b.
Upravený deficit *)                   
(ESA95, ČNB)              v % HDP 5,4 % 2,6% - 2,5% 1,7% - 3,0% 2,2% 2,8%
Fiskální pozice (uprav.deficit) 0,8 p.b. -2,4 p.b. - +0,3 p.b. -0,5 p.b. - +0,6 p.b. +0,8 p.b. 0,0 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu  +0,1p.b.  -0,6 p.b. -0,1 p.b.  -0,3 p.b.  -0,6 p.b +0,1 p.b.  +0,2 p.b  +0,1 p.b.  +0,3 p.b.

20072005 2006

 *) deficit ESA95 upravený o mimořádnné jednorázové operace (Sýrie, Gripeny, garance, ruský dluh)  

V roce 2005 bylo dosaženo nejnižšího schodku vládního sektoru od roku 1998, a to díky 
příznivému vývoji jak na straně příjmů tak na straně výdajů veřejných rozpočtů.  

V roce 2005 byly opět provedeny významné operace s rezervními fondy, které mají vliv 
pouze na cashový deficit SR.3 Na úrovni státního rozpočtu převedly jednotlivé kapitoly v roce 
2005 do rezervních fondů částku 48,5 mld. Kč (29 mld. Kč v roce 2004). Čistá tvorba 
rezervních fondů dosáhla v roce 2004 úrovně 24,6 mld. Kč a v roce 2005 25,9 mld. Kč. 
Tvorba rezervních fondů je koncentrována zejména mezi Ministerstvo zemědělství (přírůstek 
10,4 mld. Kč), obrany (4,5 mld. Kč) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (3,0 mld. Kč)  
a dokládá existující rozvolněnost řízení výdajů těchto kapitol.4 Nemalá část tvorby rezervních 
fondů souvisí s nenaplněnými očekáváními o výši nebo časování přílivu finančních zdrojů 
z EU v letech 2004 a 2005.   

Pro rok 2006 počítá prognóza se snížením zdanění nízkopříjmových a středněpříjmových 
skupin fyzických osob (snížení příjmů o cca 14 – 15 mld. Kč) a dopady zvýšených výdajů 
z titulu zvýšení minimální mzdy, porodného a jednorázového příspěvku na školní pomůcky 
pro prvňáčky (tyto výdaje již byly zohledněny při přípravě státního rozpočtu na rok 2006).  

Odhad fiskálního deficitu v roce 2007 v sobě zahrnuje Poslaneckou sněmovnou schválené 
změny sociálních dávek (životní minimum, existenční minimum, nemocenské pojištění, 
pomoc v hmotné nouzi, sociální služby a sociální zabezpečení) s očekávaným dopadem na 
snížení příjmů SR o cca 22 mld. Kč a zvýšení výdajů o 6 – 7 mld. Kč a změny spotřebních 
daní z tabákových výrobků od 1. 1. 2007. V predikci nezohledňujeme návrhy na změny 
rodičovského příspěvku, zvýšení přídavků na děti (zdvojnásobení obou dávek) a na zavedení 
ekologických daní, neboť panuje výrazná nejistota o tom, zda tyto změny projdou 
legislativním procesem.  

Fiskální deficit upravený o jednorázové mimořádné operace vlády5  činil v roce 2005 
1,7 % HDP a meziročně tak došlo k jeho poklesu o 0,9 p.b. z 2,6 % HDP v 2004. Pro roky 
2006 a 2007 zatím nepředpokládáme mimořádné operace a upravený deficit je proto pro tyto 
                                                           
3    Metodika ESA95 nepovažuje tvorbu rezervních fondů za výdaj. 
4  Nadhodnocení plánovaných výdajů, které na úrovni SR představuje ročně téměř cca 1 p.b. HDP, značně 

odchyluje následnou skutečnost od původní rozpočtové dokumentace a fakticky znamená, že některé kapitoly 
hospodaří bez pevného rozpočtového omezení. 

5    Sýrie, bojová letadla, ruský dluh a garance (Státní dopravní železniční cesta, ČNB a Slovenská inkasní). 
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roky identický se (základním) fiskálním deficitem v ESA95. V roce 2006 tedy dojde k jeho 
meziročnímu zhoršení o 0,5 p.b. a v roce 2007 o 0,6 p.b. HDP. 

Aproximace fiskálního impulzu na základě poptávkově relevantního salda pro rok 2005 
klesla z hodnoty -0,1 p.b. v říjnové situační zprávě na -0,6 p.b..6 Fiskální politika v uplynulém 
roce tak působila na dynamiku uzavírání mezery výstupu více restriktivně, než bylo 
očekáváno v minulých SZ. V letošním roce očekáváme zhruba neutrální působení fiskální 
politiky na růst HDP a hodnotu fiskálního impulzu stejnou jako v minulé prognóze  
(+0,1 p.b.). Pro rok 2007 je odhadována úroveň fiskálního impulzu +0,3 p.b. a jeho mírně 
pozitivní příspěvek k ekonomickému růstu. 

Krátkodobý účinek fiskální politiky na hospodaření vládního sektoru vyjádřený pomocí 
fiskální pozice z upraveného schodku indikuje fiskální uvolnění (meziroční zhoršení cyklicky 
očištěného salda) o cca 0,8 p.b. v roce 2006 a zhruba neutrální působení fiskální politiky na 
veřejné finance v roce 2007 (meziroční neměnnost cyklicky očištěného salda na úrovni 2,7 % 
HDP). 
 
Box: Spolufinancování projektů EU v letech 2006 a 2007 

Určitým rizikem prognózy vývoje veřejných financí pro rok 2007 mohou být zvýšené nároky na 
spolufinancování projektů z fondů EU v případě výrazného nárůstu jejich realizace. V této souvislosti 
vyvstává otázka, nakolik se příslušné spolufinancování promítne ve formě tlaku na deficitnost 
veřejných financí. 

Podle posledních odhadů MF7 by nároky na spolufinancování strukturálních akcí (ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti) a rozvoje venkova neměly v roce 2006 překročit 7,7 mld. Kč, v roce 
2007 pak 9,6 mld. Kč. Tyto odhady lze považovat za určitou horní mez, neboť vycházejí z relativně 
optimistického předpokladu o výrazném navýšení množství realizovaných projektů ze zdrojů EU 
v těchto letech proti období od 1. 5. 2004 do konce roku 2005. Dle dosavadních zkušeností lze však 
očekávat spíše postupný a nikoli skokový náběh realizace projektů, a to především projektů 
financovaných ze strukturálních fondů. Dle předběžných údajů dosáhlo totiž čerpání ze strukturálních 
fondů od počátku našeho členství v EU pouze cca 2 mld. Kč (tomu odpovídá spolufinancování 
v přibližné výši 0,6 mld. Kč), zatímco celková alokace pro toto období byla stanovena na  
28,5 mld. Kč. Na základě uvedených odhadů a zkušeností z let 2004 – 2005 lze proto učinit závěr, že 
do roku 2007 pravděpodobně nedojde ke zvýšenému tlaku na prohloubení deficitu veřejných financí 
z titulu spolufinancování projektů z fondů EU.  

Aktualizovaný výhled finančních toků mezi ČR a EU zatím není k dispozici, nicméně dle předběžného 
sdělení zaměstnanců Národního fondu MF nelze na horizontu prognózy očekávat výrazný nárůst 
přílivu zdrojů z EU.  
 

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 

                                                           
6  V prosincové situační zprávě byla popsána úprava hodnoty fiskálního impulzu pro rok 2005 na -0,3 p.b. 

v důsledku mírného přehodnocení spotřeby vlády v letech 2004 – 2006. 
7   Viz materiál pro jednání vlády „Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat prostředky z fondů EU v letech 

2007 až 2013“. 
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makroekonomické veličiny a předpokladem o úrovni její rovnovážné hodnoty.8 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 4.Q 2005 podle 10. SZ 2005 (prognóza) 
a 1. SZ 2006 (hodnocení aktuálního stavu) 

 
4.Q 2005 10. SZ 2005 1. SZ 2006 
Mezera výstupu -0,5 -0,1 
Mezera RMCI  0,0 -0,1 
Úroková složka RMCI -0,2 -0,0 
Kurzová složka RMCI 0,1 -0,1 
Reálná rovnovážná apreciace 2,6 3,4 
Rovnovážná 1R sazba 1,4 0,7 

 
Ve srovnání s říjnovou prognózou dochází k přehodnocení rovnovážných trajektorií reálného 
kurzu, reálných domácích úrokových sazeb a rizikové prémie a v důsledku toho k částečnému 
posunu ve vnímání základních trendů dosud pozorovaného makroekonomického vývoje.  

Základní scénář prognózy uvažuje s rychlejší rovnovážnou reálnou apreciací pro roky 2004 –
2005, která na tomto horizontu  mírně klesá a aktuálně dosahuje hodnoty 3,4 %. Změna  
rovnovážné apreciace je v pohledu přes reálnou verzi nepokryté úrokové parity při 
nezměněném náhledu na zahraniční rovnovážné reálné sazby (1,4 %) částečně kompenzována 
nižším nastavením rovnovážných reálných domácích sazeb (jednoroční sazby klesají 
k současné hodnotě 0,7 %) a také poněkud pomalejším poklesem rizikové prémie.  

Toto přehodnocení není výsledkem standardně používaného aparátu pro odhad počátečních 
podmínek, ale expertní korekce. Navazuje na dosavadní diskuse s bankovní radou, kde otázky 
a náměty jdoucí tímto směrem zazněly. Reflektuje opakované zkušenosti s apreciací 
nominálního kurzu po zvýšení měnověpolitických sazeb a ohlášení jejich rostoucího výhledu 
směrem k politicky neutrální sazbě. Rovnovážná reálná apreciace byla přehodnocena tak, aby 
působení reálného kurzu v posledním období nebylo vnímáno jako přísné, což lépe vysvětluje 
pozorovaný vývoj kurzu. Snížení trajektorie domácích reálných rovnovážných sazeb je 
v souladu s názorem, že v malé otevřené ekonomice se zřetelným trendem reálné apreciace  
a dostatečně nízkou rizikovou prémií mohou být reálné rovnovážné sazby níže než 
v zahraničí. Popsaná změna rovnovážných veličin radikálně nemění celkový náhled na minulý 
ekonomický vývoj, neboť zásadním způsobem neposouvá vývoj celkových měnových 
podmínek. Toto nastavení zároveň přibližuje modelové předpoklady vnímání finančních trhů 
a poskytuje realističtější předpověď kurzu na horizontu prognózy.  

Předpoklad rychlejší rovnovážné reálné apreciace posouvá kurzovou složku měnových 
podmínek k jejímu více uvolněnému působení. To je téměř kompenzováno zpřísněním 
úrokové složky v důsledku nižší rovnovážné sazby. Změna v nastavení rovnovážných veličin 
tak vedla  jen k malému přehodnocení působení měnových podmínek směrem k většímu 
uvolnění. Na celkový odhad mezery výstupu na historii má tato úprava nepatrný vliv. 
                                                           
8  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.   
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V souladu s minulou prognózou se aktuální úroveň ekonomické aktivity pohybuje pod úrovní 
neinflačního produktu; prognózované opětovné rozevření výstupové mezery se však prozatím 
nenaplnilo a naopak došlo k jejímu dalšímu mírnému uzavírání. Za hlavní faktor jsou 
považovány mírně uvolněnější měnové podmínky v roce 2005 a rychlejší předpokládaný růst 
reálného HDP ve 4. čtvrtletí 2005 i při pomalém ekonomickém růstu v zahraničí a negativním 
příspěvku fiskálu.  

Záporná počáteční mezera výstupu ve 4. čtvrtletí 2005 je v souladu s přetrvávající nízkou 
inflací (viz graf níže). Odhad tempa růstu inflaci nezrychlujícího (potenciálního) produktu se 
nadále pohybuje přibližně na úrovni 4,0 %.  

Graf: Mezera výstupu 

 

Graf: Inflace očištěná o vlivy změn daní 

(mzr. v %) 
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Pozn.: Inflace použitá pro odhad mezery výstupu. 

 

Současné působení reálných měnových podmínek, které ovlivňují budoucí průběh 
hospodářského cyklu, je hodnoceno v souhrnu jako neutrální až mírně uvolněné. Úroková 
složka je v současnosti hodnocena jako neutrální. Působení kurzové složky je vnímáno jako 
mírně uvolněné.   

Záporná mezera výstupu se bude v nejbližším období zvolna otevírat v důsledku stále jen 
nevýrazného zahraničního oživení při zpřísnění měnových podmínek na neutrální úroveň. 

I po změně rovnovážných trendů v základním scénáři přetrvává obecná nejistota jejich 
nastavení a v budoucnu se nevylučuje další korekce. Pro lepší porovnání dopadů změn trendů 
na nastavení počátečných podmínek a do prognózy byl vypracován také alternativní scénář, 
ve kterém jsou zachována nastavení rovnovážných trajektorií v souladu s předpoklady říjnové 
SZ. Výstupová mezera pak ve 4. čtvrtletí 2005 stagnuje na úrovni -0,3. Ani v tomto scénáři 
tedy ještě nedochází k jejímu opětovnému rozevření, jak předpokládala poslední SZ, což je 
důsledkem už zmíněného rychlejšího předpokládaného růstu reálného HDP ve 4. čtvrtletí 
2005. Celkové reálné měnové podmínky jsou hodnoceny jako neutrální až mírně přísné. 
Úroková složka zůstává již dva roky uvolněná a odpovídá poslední prognóze. Kurzová složka 
je v celém roce 2005 vnímána jako mírně přísná.  

Prvotním zdrojem informací pro nastavení počátečních podmínek prognózy jsou informace  
o vývoji ekonomické aktivity, jejichž poslední vývoj je popsán v následující části.  
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Hospodářský růst a trh práce 

Meziroční růst hrubého domácího produktu ve 3.Q 2005 dosáhl 4,9 % a oproti 1. pololetí 
2005 tak částečně zpomalil o 0,2 p.b..9 Mírné zpomalení (o 0,2 p.b.) oproti předchozím dvěma 
čtvrtletím vykázal též mezičtvrtletní růst reálného HDP, který činil 1,0 % (očištěno o vliv 
sezónní složky včetně vlivu pracovních dní). Zpomalení růstu HDP se promítlo do zvolnění 
uzavírání záporné produkční mezery, která pro 3.Q 2005 dosáhla úrovně -0,3 %. Tento vývoj 
se odehrával na pozadí meziroční dynamiky potenciálního produktu ve výši 3,9 %. Vykázaný 
růst HDP a vývoj produkční mezery tak naplnil říjnovou prognózu. Poměrně vysoké míry 
souladu skutečnosti s prognózou bylo dosaženo též u nejdůležitějších složek agregátní 
poptávky, tj. spotřeby domácností, fixních investic a vývozu zboží a služeb.  
 
Graf: Export a import  Graf: Investice  (mzr. v %)  
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Předběžné údaje o vývoji ekonomické aktivity ve 4.Q 2005 a formální analýza dílčích 
indikátorů a metod na bázi předstihových a koincidenčních ukazatelů signalizují zpomalení 
meziročního tempa růstu reálného HDP na 4,5 %. K tomu dojde při zachování mezikvartální 
dynamiky sezónně očištěného agregátu na úrovni 3.Q 2005, tj. ve výši kolem 1,0 %. 
Vzhledem k předpokladu o vývoji potenciálního produktu potom výše uvedený ekonomický 
růst implikuje další mírné uzavírání záporné produkční mezery, jejíž odhad pro 4.Q 2005 se 
nachází na úrovni -0,1 %.  

Zrychlení meziročního růstu vývozů zboží a služeb ve 3.Q 2005  na 10,9 % bylo výraznější, 
než předpokládala říjnová prognóza. Do zvýšení exportní dynamiky se příznivě promítlo 
zrychlení zahraniční konjunktury, náběh nových exportně orientovaných kapacit a mírně 
uvolněné působení reálného kurzu Kč/EUR.  

Mírné zpomalení růstu zahraniční konjunktury signalizované dílčími indikátory působilo 
ve 4.Q na opětovné zvolnění růstu vývozů na 7,8 %. Předpoklad o zpomalujícím růstu exportů 
podporují také data o vývoji obchodní bilance.  

Po předchozí stagnaci obnovily ve 3.Q 2005 růst dovozy, především díky zrychlení dynamiky 
domácí a zahraniční poptávky a apreciaci nominálního devizového kurzu. K meziročnímu 
                                                           
9    Současně s novými údaji o HDP a jeho složkách za 3.Q 2005 byly zveřejněny revidované údaje národních 

účtů za rok 2004 a 1. pololetí 2005. Korekce čtvrtletních údajů za rok 2004 spočívala především 
v dodatečném snížení odhadovaného růstu veřejné spotřeby a fixních investic. Posílen byl naopak 
odhadovaný růst soukromé spotřeby a změna zásob a to v celém období předchozích šesti čtvrtletí. Revize se 
promítla do zvýšení absolutní úrovně HDP a meziročního růstu HDP ze 4,4 % na 4,7 % v roce 2004, resp. 
ze 4,9 % na 5,1 % v 1. pololetí 2005. Revize se významně nepromítla do mezikvartální dynamiky sezónně 
očištěného HDP. 
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zrychlení obratu dovozu na 6,1 % přispělo také krátkodobé prohloubení dovozní náročnosti 
vládní spotřeby v důsledku realizace nákupu zbrojní techniky. Růst dovozů nadále zaostával 
za rychleji rostoucími vývozy, i když v menší míře než v předchozích třech čtvrtletích, což se 
promítlo do opětovného meziročního snížení deficitu čistého vývozu. Stejně jako v 1. pololetí 
2005 bylo zlepšování čistých vývozů spojeno s pokračujícím zhoršováním směnných relací.  

Na základě předběžných údajů o vývoji agregátní poptávky, devizového kurzu a předběžných 
údajů obchodní bilance předpokládáme ve 4.Q 2005 zpomalení meziročního růstu dovozů na 
2,3 % a další meziroční snížení deficitu čistého vývozu.  

Za meziročním poklesem tvorby hrubého kapitálu ve 3.Q 2005 o 3,9 % stál nadále nízký 
růst poptávky po fixních investicích a významné meziroční snížení tvorby zásob. Z pohledu 
struktury věcného členění fixních investic došlo sice oproti 1. pololetí 2005 k slabému oživení 
investic do nebytových staveb, na druhou stranu však zpomalil růst investic do strojů  
a dopravních prostředků a investice do obydlí nadále klesaly. Nízký růst poptávky po fixních 
investicích (v porovnání s rokem 2004) může být způsoben nižším čerpáním veřejných 
investičních výdajů, i když výhled MF nadále počítá s růstem v loňském roce přibližně na 
úrovni roku 2004.  

Podle předběžných odhadů očekáváme ve 4.Q 2005 přibližnou stagnaci růstu celkových 
fixních investic přibližně na úrovni předchozího čtvrtletí. Za tímto odhadem stojí na jedné 
straně nadále nízký růst zakázek v průmyslu, pokles počtu vydaných stavebních povolení, 
resp. hodnoty nově povolených staveb a nominální pokles investičních dovozů, a na druhé 
straně zrychlení růstu stavební výroby v říjnu loňského roku. 

Reálná spotřeba domácností se ve 3.Q 2005 meziročně zvýšila o 2,9 % při růstu 
nominálních spotřebních výdajů o 4,4 % a zvýšení deflátoru spotřeby domácností o 1,5 %. 
Mírné zrychlení meziročního tempa růstu nominální spotřeby (ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím) souvisí se zrychlením tempa růstu hrubého disponibilního důchodu a meziročním 
poklesem míry úspor o 0,5 p.b.. Z analýzy revidované časové řady sezónně očištěných hodnot 
vyplývá mezičtvrtletní stagnace růstu reálné spotřeby v posledních pěti čtvrtletích. Při 
relativně nízkém růstu hrubého disponibilního důchodu byly spotřební výdaje domácností ve 
2.Q a 3.Q 2005 pozitivně ovlivněny poklesem míry hrubých úspor podpořeným mírně 
uvolněným působením úrokových podmínek na minulosti.  

Ve 4.Q 2005 došlo podle předběžných odhadů k dalšímu mírnému zrychlení růstu hrubého 
disponibilního důchodu na cca 4,5 % a poklesu míry úspor, což se podle odhadů projeví 
v dalším zrychlení meziročního růstu reálných spotřebitelských výdajů na 3,3 %.  

Míra úspor se především ve druhém pololetí 2005 snížila, její pokles však nebyl natolik 
výrazný, aby kompenzoval nižší tempo růstu hrubého disponibilního důchodu. Relativně 
nízké tempo růstu hrubého disponibilního důchodu v průběhu roku 2005 bylo ovlivněno na 
jedné straně relativně nízkým růstem jeho příjmové složky, jejíž rozhodující součástí je objem 
mezd a platů,10 a výraznějším zvýšením jeho výdajové složky zejména v důsledku růstu 

                                                           
10   Za 1. – 3. čtvrtletí vzrostly mzdy a platy podle národních účtů o 5,3 %, zatímco objem mezd a platů získaný 

jako součin počtu zaměstnanců a průměrné mzdy ve sledovaných organizacích vzrostl o 8,1 %.  Tento rozdíl 
je z rozhodující části způsoben výrazným nárůstem zaměstnanosti z řad cizinců (viz Příloha Aktuální vývoj 
na trhu práce). Národní účty domácností zachycují jen rezidentské jednotky – české domácnosti – a mzdy 
cizinců v nich nejsou obsaženy. Rovněž spotřeba domácností zachycuje jen spotřební výdaje rezidentů 
(nerezidentské spotřební výdaje jsou vykazovány jako export). Mzdy cizinců tak nejsou pro příjmy českých 
domácností a jejich spotřebu jako složku HDP relevantní. Při výrazném růstu zaměstnanosti cizinců proto 
nelze z nárůstu objemu vyplacených mezd na území ČR jednoduše vyvozovat růst zdrojů domácností a jejich 
spotřeby. 
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sociálních příspěvků placených domácnostmi a zaměstnavateli a běžných daní. To se 
projevilo v nižším tempu růstu výdajů domácností na konečnou spotřebu než v roce 2004. 

Ačkoliv se indikátor spotřebitelské důvěry v roce 2005 vyvíjel velmi příznivě, pozitivní vývoj 
spotřebitelského klimatu ne zcela odpovídá růstu reálných výdajů domácností na konečnou 
spotřebu. Průměry hodnot indikátoru spotřebitelské důvěry v roce 2005 se pohybovaly na 
relativně vysoké úrovni roku 2001 a 1. poloviny 2002. Ve 4.Q 2005 se bazická hodnota 
indikátoru spotřebitelské důvěry mírně zvýšila a v meziročním vyjádření zaznamenala vysoký 
růst. Dynamika růstu spotřebitelských úvěrů ve 4.Q zůstala na úrovni předchozího čtvrtletí 
(viz Příloha 4 – Peníze a úvěry). 

Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus  Graf: Spotřeba a reálné úrokové sazby 
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Údaje o zaměstnanosti v metodice VŠPS signalizují dále zrychlující poptávku po práci, která 
je v souladu s předchozím uzavíráním mezery výstupu. Počet zaměstnanců včetně členů 
produkčních družstev se ve 3.Q 2005 meziročně zvýšil o 2,9 %. Růst se v posledním období 
realizuje zejména ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a v tržních službách. Ve 
stavebnictví je v měsíční statistice ČSÚ navíc patrný rychlý růst počtu odpracovaných hodin. 

Vyšší poptávka po práci je v podnikatelské sféře zčásti uspokojována zahraniční pracovní 
silou, zároveň však je málo patrná v segmentu registrované nezaměstnanosti a volných 
pracovních míst hlášených na úřadech práce (viz Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce). 
Registrovaná nezaměstnanost se snižuje především z důvodu vyšších počtů vyřazených 
z evidence ze sankčních důvodů a nižších počtů nově hlášených nezaměstnaných. Za těchto 
podmínek zřejmě nedochází ke znatelnému snižování cyklické složky registrované 
nezaměstnanosti. Současný pokles obecné míry nezaměstnanosti podporuje domněnku, že 
vyšší poptávka po práci se v určité míře realizuje mimo registrovanou nezaměstnanost. 

Zaměstnávání osob s nižšími mzdovými nároky (převážná většina cizinců, osoby vyřazené 
z evidence úřadů práce) tlumí tlaky na vyšší růst mezd. To je patrné zejména ve 
zpracovatelském průmyslu a stavebnictví; zrychlení růstu mezd je patrné jen v tržních 
službách a obchodu (viz Příloha 2). Celkově se podle ČSÚ průměrná měsíční mzda 
v podnikatelské sféře ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšila o 5,5 %. Souhrnně za celou 
podnikatelskou sféru je v průběhu roku 2005 patrný náznak obratu trendu v odměňování, 
nicméně ve 4. čtvrtletí je v průmyslu a stavebnictví nadále patrný jen mírný růst mezd. V říjnu 
a listopadu se průměrná měsíční mzda meziročně zvýšila v průmyslu o 4,6 % a ve 
stavebnictví o 4,5 %. 
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Graf: Mzda v podnikatelské sféře a NJMN (meziroční změny v %) 

Poznámka: NJMN v průmyslu z měsíčních údajů je ve 4. čtvrtletí 2005 průměr za říjen a listopad.
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Vládní spotřeba vykázala ve 3.Q 2005 po šesti čtvrtletích poklesu (resp. stagnaci ve  
2.Q 2005) růst, který očekávala i říjnová prognóza. Intenzita realizovaného růstu byla 
významně ovlivněna také mimořádným nákupem stíhacích letounů. Pokud dojde k naplnění 
scénáře výše a struktury výdajů veřejných rozpočtů, lze předpokládat ve 4.Q 2005 opět 
meziroční pokles reálné spotřeby vlády ve výši 3,8 %.  

Inflace 

Vývoj spotřebitelských cen byl v závěru roku 2005 ve znamení protiinflačního působení 
nákladových faktorů (s výjimkou okruhu cen energií viz Příloha 5 – Nákladové faktory). 
Stejným tj. dezinflačním směrem působila i nadále negativní výstupová mezera, jejíž 
uzavírání se ve druhé polovině roku zpomalovalo. Odchylka skutečného vývoje inflace od 
prognózy z 10. SZ byla zhruba stejným dílem způsobena chybným odhadem promítání změn 
nepřímých daní do cen cigaret, nižším než očekávaným růstem cen potravin a rychlejším 
poklesem cen pohonných hmot. Tyto tři faktory v souhrnu způsobily chybu v predikci mzr. 
inflace ke konci roku 2005 ve výši cca -1 p.b.. Odchylky v predikci korigované inflace bez 
PH v závěru roku 2005 byly způsobeny zejména výraznější kurzovou apreciací v průběhu  
4. čtvrtletí a dále zpožděným působením nižších dovozních cen na přelomu 3. a 4. čtvrtletí 
2005 (ve srovnání s 10. SZ). Odchylka v predikci regulovaných cen měla přibližně stejný 
dopad do celkové inflace jako odchylka u korigované inflace bez PH, avšak s opačným 
znaménkem. 

 
Období       meziměsíčně v %        meziročně v %

predikce 10.SZ skutečnost predikce 10.SZ skutečnost
Index spotřebitelských cen 0,4 -0,1 3,2 2,2
Regulované ceny prosinec 05 0,0 0,0 8,4 9,0
Čistá inflace 0,4 -0,3 1,4 0,4
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 1,0 0,1 0,6 -0,7
Korigovaná inflace bez PH 0,1 -0,1 0,8 0,5
Ceny pohonných hmot - čisté -0,3 -6,3 22,2 9,8
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,13 0,05 0,30 0,00  
 

V oblasti regulovaných cen došlo k 1.10. ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti  
o 17,4 % (dopad do inflace 0,5 p.b.), televizního poplatku o 33,3 % a rozhlasového poplatku  
o 21,6 % (celkem dopad do inflace 0,17 p.b.). V říjnu také došlo k vyššímu než očekávanému 
růstu cen tepla o 3,2 %, což téměř výhradně stálo za chybou predikce. V listopadu  
a v prosinci regulované ceny stagnovaly.  

Dopady změn nepřímých daní byly během 4. čtvrtletí minulého roku minimální. 
Velkoskladům a prodejcům již začaly docházet zásoby cigaret s cenami platnými do poslední 



 20   

změny zákona o spotřebních daních (1. 7. 2005). Nepatrné zdražení cigaret (s dopadem  
0,003 p.b. do inflace) bylo zaznamenáno již v listopadu, větší pohyb pak v prosinci (dopad do 
inflace 0,02 p.b.). Na základě nových informací (cenový věstník) prognóza předpokládá, že  
u dvou ze čtyř položek cigaret ve spotřebním koši výrobce nezvýší konečnou cenu a ponese 
zvýšenou spotřební daň na úkor svých ziskových marží. Pokud by skutečně došlo k trvalému 
snížení jejich čisté tržní ceny, budou dopady na čistou inflaci, a v jejím rámci na ceny 
potravin, výrazně protiinflační. V prosinci byl tento protiinflační dopad do čisté inflace (cen 
potravin) kvantifikován na -0,03 p.b. do celkové inflace, tj. cca -0,12 p.b. do čistých cen 
potravin. Jiné administrativní zásahy kromě zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků 
vývoj inflace ve 4. čtvrtletí neovlivnily. Meziroční indexy jsou ovlivněny i změnami 
nepřímých daní v předešlých obdobích. 

V říjnu a v listopadu se ceny potravin vyvíjely zhruba v souladu s prognózou. V prosinci 
však vykázaly nečekaně nízký meziměsíční růst jen o 0,1 % (po sezónním očištění pokles 
o 0,6 %). Na vývoj cen potravin působil v tomto období v souladu s očekáváními dezinflační 
vývoj cen zemědělských výrobců, kde velké meziroční poklesy cen zaznamenávají především 
obiloviny, zelenina, ovoce a brambory (viz Příloha 5). Za chybou v prognóze stojí tradičně 
velmi volatilní vývoj cen ovoce a zeleniny, na něž pravděpodobně působilo i nečekané 
posílení kurzu Kč, které  ovlivnilo i ceny ostatních dovážených potravin. Týdenní šetření cen 
potravin popisující jejich vývoj v lednu ukazují na vyšší meziměsíční růst v lednu 
odpovídající lednové sezónnosti – okolo 1 %. 

Korigovaná inflace bez pohonných hmot během 4.Q 2005 stagnovala až mírně klesala. Po 
sezónním očištění dosáhla za celé minulé čtvrtletí hodnoty jen cca 0,03 %. Její vývoj byl 
z části ovlivněn posilováním kurzu Kč a souvisejícím protiinflačním vývojem dovozních cen 
bez energií a potravin a cen průmyslových výrobců. Stejným směrem působila rovněž 
přetrvávající záporná mezera výstupu.  

Ceny pohonných hmot během celého 4.Q 2005 výrazně klesaly. Byla to v první řadě reakce 
na vývoj ceny ropy na světových trzích a v závěru čtvrtletí působilo protiinflačně i mírné 
posilování koruny vůči dolaru. Prognóza z října nepředpokládala tak razantní snížení světové 
ceny ropy, což je, i při posílení dolaru, jednou z příčin odchylky predikce od skutečnosti. 
Vedle toho odhadujeme, že ceny pohonných hmot klesaly poněkud více, než by odpovídalo 
vývoji těchto faktorů, a došlo tak k poklesu marží v řetězci zpracovatelů ropy a výrobců  
a distributorů pohonných hmot. Jejich marže poklesly poměrně rychle z rekordně vysokých 
hodnot, kterých dosáhly na konci léta v době hektického vývoje na světových trzích s ropou  
a ropnými produkty. Odchylka od prognózy v meziročním růstu cen PH v prosinci byla  
+12,4 p.b. s dopadem do inflace cca +0,33 p.b.. Z týdenních šetření cen pohonných hmot 
vyplývá, že v lednu 2005 budou již ceny pohonných hmot klesat mírněji (o cca 1,3 %).11  

                                                           
11  V souvislosti s pozorovaným vývojem cen pohonných hmot a chybou v jejich prognóze z 10. SZ predikční 

aparát aktuálně pracuje na vyhodnocení způsobu analytické a prognostické práce v této oblasti. Do budoucna 
je možné, že dojde k opuštění dosavadního odvozování domácích cen PH výlučně od vývoje korunových cen 
ropy uralské, která dominuje v dovozu energetických surovin. Tato změna by současně znamenala větší 
zohlednění vazby domácích cen PH na vývoj cen ostatních druhů ropy (WTI, Brent) a kotovaných cen 
benzínů na komoditních burzách. To by mohlo zlepšit predikční schopnost aparátu zejména v obdobích, kdy 
různé šoky na trzích zasahují vedle ceny samotné surové ropy rovněž další stupně výrobkové vertikály 
(rafinérie ropy a distribuční síť pohonných hmot). Vůči těmto šokům a jejich zohlednění v prognóze je 
současný přístup poněkud rezistentní, protože cena uralské ropy jejich vliv zachycuje jen velmi 
zprostředkovaně a se zpožděním.  
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Následující graf ilustruje zpomalování meziročních růstů resp. trvání meziročního poklesu  
u skupin tržních cen. Regulované ceny naopak meziročně výrazně rostou.  

Graf: Mzr. růst jednotlivých skupin cen (kromě regulovaných cen očištěno 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 zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen v důsledku 
výrazného zvýšení regulovaných cen v lednu 2006. Meziroční růst čisté inflace však bude 
v nejbližších měsících pravděpodobně dále zpomalovat, a to především díky očekávanému 
snížení marží u producentů tabákových výrobků po skončení doprodeje cigaret za staré ceny. 
Tím dojde k potlačení cenových efektů vyšších nepřímých daní zavedených v červenci 2005. 

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.  

Aktuální nastavení reálných měnových podmínek lze ve 4. čtvrtletí charakterizovat 
v souhrnu jako neutrální až mírně uvolněné. Úroková složka měnových podmínek je již 
několik čtvrtletí relativně stabilní a její působení v ekonomice lze v současnosti 
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charakterizovat jako neutrální. Kurzová složka, od roku 2003 uvolněná, se zhodnocováním 
reálného kurzu postupně přibližuje ke své neutrální úrovni. 

Kumulovaný efekt měnových podmínek ukazuje, že od roku 2002 ovlivňovala vývoj reálné 
ekonomiky převážně kurzová složka. Její restriktivní působení až do roku 2004 bylo alespoň 
částečně kompenzováno uvolněnou úrokovou složkou měnových podmínek. Od roku 2004 
začala také kurzová složka působit uvolněně, přičemž kumulovaná úroková složka nadále 
zůstává mírně uvolněná. Celkový dlouhodobý vliv měnových podmínek na reálnou 
ekonomiku je v současnosti uvolněný. 

Graf: Index reálných měnových podmínek Graf: Kumulovaný efekt RMCI 
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Podle konceptu intertemporální substituce vede nižší úroková míra subjekty k přesunu 
prostředků z kvazi-peněz (sloužících spíše k odkladu spotřeby) do M1 (kde umožňují dřívější 
spotřebu). Úroveň nominálních sazeb a nastavení reálné úrokové složky měnových podmínek 
by tak měly ovlivňovat podíl M1 na M2. Empirická data nejsou s touto úvahou v rozporu. 
Relativně vysoký podíl peněžního agregátu M1 na M2 ve výši 54,9 % (viz Příloha 4 – Peníze 
a úvěry) je v souladu s nízkou hladinou nominálních úrokových sazeb a naznačuje mírně 
uvolněné či neutrální působení reálné úrokové složky měnových podmínek. 

Sazby 

Úroková složka reálných měnových podmínek je podle současných odhadů pro 4. čtvrtletí 
2005 neutrální, oproti říjnové prognóze došlo v důsledku přehodnocení rovnovážné trajektorie 
domácích úrokových sazeb k posunu směrem k restriktivnějšímu pohledu.  
 
Graf: Reálný 1R EURIBOR Graf: Reálný 1R PRIBOR 
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Úrokové sazby na finančním trhu se ve 4.Q 2005 zvýšily o 0,3 – 0,6 p.b. podle jednotlivých 
splatností. Hlavním důvodem bylo zvýšení klíčových sazeb ČNB o 0,25 p.b. s platností od  
31. 10. 2005 a komunikace ohledně vyšší budoucí trajektorie sazeb. Zhruba od konce 
listopadu lze pozorovat mírný pokles sazeb na trhu, jehož primárním důvodem byla apreciace 
kurzu koruny, která přispěla ke spekulacím finančního trhu, že tempo zvyšování základních 
úrokových sazeb ČNB bude pomalejší. Podobným směrem pak působila i zveřejněná inflace 
za listopad a prosinec (nižší než očekávaná). Po komentářích viceguvernérů ČNB 
Niedermayera a Singera o nastavení měnové politiky (16. 1.), ve kterých připustili i možnost 
snížení sazeb, tržní úrokové sazby dále klesly ve všech splatnostech. Převážná část finančního 
trhu posunula svá očekávání dalšího zpřísnění měnové politiky zhruba do 2.Q 2006 (blíže viz 
kapitola III.2). 

3M PRIBOR se pohyboval na úrovni předpokládané základním scénářem říjnové prognózy. 
Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 4.Q 2005 činil 0,33 p.b., přičemž říjnová 
prognóza předpokládala spread 0,2 p.b.. Aktuální výnosová křivka na peněžním trhu má 
pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR ke 4. 1. činí 0,4 p.b.. 

Klientské úrokové sazby z nově poskytnutých úvěrů v listopadu dosáhly 5,4 %, dosavadní 
průměr za 4.Q 2005 je nepatrně pod úrovní říjnové prognózy. Sazby z termínovaných vkladů 
se zvýšily na 1,7 %.  

V reálném vyjádření byly sazby 1R PRIBOR a sazby z nově poskytnutých úvěrů ve  
4. čtvrtletí 2005 oproti říjnové prognóze mírně vyšší v důsledku nižších inflačních očekávání 
a u 1R PRIBORu i vyšších nominálních sazeb. Tento faktor spolu s přehodnocením 
rovnovážných reálných sazeb tak posunul domácí úrokovou část měnových podmínek do 
restriktivnějších hodnot. 

Zahraniční reálná úroková sazba 1R Euribor byla v tomto čtvrtletí více uvolněná, než 
předpokládala minulá prognóza. Proti vyšší, než očekávané úrovni nominální sazby působila 
vyšší zahraniční inflace. Uvolněná složka zahraničních sazeb měnových podmínek tak 
kompenzuje přísnou část domácích sazeb a celkově je efekt sazeb v měnových podmínkách 
neutrální. 

Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R Euribor) ve 4.Q 2005 činil -0,2 p.b., přičemž 
prognóza předpokládala +0,2 p.b.. Aktuální úrokový diferenciál ke 4. 1. dosahuje -0,3 p.b.. 

Autonomní vývoj úrokové složky reálných měnových podmínek bude ceteris paribus 
v nejbližším období působit neutrálně na růst reálné ekonomiky, na mezeru výstupu  
a následně i na inflaci.  

Kurz 

Reálný kurz má od roku 2003 klíčový význam pro uvolněné působení reálných měnových 
podmínek. Toto působení nicméně v roce 2005 sláblo.  
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Graf: Úrokový diferenciál ročních nominálních 
sazeb vůči eurozóně 

 
 
    Graf: Reálný kurz vůči euru 
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Apreciační trend koruny obnovený koncem října 2005 (z hodnoty cca 29,7 Kč/EUR) se na 
počátku prosince zastavil na úrovni kolem 29,0 Kč/EUR. Koruna poté zůstávala v průběhu 
celého prosince relativně stabilní, oscilovala v intervalu +/- 10 hal. Zastavení apreciace mohlo 
souviset s obnovením mírně záporného úrokového diferenciálu koruny vůči euru, k němuž 
došlo v důsledku zvýšení sazeb o 0,25 p.b. ze strany ECB na počátku prosince. Průměrný 
prosincový kurz činil 28,98 CZK/EUR a odchyloval se od prognózované hodnoty na  
4. čtvrtletí 2005 o 2,4 %, kumulovaná odchylka za 4. čtvrtletí představovala 1,3 %. Meziroční 
nominální zhodnocení koruny vůči euru činilo v prosinci 5,5 %.  

Na zveřejněné domácí makroekonomické údaje kurz koruny reagoval minimálně, avšak také 
proto, že zveřejněná data (s výjimkou inflace) nepředstavovala pro finanční trhy výraznější 
překvapení. Vůči jednotlivým středoevropským měnám byl vývoj koruny diferencovaný, což 
by mohlo indikovat omezení jednotného sentimentu krátkodobých zahraničních investorů 
vůči středoevropskému regionu.12 Opětovné posílení koruny na počátku ledna (na konci první 
lednové dekády se koruna pohybovala kolem hodnoty 28,8 Kč/EUR) bylo však doprovázeno 
podobným vývojem v dalších zemích regionu.  

Apreciace nominálního kurzu ve 4. čtvrtletí 2005 při podobné zahraniční a domácí inflaci se 
projevila ve zhodnocení reálného kurzu. Předstih reálné apreciace před rovnovážnou vedl 
k zmírňování uvolnění kurzové složky, která je po přehodnocení rovnovážné reálné apreciace 
považována za mírně uvolněnou.  

Ve výhledu vývoje kurzové složky reálného indexu měnových podmínek dochází krátkodobě 
k dalšímu zpřísnění. Důvodem je předstih domácí inflace před zahraniční při předpokládané 
stabilitě nominálního kurzu.  

 

 

 
                                                           
12  V průběhu 4. čtvrtletí i v prosinci koruna mírně oslabovala vůči polskému zlotému (zřejmě vlivem úrokového 

diferenciálu) a zároveň posilovala vůči forintu, což je dáváno do souvislosti s negativním sentimentem trhu 
vůči forintu, spojeným zejména s maďarskou silně expanzivní fiskální politikou. Vývoj vůči slovenské 
koruně byl bez zřetelného trendu. 
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II.4 Předpoklady ekonomických mechanismů 

Ve srovnání s říjnovou prognózou došlo v modelovém predikčním aparátu ke zvýšení 
v minulosti často podhodnocovaného vlivu (zejména světových) cen energií na regulované 
ceny. Tato změna však neovlivňuje predikci inflace v základním scénáři, protože regulované 
ceny jsou predikovány expertně na základě informací o plánovaných rozhodnutích 
zodpovědných státních úřadů. Modelová změna se tak projeví až při simulacích alternativních 
scénářů (zejména ropné šoky).  

Z důvodu velkého výkyvu inflace regulovaných cen a energií, který je považován za 
jednorázový a neměl by dlouhodobě ovlivnit inflační očekávání, jsou vysoké příspěvky těchto 
položek do inflace z titulu inflačních očekávání v modelu částečně očištěny. Tato výjimka 
byla aplikována již v poslední SZ, průsak je omezen na 50 % standardní modelové kalibrace.  

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 

Pohled na předpokládaný vývoj HDP, jeho struktury a produkční mezery v roce 2006 se 
oproti říjnové prognóze částečně mění. Je to v prvé řadě důsledkem přehodnocení 
rovnovážných veličin. To vede k mírně odlišnému nastavení počátečních podmínek v mezeře 
výstupu, která je poněkud uzavřenější, a v jednotlivých složkách indexu reálných měnových 
podmínek. Změny prognózy HDP a jeho složek a mezery výstupu odrážejí rovněž zahrnutí 
aktuálních referenčních scénářů zahraničních a domácích exogenních faktorů. Oproti říjnové 
prognóze byl rovněž vypracován detailní výhled na vývoj HDP a jeho složek v roce 2007.  

Ve srovnání s říjnovou prognózou předpokládáme ve výhledu na nejbližších několik čtvrtletí 
méně restriktivní působení kurzové složky, naopak úroková složka mírně zpřísnila. 
Výsledkem působení obou zmíněných komponent RMCI zůstávají měnové podmínky nadále 
uvolněné po celém horizontu prognózy. Oproti 10. SZ je jejich působení uvolněnější 
v nejbližších několika čtvrtletích, v závěru roku 2006 jsou však oproti říjnové prognóze mírně 
přísnější.  

Působení výše jmenovaných faktorů se promítne do prognózy vývoje mezery výstupu. Ta se 
bude do poloviny roku 2006 mírně prohlubovat. Podobně jako v minulé prognóze stojí za 
jejím otevíráním v nejbližším období stále slabá zahraniční poptávka při neutrálních 
měnových podmínkách. Na počátku příštího roku lze vlivem uvolnění měnových podmínek  
a pozitivního stimulu fiskálu při mírném oživení zahraniční poptávky očekávat obrat  
a opětovný nástup fáze postupného pozvolného uzavírání mezery výstupu. Protnutí hranice 
inflace nezrychlujícího produktu bude dosaženo ve 2. polovině roku 2007. Zmíněnému vývoji 
mezery výstupu odpovídá nejprve postupné zpomalování dynamiky reálného HDP a pokles 
průměrného tempa růstu ze 4,9 % v roce 2005 na 3,9 % v roce 2006 následované postupným 
zrychlením na 4,3 % v roce 2007. Přitom tempo růstu inflaci nezrychlujícího produktu se 
bude v obou těchto letech pohybovat těsně pod úrovní 4,0 %. 
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Graf: Mezera výstupu  Graf: Reálné měnové podmínky 
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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 mírně zrychlí a dosáhne v roce 2006 přibližně 4,1 %. K růstu 
disponibilního důchodu budou nejvýznamněji přispívat mzdy a platy českých domácností, 
které vzrostou o cca 6,2 %, což představuje zrychlení o 0,7 p. b. ve srovnání s rokem 2005.13 
Transfery domácnostem porostou podle rozpočtového výhledu o 3,2 %. V reálném vyjádření 
však dynamika disponibilního důchodu vlivem akcelerujícího růstu cen v meziročním 
vyjádření mírně zpomalí. Pozitivním stimulem růstu spotřeby domácností v roce 2006 bude 
působení mírně uvolněné úrokové složky ze 2. poloviny roku 2004 a roku 2005. To se při 
nízkém růstu reálného disponibilního důchodu projeví ve výraznějším poklesu hrubé míry 
úspor o 1,3 p.b. na 5,8 % a umožní růst reálných spotřebitelských výdajů domácností o 3,1 %. 
Vyšší tempo růstu reálné spotřeby domácností o 0,3 p.b. ve srovnání s 10. SZ je způsobeno 
především nižším očekávaným růstem cen měřeným deflátorem spotřeby domácností.  

V roce 2007 dojde ke stagnaci růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře a zmírnění růstu 
počtu zaměstnanců (viz Box – Prognóza nominálních mezd). To se projeví ve zvolnění 
dynamiky růstu celkové hodnoty mezd a platů ve srovnání s rokem 2006. Rovněž transfery 
domácnostem mírně zpomalí na 3 % meziročního růstu. Uvedené položky budou z největší 
míry stát za mírným zpomalením nominálního hrubého disponibilního důchodu domácností 
na 3,8 %.14 Mírné zrychlení růstu cenové hladiny měřené deflátorem spotřeby domácností pak 
dále přispěje ke zpomalení růstu reálného hrubého disponibilního důchodu v roce 2007 na 
1,1 %. Zároveň dojde k návratu úrokové složky měnových podmínek k neutrálnímu působení. 
V podmínkách nízkého růstu disponibilních příjmů domácností převáží setrvačnost 
spotřebitelských výdajů nad efekty plynoucími ze zpřísňujících se úrokových sazeb. To bude 
mít za následek další, i když jen mírný, pokles míry hrubých úspor na 5,1 %. Růst 
disponibilního důchodu a pokles míry úspor bude generovat 2% růst reálných 
spotřebitelských výdajů domácností. 

Růst hrubé tvorby fixního kapitálu se bude v průběhu letošního a příštího roku mírně 
zrychlovat. Z pohledu soukromých investic bude investiční aktivita nadále stimulována  
                                                           
13   Růst objemu mezd a platů vyplacených na území ČR bude vlivem výrazného růstu zaměstnanosti cizinců  

vyšší a dosáhne cca 9 % (viz Příloha 2 a poznámka 12). 
14  Největší riziko pro odhad příjmů domácností představují transfery. V případě schválení některých 

legislativních návrhů Parlamentem ČR (rodičovské příspěvky a přídavky na děti), by se růst transferů 
v roce 2007 mohl vyšplhat až na téměř 9 %. To by poměrně výrazně zvýšilo růst disponibilního důchodu  
a umožnilo vyšší růst výdajů domácností na konečnou spotřebu. 
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pokračujícím růstem exportní výkonnosti a přílivem reálně alokovaných PZI. Působení 
reálných úrokových sazeb bude oproti říjnové prognóze méně uvolněné, resp. neutrální. 
K růstu celkové investiční poptávky bude přispívat také oživení dynamiky investičních výdajů 
veřejného sektoru.15 V případě naplnění uvedených předpokladů lze očekávat zvýšení hrubé 
tvorby fixního kapitálu o 5,3 % v roce 2006, resp. mírné zrychlení na 5,7 % v roce 2007.  

Přehodnocení výhledu vývoje veřejných rozpočtů v jeho struktuře se přes fakticky 
nezměněnou prognózu fiskálního impulzu v roce 2006 z pohledu výdajových složek HDP 
částečně promítlo do predikce spotřeby vlády. Předpokládaný růst nominálních výdajů na 
spotřebu veřejného sektoru v roce 2006 se sice oproti říjnové prognóze zvýšil z 4,7 % na 
5,2 %, zejména vlivem základny roku 2005, na druhou stranu však došlo k zvýšení 
předpokládaného růstu deflátoru vládní spotřeby o 1 procentní bod na 4,1 %. Výsledkem je 
snížení prognózy růstu reálné spotřeby vlády v roce 2006 o 0,4 procentního bodu na 1,1 %.  
V roce 2007 se (podle výhledu na vývoj veřejných rozpočtů) růst nominálních výdajů na 
vládní spotřebu sníží na 3,5 %, což při očekávaném růstu příslušného deflátoru  o 4,0  % 
odpovídá meziročnímu poklesu reálné spotřeby vlády o 0,5 %.  

Graf: Spotřeba domácností (mzr. v %) Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
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Růst reálných vývozů bude v průběhu roku 2006 ovlivněn přetrvávající meziroční apreciací 
reálného kurzu. Opačně, tj. směrem k posílení exportní aktivity, bude působit růst zahraniční 
poptávky z titulu oživení zahraniční konjunktury započatého ve 2. polovině roku 2005. 
Celoroční tempo dosáhne přibližně 9,6 %, což je o 1 procentní bod méně než v minulém 
roce16. Stabilní růst zahraniční konjunktury a částečné uvolnění kurzové složky povede v roce 
2007 k zrychlení exportní dynamiky na cca 12 %. Vývoj v obou 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 vývozně 
orientovaných kapacit. 
                                                           
15  Výhled veřejných rozpočtů předpokládá zachování nominálního růstu kapitálových výdajů veřejného sektoru 

v letech 2005 až 2007 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 1. pololetí 2005 naopak meziročně poklesly v nominálním vyjádření o 8 %.  
To se pravděpodobně též promítlo do zpomalení meziroční dynamiky celkové investiční poptávky v roce 
2005. Zmíněný nesoulad mezi výhledem veřejných rozpočtů a odhady ČSÚ za 1. pololetí 2005 vytváří riziko 
pro prognózu na roky 2006 a 2007. 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. 

16  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 včetně 1.Q 2005. Meziroční růst experimentálně odhadnutý 
z mezikvartálních hodnot činí v roce 2006 11 % a je přibližně o 2 p.b. vyšší než v roce 2005.   
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Růst reálných dovozů zboží a služeb bude v průběhu roku 2006 nadále zaostávat za růstem 
vývozů, i když tento rozdíl se v důsledku částečného zpřísnění kurzové složky (oproti roku 
2005) a zrychlení růstu hrubé tvorby fixního kapitálu výrazně sníží. Předpokládaný meziroční 
růst dovozů za celý rok 2006 činí 8,6 %, což generuje meziroční snížení deficitu čistého 
vývozu v letošním roce o 9 mld. Kč na -123 mld. Kč. V roce 2007 lze očekávat, že 
pokračující růst hrubých investic a vývozů povede k postupné akceleraci růstu dovozů, která 
však bude tlumena postupným uvolňováním reálného kurzu. Zmíněný vývoj povede k růstu 
dovozů o 11,0 %, a tudíž zachování diference vývozní a dovozní dynamiky. Deficit čistého 
vývozu bude pokračovat v poklesu na 119 mld. Kč.  

S očekávaným vývojem reálné ekonomické aktivity je konzistentní růst peněžního agregátu 
M2 na úrovni 6 – 7 % v letech 2006 a 2007. 

HDP a jeho složky (meziroční změny v %) 
UKAZATEL I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006 I/07 II/07 III/07 IV/07 2007

Hrubý domácí produkt 5.0 5.2 4.9 4.5 4.9 4.2 3.8 3.8 3.8 3.9 4.1 4.3 4.4 4.3 4.3

Spotřeba domácností 2.1 2.8 2.9 3.3 2.8 3.3 3.1 3.4 2.6 3.1 2.3 2.2 1.8 1.8 2.0
Spotřeba vlády -0.9 0.7 6.1 -3.8 0.4 -1.7 0.0 -0.9 6.3 1.1 -0.7 -0.5 -1.6 0.7 -0.5
Spotřeba neziskových institucí 4.5 3.8 3.6 27.5 10.0 8.8 10.4 18.9 -6.5 7.0 6.7 4.2 8.8 4.2 6.0
Hrubá tvorba fixního kapitálu 2.5 2.9 3.2 2.8 2.9 4.2 6.1 5.7 5.1 5.3 4.5 6.2 5.7 6.3 5.7

Dovoz zboží a služeb 10.6 0.2 6.1 2.3 4.5 8.6 8.1 6.9 10.5 8.6 9.7 10.8 11.1 12.3 11.0
Vývoz zboží a služeb 17.9 6.8 10.9 7.8 10.5 9.6 7.9 9.3 11.5 9.6 11.5 12.1 11.8 11.9 11.9
Čistý vývoz zboží a služeb (saldo, mld. Kč) -21.5 -31.0 -38.1 -41.0 -131.6 -18.6 -34.5 -29.5 -40.4 -123.0 -11.5 -31.6 -29.0 -47.1 -119.3
Podíl čistého vývozu na HDP (v %) -4.9 -6.5 -8.0 -8.8 -7.1 -4.1 -6.9 -6.0 -8.4 -6.4 -2.4 -6.1 -5.6 -9.4 -5.9  
Zdroj: ČSÚ, prognóza ČNB 

Srovnání prognózy HDP a jeho složek v 1. SZ s 10. SZ  
2007

10.SZ 1.SZ Rozdíl 1.SZ
mzr v %
Spotřeba domácností 2.8 3.1 0.3 2.0
Spotřeba vlády 1.5 1.1 -0.4 -0.5
Hrubá tvorba fixního kapitálu 5.7 5.3 -0.4 5.7
Vývoz zboží a služeb 9.8 9.6 -0.2 11.9
Dovoz zboží a služeb 8.9 8.6 -0.3 11.0
HDP 3.9 3.9 0.0 4.3

2006

 

 
Výše popsaný vývoj mezery produktu se promítá v prognóze vývoje zaměstnanosti. V roce 
2005 počet zaměstnanců vzroste meziročně o 2,4 % (1,7 % v 10. SZ). Vyšší poptávka po 
práci, která je patrná zejména ve stavebnictví a v některých částech zpracovatelského 
průmyslu, se realizuje ve velké míře ze zahraničních zdrojů. Tlaky na rychlejší růst mezd jsou 

Graf: Export a import Graf: Investice (mzr. v %) 
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tlumeny tendencí k zaměstnávání osob s nižšími mzdovými nároky (viz Příloha 2 – Aktuální 
vývoj na trhu práce). 

V roce 2006 očekáváme pokračující nárůst počtu zaměstnanců meziročně o 2,6 % (1,0 %  
v 10. SZ). Rozdíl oproti minulé prognóze je dán promítnutím skutečnosti na základě 
posledních pozorování a zohledněním tendence k většímu zaměstnávání cizinců. Vliv 
zpomalování uzavírání produkční mezery v roce 2005 a její opětovné mírné otevírání v roce 
2006 se projeví v postupném snižování dynamiky růstu zaměstnanosti v průběhu letošního 
roku. Míra registrované nezaměstnanosti se bude v průměru nacházet na úrovni 9,3 % (9,5 % 
v 10. SZ), přičemž podstatným faktorem pro její snižování bude i nadále působení přísnějších 
podmínek pro registraci na úřadech práce.  Míra obecné nezaměstnanosti bude okolo 7,4 % 
(7,4 % v 10. SZ). 

V reakci na vývoj produkční mezery v roce 2006 očekáváme v roce 2007 snížení dynamiky 
růstu počtu zaměstnanců (meziročně o 1,0 %). Míra registrované i obecné nezaměstnanosti se 
sníží ve srovnání s rokem 2006 o 0,1 p.b.. 

Základní ukazatele trhu práce (mzr. změny v %, pokud není uvedeno jinak) 
UKAZATEL

2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006 I/07 II/07 III/07 IV/07 2007
Zaměstnanost celkem -0.6 0.6 1.1 1.7 2.0 1.3 2.3 1.8 1.0 0.7 1.5 0.8 0.5 0.4 0.5 0.6
        z toho : zaměstnanci a) -0.2 1.7 1.9 2.9 3.2 2.4 3.7 3.1 2.1 1.6 2.6 1.3 1.1 0.9 0.7 1.0
                      ostatní zaměstnaní -2.4 -4.8 -3.1 -4.1 -4.4 -4.1 -4.7 -4.8 -4.5 -4.2 -4.6 -2.2 -2.7 -1.9 -0.7 -1.9
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 10.2 10.5 9.5 9.6 9.4 9.8 9.8 9.0 9.4 9.2 9.3 9.6 8.8 9.2 9.0 9.2
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 8.3 8.4 7.8 7.8 7.4 7.8 7.4 7.2 7.6 7.5 7.4 7.4 7.2 7.4 7.1 7.3
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 6.6 5.8 5.3 6.2 5.4 5.7 6.1 6.0 6.0 5.6 5.9 6.4 6.1 5.9 5.8 6.0
                                                                         (reálná) 3.7 4.1 3.7 4.2 3.3 3.8 3.5 3.5 3.7 3.3 3.5 3.7 3.2 2.4 2.5 2.9
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 6.9 4.9 5.4 5.5 5.4 5.3 6.4 6.2 6.3 5.8 6.2 6.6 6.3 6.0 5.9 6.2
                      z toho: průmysl                          (nominální) 7.0 3.7 5.0 4.7 . . . . . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 5.7 8.9 5.4 8.6 5.5 7.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 6.4 7.6 7.3 9.2 8.8 8.2 10.1 9.3 8.2 7.3 8.7 7.8 7.3 6.8 6.6 7.1
Mzdy a platy podle národních účtů        (nominální) 5.8 4.5 5.7 5.7 6.1 5.6 6.9 6.5 6.0 5.6 6.2 6.1 5.6 5.5 5.5 5.7
NJMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 1.6 2.6 2.0 4.2 4.5 3.3 6.0 5.6 4.6 3.4 4.9 3.5 2.9 2.3 2.1 2.7
NJMN (nominální mzdy a platy podle NÚ na HDP v s.c.) 1.1 -0.4 0.5 0.8 1.6 0.7 2.7 2.6 2.1 1.8 2.3 2.0 1.3 1.1 1.1 1.3
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -3.1 -1.6 -2.6 -3.8 . . . . . . . . . . . .
NJMN v průmyslu (nominální mzdy na přidanou hodnotu) 3.1 -1.1 -2.0 -1.5 . . . . . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na modifikované zaměstnané z VŠPS) 4.6 4.2 4.1 4.0 2.5 3.7 1.8 2.0 2.7 3.1 2.4 3.3 3.7 3.9 3.8 3.7
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  
 

Box: Prognóza nominálních mezd 

Odhad meziročního růstu průměrné nominální mzdy ve sledovaných organizacích byl pro letošní rok 
nepatrně snížen na 5,9 % (6,0 % v 10. SZ). V roce 2007 se bude dynamika i nadále pohybovat kolem  
6 %. 

V roce 2006 vzroste v podnikatelské sféře průměrná mzda o 6,2 % (o 0,3 p.b. nižší růst v porovnání 
s predikcí z 10. SZ), což je o 0,9 p.b. vyšší dynamika v porovnání s rokem 2005. Mírné snížení 
predikce růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře souvisí především s nižším inflačním očekáváním 
oproti 10. SZ. Predikce interpretuje doporučení odborové centrály pro kolektivní vyjednávání na rok 
2006, které požaduje meziroční růst průměrné mzdy o cca 7 %, jako horní hranici možného růstu 
mezd v letošním roce. Zároveň tedy předpokládá, že ve většině kolektivních smluv nebude tak vysoký 
mzdový růst s největší pravděpodobností realizován. Predikce je konzistentní se zrychleným růstem 
zaměstnanosti (o 0,7 p.b. oproti 10. SZ), který je však z převážné části generován zaměstnáváním 
cizinců s nižšími mzdovými nároky. Umírněný mzdový růst souvisí s nízkou poptávkou po práci 
registrovaných nezaměstnaných. Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře vzroste v roce 2006  
o cca 5 %. Na zvýšení platů je ve státním rozpočtu vyčleněno 4,5 mld. Kč a další více než 3 mld. Kč 
poplynou z rozpočtu zdravotních pojišťoven, krajů a obcí. Podle státního rozpočtu dojde k navýšení 
mzdových prostředků o 4,3 % a limit počtu zaměstnanců se sníží o 0,5 %. To bude generovat téměř 
5% růst průměrných mezd. Mzdový vývoj v nepodnikatelské sféře by měl být v průběhu roku 2006 
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rovnoměrný oproti roku 2005, protože odezní vliv základny pramenící ze zrušení dodatečných platů 
v roce 2004.  

V roce 2007 zůstane růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře zhruba na úrovni roku 2006. Ve směru 
mírnějšího růstu mezd bude působit výraznější zpomalení tempa růstu zaměstnanosti a zastavení 
poklesu nezaměstnanosti, zatímco rostoucí inflace a na ni navazující vyšší inflační očekávání budou 
růst mezd urychlovat. Podle střednědobého výhledu veřejných financí bude všeobecný růst mezd 
státních zaměstnanců na úrovni 5 %. Od 1. 1. 2007 vstupuje v účinnost novelizovaný služební zákon. 
S touto novelou mohou být spojeny zvýšené mzdové nároky zaměstnanců ozbrojených složek. Lze 
proto očekávat, že se růst průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře bude pohybovat okolo 5,5 %.   
 
Devizový kurz a dovezená inflace 

Základní scénář prognózy předpokládá obdobně jako v minulé prognóze stabilitu nominálního 
kurzu až do počátku roku 2007, avšak na silnější úrovni 29 Kč/EUR. V delším horizontu 
počínaje 2. čtvrtletím roku 2007 pak bude kurz koruny vůči euru mírně apreciovat. Za 
stabilitou kurzu se v nejbližších čtvrtletích bude skrývat protisměrné působení záporného 
úrokového diferenciálu a dlouhodobého trendu reálné rovnovážné apreciace, který byl oproti 
minulé prognóze zvýšen. Tyto dva faktory se budou vzájemně kompenzovat. V delším období 
pak převáží vliv dlouhodobého rovnovážného zhodnocování reálného kurzu a nominální kurz 
bude pozvolna posilovat. Tento výhled měnového kurzu není v rozporu s prognózou vývoje 
platební bilance (viz Příloha 6 – Platební bilance).   
 
Graf: Nominální kurz CZK/EUR  
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Z pohledu dovozních cen pracuje tedy nová prognóza ve srovnání s 10. SZ s více 
zhodnoceným nominálním kurzem vůči euru. Proti USD je kurz koruny v nominálním 
vyjádření v roce 2006 nepatrně depreciovanější a v roce 2007 apreciovanější. Rovněž ceny 
ropy jsou oproti předchozí prognóze mírně nižší, opačným směrem však působí vyšší ceny 
dováženého zemního plynu a vyšší inflace v zahraničí. Také skutečný růst dovozních cen za 
období září – listopad byl nižší oproti prognóze z 10. SZ. Působení těchto faktorů, kde 
dominuje především měnový kurz koruny vůči euru, vede v souhrnu k mírně nižší prognóze 
meziročního růstu celkového indexu dovozních cen.  

Trajektorie růstu cen dovážených energetických surovin a cen dovážených energií zůstává 
přibližně stejná jako v 10. SZ, obdobně je tomu i u dovozních cen potravin. U cen ostatních 
dovážených výrobků s výjimkou potravin nadále předpokládáme, že v letošním roce již dojde 
k obratu trendu a dosavadní výrazné meziroční poklesy cen v těchto skupinách přejdou ve 
slabý meziroční růst. Ten však bude díky více apreciovanějšímu kurzu koruny vůči euru 
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mírně nižší, než předpokládala předchozí prognóza a jeho vliv na příslušné domácí cenové 
okruhy bude zanedbatelný.  

V návaznosti mj. na vývoj dovozních cen prognóza formuluje rovněž představu vývoje 
domácích cen průmyslových výrobců. U cen průmyslových výrobců se oproti říjnové 
prognóze nová predikce snižuje. Na vývoj cen průmyslových výrobců budou kromě 
apreciovanějšího kurzu koruny působit nižší ceny energií (ropy a uhlí, u kterého v roce 2006 
očekáváme výrazné zmírnění meziročního růstu cen). Dalším faktorem působícím na nižší 
prognózu cen průmyslových výrobců oproti minulé prognóze je rychlejší pokles cen kovů  
a výrobků z nich. Případný rychlejší pokles cen výrobků z kovů, jejichž výhled není obsažen  
v Consensus Forecasts, je rizikem nové prognózy cen průmyslových výrobců. V souhrnu 
předpokládáme trajektorii mírného meziročního poklesu cen průmyslových výrobců v první 
polovině roku 2006, ve druhé polovině roku 2006 bude růst cen průmyslových výrobců 
pozvolna zrychlovat až na 1,2 % v závěru roku. Udržení této dynamiky cenového růstu 
očekáváme i v roce 2007. 
 
Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %) 

1/05 2 3 4 1/06 2 3 4 1/07 2 3 4
Dovozní ceny -1.2 0.2 0.6 2.7 4.3 1.9 0.3 -1.2 -1.2 -0.9 -0.6 -0.4
Dovozní ceny bez energiií a potravin -3.5 -3.0 -3.7 -1.7 0.1 -0.2 0.7 -0.1 0.3 0.4 0.4 0.3
Dovozní ceny potravin 0.1 -0.4 -1.5 -0.9 -0.4 -0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Dovozní ceny energií 17.1 23.3 29.2 32.0 32.7 14.8 -1.7 -7.8 -9.9 -8.8 -6.8 -4.6
Nominální kurs Kč/EUR 30.0 30.1 29.7 29.4 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 28.9 28.8 28.7
Nominální kurs Kč/EUR mzr. -8.7 -5.9 -6.0 -5.5 -3.4 -3.7 -2.3 -1.4 0.0 -0.3 -0.7 -1.0  
 
 
Graf: Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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Inflace 

Oproti prognóze z 10. SZ dochází v kratším horizontu k přehodnocení výhledu inflace 
spotřebitelských cen směrem dolů. Důvodem je především nižší než očekávaný růst inflace 
v závěru roku 2005 a s tím úzce související nižší odhad dopadů změn nepřímých daní na 
cigarety a nižší trajektorie růstu cen pohonných hmot v bezprostřední budoucnosti. Stejným 
směrem působí na prognózu v nejbližším období poslední vývoj nominálního měnového 
kurzu. Na horizontu měnové politiky je nová prognóza inflace velmi blízká pohledu z 10. SZ, 
i když váha faktorů stojících za novým vývojem inflace je poněkud jiná. Vzhledem 
k apreciovanější trajektorii nominálního kurzu je působení dovozních cen na inflaci na 
horizontu měnové politiky méně proinflační oproti 10. SZ. To je na druhou stranu částečně 
vyváženo vyšším příspěvkem reálné rovnovážné apreciace k růstu cen z titulu většího rozdílu 
v růstu cen obchodovatelného a neobchodovatelného zboží. Rovněž se poněkud snižuje 
očekávaná intenzita poptávkových dezinflačních tlaků v důsledku méně otevřené záporné 
výstupové mezery v nové prognóze. V závěru prognostického horizontu je pak nová predikce 
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inflace vyšší než v 10. SZ zejména vlivem vyšších očekávaných změn nepřímých daní v roce 
2007.  

Ve srovnání s 10. SZ se prognóza celkové meziroční inflace ke konci roku 2006 nemění  
a činí 3,1 %. Ke konci roku 2007 se pak prognóza zvyšuje ze 3,4 % na 4,2 %.  

 
Box: Administrativní vlivy 
Predikce regulovaných cen z 10. SZ se ve 4. čtvrtletí 2005 v zásadě naplnila, když vyšší než 
očekávaný byl pouze růst cen tepla pro domácnosti. Na základě nových informací a rozhodnutí ERÚ 
byla upravena predikce růstu cen elektřiny, plynu a tepla v roce 2006. Od 1. ledna měla být zvýšena 
cena elektřiny o 8,9 % (10. SZ očekávala 10 %), cena plynu bude zvýšena o 4,8 % (10. SZ 
nepředpokládala žádnou změnu), cena tepla by měla vzrůst průběžně v roce 2006 celkem o cca 8 % 
(predikce v 10. SZ byla 3,5 %). Druhá významnější změna vyplynula z nového návrhu zákona  
o deregulacích nájemného. Podle původního návrhu, ze kterého vycházela 10. SZ, se mělo regulované 
nájemné poprvé zvýšit v říjnu 2006 o 9,3 % a pak v dalších šesti letech vždy v červenci o cca 9 %. 
Z nového návrhu vyplývá, že bude regulované nájemné poprvé zvýšeno v lednu 2007 a potom  
i v dalších čtyřech letech vždy v lednu o cca 14 %. Změny predikce cen dalších regulovaných položek 
nebyly významné. V souhrnu tyto změny vedly ke zvýšení predikce mzr. růstu regulovaných cen ke 
konci roku 2006 z 4,6 % na 5,0 % (s dopadem této změny do mzr. růstu CPI ke konci roku 2006 cca 
+0,1 p.b.) a v roce 2007 z 3,4 % na 3,9 % (s dopadem do inflace rovněž cca +0,1 p.b.).  

V oblasti nepřímých daní již byl představen konkrétní návrh zákona upravující zvýšení spotřebních 
daní u tabákových výrobků od 1. 1. 2007 (další a poslední krok zvýšení spotřebních daní by pak měl 
být učiněn v lednu 2008). Nadále tedy platí, že aktuálně porostou ceny cigaret v důsledku zvýšení 
spotřebních daní u cigaret od 1. 7. 2005, následovat bude zvýšení od 1. 4. 2006 a potom od 1. 1. 2007 
(a za horizontem predikce od 1. 1. 2008). Oproti minulé prognóze došlo ke změně odhadu dopadů 
daňové změny z roku 2005 do aktuálního vývoje cen cigaret a dále k výpočtu nové predikce dopadů 
zvýšení daní od 1. 1. 2007 na základě konkrétního návrhu zákona.  

Promítnutí primárních dopadů změny spotřebních daní v roce 2005 u cigaret bylo oproti 10. SZ 
posunuto na prosinec 2005 až březen 2006. Predikce primárních dopadů se nemění, avšak na základě 
nových informací se zdá pravděpodobné, že u dvou ze čtyř položek cigaret ve spotřebním koši 
výrobce nezvýší konečnou cenu a ponese zvýšenou spotřební daň na úkor svých ziskových marží. 
V predikci proto předpokládáme, že dojde k trvalému snížení čisté tržní ceny cigaret, což protiinflačně 
ovlivní čistou inflaci a v jejím rámci ceny potravin. Tento protiinflační dopad do čisté inflace (cen 
potravin) byl potom v lednu až březnu 2006 kvantifikován na cca -0,25 p.b. do celkové inflace, tj. cca 
-1 p.b. do čistých cen potravin. Predikce dopadů zvýšení daní od 1. 4. 2006 se nemění (předpokládá 
se, že ovlivní inflaci od července do října 2006 v plném rozsahu v intencích zvýšené daně a vzhledem 
k předpokládanému zaokrouhlení cen bude celkový dopad této daňové změny činit cca 0,5 p.b. do 
CPI). 

O rozsahu zvýšení spotřebních daní u cigaret od 1. 1. 2007 nebyly k dispozici při zpracování 10. SZ 
žádné konkrétní informace, a proto se předpokládalo, že dojde k jejich zvýšení s dopadem do inflace 
na úrovni předešlých dvou kroků (cca 0,5 p.b.). Z aktuálního návrhu zákona o spotřebních daních 
ovšem vyplývá, že primární dopad tohoto kroku do inflace bude cca 0,9 p.b. (rozložený zhruba 
v období od května do srpna 2007). Celkový dopad bude stejný, protože se předpokládá plné 
promítnutí vyšších daní do cen cigaret.  

Celkem přispějí administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn 
regulovaných cen) do meziroční inflace ke konci roku 2006 ve výši cca 1,8 p.b. (v 10. SZ 1,5 p.b.)  
a ke konci roku 2007 rovněž cca 1,8 p.b. (v 10. SZ 1,2 p.b.).  
 
Vývoj jednotlivých složek čisté inflace je popsán v následujících odstavcích.  
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Korigovaná inflace bez PH bude i přes slabě rostoucí dezinflační tlaky z titulu 
předpokládaného dočasného mírného otevírání záporné produkční mezery v roce 2006 
zrychlovat. Důvodem bude za prvé promítání sekundárních dopadů růstu cen energií  
a regulovaných cen (PH, elektřina, zemní plyn) do ostatních cenových okruhů. Stejně jako 
v říjnu i tato prognóza předpokládá částečné omezení průsaku nákladových faktorů do inflace 
skrze vývoj inflačních očekávání (viz část II.4), mimo jiné i díky tlumícímu účinku situace na 
trhu práce. Působení dovozních cen bez energií na vývoj cen v segmentu korigované inflace 
bez PH bude, na rozdíl od jejich protiinflačního vlivu v roce 2005, zhruba neutrální 
v důsledku stabilního nominálního kurzu. To bude druhým faktorem přispívajícím 
ke zrychlování inflace oproti roku 2005. V průběhu roku 2006 tak očekáváme zrychlení 
meziroční korigované inflace bez PH až na 1,9 % ke konci roku. Ve srovnání s 10. SZ to 
znamená snížení predikce o 0,8 p.b. s dopadem do inflace cca 0,4 p.b. V roce 2007 bude 
korigovaná inflace bez PH dále zrychlovat v důsledku opětovného nástupu fáze postupného 
uzavírání produkční mezery a zrychlování růstu HDP. Stejným směrem bude působit i další 
růst inflačních očekávání. Výsledkem bude další zvýšení inflace v tomto segmentu až 
na úroveň meziročního růstu 3,2 % ke konci roku 2007 (v 10. SZ to bylo 3,1 % a změna 
predikce pro rok 2007 má dopad do inflace cca 0,05 p.b.).  

Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen ropy a kurzem 
Kč/USD. Scénář ropy se od 10. SZ významněji změnil jen pro nejbližší měsíce (ceny ropy 
byly již ve 4. čtvrtletí podstatně níže, než předpokládal scénář 10. SZ), avšak 
v dlouhodobějším horizontu se vývoj cen ropy společně s vlivem kurzu dolaru ve scénářích 
pro 1. SZ 2006 velmi přiblížil předpokladům z 10. SZ. Predikce růstu cen pohonných hmot se 
tak oproti 10. SZ snižuje zejména v kratším horizontu zatímco predikce meziročního růstu ke 
konci let 2006 a 2007 se změnily jen málo. Predikce meziročního růstu cen PH ke konci roku 
2006 tak byla nepatrně zvýšena na -2,5 % z -3,8 % v 10. SZ. V roce 2007 scénáře 
předpokládají stagnující cenu uralské ropy, což spolu se stabilitou kurzu koruny k dolaru vede 
k predikci meziročního poklesu cen pohonných hmot -1,1 % (10. SZ předpokládala pokles  
0,2 %). Ke konci obou let je dopad do celkové inflace z titulu změny prognózy cen 
pohonných hmot takřka zanedbatelný.   

Faktory ovlivňující korigovanou inflaci bez PH budou působit i na ceny potravin, ovšem 
v poněkud menší intenzitě. Pro vývoj cen potravin je totiž významný zejména vývoj 
domácích cen zemědělských výrobců, jejichž predikce růstu na konci roku 2006 byla mírně 
zvýšena (viz Box – Prognóza CZV). Očekávaná rostoucí trajektorie jejich mzr. růstu je 
hlavním faktorem stojícím za zrychlováním růstu cen potravin (bez všech vlivů daní). Změny 
v prognóze CZV a v dalších faktorech inflace cen potravin v souhrnu vedly k malému zvýšení 
predikce jejich růstu (bez všech vlivů daní) v roce 2006 (ke konci roku 2006 meziročně na  
2,1 % z 1,7 % – bez všech vlivů daní). Predikci čistých cen potravin pro rok 2006 ovšem 
významně ovlivnil výše uvedený předpoklad, že nedojde v plné výši k promítnutí zvýšení 
spotřebních daní u cigaret do jejich cen a tím fakticky ke snížení jejich cen bez  daní (viz Box 
Administrativní dopady). Tento jev bude mít dopad do čistých cen potravin cca -1,0 p.b.. 
Predikce čistých cen potravin se proto v 1. SZ snížila na 1,3 % meziročně ke konci roku  
(v 10. SZ to bylo 1,7 % a dopad této změny predikce do inflace činí cca -0,1 p.b.). V roce 
2007 již nepředpokládáme významné ovlivnění čistých cen potravin v důsledku zvýšení daní, 
a proto predikce vychází pouze z vývoje indikátorů inflace. Ke konci roku 2007 je 
prognózován meziroční růst 3,2 %. V 10. SZ byla tato predikce 2,5 % a změna predikce má 
dopad do inflace +0,2 p.b.. 
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Graf: Korigovaná inflace bez PH  
(bez primárních dopadů změn daní) 

Graf: Inflace cen potravin  
(bez primárních dopadů změn daní) 
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Box: Prognóza cen zemědělských výrobců 

Prognóza cen zemědělských výrobců (CZV) předpokládá ve srovnání s 10. 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 podílí především zapracování nových údajů za čtvrté čtvrtletí 2005 (prognózu 
ovlivnil jak vyšší pokles cen produktů živočišné výroby, tak rychlejší růst cen rostlinné produkce  
i přes více apreciovaný kurz). Prognóza nadále počítá v průběhu roku 2006 s pozvolným růstem 
cenové hladiny CZV, a to převážně u produktů rostlinné výroby v návaznosti na odeznívání vlivu 
extrémně příznivé sklizně v roce 2004 a sklizně v roce 2005, kterou lze označit v kontextu posledních 
cca 10 let také za nadprůměrnou. Budoucí vývoj je nadále zatížen řadou nejistot, zejména jakým 
způsobem budou z trhu v ČR i v EU dále stahovány přebytky z loňské a předloňské sklizně, což 
podmiňuje další oživení CZV zejména u klíčových cen obilovin.  

Za výše naznačeným vývojem CZV bude v první polovině roku 2006 stát rozdílný vývoj cen produktů 
živočišné a rostlinné výroby. U produktů živočišné výroby předpokládáme mírné meziroční poklesy 
cen v nejbližších dvou čtvrtletích a ve druhé polovině roku 2006 pak oživení jejich meziročního růstu. 
U rostlinné výroby půjde o návrat cen z dosavadních hlubokých meziročních poklesů k slabému 
meziročnímu růstu v první polovině roku 2006, který se udrží i v jeho druhé polovině. Cenová hladina 
CZV v průběhu roku 2006 však i nadále zůstane relativně nízká v porovnání s vývojem v minulých 
letech. V souhrnu bude nová prognóza CZV znamenat oproti předpokladům 10. SZ v první polovině 
roku 2006 velmi mírné posílení protiinflačních tlaků. Ve druhé části roku bude meziroční růst CZV na 
mírně vyšší úrovni, než předpokládala 10. SZ a CZV začnou na ceny potravin působit více 
proinflačně. 
 
Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r = 100) 
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V souhrnu lze tedy konstatovat, že v následujících dvou letech bude hlavní hybnou silou 
inflačního vývoje rychlý růst regulovaných cen spolu s primárními dopady změn daní. Na 
horizontu měnové politiky bude inflace tažena i jejich sekundárními dopady v podobě zvýšení 
inflačních očekávání ekonomických subjektů. Stejným směrem bude působit zrychlení růstu 
cen potravin v návaznosti na vývoj CZV resp. vývoj dovozních cen bez energií. Přes 
přetrvávající mírné dezinflační tlaky z vývoje reálné ekonomiky bude celková inflace 
postupně narůstat, přičemž na horizontu měnové politiky protne bodový cíl pro inflaci, aby 
v dalším období směřovala do horní poloviny tolerančního pásma inflačního cíle.  

Graf: Predikce inflace 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 

Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
determinována výší politicky neutrální sazby, která odráží dlouhodobé charakteristiky domácí 
ekonomiky, odchylkou budoucí inflace od stanoveného cíle a očekávaným průběhem 
hospodářského cyklu.  

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní postupný růst 
úrokových sazeb, i když v menší míře, než předpokládala minulá prognóza. Změna trajektorie 
od říjnové SZ je způsobena zejména přehodnocením náhledu na vývoj rovnovážné reálné 
úrokové sazby a z toho plynoucím snížením politicky neutrálních sazeb. Protichůdně působí 
prognóza mezery výstupu, která je na celém horizontu prognózy uzavřenější. Přehodnocení 
vývoje inflace v letech 2006 a 2007 nemá na implikovanou trajektorii úrokových sazeb vliv. 
V roce 2007 stojí za zvýšením inflace předpokládané změny nepřímých daní, na které je 
standardně uplatňován institut výjimek. Pro nejbližší čtvrtletí leží trajektorie sazeb pouze 
nepatrně pod prognózou z minulé situační zprávy. 
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Graf: Nominální sazby– 1. SZ 2006 Graf: Nominální sazby – 10. SZ 2005 

I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07
0

2

4

6

8

Politicky neutrální sazba
3M PRIBOR

I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07
0

2

4

6

8
Politicky neutrální sazba
3M PRIBOR

 
Pramen: ČNB Pramen: ČNB 

 

Samotný vývoj mezery výstupu odpovídá mírně uvolněným měnovým podmínkám na 
horizontu prognózy při předpokladu pokračujícího restriktivního působení zahraničního 
ekonomického vývoje a pozitivního fiskálního impulzu v roce 2007. Uvolnění měnových 
podmínek nastává v obou složkách, převažuje však působení jejich kurzové části. Úroková 
složka je spíše neutrální. Mezera výstupu se po mírném otevření a stagnaci v roce 2006 
během následujícího roku pozvolna uzavírá. Na krátkém konci prognózy tak autonomně 
mírně snižuje implikovanou trajektorii úrokových sazeb, v delším horizontu působí zhruba 
neutrálně.  

Úroveň politicky neutrální sazby, která se na horizontu prognózy pohybuje kolem 3,5 %, 
vytváří autonomní tlak na růst úrokových sazeb. Současně inflace, na kterou měnová politika 
reaguje, se bude pohybovat na celém horizontu prognózy pod stanoveným bodovým 
inflačním cílem a dosáhne ho až na konci roku 2007. Omezuje tak tlak na růst sazeb. 

 
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 identifikovaná při zpracování prognózy jsou vnímána jako 
vyvážená oběma směry. Nad rámec toho lze však vnímat určitou asymetrii rizika spojenou 
s vyzněním externích prognóz, zejména v oblasti vývoje měnového kurzu v nejbližším období 
(viz kapitola III. 2). Kurz může být krátkodobě ovlivněn očekáváními na finančním trhu 
směrem k dalšímu posílení. 

Stejně jako v minulé SZ předpokládá základní scénář prognózy omezený průsak růstu 
regulovaných cen a cen pohonných hmot ve druhém pololetí 2005 a roce 2006 do inflačních 
očekávání a následně i do ostatních cenových okruhů. Dopad výrazné změny regulovaných 
cen a cen pohonných hmot byl omezen na polovinu proti standardní modelové kalibraci. 
Riziko vyššího, či naopak nižšího průsaku, bylo kvantifikováno již v minulé situační zprávě  
a přetrvává i nadále. 

Dalším rizikem je nižší růst úrokových sazeb v eurozóně, než předpokládá základní scénář 
prognózy. Tato nejistota bude kvantifikována formou měnověpolitického experimentu  
a prezentována jako součást měnověpolitického doporučení sekce. Nicméně, nižší výhled 
sazeb v eurozóně obecně snižuje střednědobý výhled domácích sazeb.    

Aktuální informace v oblasti fiskální politiky pro rok 2007 neimplikují potřebu formulovat 
alternativu fiskálního impulzu pro tento rok. Riziko, že senát schválí zdvojnásobení 
rodičovského příspěvku již od roku 2007 s dopady cca 12 mld. Kč na výdajové straně 
veřejných financí, které nejsou zahrnuty v odhadu fiskálního impulzu, se při současných 
diskuzích na politickém poli jeví jako omezené. Podobně je vnímáno i riziko zvýšeného 
přílivu prostředků z fondů EU a inkasování dodatečného impulzu pro ekonomiku z tohoto 
titulu. Dle informací z Národního fondu MF, kde nyní probíhají závěrečné práce na odhadech 
naší čisté pozice s EU v letech 2006 – 2013, nelze předpokládat výrazné navýšení čerpání 
finančních prostředků z fondů EU ani v horizontu roku 2007. 

Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik.17 Tato citlivostní analýza 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 stejné výši. Pokles je však 
                                                           
17   Způsob simulace byl podrobně popsán a diskutován na schůzce k predikčním technikám 26. 9. 2003. 
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rozfázován do několika čtvrtletí. Depreciace nominálního kurzu má stejné implikace jen 
s opačným znaménkem. Z hlediska očekávání analytiků (zejména domácích) je momentálně 
výrazněji vnímáno riziko spíše směrem k apreciaci kurzu Kč/EUR. 
 
Tabulka 1 – Dopady apreciace kurzu o 1 CZK/EUR v odchylkách od základního scénáře 
 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4 

Celková meziroční inflace (p.b.) -0,1 -0,2 -0,5 -0,8 -0,9 -1,0 -0,9 -0,7 

3M PRIBOR (p.b.) 0,0 -0,6 -1,0 -1,2 -1,2 -1,1 -1,0 -0,8 

Mezera výstupu  0,0 -0,4 -0,7 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 

Kurz (CZK/EUR) -1,0 -0,7 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
 

Nejistoty identifikované při odhadu počátečních podmínek a následném zpracování prognózy 
vedly ke změnám v nastavení dlouhodobých rovnovážných trendů pro základní scénář oproti 
10. SZ. V základním scénáři prognózy došlo k přehodnocení rovnovážné reálné apreciace 
kurzu, rovnovážných reálných domácích sazeb a rizikové prémie. Přehodnocení proběhlo 
částečně na historii a pak zejména na prognóze. I když nové nastavení dle názoru SMS  lépe 
popisuje dlouhodobé trendy v ekonomice, včetně jejich vnímání finančním trhem, obecná 
rizika nadále přetrvávají a není vyloučeno, že v budoucnu dojde k jejich další úpravě.  

Pro znázornění vlivu změny nastavení rovnovážných veličin na celkové vyznění prognózy  
a pro zachování jisté kontinuity při přípravě prognózy byl simulován i alternativní scénář, 
který předpokládá ponechání dlouhodobých rovnovážných veličin, jak byly nastaveny 
v poslední SZ. Nastavení rovnovážných trajektorií a reálných měnových podmínek 
v základním a alternativním scénáři je zobrazeno na níže uvedených grafech. 

 
Graf: Mezera reálných měnových podmínek 
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Graf: Zahraniční reálná úroková míra  

I/96 I/98 I/00 I/02 I/04 I/06 I/08
-2

-1

0

1

2

3

4

1R EURIBOR
Equilibrium - baseline, alternativa

 
 
Graf: Rovnovážná reálná apreciace  Graf: Reálný kurz CZK/EUR 
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Graf: Riziková prémie Graf: Reálná úroková míra 
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Alternativa: Původní nastavení dlouhodobých rovnovážných trendů 
Alternativní scénář uvažuje s vývojem dlouhodobých trendů odpovídajícím nastavení 
z minulé SZ. Vývoj exogenních faktorů, krátkodobý výhled NTF a předpokládaný vývoj 
fiskálního impulzu zůstávají stejné jako v základním scénáři.  

Setrvání inflace v blízkosti bodového inflačního cíle reflektuje především proinflační dopady 
nákladových faktorů (regulované ceny, importní ceny) zmírňované protiinflačním působením 
reálné ekonomiky (záporná mezera výstupu). Oproti základnímu scénáři je prognóza inflace 
mírně nižší. I přes absenci poptávkových tlaků je s ní konzistentní postupně rostoucí 
implikovaná trajektorie úrokových sazeb. Pro vyznění prognózy je klíčová očekávaná 
postupná depreciace nominálního měnového kurzu v letošním roce k hodnotě 30 Kč/EUR, 
která přes vývoj importních cen napomáhá udržení inflace blízko stanoveného inflačního cíle.  

V alternativním scénáři je vývoj ekonomiky charakteristický zastavením uzavírání mezery 
výstupu při relativně rychlém tempu ekonomického růstu. Dle odhadů se ekonomika nachází 
blízko inflaci nezrychlujícího produktu, což reflektuje předchozí uvolnění měnových 
podmínek, proti němuž však působila slabá zahraniční poptávka a restriktivní fiskál. V tomto 
ohledu se alternativa neliší od základního příběhu. Počáteční působení měnových podmínek je 
již na rozdíl od základního scénáře hodnoceno jako neutrální až mírně přísné. Úroková složka 
měnových podmínek je uvolněná, zatímco reálný kurz je hodnocen jako přísný. Neutrální 
měnové podmínky při slabém růstu v zahraničí autonomně tlačí na opětovné otevírání mezery 
výstupu v nejbližším období, která tak ani nadále negeneruje poptávkové inflační tlaky. 

V nejbližším období se prognóza meziroční celkové inflace v alternativním scénáři pohybuje 
v blízkosti stanoveného inflačního cíle pouze vlivem výrazného růstu regulovaných cen  
a doznívání růstu cen PH ze září. V delším horizontu prognózy je inflace tažena očekávanými 
změnami nepřímých daní na cigarety, růstem importních cen a postupným uzavíráním mezery 
výstupu. Dalším důležitým faktorem zvyšujícím střednědobý výhled inflace je i průsak 
aktuálního růstu nákladových faktorů (regulovaných cen) do ostatních cenových okruhů. 
Stejně jako v základním scénáři je tento průsak omezen na 50 % standardní modelové 
kalibrace.  

V souvislosti s otevíráním mezery výstupu v roce 2006 očekává alternativa negativní 
poptávkové tlaky, které na prognóze budou tlumit sekundární efekty růstu regulovaných cen  
a pohonných hmot posílené mírně proinflačním působením importních cen.  
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Alternativní scénář je konzistentní s postupným růstem nominálních sazeb. Oproti základnímu 
scénáři však sazby rostou poněkud rychleji a dlouhodobě i na vyšší úroveň. To je zejména 
důsledkem vyšší politicky neutrální sazby.  

Pozvolný růst nominálních sazeb je na rozdíl od základního scénáře doprovázen depreciací 
nominálního měnového kurzu, který v alternativě oslabuje na horizontu jednoho roku o 1 Kč, 
v delším horizontu zůstává stabilní na této úrovni, a přispívá tak ke splnění cíle pro inflaci. 
Důvodem pro oslabení kurzu je jednak očekávané zvyšování zahraničních úrokových sazeb, 
které implikovaná trajektorie domácích sazeb pouze s mírným zpožděním následuje (otevírá 
se negativní úrokový diferenciál), a současně i růst inflačních očekávání, který vstupuje do 
identity nepokryté úrokové parity přes předpoklad o chování zpěthledících agentů. V delším 
horizontu prognózy jsou však domácí úrokové sazby nad sazbami eurozóny, což je 
konzistentní s očekáváními dlouhodobě vyšší domácí než zahraniční inflace při přibližně 
stejné úrovni reálných rovnovážných sazeb. Oproti základnímu scénáři pak tlačí na oslabení 
rovnovážného kurzu zejména nižší tempo rovnovážné reálné apreciace, které autonomně 
generuje menší tlak na apreciaci nominálního kurzu.  Toto je jen částečně kompenzováno 
mírně nižší rizikovou prémií a poněkud rychlejším růstem domácích úrokových sazeb.  
 
Tabulka 3 – Srovnání alternativ se základním scénářem prognózy  

 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4 
Celková meziroční inflace (%)         
Základní scénář (ZS) 2,8 2,8 2,8 2,7 3,1 3,3 4,0 4,0 
Alternativa   2,8 2,8 2,7 2,5 3,0 3,2 3,9 4,0 
3měsíční úroková sazba (%)         

Základní scénář (ZS) 2,2 2,3 2,5 2,8 2,8 3,0 3,2 3,3 
Alternativa  2,3 2,4 2,7 3,1 3,2 3,4 3,7 4,0 
Mezera výstupu (%)         
Základní scénář (ZS) -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,0 0.1 0.1 
Alternativa  -0,6 -0,9 -0,9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 -0,1 
Kurz (CZK/EUR)         
Základní scénář (ZS) 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 28,9 28,8 28,7 
Alternativa  29,0 29,3 29,6 29,8 29,9 30,0 30,0 30,0 

 

III.2   Prognózy ostatních institucí 

V lednu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 1. SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT, uzávěrka 11. 1.) a Foreign Exchange Consensus Forecasts (CF, uzávěrka 9. 1.). 
Všechny níže uvedené ekonomické úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí a nemusí 
se nutně shodovat s názory sekce. 

HDP 

Analytici opět posunuli své prognózy růstu HDP pro letošní rok k vyšším hodnotám. Důvody 
jsou revize růstu HDP v roce 2005 a lepší růstové vyhlídky v eurozóně. Struktura 
očekávaného růstu by se měla částečně změnit. Spotřebitelská poptávka by vlivem klesající 
nezaměstnanosti a růstu reálných mezd mohla alespoň zčásti nahradit nižší příspěvek čistých 
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exportů (vliv posilující koruny). Investice by měly těžit z přílivu peněz z EU a veřejných 
rozpočtů.  

Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2006 rok 2007
IOFT CF ČNB IOFT CF

 10/05 4.3
 11/05 4.3 4.3
 12/05 4.4
 1/06 4.6 4.3 4.3 4.43.9

ČNB
3.9

Datum vzniku 
prognózy

 
 

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 2,6 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o 0,6 %. K hlavním 
důvodům nadále patří konvergence české ekonomiky k zemím EU, rychlejší růst HDP než 
v zemích eurozóny a příliv zahraničních investic. 

Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 10/05 29.7 (4.Q05) 29.7 29.7 28.8 29.2
 11/05 29.6 28.8 28.9
 12/05 29.3 28.6 28.8
 1/06 29.0 (1.Q06) 29.1 29.0 28.3 28.8

Datum vzniku 
prognózy ČNB

aktuální čtvrtletí

 
 

Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se nepatrně snížila. Hlavním důvodem nižších 
hodnot jsou očekávané nižší sekundární dopady cen energií a nejistota ohledně vlivu zvýšení 
spotřební daně na cenu tabákových výrobků. Protiinflační působení silné koruny přetrvává. 
Analytici rovněž očekávají otevřenější mezeru výstupu, která negeneruje poptávkově inflační 
tlaky. Po odeznění nákladového šoku, který na začátku roku 2006 vytlačí inflaci nad 3 %, 
očekávají její návrat zpět pod inflační cíl. 

Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 
horizont 3R

IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti
 10/05 2.7 2.5
 11/05 2.8 2.6
 12/05 2.6 2.8 4.6 2.5 2.9 5.2
 1/06 2.5 2.4

3.1
3.1

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

3.3
3.2

 
 
Úrokové sazby 
Predikce očekávaných úrokových sazeb se téměř nezměnily. Pouze jeden analytik očekává 
zvýšení úrokových sazeb na lednovém zasedání BR ČNB, většina nepředpokládá žádnou 
změnu. Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 2,25 – 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

 10/05 3.2 (4.Q06) 2.3 3.3 2.5
 11/05 2.5 2.6 2.8
 12/05 2.4 2.8
 1/06 2.8 (1.Q07) 2.4 3.0 2.7

ČNB
3M PRIBOR

Datum vzniku 
prognózy

 
 
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 18.1.2006) 

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06

 prognóza ČNB (1.SZ)

 implik. sazby (očištěné 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, že očekávané tržní 3M sazby se v celém horizontu pohybují pod sazbami 
konzistentními se základním scénářem prognózy. Rovněž analytici v rámci průzkumu IOFT 
očekávají, že zvyšování základních sazeb ČNB bude mírnější; v ročním horizontu se očekává 
maximálně dvojí zpřísnění měnové politiky. 

Shrneme-li, analytici ve svých aktuálních externích predikcích (ve srovnání se základním 
scénářem prognózy z 1. SZ) předpokládají nižší sekundární dopady vysokých cen energií, 
nižší průsak spotřební daně u tabákových výrobků a silnější kurz. Vlivem nižších inflačních 
tlaků proto ČNB podle nich nebude výrazně zpřísňovat měnovou politiku. Nízké úrokové 
sazby a zlepšené růstové vyhlídky v eurozóně se podle analytiků odráží v predikci vyššího 
růstu HDP pro rok 2006 ve srovnání s prognózou, a to i přes více apreciovaný kurz koruny. 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 

Hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2005 skončilo schodkem ve výši 56,4 mld. Kč. Ve 
srovnání s koncem listopadu došlo ke zhoršení salda o 56,8 mld. Kč, nicméně oproti roku 
2004, kdy schodek dosáhl 93,5 mld. Kč, se jedná o výrazné zlepšení (přibližně  
o 37,1 mld. Kč). Obdobně jako v loňském roce je však vypovídací hodnota tohoto údaje, 
zejména v důsledku převodu nevyčerpaných výdajů do rezervních fondů, značně omezená  
a má spíše účetní význam (podrobněji v části II.2.).  

Ve srovnání s deficitem daným zákonem o státním rozpočtu pro rok 2005 (83,6 mld. Kč) byl 
deficit vykázaný Ministerstvem financí menší přibližně o 27,2 mld. Kč. Tento rozdíl vznikl 
jak na straně příjmů, které byly za rok 2005 oproti schváleným rozpočtovým příjmům vyšší  
o 61,6 mld. Kč, tak na straně výdajů, které rozpočtovanou hodnotu převýšily o 34,3 mld. Kč.  

Meziroční přírůstek celoročních příjmů státního rozpočtu (+15,2 %) předstihl celkový 
přírůstek výdajů (+9,2 %), a to i přes značnou akceleraci výdajů ke konci roku 2005. Na růstu 
příjmů se podílely jak daňové, tak nedaňové příjmy. Mezi daňovými příjmy dominovaly 
přírůstky inkasa DPPO, jež dosáhly meziroční hodnoty 26,9 %. Dynamika růstu spotřebních 
daní se ke konci roku zmírnila, nicméně přírůstek 15,4 % oproti předchozímu roku je výrazně 
nad rozpočtovanou hodnotou. Naopak u DPH i přes relativně silný růst (v meziročním 
srovnání +13,2 %), stejně jako u DPFO (+7,6 %) nebyly hodnoty plánované ve státním 
rozpočtu dosaženy. Vývoj nedaňových příjmů byl ovlivněn zejména převodem prostředků 
z rezervních fondů z roku 2004 (ve výši 22,6 mld. Kč), neinvestičními dotacemi z prostředků 
EU jednotlivým kapitolám (meziroční přírůstek 10,6 mld. Kč) a převodem z tzv. fondu 
státních záruk (určeného na realizace vládních garancí) ve výši 21,9 mld. Kč. V souhrnu tak 
položka nedaňových a kapitálových příjmů státního rozpočtu meziročně vzrostla o 83,1 %.  

Vývoj výdajů byl ovlivněn především poklesem ostatních běžných výdajů (meziročně nižší  
o 7,1 %, tj. 11,4 mld. Kč) a nižšími úrokovými platbami (poklesly o 5,2 % z 26,8 mld. Kč 
v roce 2004 na 25,4 mld. Kč v roce 2005). Naopak nadprůměrným tempem rostly neinvestiční 
transfery do územních rozpočtů (+19,3 %, tj. o 16,5 mld. Kč). Strana výdajů zahrnuje rovněž 
převody do rezervních fondů (48,5 mld. Kč) a některé mimořádné operace vlády (úhrady 
garancí).  Výdaje ze SR do rozpočtu EU dosáhly v roce 2005 přibližně stejné výše jako příjmy 
z EU (cca 31 mld. Kč). 

Vlastní běžné 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 prosinec 
2005 schodkem ve výši 47,7 mld. Kč. Meziročně porovnatelný výsledek běžného hospodaření 
státního rozpočtu je tak lepší o 24,7 mld. Kč (viz tabulka):  

SR 2005               Skutečnost
zákon  1 - 12/2004  1 - 12/2005  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -83,6 -93,5 -56,4 37,1 27,2
v tom: čerpání úvěru EIB -11,8 -5,0 -10,0 -5,0 1,8
            úhrada ztráty ČKA 0,0 -18,5 0,0 18,5 0,0
           operace státních aktiv 0,8 2,4 1,3 -1,1 0,5
           vlastní běžné hospodaření SR -72,6 -72,4 -47,7 24,7 24,9
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl

 



 1   

Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce 

Nové údaje z oblasti trhu práce potvrzují předpoklady z 10. SZ. Především je nadále patrné, 
že aktuální vývoj je v souladu s pozorovanou uzavírající se zápornou mezerou výstupu, mírou 
nezaměstnanosti vyšší než NAIRU a absencí výraznějšího urychlování dynamiky souhrnné 
mzdové inflace. Poptávka po práci se nadále zvyšuje a zaměstnanost roste ve srovnání 
s předpokladem 10. SZ rychleji, realizuje se však zejména zaměstnáváním cizinců. 
Nezaměstnanost a ukazatele mzdového vývoje se vyvíjejí v souladu s předpoklady 10. SZ  
a tlaky na rychlejší růst mezd jsou tlumeny zaměstnáváním osob s nižšími mzdovými nároky.  

Zaměstnanost se nadále zvyšuje především ve stavebnictví, obchodě a v tržních službách. Ve 
3. čtvrtletí 2005 byl poprvé pozorován výraznější nárůst zaměstnanosti souhrnně za celý 
zpracovatelský průmysl (Graf 1).1 V odvětvích nepodnikatelské sféry je zvyšování 
zaměstnanosti nadále zřejmé zejména v civilní části veřejné správy a ve vzdělávání. 
Pokračující růst zaměstnanosti je patrný i průběhu 4. čtvrtletí v měsíčních statistikách ČSÚ. 
Zatímco v průmyslu se v říjnu a listopadu zaměstnanost meziročně zvýšila o 0,3 %, ve 
stavebnictví je za stejné období zaznamenán nárůst o 6,1 %. Zvyšování poptávky po práci je 
ve stavebnictví navíc nadále zřejmé z vývoje počtu odpracovaných hodin. 

Zvyšování zaměstnanosti nadále souvisí s mimořádně vysokými nárůsty populace 
v produktivním věku a pracovní síly, kdy se patrně z velké části jedná o zahraniční 
pracovníky. Údaje MPSV o evidované zaměstnanosti cizích státních příslušníků odrážejí 
výrazné zvyšování zahraniční zaměstnanosti, které bylo popsáno v minulých SZ (Graf 2).2 
Z těchto údajů je zřejmé, že v meziročním vyjádření ke konci roku jde o přírůstek zhruba ve 
výši 50 tisíc osob. Většinu zahraničních pracovníků tvoří Slováci a Ukrajinci a dále s určitým 
odstupem Poláci. Evidence o zaměstnávání cizinců se odráží i ve výdajích na náhrady 
zaměstnancům v bilanci výnosů platební bilance. Tyto údaje se vztahují k nerezidentům, 
zatímco statistika mezd a platů v rámci národních účtů domácností je vykazována za 
rezidenty. Ze srovnání je patrné, že podíl nerezidentů v námi propočteném objemu mezd  
a platů výrazně narůstá (Graf 2). Větší vliv zahraniční zaměstnanosti také vysvětluje 
pozorované rozdíly v dynamice objemu mezd a platů podle propočtu ČNB a podle statistiky 
národních účtů.3  

Vyšší poptávka po práci nadále není příliš patrná v oblasti registrované nezaměstnanosti. Míra 
registrované nezaměstnanosti se snižuje především důsledkem zvyšování počtu vyřazených 
z evidence úřadů práce z jiných, především sankčních, důvodů a mírně nižších počtů nově 
hlášených nezaměstnaných. Současně se nezvyšují počty volných pracovních míst. Za těchto 
podmínek se cyklická složka registrované nezaměstnanosti příliš nemění (podrobnější analýza 
registrované nezaměstnanosti viz Příloha v 10. SZ). U obecné míry nezaměstnanosti však 
registrujeme výraznější pokles. 

 

                                                           
1   Podobně jako v minulých čtvrtletích se ve stavebnictví zaměstnanost zvyšuje zejména v oblasti pozemního  

a inženýrského stavitelství a stavebních montážních prací, patrně v důsledku realizace státních zakázek. S tím 
může souviset zvyšující se zaměstnanost v některých částech zpracovatelského průmyslu, především ve 
výrobě kovových konstrukcí a strojů a zařízení. 

2    Údaje z úřadů práce zahrnují počty pracovních povolení a počty evidovaných zahraničních pracovníků, kteří 
povolení nepotřebují. Tyto údaje jsou nezávislé na výběrovém šetření VŠPS. 

3    Propočet objemu mezd a platů je dán průměrnou mzdou ve sledovaných organizacích a počtem zaměstnanců 
včetně členů produkčních družstev. V obou dílčích statistikách jsou zahrnuti cizí státní příslušníci. 
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Nadále je patrné, že zaměstnávání cizinců a vyřazených z evidence úřadů práce tlumí tlaky na 
rychlejší růst mezd. To je zřejmé zejména v údajích ISPV o hodinových výdělcích ve 
stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu (Graf 3). Růst hodinových výdělků se 
v podnikatelské sféře urychluje jen v oblasti tržních služeb (zejména nemovitosti a doprava)  
a obchodu. Souhrnně za celou podnikatelskou sféru pozorujeme v údajích ISPV i ČSÚ 
v průběhu roku 2005 náznak obratu trendu v dynamice odměňování k vyšším tempům  
(Graf 4). Nicméně ve 4. čtvrtletí pokračuje v průmyslu a stavebnictví umírněný růst mezd. 
Zatímco v říjnu a listopadu se průměrná měsíční mzda podle ČSÚ meziročně zvýšila 
v průmyslu o 4,6 %, ve stavebnictví se mzdy zvýšily o 4,5 %.  

V nepodnikatelské sféře se průměrná měsíční mzda vyvíjí podle předpokladu z 10. SZ. 
Mzdový vývoj v této sféře byl ve 3. čtvrtletí částečně ovlivněn zvýšením tarifů o 8 % ve 
zdravotnictví od září 2005. 

Vývoj souhrnné mzdové inflace nevytváří předpoklady pro generování významnějších 
inflačních tlaků, které by byly patrné v rychlejším růstu nominálních jednotkových mzdových 
nákladů. Ty se ve 3. čtvrtletí na úrovni národního hospodářství zvýšily meziročně o 4,2 % 
podle propočtu ČNB, nicméně podle statistiky národních účtů jen o 0,8 %. S ohledem na 
rozdílné podchycení zahraniční zaměstnanosti tyto ukazatele v podmínkách rostoucího 
zaměstnávání cizinců představují horní a dolní mez skutečných inflačních tlaků z titulu 
vývoje mezd a produktivity.4 Příznivý vývoj mzdových a produkčních veličin je patrný i ve  
4. čtvrtletí v průmyslu. V říjnu a listopadu se NJMN v průmyslu meziročně snížily o 4,8 % 
(Graf 4). 

Graf 1: Zaměstnanost v odvětvích podle VŠPS (sezónně očištěné údaje v tisících osob) 

Poznámka: Vybrané služby zahrnují celá odvětví ubytování a stravování, doprava a spoje, finanční zprostředkování a nemovitosti 
                 a podnikatelská činnost. 
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4   V propočtu ČNB jsou zahraniční pracovníci zahrnuti v čitateli (součin evidenčních mezd a zaměstnanosti  

podle VŠPS) i jmenovateli (HDP ve stálých cenách), přičemž lze předpokládat, že nezanedbatelná část 
vyplacených mezd je vyvezena do zahraničí a nevytváří tlaky na růst domácí cenové hladiny. Ve statistice 
národních účtů čitatel NJMN zahrnuje pouze rezidenty, zatímco jmenovatel stejně jako u předchozího 
ukazatele zahrnuje produkci rezidentů i nerezidentů. NJMN podle národních účtů tak v podmínkách rostoucí 
zahraniční zaměstnanosti podhodnocují tlaky na zvyšování domácí cenové hladiny, zatímco NJMN dle 
propočtených mezd a platů mohou tyto tlaky naopak nadhodnocovat.  
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Graf 2: Zaměstnanost cizinců a objem mezd a platů 
             (počet osob v tisících a mzr. rozdíly v mld. Kč) 

Poznámka: Evidovaná zaměstnanost cizinců podle MPSV (vlevo). Pravý graf obsahuje změny objemu mezd a platů podle propočtu ČNB,
                  podle národních účtů a podle platební bilance. Zatímco národní účty jsou za rezidenty, údaje v platební bilanci se vztahují
                  k nerezidentům.
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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 4. čtvrtletí 2005 průměr za říjen a listopad.
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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) umožňují předpokládat pro 4. čtvrtletí 2005 zhruba stejný 
příspěvek těchto sektorů k meziročnímu růstu HDP jako ve čtvrtletí třetím. Růst produkce 
v uvedených odvětvích za říjen – listopad dosahoval úrovně růstu ve 3. čtvrtletí a tato situace 
se v prosinci výrazně nezmění.1  
Objem průmyslové produkce za říjen – listopad meziročně vzrostl o 6,7 % (v listopadu 
samotném dosáhl růst 7,2 %) při růstu počtu zaměstnanců o 0,3 %. Výrazně rostla 
produktivita ve sledovaných podnicích vztažená k objemu realizovaných tržeb (o 10,0 %), 
doprovázená poklesem jednotkových mzdových nákladů o 4,8 %. Růst v jednotlivých 
průmyslových odvětvích přitom zůstal poměrně výrazně nerovnoměrný. Nadprůměrně rostla 
zejména odvětví, spojená s přílivem zahraničních investic (výroba dopravních prostředků  
o 27,0 %, výroba a opravy strojů a zařízení o 9,5 %, výroba pryžových a plastových výrobků 
o 11,1 %, výroba chemických látek o 9,3 %). Stagnovala potravinářská produkce a pokles byl 
zaznamenán, obdobně jako v předchozích čtvrtletích, u produkce textilního a oděvního 
průmyslu a nově i ve výrobě koksu a rafinérském zpracování ropy. Z pohledu užití produkce 
stále dominovala výroba meziproduktů (růst o 11,4 %), nicméně ve srovnání s předchozími 
měsíci roku vykázal oživení i růst produkce pro investice (meziročně o 6,1 %). Stavební 
výroba za říjen – listopad meziročně vzrostla o 10,2 %, průměrný počet zaměstnanců se 
zvýšil o 6,1 % a jednotkové mzdové náklady se zvýšily o 1,7 %. Reálné tržby 
v maloobchodu bez motoristického segmentu vzrostly meziročně za první dva měsíce  
3. čtvrtletí o 4,1 %, po zahrnutí tohoto segmentu pak o 3,1 %. Dovoz ve 4. čtvrtletí roku 
meziročně reálně vzrostl tempem kolem 2,5 %. 

Nové údaje, indikující vývoj v nejbližší budoucnosti, nevylučují udržení podobného 
příspěvku průmyslové a stavební produkce k tempu ekonomického růstu v 1. pololetí roku 
2006. Nelze však vyloučit ani mírné zpomalení, především v důsledku zpomalení růstu 
čistého vývozu (aktuálně zpomalující růst zahraničních průmyslových zakázek), které by 
nebylo kompenzováno dostatečně robustním růstem domácí poptávky. Zde sice v posledních 
měsících výrazně oživily i domácí průmyslové zakázky a rovněž očekávání podnikatelů  
a spotřebitelů i vývoj zaměstnanosti indikují spíše udržení růstového tempa z roku 2005, 
údaje za stavebnictví ovšem naopak nevylučují zpomalování růstové dynamiky a zcela chybí 
signály o vývoji služeb a spotřebě domácností. 

Objem nových zakázek v průmyslu za říjen – listopad meziročně vzrostl o 9,1 %. Po slabší 
úrovni dynamiky zakázek v prvním pololetí (mzr. růst o 1,9 %), se v posledních pěti měsících 
obnovil výraznější růst objemu nových zakázek (meziročně o 6,2 %), zejména zásluhou 
tuzemských zakázek. Vývoj v posledních měsících tak jednoznačně indikuje udržení tempa 
růstu průmyslu i pro nejbližší dvě čtvrtletí. Ve stavebnictví naopak za posledních pět měsíců 
orientační hodnota nově povolených staveb v běžných cenách meziročně vzrostla o 0,7 %  
a objem nových stavebních zakázek meziročně poklesl ve 3. čtvrtletí o 7,7 % (jedná se přitom 
o pokles již třetí čtvrtletí po sobě). Uvedená data naznačují zvyšující se rizika zpomalování 
růstu ve stavebnictví, zejména nedojde-li k obratu v prvních měsících roku.  

Konjunkturní očekávání podniků a spotřebitelů se dle šetření ČSÚ v prosinci slabě zhoršila, 
zůstávala však vysoká, především zásluhou očekávání v průmyslu, obchodu (dvanáctiměsíční 
maximum) a spotřebitelů. Výrazně naproti tomu poklesla důvěra ve stavebnictví, což 
koresponduje se zveřejněnými údaji o vývoji zakázek a stavebních povolení.  
                                                           
1   K úplnému popisu nabídkové strany chybí data o vývoji v sektoru služeb. 



 1   

Příloha 4 – Peníze a úvěry 

Peníze 

Dynamika měnových agregátů se v listopadu obdobně jako v předchozím měsíci urychlila. 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 se zvýšil o 1,8 p.b. na 6,8 % (roční míra růstu 
peněžního agregátu M2 upravená o kurzové a ostatní vlivy vzrostla na 7,1 %) a podílel se na 
něm peněžní agregát M1 i kvazi-peníze. 

                                                                             Mzr. přírůstky peněžních agregátů M1 a M2 (v %) 

Dynamika peněžního agregátu M1 vzrostla  
o 0,5 p.b. na 10,5 %, nedošlo tak ke korekci 
poměrně vysokého růstu zaznamenaného  
v říjnu. Podíl M1 na M2 se dále zvýšil              
na 54,9 %. Růst vkladů nefinančních podniků 
výrazně vzrostl o 5,9 p.b. na 9,6 %  
a u domácností o 0,3 p.b. na 4,7 %. Ve 
struktuře peněžního agregátu M1 se urychlil 
růst jednodenních vkladů na 10,6 %  
a oběživa na 10,2 %. Dynamika kvazi-peněz 
vzrostla z říjnové hodnoty -0,2 % na 2,6 %, 
čímž se dostala zhruba na úroveň 
předchozích měsíců. V rámci kvazi-peněz se 
dále zvýšil růst neobchodovatelných cenných 
papírů, do kterých nefinanční podniky ukládají dočasně volné peněžní prostředky. Oproti 
minulosti je však jejich dynamika zatím nízká. Zvýšení růstu bylo obdobně jako v předchozím 
období zaznamenáno u vkladů domácností s výpovědní lhůtou do 3 měsíců.  

Urychlení dynamiky peněžního agregátu M2 bylo v listopadu obdobně jako v předchozím 
měsíci doprovázeno zmírněním záporné roční míry růstu čistého úvěru vládě o 9,3 p.b. na  
-62,1 %, z toho u centrální vlády o 6,0 p.b. na -45,6 %. Projevovalo se zde snížení růstu 
vkladů centrální vlády u bank, což pravděpodobně souviselo s vyššími převody prostředků 
rozpočtovým a příspěvkovým organizacím oproti loňskému roku a jejich následným užitím 
v ekonomice. Nadále výrazně záporná hodnota roční míry růstu čistého úvěru vládě, která je 
již od roku 2004 hlavní faktor působící na pomalejší růst M2, byla dána podobně jako 
v minulých měsících zejména zlepšováním pozice ČKA. V listopadu byl růst peněžního 
agregátu M2 doprovázen zvýšením růstu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem (viz 
níže). Růst čistých zahraničních aktiv se v listopadu naopak mírně snížil o 0,5 p.b. na 19,6 %.  

Úvěry 

Meziroční růst úvěrů se po zpomalení v předchozích dvou měsících v listopadu nepatrně 
zvýšil na 18,7 % (roční míra růstu úvěrů upravená o kurzové a ostatní vlivy vzrostla na  
19,9 %). Úroková sazba z nových úvěrů poklesla o 0,2 p.b. na 5,4 %. Podíl úvěrů 
domácnostem na celkových úvěrech činil v listopadu 38,1 %, trend za posledních cca šest let 
je směrem k růstu tohoto podílu (obdobný podíl činí v eurozóně cca 51 %).  
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   Meziroční přírůstky úvěrů (v %)                   Roční toky úvěrů podnikům (v mld. Kč) 
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Růst úvěrů nefinančním podnikům se v listopadu zvýšil o 0,2 p.b. na 11,5 %. Zrychlily 
úvěry podnikům pod zahraniční kontrolou (17 %). Dynamika úvěrů domácím podnikům se 
naopak mírně snížila (9,5 %), ve srovnání s minulostí však zůstává poměrně vysoká. Aktuální 
vývoj úvěrů zejména u podniků pod zahraniční kontrolou potvrdil trend postupného nižšího 
čerpání zdrojů ze zahraničí v důsledku vývoje úrokového diferenciálu, ačkoli ve 3. čtvrtletí se 
pokles ročního toku zahraničních úvěrů pozastavil (viz graf Roční toky úvěrů podnikům). 
V listopadu se obdobně jako v předchozích měsících zrychlil růst krátkodobých (9,9 %)  
a dlouhodobých úvěrů (12,4 %), zatímco dynamika střednědobých úvěrů se zpomalila  
(12,7 %). Z hlediska odvětvové struktury měly v listopadu významný podíl na růstu 
celkových úvěrů nadále úvěry poskytnuté zpracovatelskému průmyslu a odvětví služeb,  
i když se jejich příspěvek mírně snížil na 3,1 p.b.. 

      Roční toky úvěrů domácnostem (v mld. Kč)  
Růst úvěrů domácnostem v listopadu 
přetrvával na vysoké úrovni 33,2 %. 
Významnou část těchto úvěrů tvoří úvěry na 
bydlení (cca 2/3). Jejich roční tok se 
v listopadu dále zvýšil, i když tempo růstu se 
stejně jako v předchozích měsících roku 2005 
neurychlovalo (35 %). Ve struktuře úvěrů na 
bydlení pokračovalo zvyšování ročního toku 
hypotečních úvěrů bez státní podpory. Roční 
tok úvěrů ze stavebního spoření se od 
poloviny loňského roku naopak snižoval. 
V listopadu došlo k mírnému urychlení 
ročního toku a meziročního růstu 
spotřebitelských úvěrů (zejména rostly úvěry s dlouhodobou splatností a s fixací sazby do  
1 roku). Růst spotřebitelských úvěrů dosáhl v listopadu zhruba úrovně 3. čtvrtletí (32,3 %). 
To bylo doprovázeno poklesem úrokových sazeb z nových spotřebitelských úvěrů.  

Celková úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem vstupující 
do makroekonomické prognózy se v listopadu snížila o 0,2 p.b. na 5,4 %, čímž se dostala 
mírně pod průměrnou úroveň předpokládanou prognózou pro 4. čtvrtletí 2005 (5,6 %). 
Projevil se zde jak pokles podílu úvěrů domácnostem, které se vyznačují vyšší úrokovou 
sazbou oproti sazbám z úvěrů podnikům, tak i mírné snížení sazeb u domácností. Od počátku 
loňského roku do listopadu se však podíl úvěrů domácnostem postupně zvyšoval. Pokles 
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celkové úrokové sazby z nových úvěrů byl v listopadu zaznamenán přesto, že úroková sazba 
1R PRIBOR se zvýšila o 0,4 p.b. na 2,6 % (tuto sazbu lze chápat jako referenční při 
poskytování nových úvěrů). Spread mezi uvedenými sazbami se v listopadu snížil o 0,6 p.b. 
na 2,8 p.b., čímž došlo ke korekci vývoje z předchozích měsíců, kdy se uvedený spread mírně 
zvyšoval. Ve 4. čtvrtletí 2005 (říjen a listopad) činil 3,1 p.b., tj. o 0,1 p.b. méně, než 
předpokládá prognóza.  

Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům po říjnovém zvýšení v listopadu 
poklesla o 0,1 p.b. na 3,9 %. Snížily se sazby z kontokorentních úvěrů (na 4,4 %) a velkých 
úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč (na 2,9 %). Obdobné sazby jsou v eurozóně vyšší, a to  
5,1 %, resp. 3 – 4 % v závislosti na fixaci sazby (údaj za září). Sazba z malých úvěrů 
s objemem do 30 mil. Kč se naopak v listopadu zvýšila na 4,7 % a nadále se pohybuje nad 
úrovní eurozóny (cca 4 %). Projevuje se zde zřejmě vyšší riziková přirážka bank v ČR, neboť 
tyto úvěry jsou obvykle čerpány malými a středními podniky.  

Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem se v listopadu snížila o 0,4 p.b. na 10,5 %,  
a to především díky snížení úrokových sazeb ze spotřebitelských úvěrů (na 12,7 %). Sazba 
z kontokorentních úvěrů přetrvávala na úrovni 14,9 %. Tyto sazby jsou i nadále výrazně vyšší 
oproti obdobným sazbám v eurozóně, kde dosahují u spotřebitelských úvěrů 6 – 8 % 
v závislosti na fixaci sazby a u kontokorentních úvěrů 9,6 %. V listopadu se zvýšila sazba  
u úvěrů na bydlení s delší fixací. Sazba u úvěrů na bydlení s kratší fixací do 1 roku naopak 
dále poklesla. Celková sazba z úvěrů na bydlení zůstala v listopadu na úrovni 4,3 %. Obdobná 
sazba činí v eurozóně cca 3 – 4 %. Menší rozdíl sazeb v ČR a eurozóně u úvěrů na bydlení 
oproti úvěrům na spotřebu je nadále ovlivňován skutečností, že úvěry na bydlení jsou v ČR  
i v eurozóně poskytovány především domácnostem s vyššími příjmy a jsou kryty zástavním 
právem k nemovitosti. 

Spready u úrokových sazeb z nových úvěrů domácnostem se v listopadu snižovaly.  
U úrokové sazby z úvěrů na bydlení a 5R IRS o 0,4 p.b. na 1,0 p.b., u sazby  
z kontokorentních úvěrů a 3M PRIBOR o 0,3 p.b. na 12,7 p.b. a u sazby ze spotřebitelských 
úvěrů a 1R PRIBOR o 0,8 p.b. na 10,1 p.b. Od roku 2004 se spread snižoval nejvíce  
u spotřebitelských úvěrů a od roku 2005 i u úvěrů na bydlení. Naopak spread u sazby  
z kontokorentních úvěrů se od roku 2004 zvyšoval. Pokles byl patrný i u roční procentní 
sazby nákladů z úvěrů na spotřebu zahrnující navíc poplatky za vedení účtu apod. (snížení 
v listopadu o 0,6 p.b. na 12,1 p.b.) a z úvěrů na koupi bytových nemovitostí (pokles 
v listopadu o 0,5 p.b. na 1,2 p.b.).  

Z uvedeného vývoje úrokových sazeb vyplývá, že říjnové zpřísnění měnové politiky se 
projevilo zejména u sazeb z úvěrů na bydlení s delšími fixacemi a malých úvěrů nefinančním 
podnikům. Naopak zejména sazby z úvěrů na spotřebu a na bydlení s kratší fixací oproti své 
zářijové hladině poklesly. Tento pokles v období růstu měnověpolitických úrokových sazeb 
může být mimo jiné projevem postupné konvergence k úrovním v eurozóně, kde jsou tyto 
sazby výrazně nižší. Mírně poklesly také sazby z kontokorentních úvěrů, jejichž vazba na 
měnověpolitickou sazbu je však obecně poměrně volná. Současně některé úrokové sazby, a to 
zejména z velkých úvěrů nefinančním podnikům, se po říjnovém zvýšení následně v listopadu 
snížily téměř na zářijovou úroveň. Celková úroková sazba z nových úvěrů v listopadu 
poklesla, zůstává však vyšší oproti úrovni před svým říjnovým zvýšením.  
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Příloha 5 – Nákladové faktory 

Dovozní ceny 

Vývoj dovozních cen naznačoval počátkem 4. čtvrtletí 2005 obnovení mzr. cenového růstu, 
který však v říjnu 2005 zatím činil pouze 0,8 % a v listopadu se mírně zvýšil na 1,4 %. Na 
rozdíl od 3. čtvrtletí bylo oživení cen spojeno především se zmírněním cenového poklesu 
ostatních dovozních cen (tj. bez energií a potravin). V jejich rámci bylo zmírnění meziročního 
poklesu nejzřetelnější v dominantní skupině strojů a dopravních prostředků, jejichž záporný 
příspěvek (nikoliv samotné tempo poklesu) k meziroční změně dovozních cen byl  
v předchozích čtvrtletích naopak nejvýraznější. Na tomto vývoji se podílelo jak zrychlení cen 
průmyslových výrobců v zemích našich hlavních obchodních partnerů (zejména v Německu), 
tak i zmírnění meziročního zhodnocení koruny ve srovnání s předchozími čtvrtletími. 
Obdobný vývoj byl zaznamenán i u ostatních skupin dovozních cen s vyšším stupněm 
zpracování produkce (zejména u chemického průmyslu). 

V rámci indexu dovozních cen byl pak ve čtvrtém čtvrtletí i nadále zaznamenán nejvyšší 
meziroční růst u cen nerostných paliv a maziv. Jejich příspěvek k meziročnímu růstu 
dovozních cen zůstal přibližně stejný jako ve třetím čtvrtletí, což bylo důsledkem 
protichůdného vývoje meziročního oslabení koruny vůči USD a zvolňujícího se meziročního 
růstu dolarových cen ropy. V absolutním vyjádření však ceny dovážené ropy po dosažení 
rekordní úrovně v srpnu 2005 postupně klesaly. Světové ceny ostatních surovin  
i v říjnu a listopadu vykazovaly poměrně výrazný meziroční růst na úrovni závěru 
předchozího období.  

Vývoj dovozních cen v závěru roku 2005 nevybočil z celkového obrázku jejich vývoje  
v tomto roce. Při dovozních cenách po většinu roku víceméně oscilujících mírně nad 
meziroční stagnací výrazně rostly pouze ceny energetických surovin, jejichž vývoj byl vyjma 
závěru roku tlumen meziročním posilováním koruny vůči USD. U ostatních skupin dovozních 
cen byl v souhrnu dosahován meziroční pokles. Na něm se kromě poklesu cen kovů  
a polotovarů či výrobků z nich významně podílela i váhově významná skupina strojů  
a dopravních prostředků a různých průmyslových výrobků. Diferencovaný vývoj ve struktuře 
dovozních cen následně implikoval diferencované dopady do různých okruhů výrobních  
a spotřebitelských cen. 

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 v 1. polovině 
roku 2005 pokračoval i v jeho závěru. Podle posledních dostupných údajů ČSÚ se jejich 
mírný meziroční růst  (v září o 1 %) dále snižoval, v listopadu byla již vykázána meziroční 
cenová stagnace a v prosinci meziroční pokles cen o 0,3 %. 

I v závěru roku 2005 se podílely na zmírnění růstu cen průmyslových výrobců ceny v odvětví 
primárního zpracování kovů. Ty s relativně krátkým zpožděním reagovaly na zpomalení růstu 
cen kovů na světových trzích. Podíl cen kovů na zpomalení růstu cen v průmyslové sféře již 
však nebyl v závěru roku 2005 tak výrazný, jako tomu bylo v předchozích obdobích.  

Naproti tomu u odvětví nezahrnovaných do zpracovatelského průmyslu se dosavadní výrazný 
cenový růst citelně zmírnil a jejich příspěvek k růstu cen průmyslových výrobců se snížil  
o 0,6 procentního bodu. Za tímto vývojem stálo výhradně snížení meziročního růstu cen  
v odvětví dobývání nerostných surovin (z 17,8 % v září na 1,2 % v prosinci). U tohoto 
odvětví odezněl efekt výrazného skokového zvýšení cen uhlí v říjnu 2004, kdy kromě 
nákladových důvodů se na vývoji domácích cen uhlí odrážel i cenový vývoj alternativních 
zdrojů energií. U cen elektřiny, plynu a vody pro podnikovou sféru se ve 4. čtvrtletí cenový 
růst  v porovnání s předcházejícím obdobím téměř nezměnil (7,2 % v prosinci) a byl i nadále 
zapříčiněn především růstem cen silové elektřiny. 

Na zmírnění růstu cen průmyslových výrobců se ve 4. čtvrtletí i nadále podílely rovněž ceny  
v potravinářském průmyslu, kde se vlivem trvajícího výrazného poklesu cen vstupních 
zemědělských komodit prohloubil meziroční pokles cen na 3,5 % v prosinci. 

V odvětví koksárenství a rafinérského zpracování ropy ve 4. čtvrtletí docházelo v souvislosti  
s poklesem cen ropy k opětovnému pozvolnému zmírňování meziročního růstu výrobních cen 
(na 4,9 % v prosinci). Růst cen v tomto odvětí byl výrazně nižší než růst korunových cen ropy 
dovážené do ČR. Důvodem byl diferencovaný vývoj cen výrobců v odvětví koksárenství  
a v odvětví rafinérského zpracování ropy, kdy u odvětví koksárenství patrně docházelo ke 
snižování tempa růstu cen v návaznosti na odeznívající vysokou poptávku po výrobcích  
z kovů a surovin pro jejich výrobu.  

V ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu ceny výrobců převážně nedosahovaly 
úrovně srovnatelného období předchozího roku. 

Struktura meziročního růstu cen průmyslových výrobců (v p.b., resp. v %) 
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Ceny zemědělských výrobců 

Ceny zemědělských výrobců v meziročním srovnání poměrně výrazně klesaly i ve 4. čtvrtletí 
2005, avšak jejich meziroční pokles cen se stejně jako v předchozích dvou čtvrtletích 
postupně zmírňoval (z 6,7 % v září na -5,2 % v prosinci). Podobně jako v předchozích 
čtvrtletích se na tomto vývoji i nadále významně podílely rostlinné produkty, jejichž ceny se 
nadále pohybovaly hluboko pod úrovní stejného období předchozího roku. Avšak i zde se ve 
4. čtvrtletí jejich meziroční pokles cen zřetelně zmírňoval (z 15,6 % v září na 9,6 %  
v prosinci). 

Z podrobnějšího pohledu do struktury cenového indexu rostlinných produktů je přitom patrné, 
že meziroční pokles cen rostlinné výroby byl i nadále v rozhodující míře způsoben vývojem 
cen obilovin. Vývoj cen váhově významnějších produktů živočišné výroby měl opačný 
průběh. Jejich dosavadní slabý meziroční pokles ve 4. čtvrtletí se zvolna prohluboval (z 2,2 % 
na 3,0 % v prosinci), přičemž vyjma cen skotu se na něm podílely všechny hlavní skupiny 
živočišné výroby. Meziroční pokles cen produktů živočišné výroby ve 2. polovině roku 2005 
souvisel s odezníváním jednorázového vlivu přistoupení ČR do EU v roce 2004, kdy se 
výrazně zlepšily možnosti vývozu živočišných produktů do zemí EU a vzrostly i jejich ceny.  

Hlavní příčinou trvajících nízkých cen obilovin a některých dalších rostlinných produktů  
byly rekordní výsledky sklizně roku 2004, které změnily poměr mezi poptávkou a nabídkou 
na trhu agrárních komodit. Sklizeň roku 2005 byla sice podle šetření ČSÚ nižší než v roce 
2004, avšak ve srovnání s vývojem v posledních deseti letech rovněž nadprůměrná. Ve  
3. čtvrtletí 2005 ještě nedošlo k takovému odčerpání přebytků z domácího trhu, které by vedlo 
k oživení rekordně nízkých domácích cen nacházejících se na počátku tohoto období  
u obilovin cca 15 % pod intervenční cenou EU. Ve 4. čtvrtletí však již došlo z pozvolnému 
oživení cen a ceny obilovin se postupně přiblížily intervenčním cenám EU. Pro vývoj cen 
rostlinných produktů bylo i nadále významné meziroční posílení kurzu CZK/EUR, které 
snižovalo hladinu intervenčních cen EU a současně zlevňovalo dovozy potravin na domácí 
trh. Tento faktor přispěl ve 2. polovině roku 2005 k poklesu cen u dalších položek, zejména 
brambor. 
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Příloha 6 – Platební bilance 

Deficit běžného účtu platební bilance v roce 2006 by se měl, zejména vlivem zlepšování 
obchodní bilance, dále snižovat a jeho výše (60 mld. Kč) by neměla přesáhnout 2 % HDP. 
Vzhledem k výši reinvestovaných zisků zahrnutých v prognóze (90 mld. Kč) tedy běžný účet 
nebude vytvářet poptávku po devizách, ale reálně generovat nabídku deviz.  

V roce 2006 bude pokračovat trend postupného zlepšování obchodní bilance  
(na +80 mld. Kč) započatý v roce 2001. Meziroční zlepšení obchodní bilance bude spojeno 
především s pokračujícím přesunem výrob ze „starých“ zemí EU, a dále umocněno náběhem 
výroby automobilky TPCA v Kolíně (z cca 100 tis. vozů v roce 2005 na cca 300 tis. vozů 
v roce 2006) a výpadkem jednorázových dovozů vojenské letecké techniky (v roce 2005 
pořízeny za cca 15 mld. Kč vojenská letadla a vrtulníky).  

V roce 2006 by mělo dojít též k potvrzení změny trendu vývoje salda bilance služeb, 
započatého v roce 2005. Významnější zlepšení bilance však vlivem pokračujících 
administrativních omezení poskytování služeb v rozhodujících zemích (zejména Německo  
a Rakousko) není pravděpodobné. Také přesun služeb do ČR ze zahraničí není zdaleka tak 
významný jako v oblasti výroby zboží. 

Vlivem významných prodejů majetku nerezidentům v roce 2005 (Telecom, Unipetrol, 
Vítkovice Steel, Nova) a stále relativně příznivého vývoje hospodaření podniků očekáváme 
další zvýšení zisků nerezidentů v ČR a tím i prohloubení záporného salda bilance výnosů. 
Díky přetrvávající vysoké konkurenceschopnosti české ekonomiky však očekáváme, že 
reinvestovaný zisk bude dále narůstat a na celkovém deficitu bilance výnosů se bude podílet 
nadále více než 50 %.  

Očekáváme, že mírný výpadek příjmů v oblasti transferů spojený s meziročním snížením 
úhrady škody ČSOB ze Slovenska bude jen v malé míře nahrazen vyšším čerpáním zdrojů 
z EU. 

Na kapitálovém účtu by měl podobně jako v roce 2005 vznikat přebytek spojený prakticky 
výhradně s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů EU. Očekáváme, že schopnost čerpat 
tyto prostředky se meziročně mírně zvýší.  

Podobně jako v roce 2005 nebude, vlivem příznivého vývoje běžného účtu, sloužit finanční 
účet v roce 2006 jako zdroj financování deficitu. Nejvýznamnější položku na straně přílivu 
budou přes výrazný pokles nadále tvořit přímé investice, v menší míře pak čerpání zdrojů ze 
zahraničí veřejným sektorem a podniky. Vyrovnanost celkové platební bilance bude 
zajišťovat odliv kapitálu prostřednictvím portfoliových investic (předpoklad zachování 
dosavadního mírně záporného úrokového diferenciálu vůči euru) a zbývající část bude nucen 
absorbovat bankovní sektor. 

V roce 2006 dojde k významnému meziročnímu poklesu čistého přílivu přímých investic 
(zejména prodeje majetku a v menší míře též přímých investic financovaných přílivem 
kapitálu ze zahraničí). Bude privatizována pouze jedna státní firma (Aero Vodochody), 
přičemž její cena pravděpodobně nepřesáhne 10 mld. Kč. Naopak konkurenceschopnost  
a ziskovost domácích firem vytváří nadále prostor pro rozšiřování kapacit z vlastních zdrojů 
firem kontrolovaných zahraničními vlastníky. Přes patrný nárůst odlivu přímých investic 
v roce 2005 se jednalo nadále výhradně o jednorázové vlivy jednotlivých akvizic významných 
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firem (ČEZ, Zentiva), resp. ojedinělé stažení nadbytečného kapitálu zahraničními vlastníky 
(Mittal). Proto zatím neočekáváme nárůst odlivu, ale spíše pokles. Konkrétní rozsah odlivu 
bude dán zejména úspěšností ČEZu v privatizačních tendrech na Balkáně a v Polsku. Dopad 
případného výraznějšího úspěchu ČEZu v zahraničních tendrech na platební bilanci však bude 
eliminován emisí obligací na zahraničních trzích. 

V oblasti portfoliových investic je východiskem prognózy předpoklad o přetrvání 
dosavadního mírně záporného úrokového diferenciálu, který by měl nadále stimulovat odliv 
domácího kapitálu za vyššími výnosy do zahraničí a tlumit zájem zahraničních investorů  
o tuzemské dluhopisy denominované v Kč. Proti tomu však bude působit tržní očekávání 
apreciace koruny. Prognóza neobsahuje případnou emisi vládních dluhopisů na zahraničních 
trzích. Ve směru meziročního zmírnění odlivu investic do majetkových cenných papírů bude 
působit odeznění vlivu odkupu cenných papírů ze strany španělské firmy Telefonica od 
nerezidentů v roce 2005 (přesun do přímých investic).  

V oblasti ostatních investic předpokládá prognóza výrazné zmírnění čistého přílivu kapitálu 
do veřejného sektoru (omezení deblokací aktiv a absence úvěru na nákup letadel). 

Převis nabídky deviz nad poptávkou, který bude bankovní sektor nucen absorbovat v roce 
2006 by měl být, v případě naplnění prognózy, vyšší než v roce 2005 s tím, že vliv 
meziročního zlepšení běžného účtu nebude plně eliminován meziročním snížením přílivu 
kapitálu nezávislého na vývoji úrokových sazeb (zejména nižší příliv PZI, nižší deblokace  
a nižší čerpání úvěrů vládním sektorem).  

V roce 2007 očekáváme další snížení deficitu běžného účtu platební bilance na přibližně 
1,5 % HDP (cca 50 mld. Kč). Po očištění o prognózovaný reinvestovaný zisk ve výši  
100 mld. Kč by měl běžný účet generovat již poměrně významnou nabídku deviz ve výši  
cca 50 mld. Kč. Příčinou by mělo být, kromě pokračujícího zlepšování obchodní bilance 
(pokračující přesuny výrob, mírné urychlení růstu v EU) též mírné zlepšování bilance služeb. 
Proti poklesu deficitu běžného účtu budou působit nadále zejména rostoucí zisky nerezidentů 
z přímých investic. 

V roce 2007 opět mírně vzroste význam kapitálového účtu platební bilance. Jeho 
prostřednictvím budou čerpány dotace ze strukturálních fondů EU. V letech 2007 až 2013 
představuje možnost čistého čerpání zdrojů ročně až 93 mld. Kč. Prognóza však očekává 
podstatně nižší schopnost ČR dosáhnout na zdroje z evropských fondů, a to i přes snazší 
možnost jejich čerpání (snížená potřeba spolufinancování na 15 %). Čisté čerpání zdrojů z EU 
v prognóze činí pouze 10 mld. Kč  (v rámci transferů a kapitálového účtu dohromady). Navíc 
se předpokládá, že případný přebytek příjmů bude konvertován mimo devizový trh. 

Finanční účet platební bilance bude ovlivňován pokračujícím poklesem přílivu přímých 
investic ze zahraničí (kompenzovaný ovšem částečně rostoucím reinvestovaným ziskem až na 
100 mld. Kč) a dalším poklesem přílivu ostatních investic (absence deblokací aktiv vlády  
a ztráta zájmu podnikového sektoru čerpat zdroje ze zahraničí). Prognóza pracuje 
s předpokladem takové výše úrokového diferenciálu koruny vůči euru, která bude nadále 
stimulovat odliv portfoliových investic a odrazovat podnikatelský sektor od čerpání zdrojů  
v zahraničí. Neuvažuje s žádným prodejem majetku nerezidentům ani s emisí vládních 
dluhopisů na zahraničních trzích. 

Přes očekávané zlepšení výkonové bilance v roce 2007 mírně klesá prognózovaný 
přebytek nabídky deviz na trhu nad poptávkou.  
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Prognóza platební bilance 

mld. Kč 1999 2000 2001 2002 2003 2004  o.2005  p.2006 p.2007
A. Běžný účet -50,6 -104,9 -124,5 -136,4 -160,6 -143,3 -85,0 -60,0 -50,0
   Obchodní bilance -65,8 -120,8 -116,7 -71,3 -69,8 -22,3 40,0 80,0 105,0
              Vývoz 908,8 1 121,1 1 269,6 1254,4 1370,9 1713,7 1870,0 2085,0 2350,0
              Dovoz 974,6 1 241,9 1 386,3 1325,7 1440,7 1736,0 1830,0 2005,0 2245,0

   Bilance služeb 41,5 54,6 58,0 21,9 13,2 12,5 15,0 20,0 25,0
        Příjmy 243,9 264,8 269,7 231,1 219,2 248,4 260,0 280,0 305,0
             Doprava 53,5 53,7 57,5 56,6 60,6 72,3 79,5 87,0 94,0
             Cestovní ruch 109,1 115,1 118,1 96,3 100,3 107,1 108,5 111,0 116,0
             Ostatní služby 81,2 96,0 94,1 78,3 58,3 69,0 72,0 82,0 95,0
        Výdaje 202,3 210,2 211,7 209,3 205,9 236,0 245,0 260,0 280,0
             Doprava 27,1 27,5 30,6 29,3 33,7 38,6 42,5 46,0 50,0
             Cestovní ruch 51,8 49,4 52,8 51,5 54,4 58,4 59,0 61,0 65,0
             Ostatní služby 123,5 133,3 128,3 128,4 117,8 139,0 143,5 153,0 165,0

   Bilance výnosů -46,7 -53,0 -83,5 -115,6 -119,9 -139,5 -155,0 -170,0 -185,0
             Příjmy 64,3 75,4 84,9 66,8 75,5 70,2 95,0 110,0 125,0
             Náklady 111,0 128,4 168,4 182,4 195,4 209,7 250,0 280,0 310,0

   Běžné převody 20,4 14,4 17,8 28,7 15,8 6,1 15,0 10,0 5,0
            Příjmy 45,4 36,6 36,4 46,7 47,0 46,0 65,0 65,0 65,0
            Výdaje 25,0 22,2 18,6 18 31,2 39,9 50,0 55,0 60,0
B. Kapitálový účet -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -14,0 5,0 7,0 9,0
           Příjmy 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 5,6 6,0 8,0 10,0
           Výdaje 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 19,6 1,0 1,0 1,0
C. Finanční účet 106,6 148 172,8 347,8 157,1 180,9 210,0 85,0 70,0
   Přímé investice 215,7 190,8 208,3 270,9 53,5 100,7 240,0 118,0 115,0
          V zahraničí -3,1 -1,7 -6,3 -6,8 -5,8 -14,0 -20,0 -10,0 -10,0
          V České republice 218,8 192,4 214,6 277,7 59,3 114,7 260,0 128,0 125,0

   Portfoliové investice -48,3 -68,2 34,9 -46,7 -35,7 62,2 -70,0 -60,0 -60,0
       Aktiva -65,6 -86,6 4,4 -75,6 -83,9 -61,1 -80,0 -80,0 -80,0
          Majetkové cenné papíry -49 -44,2 9,4 -7,8 5,6 -27,3 -30,0 -30,0 -30,0
          Dluhové cenné papíry -16,6 -42,5 -5,0 -67,8 -89,5 -33,8 -50,0 -50,0 -50,0
       Pasiva 17,3 18,5 30,5 28,9 48,2 123,3 10,0 20,0 20,0
         Majetkové cenné papíry 4,4 23,8 23,2 -9,0 30,1 19,6 -40,0 0,0 0,0
         Dluhové cenné papíry 12,9 -5,4 7,2 37,9 18,0 103,7 50,0 20,0 20,0

   Finanční deriváty 0 -1,4 -3,2 -4,3 3,9 -1,5 -5,0 . .

   Ostatní investice -60,9 26,9 -67,1 127,9 135,5 19,6 45,0 27,0 15,0
        vláda -5,5 1,1 1,8 21,6 18,2 32,1 35,0 17,0 15,0
        podniky 6,8 24,8 23,6 -9,1 40,4 37,2 10,0 10,0 0,0
        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 130,0 32,0 29,0
Využití privatizačního účtu/eliminace salda vztahů vůči EU 83,0 3,0 10,0
Zajištění vládních dluhopisů 30,0 0,0 0,0
Prognózovaný přebytek, resp. nedostatek deviz na trhu 17,0 29,0 19,0  
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Příloha 7 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 
 
Vývoj v roce 2005 
V průběhu roku 2005 docházelo ke zklidňování trhu rezidenčních nemovitostí 
a k vyrovnávání poptávky s nabídkou projevujícímu se stagnací cen rezidenčních nemovitostí 
a poklesem tržního nájemného. Ceny bytů v Praze představují v současné době ekvivalent  
15 – 17letého nájemného ve srovnání s 13 – 15letým nájemným v roce 2004. Investičně 
nejpřitažlivějším segmentem trhu zůstávají díky omezené nabídce stavební pozemky. Trh 
komerčních nemovitostí zaznamenal v roce 2005 velice pozitivní vývoj. 
 
Trh rezidenčních nemovitostí je možno charakterizovat jako poměrně nasycený. Růst nabídky 
rezidenčních nemovitostí se oproti roku 2004 mírně zpomalil. Poptávka po rezidenčních 
nemovitostech byla v roce 2005 výrazně ovlivňována snižováním hypotečních sazeb po 
většinu roku (hodnota hypoindexu 10 hypotečních bank klesla z 4,66 % v lednu na 3,64 %  
v říjnu) a celkovým dozráváním hypotečního trhu. 
 
Stagnace cen nemovitostí byla v průběhu roku 2005 doprovázena poklesem tržního 
nájemného, zejména v Praze. Z údajů publikovaných Institutem regionálních informací na 
internetové adrese  Cenybytu.idnes.cz  lze vysledovat následující tendence:1 
 

• v roce 2005 pokračovalo prohlubování rozdílů cenové úrovně rezidenčních 
nemovitostí v jednotlivých krajích a městech, a to z poměru 5:1 v roce 2004 (Praha 
vůči Děčínu, Bruntálu, apod.) na 7:1 (Praha vůči Mostu, Chomutovu, Teplicím, 
Bruntálu, atd.),   

• rozdíly cenové úrovně bytů v jednotlivých částech Prahy se v obou letech pohybovaly 
v rozmezí 2:1 (např. Hradčany, Staré Město, Malá Strana, Vinohrady vůči Libuši, 
Písnici, Točné, Březiněvsi, Kbelům a Vinoři),  

• rozpětí tržního nájemného v jednotlivých částech Prahy vykazovalo v roce 2005 
poměr 1,2:1 (ve srovnání s poměrem 2:1 v roce 2004), což hodnotově představuje 
8000 – 10 000 Kč měsíčně za standardní byt,  

• ceny bytů a ročního tržního nájemného byly v roce 2005 v Praze v poměru 15 – 17:1 
po 13 – 15:1 v roce 2004 (obdobný ukazatel za ostatní města je 8 – 10:1 po 10:1 v roce 
2004). 

 
Na rozdíl od cenového vývoje rezidenčních nemovitostí ceny stavebních pozemků i nadále 
rostly. Podle analýzy trhu nemovitostí (provedené na základě zhruba 23 000 prodejů pozemků 
v Praze v letech 1994 – 2005 s vyloučením evidentně spekulativních nákupů pozemků, které 
prokazatelně nevedly ani po několika letech k realizaci výstavby) uvedené v cenové mapě 
stavebních pozemků na území hlavního města Prahy, docházelo v období let 1997 – 2003 na 
trhu stavebních pozemků určených pro bytovou výstavbu v Praze k postupnému vyrovnávání 
nabídky a poptávky. Tento vývoj byl doprovázen  trvalým cenovým růstem, zejména 
v důsledku rostoucí poptávky developerů po stavebně připravených lokalitách, kde bylo 
možno v krátkém období a relativně bez rizik (jako jsou změna územního plánu nebo 
realizace vyvolaných investic) realizovat výstavbu bytových či rodinných domů. Podle výše 
uvedené analýzy svědčí současný neustálý cenový růst v oblasti trhu s pozemky buď o efektu 

                                                           
1  Jedná se o nabídkové ceny a tržní nájemné standardního bytu, který je definován jako byt I. kategorie 

v družstevním či osobním vlastnictví o podlahové ploše 68 m2 s opotřebením cca 40 %. 
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setrvačnosti nebo o rychle se snižujícím rozsahu nabídky nezastavěných pozemků, což 
kompenzuje pohyby trhu2. Svou roli zde sehrává rovněž dosud neukončená plánovaná revize 
územního plánu, která by mohla dílčím způsobem uvolnit některé další pozemky pro 
rezidenční výstavbu. Cenový vývoj na trhu nemovitostí dokládá následující graf: 

Úhrnné indexy cen nemovitostí a indexy cen stavebních pozemků (průměr 2000 = 100) 

 Pramen:Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2002-2004, ČSÚ
 Pozn.
 - nemovitosti zahrnují následující druhy: rodinné domy jednobytové zděné, byty a budovy-bytové domy
 -data do konce roku 2003 je možno prakticky považovat za definitivní, pro rok 2004 se jedná o předběžné údaje,
  které bude možno v pozdě jším období mírně upřesnit, pro rok 2005 byl počet údajů  v době  zpracování (podzim 2005)
  velmi málo reprezentativní, údaje za rok 2005 jsou odhady ČNB na základě  veřejně dostupných informací 
  (Realit, www.cenybytu i.dnes.cz a další)
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Trh komerčních nemovitostí zaznamenal velice pozitivní vývoj, zejména v oblasti realizované 
poptávky a snížení míry neobsazenosti. Celkový objem nově dokončených kancelářských 
prostor dosáhl v roce 2005 podle předběžných údajů 148 000 m2, což představuje meziroční 
snížení o 14 %, které spolu se silnou poptávkou vedlo ke snížení míry neobsazenosti z 15,4 % 
v roce 2004 na 11,8 % v roce 2005. Velice perspektivním segmentem trhu jsou i nadále 
logistické a skladovací prostory, u nichž míra neobsazenosti dosahuje pouze 3 %. 
 

Prognóza 
Podle názoru realitních odborníků je možno v roce 2006 očekávat růst cen bytů zhruba 
v úrovni 2 až 5 % pouze v zajímavých lokalitách centrálních částí měst s kvalitním zázemím 
(zeleň, parkování, občanská vybavenost) a s kvalitním fungováním společenství vlastníků. 
                                                           
2  Cena pozemku je velice citlivá a individuální záležitost, o níž rozhodují desítky vlastností, charakteristik  

a náležitostí. Kromě poptávky a nabídky patří k nejvýznamnějším faktorům cen pozemků velikost pozemku,  
poloha v nejširším slova smyslu (tj. např. přístupnost z veřejné nebo soukromé komunikace, sklon 
pozemku, příslušnost k intravilánu nebo extravilánu, atd.), funkční využití pozemku podle schváleného 
územního plánu (možnost napojení na inženýrské sítě, stavební povolení, regulativy zástavby, atd.), dále 
autonomnost pozemku (autonomní je pozemek, který je připraven pro projekt či stavbu bez nutnosti 
vypracovat urbanistickou studii širších vztahů v území, dále bez nutnosti zajišťovat přístup na pozemky přes 
pozemky jiného vlastníka či zřízením věcného břemene přístupu na pozemek, autonomní pozemek je velmi 
cenný a jeho cena je vysoká) a v neposlední řadě i okolí pozemku (např. způsob oplocení, kvalita výhledu). 
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Nejvyšší ceny budou i nadále v centru Prahy, v lázeňských a horských střediscích. Naproti 
tomu pokles cen o 5 – 10 % lze očekávat především v lokalitách s nadprodukcí výstavby 
nových bytů, v lokalitách s nedostatečnou občanskou vybaveností, u bytů s nízkou kvalitou 
použitých materiálů a dále v domech s nefunkční činností společenství vlastníků, kde může 
docházet k propadům cen až o desítky procent.  
 
U většiny rodinných domů lze reálně předpokládat růst ceny o zhruba 2 – 3 %. K největšímu 
růstu cen o 5 – 10 % bude docházet ve vilových čtvrtích poblíž center velkých měst, případně 
v dopravně dobře napojených příměstských oblastech s vybudovanou infrastrukturou  
a napojením na sítě. Dominovat bude i nadále Středočeský kraj, příp. jižní Morava, okolí 
Hradce Králové a Pardubic. Pokles cen o 2 – 5 % bude pokračovat u rodinných domů 
v oblastech se zhoršeným životním prostředím, špatným napojením na inženýrské sítě, 
v obcích bez dostatečné občanské vybavenosti. Po poklesu zájmu o rodinné domy 
v rekreačních lokalitách v 90. letech dochází k oživení a růstu cen až o 5 % ročně. 
 
U většiny pozemků bude možné zaznamenat růst jejich cen v úrovni inflace či mírně nad ní, 
tedy 2 – 4 %. V centrálních částech měst však může docházet vzhledem k omezenosti nabídky  
a vysoké poptávce v pokračování zvyšování tržních cen až o 10 – 15 %. V nejbližší 
budoucnosti lze očekávat zejména poptávku po pozemcích určených pro výstavbu rodinných 
domů, u kterých v Praze stále poptávka převyšuje nabídku a počet lokalit, které by byly 
schopny uspokojit poptávku developerů, resp. zájem kupujících, je velmi omezený.  
 
Podle názoru realitních odborníků budou trh rezidenčních nemovitostí zásadním způsobem 
ovlivňovat v roce 2006 především očekávání v souvislosti s deregulací nájemného  
a případnou změnou sazby DPH na stavební práce3. Deregulace nájemného se bude od roku 
2007 v ČR týkat zhruba 750 000 bytů, z toho v Praze 160 000 bytů. Očekává se, že spolu se 
zvyšováním deregulovaného nájemného dojde k poklesu tržního nájemného v rozsahu  
15 – 50 % podle lokality, k němuž bude přispívat i rozšiřování nabídky pronajímaných bytů 
(odhaduje se, že v současnosti asi 1/3 nově zakoupených bytů je určena na pronájem). 
 
Případné neprodloužení výjimky na sníženou sazbu DPH na stavební práce by pravděpodobně 
znamenalo zvýšení poptávky po hypotečních úvěrech v období do začátku roku 2008 (pro rok 
2006 se odhady pohybují od 20 do 40 % meziročního přírůstku) podpořené vstupem silných 
populačních ročníků z poloviny 70. let na trh nemovitostí. Dalším dopadem bude 
pravděpodobně zvýšení cen bytů od roku 20084. Naproti tomu ponechání dosavadní sazby  
DPH ve výši 5 % by mohlo být impulzem k poklesu současného stoupajícího zájmu ze strany 
klientů a tím i k ukončení činnosti menších méně konkurenceschopných firem. 
 
 
                                                           
3    Hrozba zvýšení cen  bytů v důsledku neprodloužení výjimky na sazbu DPH na stavební práce se stává 

součástí nových marketingových strategií developerských firem jako reakce na  prodlužování doby prodeje 
nových bytů. 

4     Např. podle propočtů firmy Central Group pro HN by se cena dvougarsoniéry v Praze o velikosti 60 m2 
zvýšila z 3,3 mil. Kč na 3,7 mil. Kč, cena 5+kk (155 m2 obytné plochy + 67 m2 terasy) by se zvýšila  
z 9,9 mil. Kč na 11 mil. Kč. 
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Příloha 8 – ČR a rozpočet EU  

Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v roce 2005  
 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč
Předvstupní pomoc 156,9 4 877,9 67,9 2 004,9 224,8 6 882,8 483,0 14 731,2
   PHARE 82,5 2 576,7 58,6 1 725,2 141,1 4 301,8 263,6 8 047,8
   ISPA 35,8 1 086,8 0,0 0,0 35,8 1 086,8 162,0 4 926,7
   SAPARD 38,6 1 214,4 9,3 279,7 47,9 1 494,1 57,4 1 756,7
Zemědělství 90,8 2 813,7 428,5 12 739,3 519,3 15 553,0 1 099,8 32 630,6
   tržní opatření 4,7 147,3 70,1 2 070,7 74,8 2 218,0 299,2 8 932,9
   přímé platby 0,0 0,0 212,4 6 329,5 212,4 6 329,5 420,0 12 356,3
   rozvoj venkova 86,0 2 666,4 146,0 4 339,2 232,0 7 005,6 380,6 11 341,4
Strukturální operace 193,4 6 082,9 211,9 6 261,0 405,3 12 343,9 1 072,4 32 016,2
   Strukturální fondy 161,6 5 118,5 137,6 4 072,4 299,3 9 191,0 857,3 25 682,0
   Fond soudržnosti 31,8 964,3 74,3 2 188,6 106,0 3 152,9 215,1 6 334,2
Vnitřní politiky 12,2 387,4 14,8 434,3 27,0 821,7 277,7 8 309,8
   přechodná opatření 0,0 0,0 10,9 320,1 10,9 320,1 27,9 840,1
   vnitřní politiky - komunitární programy 12,2 387,4 3,9 114,2 16,1 501,6 249,9 7 469,7
Kompenzace 331,3 10 466,5 291,8 8 667,7 623,1 19 134,1 834,1 25 401,5
Celkové příjmy z rozpočtu EU 784,6 24 628,4 1 014,9 30 107,2 1 799,5 54 735,6 3 767,0 113 089,3
Finanční nástroj EEA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterální pomoc Norska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkové příjmy 784,6 24 628,4 1 014,9 30 107,2 1 799,5 54 735,6

   tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 61,2 1 910,1 146,9 4 373,7 208,0 6 283,8 310,3 9 577,9
   zdroj DPH 80,5 2 548,8 151,0 4 507,8 231,5 7 056,6 346,8 10 704,4
   zdroj HNP 374,7 11 865,3 651,5 19 463,4 1 026,1 31 328,7 1 964,3 60 640,7
   kompenzace Velké Británii 51,8 1 639,0 79,0 2 359,0 130,8 3 998,1 266,9 8 237,4
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 568,1 17 963,2 1 028,3 30 703,9 1 596,4 48 667,1 2 888,4 89 160,5
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 216,5 6 665,2 -13,4 -596,7 203,1 6 068,5 878,6 23 928,8

Platby Evropské investiční bance 27,7 879,8 27,7 823,3 55,5 1 703,0
   podíl na základním kapitálu 7,9 249,4 7,9 233,4 15,7 482,8
   podíl na rezervách 19,9 630,3 19,9 589,9 39,8 1 220,2
Platba Evropské centrální bance 5,7 184,9 0,0 0,0 5,7 184,9
   podíl na základním kapitálu 5,7 184,9 0,0 0,0 5,7 184,9
Celkové odvody vůči institucím EU 601,6 19 027,9 1 056,0 31 527,2 1 657,6 50 555,1

Čistá pozice vůči institucím EU 183,1 5 600,5 -41,1 -1 420,0 141,9 4 180,5
zdroj:  MF, propočet ČNB

2004 - 20062004 - 2005
předpoklad MF ČRskutečnost skutečnost skutečnost

2004 2005

 
 

V tabulce jsou uvedeny realizované finanční toky1 mezi rozpočtem Evropské unie a Českou 
republikou podle údajů v platební bilanci za roky 2004 a 2005. Předpoklad Ministerstva 
financí2 pro zkrácené programové období 2004 – 2006 je odvozen ze závěrů kodaňského 
summitu a je uveden jako orientační rámec pro celé období. Komentář k jednotlivým 
položkám se týká transakcí uskutečněných v roce 2005. 

 

                                                           
1   Finanční toky uvedené jako skutečnost:  

• 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. 

2   Finanční toky uvedené jako předpoklad MF ČR: Hodnoty v tabulce jsou součtem předpokladů v jednotlivých 
letech. Údaje v EUR vychází ze závěrů kodaňského summitu. 
• Předpoklad příjmů je přepočten do Kč průměrnými ročními kurzy. 
• Předpoklad pro odvody je přepočten kurzy stanovenými pro vlastní zdroje v jednotlivých letech. 
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Příjmy z EU 

Na účtech pro Předvstupní pomoc byly v roce 2005 realizovány čisté příjmy v celkové výši 
2 mld. Kč. Čisté příjmy prostředků na programy v rámci Phare (po zahrnutí lednové vratky) 
činily 1,7 mld. Kč. Program ISPA byl ukončen a nahrazen čerpáním z Fondu soudržnosti. 
Na program Sapard bylo přijato 279,7 mil. Kč. 

Z kapitoly Zemědělství obdržela Česká republika dotace v celkové výši 12,7 mld. Kč. 
V rámci Společné organizace trhu bylo přijato cca 2,1 mld. Kč. Převody pro přímé platby 
dosáhly 6,3 mld. Kč. Na projekty z programu Horizontální plán rozvoje venkova v rámci 
společné zemědělské politiky bylo přijato v roce 2005 celkem 4,3 mld. Kč. Dotační 
prostředky z EU jsou příjmem speciálního účtu Ministerstva zemědělství, jehož zůstatek činil 
ke konci roku 12,7 mld. Kč. 

Z kapitoly Strukturálních operací získala Česká republika v roce 2005 celkem 6,3 mld. Kč. 
Z toho zálohové a průběžné platby ze strukturálních fondů EU činily 4,1 mld. Kč. Výplaty 
konečným příjemcům na operační programy jsou realizovány zatím pouze částečně, zejména 
na opatření technické pomoci. Převody z Fondu soudržnosti podle konkrétních projektů 
dosáhly celkem 2,2 mld. Kč. Výplaty pro konečné příjemce prostředků jsou postupně 
realizovány na eurové účty příjemců. Zůstatky na hlavních účtech Národního fondu zřízených 
pro příjem prostředků z fondů EU činily ke konci roku 2005 v korunovém vyjádření cca 
8,6 mld. Kč. 

Z kapitoly Vnitřní politiky byly přijaty prostředky v celkové výši 0,4 mld. Kč. Z toho platby 
pro tzv. Přechodový nástroj činily 320,1 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 114,2 mil. Kč, realizované 
přes účty v ČNB. Z toho cca 38 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 v roce 2005 celkem 8,7 mld. Kč. Kompenzace jsou přímým zdrojem státního 
rozpočtu a nejsou vázány na realizaci konkrétních projektů. 

Finanční prostředky pomoci z mimorozpočtových zdrojů finanční nástroj EEA3 
a bilaterální pomoc Norska nebyly v roce 2005 čerpány. Dohody o účasti České republiky 
na výše uvedených programech byly podepsány na konci roku 2004 a čerpání finančních 
prostředků z těchto programů bude realizováno pravděpodobně v dalších letech. 
 

Odvody do EU 

Odvody zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše za rok 2005 činila 30,7 mld. Kč. V září 2005 byla uhrazena 
druhá splátka kapitálu a rezerv Evropské investiční bance v celkové výši 823,3 mil. Kč. 

 

                                                           
3   Program pomoci Evropského hospodářského prostoru.  



 3   

Shrnutí 

Realizovaná čistá pozice4 České republiky vůči rozpočtu Evropské unie ke konci roku 2005 
byla pasivní ve výši 0,6 mld. Kč. Čistá pozice vůči institucím Evropské unie byla pasivní 
ve výši 1,4 mld. Kč. Z prostředků  přijatých od EU na účty vládních institucí nebyla ke konci 
roku převedena na konečné příjemce v ČR částka v rozsahu okolo 21 mld. Kč. 

V platební bilanci jsou vzájemné převody zaznamenávány na běžném účtu v rámci vládních 
transferů, pasivní saldo převodů s Evropskou unií v roce 2005 dosáhlo cca 6 mld. Kč. Na 
kapitálovém účtu platební bilance jsou podle platné metodiky zaznamenány převody z Fondu 
soudržnosti a převody v rámci strukturálních operací. Saldo převodů z EU na kapitálovém 
účtu bylo aktivní ve výši 5,4 mld. Kč. Podíl v Evropské investiční bance je zaznamenán na 
finančním účtu platební bilance ve výši 0,8 mld. Kč. 

 

                                                           
4   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 
Výhled na 1. čtvrtletí letošního roku vyznívá podle většiny podnikových manažerů 
oslovených ČNB vcelku optimisticky: 93 % manažerů ve zpracovatelském průmyslu a 85 % 
manažerů ve stavebnictví očekává v nejbližších měsících – pokud jde o celkové hodnocení 
ekonomických vyhlídek – pokračování, případně mírné zlepšení dosavadních pozitivních 
trendů. Pouze 7 % manažerů ze zpracovatelského průmyslu a 15 % manažerů stavebních 
firem předpokládá, že všeobecná situace na trhu bude horší než v předchozím období. 
Z názorů podnikových manažerů tak lze usuzovat, že ekonomika jako celek by si měla  
i nadále udržet růstový potenciál. 

Ve zpracovatelském průmyslu byl podle posledních údajů z konce loňského října úhrnný 
objem zásoby práce, tj. smluvně potvrzených zakázek, o 20,4 % vyšší než ve stejném období 
předchozího roku, z toho k provedení v tuzemsku o 31,2 % vyšší. Objem nových zakázek 
vzrostl meziročně o 3,7 %. Průměrná míra využití kapacit činila ve 4. čtvrtletí 2005 podle 
předběžných odhadů 83,4 %, což bylo o 1,8 procentního bodu více než v loňském 3. čtvrtletí 
a o 1,1 procentního bodu více než ve 4. čtvrtletí 2004. Dílčí konjunkturní indexy dodávek pro 
vnitřní trh a zejména pro export vykazují ve výhledu na 1. čtvrtletí 2006 vyšší hodnoty jak 
proti předchozímu čtvrtletí, tak ve srovnání s 1. čtvrtletím 2005. Finanční situaci svých firem 
označilo 87 % manažerů jako stabilní a relativně dobrou, přičemž v krátkodobém výhledu 
neočekávají žádné výrazně negativní dopady. Na úseku zaměstnanosti hodlají zhruba dvě 
třetiny respondentů zachovat stávající počet pracovníků, jedna třetina respondentů pak počítá 
s redukcí zaměstnanosti v zájmu racionalizace výroby a posílení své konkurenceschopnosti. 

Ve stavebnictví počítá více než polovina manažerů s udržením stávající produkce, necelá 
třetina s jejím zvýšením. Pokles stavební výroby očekává 15 % manažerů. Finanční situace by 
se měla zlepšit u 40 % respondentů, zatímco u 44 % respondentů by nemělo dojít ke změně. 
Se zhoršením finanční situace kalkuluje 16 % respondentů. Pokud jde o zaměstnanost, u 40 % 
respondentů by se její stávající úroveň měla zachovat a u 25 % respondentů zvýšit. Na druhé 
straně s poklesem zaměstnanosti uvažuje 35 % respondentů. Úhrnný objem zásoby práce, tj. 
smluvně potvrzených zakázek, se v průběhu loňského roku v souboru respondentů ČNB 
pozvolna snižoval a ke konci října byl na  83,1 % úrovně října 2004 (-16,9 %). Objem nových 
zakázek byl nižší o 28,5 %. Výjimku tvořily zakázky pro bytovou výstavbu, jejichž stav se 
meziročně zvýšil o 35,9 %. Pokles celkové zásoby práce souvisí s postupnou realizací  
a dokončováním velkých (zejména státních) zakázek některými firmami (Metrostav, SSŽ). 
V krátkodobém horizontu nemá tento vývoj bezprostředně negativní implikace, mohl by je 
však mít v delší perspektivě, pokud by se úbytek zakázek nedařilo v potřebné míře plynule 
nahrazovat. 

Ceny průmyslových výrobců by podle názoru 84 % manažerů zpracovatelských firem měly 
v 1. čtvrtletí letošního roku zůstat stabilní, a to na úrovni 4. čtvrtletí 2005. S vyššími cenami 
počítá 11 % manažerů, naproti tomu s poklesem cen 5 % manažerů. Dílčí konjunkturní index 
cen tak dosáhl v 1. čtvrtletí 2006 hodnoty 106 bodů, což je o 2 body méně než v předchozím 
čtvrtletí a o 5 bodů méně než v 1. čtvrtletí 2005. Z toho lze usuzovat, že celková dynamika 
cen by v příštích třech měsících měla být přibližně stejná jako v předchozím čtvrtletí a o něco 
pomalejší než v 1. čtvrtletí 2005. 
Ve stavebnictví předpokládá v 1. čtvrtletí letošního roku stabilní hladinu cen stavebních prací 
74 % manažerů. Růst cen očekává 23 % manažerů, pokles cen 5 % manažerů. Dílčí konjunkturní 
index cen má pro 1. čtvrtletí 2006 hodnotu 121 bodu a je o 18 bodů nižší než v předchozím 
čtvrtletí a o 26 bodů nižší než v 1. čtvrtletí 2005. Dynamika cen stavebních prací by proto měla 
být pomalejší jak proti předchozímu čtvrtletí, tak ve srovnání s 1. čtvrtletím 2005. 












































