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I. SHRNUTÍ 
 
1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
 
 

Exog. velič . - ropa, kurz EUR/USD
Exog. velič . - Německo, 1R EURIBOR
Fiskální impuls
Počáteční podmínky
Inflace
Domácí nominální měnové podmínky
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Po posouzení výsledků modelových simulací zachycených v grafu rizik lze hodnotit 
rizika makroekonomické prognózy z 1. SZ 2006 jako mírně protiinflační. Opatrnost je 
však na místě u interpretace protiinflačního vlivu zahraničního ekonomického výhledu, 
neboť skutečný dopad zvýšení DPH v SRN na tamní HDP a inflaci může být odlišný od 
provedené simulace. Naopak riziko spojené s nominálním měnovým kurzem koruny 
vůči euru, který je v posledních týdnech silnější než průměrná hodnota za  
1. čtvrtletí, je ve skutečnosti zřejmě vyšší než naznačuje graf. Protiinflačním směrem 
působí i skutečně vykázaný vývoj dovozních cen za 4. čtvrtletí 2005. Celkově tak bilance 
rizik prognózy z 1. SZ 2006 vyznívá jako protiinflační. 
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Lednová předpověď publikace Consensus 
Forecasts nenaznačuje z nově dostupných informací o vývoji cen ropy rizika pro prognózu 
inflace a úrokových sazeb. Na trhu s ropou se očekávání ohledně budoucího vývoje prakticky 
nezměnila. Aktuální vývoj cen dovážené ropy uralské se v průměru za leden pohybuje nad 
předpoklady prognózy, její implikovaný výhled je však i nadále v souladu s prognózou. 
Protiinflačně působí naopak informace o křížovém kurzu USD/EUR, kde nový CF očekává 
slabší USD na celém horizontu prognózy, avšak pouze o necelé 1 %. To v souhrnu vede  
k prakticky neutrálnímu hodnocení dopadu této skupiny informací do prognózy v horizontu 
nejúčinnější transmise.  
 
Nové údaje o zahraničním ekonomickém vývoji (bod „Exogenní veličiny – Německo, 
1R EURIBOR) znamenají změny v prognóze budoucího vývoje HDP a inflace, která bude 
ovlivněna především zvýšením základní sazby DPH od roku 2007. Tato změna má vliv na 
nižší růst HDP (o cca 0,4 p.b.) proti původním předpokladům a naopak na zrychlení inflace 
v roce 2007 (o cca 0,8 p.b.), pro rok 2006 zůstávají předpoklady o vývoji inflace a HDP téměř 
nezměněny.  Průměrná hodnota 1R Euriboru v dosavadním průběhu 1Q 2006 se pohybuje na 
úrovni předpokládané referenčním scénářem, stejně tak i trajektorie budoucích sazeb  
1R Euribor. Čistě mechanická simulace v GRIPu implikuje díky vyšší německé inflaci  
a nižšímu růstu HDP nižší úroveň sazby 3M PRIBOR a mírně nižší inflaci. Je však potřeba 
zmínit skutečnost, že změna HDP a inflace v SRN je téměř výhradně zapříčiněna změnou 
DPH, která ovlivní tamní spotřebitelské ceny, nebude mít však za jinak nezměněných 
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podmínek výrazný přímý vliv na ceny v mezinárodním obchodě. U cen průmyslových 
výrobců v SRN se naopak předpokládá zpomalení meziročního růstu. Zároveň výrazně 
ovlivní pouze růst v SRN, které tak v dané situaci nemusí být ideálním zástupcem celkové 
zahraniční poptávky po českých výrobcích. Skutečný dopad na domácí úrokové sazby  
a inflaci může tak být odlišný, než v provedené simulaci GRIPu. Tato skutečnost bude 
předmětem dalších analýz. 
 
Odhad fiskálního impulzu pro roky 2006 a 2007 se oproti lednové prognóze nemění. I nadále 
se v roce 2006 předpokládá zhruba neutrální působení fiskální politiky na dynamiku HDP, 
v roce 2007 pak mírně pozitivní příspěvek. Bod „Fiskální impulz“ v GRIPu se proto nachází 
ve středu průsečíku os GRIPu. Jako riziko prognózy se ovšem jeví návrhy na zvýšení 
rodičovského příspěvku. Aplikace tohoto návrhu v praxi by znamenala vyšší schodky 
veřejných financí, jakož i vyšší příspěvek fiskální politiky k růstu HDP v roce 2007.   
 
Nově zveřejněné údaje o vývoji nabídkové strany, zahraničního obchodu a konjunkturních 
šetření nezpochybňují prognózu z 1. SZ, která předpokládá v posledním čtvrtletí 2005  
meziroční růst reálného HDP ve výši 4,5 %. Z hlediska struktury růstu se pravděpodobně 
naplní prognóza zrychlujícího se růstu spotřeby domácností, předpoklad stagnující dynamiky 
fixních investic a dalšího meziročního snížení deficitu čistého vývozu. Současně nová data  
o vývoji podnikatelského a spotřebitelského optimismu snižují rizika výraznějšího zpomalení 
růstu ekonomiky pod 4 %. Z výše uvedených  důvodů  se bod „Počáteční podmínky“ v GRIPu 
nachází téměř v průsečíku os. 
 
Vývoj mzr. inflace za leden 2006 měřený indexem spotřebitelských cen byl oproti prognóze  
z 1. SZ o cca 0,1 p.b. vyšší, tento rozdíl však lze vzhledem k výraznému sezónnímu 
lednovému pohybu cen a jeho volatilitě označit za nevýznamný. Při naplnění prognózy  
u daňových změn a mírně protiinflačním vývoji pohonných hmot i potravin byla mírná 
odchylka prognózy od skutečnosti způsobena  vyšším růstem regulovaných cen a korigovanou 
inflací bez pohonných hmot. V případě  daňových změn a regulovaných cen se výhled na 
roky 2006 a 2007 v zásadě nemění. Aktuální odchylka inflace v simulaci GRIPu znamená 
téměř neutrální působení na vývoj inflace i úrokových sazeb a bod se nachází 
blízko průsečíku os. 
 
Domácí úrokové sazby odpovídají základnímu scénáři prognózy. Nominální devizový kurz 
koruny vůči euru je mírně apreciovanější a příslušný bod v GRIPu proto implikuje mírně nižší 
úroveň sazby 3M PRIBOR. Vývoj nominálního devizového kurzu v několika posledních 
týdnech je však pod dosavadním průměrem za 1. čtvrtletí a signalizuje další protiinflační 
rizika nad rámec prezentované simulace. 
 
 
2  Prognózy ostatních institucí 
 
V únoru bylo publikováno jedno šetření, na základě kterého provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 1. SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT, uzávěrka 10.2.). Všechny níže uvedené ekonomické úvahy jsou vybrány 
z dotazníkových odpovědí a nemusí se shodovat s hodnocením SMS. 
 

HDP 
Analytici své prognózy růstu HDP téměř nezměnili. I nadále očekávají, že hlavním tahounem 
růstu v roce 2006 zůstanou exporty. Podíl čistých exportů však bude vlivem posilující koruny 
slábnout. Jejich nižší příspěvek by měla alespoň částečně nahradit sílící domácí poptávka. Ta 
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bude podporována vyšším disponibilním důchodem z titulu snížení daně z příjmu fyzických 
osob, růstem reálných mezd a očekávaným poklesem nezaměstnanosti; vyšší výdaje na 
energie budou působit opačným směrem. Investice by měly profitovat z přílivu peněz z EU  
a očekávaného oživení v Německu. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2006 rok 2007
IOFT CF ČNB IOFT CF

 11/05 4.3 4.3
 12/05 4.4
 1/06 4.6 4.5 4.3 4.4 4.3
 2/06 4.5 4.4

ČNB

3.9

Datum vzniku 
prognózy

 
 

Měnový kurz 
V ročním horizontu se i nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR; analytici v rámci 
šetření IOFT očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy apreciovanější kurz  
o cca 3,2 %. K hlavním důvodům nadále patří konvergence české ekonomiky k zemím EU, 
příznivé výsledky obchodní bilance, rychlejší růst HDP v porovnání se zeměmi eurozóny  
a příliv zahraničních investic. Krátkodobě by však proti koruně mohl působit negativní 
úrokový diferenciál, politická nestabilita v regionu a odliv dividend. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 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
 2/06 28.1

Datum vzniku 
prognózy ČNB

aktuální čtvrtletí

 
 

Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se nezměnila. Inflace by se v letošním roce měla 
zvyšovat především vlivem růstu regulovaných cen, nicméně tento faktor by po lednovém 
skoku měl postupně odeznívat. Také se očekává promítnutí zvýšené spotřební daně na 
cigarety ve větší míře (v porovnání s minulým rokem). K protiinflačním faktorům nadále patří 
silná koruna, snižující se dovozní ceny, očekávaný pokles cen ropy a otevřenější mezera 
výstupu, která negeneruje poptávkově inflační tlaky.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 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
 2/06 2.5 2.4

3.1
3.1

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

3.2
3.1

 
 

Úrokové sazby 
Predikce očekávaných úrokových sazeb se téměř nezměnily. Pouze jeden analytik očekává 
zvýšení úrokových sazeb na únorovém zasedání BR ČNB, ostatní předpokládají stabilitu. 
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První zvýšení repo sazby většina analytiků očekává ve 4Q06. I když možnost snížení 
úrokových sazeb nikdo úplně nevylučuje, podle většiny analytiků je nepravděpodobné 
především kvůli prohloubení negativního úrokového diferenciálu. Odhady úrovně repo sazby 
v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 1,75 – 2,50 %. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 11/05 2.5 2.6 2.8
 12/05 2.4 2.8
 1/06 2.8 (1.Q07) 2.4 2.7 3.0 2.7
 2/06 2.3 2.6

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 15.2.2006) 

1.8
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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 
předpokládají pouze jedno zpřísnění měnové politiky. 
 
Shrneme-li, analytici ve svých aktuálních externích predikcích (ve srovnání se základním 
scénářem prognózy z 1. SZ) předpokládají silnější kurz. Ten se promítá do nižších inflačních 
tlaků a ČNB proto podle nich nebude výrazně zpřísňovat měnovou politiku. Nízké úrokové 
sazby, zlepšené růstové vyhlídky v Německu a příliv peněz z EU se podle analytiků odráží  
v predikci vyššího růstu HDP pro rok 2006 ve srovnání s prognózou. 
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3   Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
 

           meziročně v %
predikce 1. SZ skutečnost

Vývoz zboží  prosinec 2005  . 7,8
Dovoz zboží  prosinec 2005  . 3,4
Obchodní bilance (mld. Kč)  prosinec 2005 -6,0 -3,9
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  prosinec 2005 . -11,9
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  prosinec 2005 . 2,7

Index spotřebitelských cen  leden 2006 2,8 2,9

Ceny průmyslových výrobců  leden 2006  -0.3 (Q) 0,3
Ceny zemědělských výrobců  leden 2006  2.2 (Q) -3,0
Vývozní ceny  prosinec 2005  -1.1 (Q) -2,6
Dovozní ceny  prosinec 2005  2.7 (Q) 2,9

Míra nezaměstnanosti - ke konci období dle MPSV (v %)*  leden 2006 10,0 .
Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)**  leden 2006 9,7 9,8
z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  leden 2006 . 9,2
Míra nezaměstnanosti - průměr za období dle VŠPS (v %)  IV/05 7,4 7,8
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  IV/05 2,0 1,5
z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev  IV/05 3,2 2,3
             ostatní zaměstnaní  IV/05 -4,4 -2,6

Průměrná nominální mzda v průmyslu  prosinec 2005 . 3,7
Průměrná nominální mzda v průmyslu  IV/05 . 4,4
Evidenční počet zaměstnanců v průmyslu  prosinec 2005 . 0,2
Evidenční počet zaměstnanců v průmyslu  IV/05 . 0,2
NJMN v průmyslu  prosinec 2005 . -4,2
NJMN v průmyslu  IV/05 . -4,7
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  prosinec 2005 . -1,3
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  IV/05 . 2,8
Evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví  prosinec 2005 . 6,8
Evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví  IV/05 . 6,3
NJMN ve stavebnictví  prosinec 2005 . -2,3
NJMN ve stavebnictví  IV/05 . -0,3

Peněžní zásoba (M2)  prosinec 2005 6.4 (Q) 8,2
Hypoteční úvěry  prosinec 2005 40.6 (Q) 47,7
Úvěry podnikům a domácnostem  prosinec 2005  . 20,0

Stavební výroba  prosinec 2005  . 8,6
Stavební výroba  IV/05 . 9,7
Index průmyslové produkce  prosinec 2005  . 7,1
Index průmyslové produkce  IV/05 . 6,8

Tržby v maloobchodě  prosinec 2005  . 2,1
Tržby v maloobchodě  IV/05  . 2,8

Služby  IV/05  . 2,9
*) Podle staré metodiky
**) Podle nové metodiky
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA Z 1. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
V lednu 2006 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2006 až 2007. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo, resp. bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky.1 V lednu 2006 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 2,9 %, což bylo o 0,1 p.b. více, než očekávala 
prognóza z 1. SZ. 
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Výchozími předpoklady pro formulování lednové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
- výchozí mezera výstupu pro 4. čtvrtletí 2005 v rozsahu cca -0,1 % a budoucí růst 

potenciálního (inflaci nezrychlujícího) produktu ve výši kolem 4 % ročně;  
- prakticky neutrálně působící úroková složka reálných měnových podmínek ve 4. čtvrtletí 

2005;  
- slabě uvolněná kurzová složka reálných měnových podmínek ve 4. čtvrtletí 2005  

v  rozsahu -0,6 % s příspěvkem -0,1 p.b. do RMCI; 
- nominální devizový kurz 29,0 CZK/EUR v 1Q 2006;  
- deficit soustavy veřejných rozpočtů v metodice ESA 95 ve výši 2,2 % HDP v roce 2006 

s výhledem na jeho růst na 2,8 % v roce 2007; tomu odpovídá očekávaný fiskální impulz 
na úrovni +0,1 p.b. resp. +0,3 p.b. v těchto letech; 

- byla provedena změna v nastavení dlouhodobých rovnovážných trajektorií v oblasti 
reálného měnového kurzu, reálných úrokových sazeb a rizikové prémie. 

 
Vnější prostředí  
- v roce 2006, resp. 2007, růst zahraniční poptávky reprezentované indikátorem 

meziročního růstu HDP v Německu ve výši 1,5 %, resp. 1,4 %;  
- pro nejbližší čtvrtletí prognóza předpokládá úroveň cen uralské ropy kolem 53 USD za 

barel s následným postupným poklesem k úrovni kolem 50 USD ke konci roku 2006 
a stabilitu zhruba na těchto hodnotách v roce 2007; 

- prognóza předpokládá určité zklidnění růstu cen v zahraničí v letošním roce 
reprezentované meziročním růstem spotřebitelských, resp. průmyslových cen v Německu 

                                                 
 
1   Zatímco prognóza se mezi velkými SZ nemění, měsíčně dochází k posunu horizontu měnové politiky. Výše 

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky únor 2007 až červenec 2007.  
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ve výši 1,7 %, resp. 2,5 %; pro rok 2007 je potom prognóza konzistentní s růstem obou 
cenových indexů  tempem 1,5 %. 

  
Lednová prognóza ekonomického růstu vychází z očekávání dočasného opětovného mírného 
otevírání existující záporné produkční mezery v první polovině roku 2006. K tomu bude 
docházet vlivem jen slabé zahraniční konjunktury, dopadů zpřísnění reálného měnového 
kurzu a prakticky neutrálního působení fiskální politiky. Obnovení fáze postupného uzavírání 
mezery výstupu je očekáváno na počátku roku 2007 zejména vlivem pozitivního fiskálního 
impulzu v příštím roce. K protnutí hranice potenciálního produktu pak dojde na prognóze ve 
druhé polovině roku 2007. Tato trajektorie výstupové mezery spolu s předpokládaným 
tempem růstu potenciálního produktu povede v roce 2006 k růstu reálného HDP v rozsahu 
kolem 4 % a v roce 2007 kolem 4,5 %. 
 
Tahounem ekonomického růstu budou i nadále exporty zboží a služeb, jejichž dynamika bude 
mírně předstihovat růst dovozů. Prognóza proto předpokládá kladný příspěvek čistého vývozu 
k růstu HDP, a to zejména v roce 2006. Hrubá tvorba fixního kapitálu bude v souladu  
s vývojem exportů také postupně urychlovat svůj růst. Spotřeba domácností bude 
v nejbližších čtvrtletích  pokračovat v růstu tempem nad 3 % v návaznosti na vývoj reálného 
hrubého disponibilního důchodu a zpožděný vliv uvolněných reálných úrokových podmínek. 
V závěru roku 2006 a v roce 2007 se však tempo růstu spotřeby sníží vlivem rychle rostoucí 
míry inflace. Očekávaný vývoj nominálního disponibilního důchodu je v souladu s prognózou 
vývoje počtu zaměstnanců, kde se očekává zejména v roce 2006 relativně svižný růst. 
Mzdový vývoj bude dominován vývojem v podnikatelské sféře, kde prognóza očekává určité 
zrychlení dynamiky průměrných mezd zejména pod vlivem rostoucích inflačních očekávání.  
 
Prognóza předpokládá v roce 2006 stagnaci nominálního devizového kurzu a v závěru 
prognostického horizontu potom jeho postupnou mírnou apreciaci. Vývoj devizového kurzu 
bude spolu s vývojem zahraničních cen a světových cen energií hlavním faktorem 
ovlivňujícím vývoj dovozních cen, přičemž v letech 2006 a 2007 bude vývoj dovozních cen 
v souhrnu působit na domácí cenovou hladinu zhruba neutrálně.  
 
Lednová prognóza konstatovala, 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. 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.  
 
S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní postupný růst 
úrokových sazeb, i když v menší míře, než předpokládala minulá prognóza. Nicméně 
současný vývoj kurzu a tržní kurzová očekávání se odchylují od trajektorie, která je součástí 
prognózy. To posouvá rizika prognózy celkově protiinflačním směrem. Byly provedeny 
citlivostní analýzy, které ukazují, že v případě silnějšího kurzu koruny může být reakcí 
měnové politiky pokles úrokových sazeb. 
 
V rámci zpracování lednové prognózy byl sestaven alternativní scénář, který zachovává 
trajektorie dlouhodobých rovnovážných veličin z předchozí SZ. Počáteční působení 
měnových podmínek je zde hodnoceno jako neutrální až mírně přísné, což 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 
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stanoveného inflačního cíle přispívá i postupná depreciace nominálního měnového kurzu. 
Důsledkem je postupně rostoucí trajektorie úrokových sazeb, která je oproti základnímu 
scénáři poněkud strmější.  
 
Sekce měnová a statistiky po diskuzi vyznění prognózy, jejích rizik (která byla vyhodnocena 
celkově jako vychýlená směrem k nižší inflaci a nižším sazbám oproti prognóze)  
a komunikačních aspektů doporučila BR ponechat měnověpolitické úrokové sazby na 
nezměněné úrovni. Bankovní rada na svém zasedání toto doporučení vyslyšela. Pro toto 
rozhodnutí hlasovali čtyři členové bankovní rady, dva členové hlasovali pro snížení 
úrokových sazeb o 0,25 p.b. Bankovní rada se podobně jako SMS shodovala, že rizika 
prognózy jsou vychýlena směrem dolů. K jejich hlavním zdrojům patří vývoj kurzu a nejistota 
ohledně tempa zvyšování zahraničních úrokových sazeb. V diskuzi o vývoji měnového kurzu 
se bankovní rada shodovala na tom, že tempo jeho zhodnocování, ke kterému docházelo  
v posledním období, není z hlediska reálné ekonomiky udržitelné.  
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 
1  Vnější prostředí 
 
1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 

Aktualizovaný vývoj exogenních faktorů je založen na lednovém Consensus Forecasts 
(CF01). Ten nepřinesl významné změny kromě výhledu německé ekonomiky, kde se podle 
mínění analytiků projeví od začátku roku 2007 vliv změny sazby DPH z 16 na 19 %. Tento 
krok bude mít dopad na soukromou spotřebu, ve které se zatím neodrazily náznaky oživení  
a bude tedy dále růst jen nepatrně. Meziroční růst HDP v Německu byl revidován na 1 % pro 
rok 2007, což je o 0,4 p.b. méně než předpoklad lednového referenčního scénáře (RS01). 
Výhled pro rok 2006 je jen 0,1 p.b. vyšší než  RS01 (1,6 %). 

Spotřebitelská inflace v SRN by měla zrychlit z letošních 1,7 % na 2,3 % v roce 2007. 
Zatímco pro tento rok se předpověď nezměnila, pro rok 2007 je rozdíl oproti RS1 výrazný 
(0,8 p.b.). O 0,2 p.b. výše byl pro roky 2006 a 2007 přehodnocen výhled cen výrobců, který 
by měl klesnout z 2,7 % v roce 2006 na 1,7 % v roce 2007. 

Na základě posledního vývoje přehodnotil CF01 výhled sazeb v eurozóně. 3M Euribor by měl 
v horizontu jednoho roku dosáhnout 3 %. Také implikované sazby Euribor 1Y indikují nárůst. 
Oproti aktuálnímu referenčnímu scénáři se posunuly dolů jen v delším horizontu a ve  
4.Q 2007 jsou cca 10 b.b. pod RS01. 

Očekávání ohledně cen ropy WTI se výrazněji nezměnila a CF01 předpokládá pokles cen 
v horizontu tří měsíců na 59 USD/b a v horizontu jednoho roku na 57 USD/b. To implikuje 
snížení cen uralské ropy pod úroveň 50 USD/barel již na konci roku 2006.  

U křížového kurzu USD/EUR očekává CF01 slabší USD v celém horizontu předpovědi  
v průměru o méně než 1 %. Do konce příštího roku by měl oslabit až na 1,27 USD/EUR.  

 
(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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1.2  Eurozóna a Německo 
Přesto že poslední statistiky nenaznačují významnější změny skutečného vývoje a neodchylují 
se od minulých prognóz (mzr. růst HDP v roce 2005 1,3 %, ve čtvrtém čtvrtletí 1,7 %), 
dochází v některých institucích k přehodnocení výhledu ve směru urychlení hospodářského 
růstu eurozóny na rok 2006 (zejména vlivem dílčích informací o investiční aktivitě). 
V optimistickém scénáři ECB dokonce prognózovaný růst překračuje mírně potenciální. 

Poslední statistické údaje signalizují i nadále nízkou dynamiku růstu spotřeby domácností. 
Maloobchodní prodeje v prosinci meziročně vzrostly o 0,8 %, což je i průměr za celý rok 
2005. Nadále však zůstává vysoká vnější konkurenceschopnost eurozóny. Dochází sice ke 
zhoršování obchodní bilance, zhoršení však jde výhradně na vrub růstu cen energetických 
zdrojů. Za leden až listopad se obchodní bilance meziročně zhoršila o cca 43 mld. EUR, 
zhoršení vlivem růstu cen energií však činilo 58 mld. EUR. Podobně i běžný účet skončil ve 
3. čtvrtletí 2005 deficitem ve výši 3,8 mld. EUR (0,2 % HDP), když ve stejném období 
minulého roku dosáhl přebytku 11,9 mld. EUR. Růst cen energií má také významný vliv na 
vývoj spotřebitelských cen, které se v prosinci meziročně zvýšily o 2,2 % (tj. mírně nad 
inflačním cílem ECB). Podle předběžných odhadů Eurostatu by se v lednu měl růst 
spotřebitelských cen dále zvýšit na 2,4 %. Mírné oživení ekonomiky eurozóny je patrné  
i na trhu práce. Počet nezaměstnaných dosáhl v prosinci 12,2 mil osob, což představovalo  
8,4 % práceschopného obyvatelstva. Oproti konci roku 2004 byla míra nezaměstnanosti mírně 
nižší (o 0,4 p.b.). ECB na svém posledním zasedání své měnověpolitické sazby nezměnila  
(2,25 %). Vyjádření jejích nejvyšších představitelů však jsou analytiky vyhodnocována v tom 
smyslu, že ke zvýšení sazeb dojde na březnovém zasedání.  

Hospodářský růst Německa se v roce 2005 podle předběžných údajů snížil na 0,9 %2 (v roce 
2004 činil 1,6 %), když ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl meziročně 1,6 %. Byl tažen především 
růstem čistých exportů a v menší míře růstem investic. Spotřeba domácností stagnovala  
a spotřeba vlády mírně klesala. Nízký růst je doprovázen inflací ovlivněnou ovšem vysokým 
růstem cen energií. Meziroční růst spotřebitelských cen klesl ze zářijových 2,5 % na 2,1 % 
v lednu 2006 a německá inflace se nachází v podstatě na úrovni průměru eurozóny při 
významně slabším hospodářském růstu. Za existující hospodářské situace je relativně 
příznivou zprávou vývoj na trhu práce, kde je patrná stabilita. Počet nezaměstnaných se 
v lednu meziročně prakticky nezměnil a pohyboval se kolem 5 mil. osob. V rámci Evropské 
unie je však německá míra nezaměstnanosti (9,5 %) čtvrtá nejvyšší. Německá ekonomika 
však vykazuje v mezinárodním měřítku vysokou konkurenceschopnost. V roce 2005 se 
přebytek obchodní bilance zvýšil (meziročně o 4,4 mld. EUR na 160,5 mld. EUR) a to i přes 
vysoký růst dovozních cen surovin.   
 

Box: Dopady změn německé DPH  
 
Podzimní parlamentní volby v Německu daly vznik první velké koalici dvou nejsilnějších stran (SPD  
a CDU/CSU) od 60. let. Výsledný ekonomický program si klade za cíl mimo jiné řešit fiskální deficit 
a to zejména zvýšením sazby daně z přidané hodnoty z 16 na 19 % od ledna 2007. Navíc vláda plánuje 
zvýšit pojistné a omezit výjimky z pojištění pro německé občany. Odhady fiskálního dopadu těchto 
opatření jsou pouze předběžné, ale je jisté, že bude představovat zvýšení daňového zatížení 
německých domácností. Pokud se vyšší DPH přesune plně na spotřebitele, příjem domácností se sníží 
v roce 2007 o 1,5 % (24 mld. EUR) a dodatečné dávky pohltí dalších 7 mld. EUR. Firmy by měly 
profitovat ze snížení sociálních nákladů (asi 7 mld. EUR), ale budou vlivem přetrvávající slabé 

                                                 
 
2   Sezónně neočištěný údaj, po očištění o počet pracovních dnů činil průměrný mzr. růst v roce 2005 1,1 %. 
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poptávky asi nuceny absorbovat část zvýšení DPH ve svých maržích. Nicméně, zhruba 70 % 
německého indexu spotřebitelských cen bude zasaženo touto změnou. Odhady inflace pro rok 2007 se 
u všech institucí podstatně zvýšily a pohybují se mezi 2,1 a 2,5 %. Mezinárodní měnový fond (MMF) 
očekává, že inflace dosáhne 2,5 % (oproti 1,5 % v minulé prognóze), což odpovídá předpovědím 
Consensus Forecasts.  
 
HDP bude pravděpodobně více volatilní. Německo naposledy zvýšilo daň z přidané hodnoty v dubnu 
1998 o 1 p.b. na současných 16 %. Toto očekávané zvýšení podpořilo spotřebu v prvním čtvrtletí, 
která krátkodobě vzrostla jako důsledek předzásobení. Ve 2. čtvrtletí se projevil její propad, ale 
v následujícím čtvrtletí se opět obnovila. V roce 2007, bude vliv fiskálních změn na německou 
ekonomiku smíšený. Na jedné straně omezení soukromé spotřeby, avšak na druhé straně 
administrativní zlevnění pracovní síly může vést ke zvýšené poptávce po pracovní síle a podpoře 
zaměstnanosti, spotřeby a investic. V současných předpovědích převažují negativní přímé dopady na 
pokles soukromé spotřeby, omezenost přesunu zvýšené daně na spotřebitele a nejasná podpora trhu 
práce, což vede k poklesu předpovídaného domácího produktu pro rok 2007. Podle MMF mzr. růst 
HDP zpomalí na 0,75 – 1,25 % v roce 2007, přičemž záporný dopad daní bude činit 0,75 p.b. 
Consensus Forecasts očekává růst okolo 1 %.  
 
Čtvrtletní růst spotřeby domácností v roce 1998 (q-o-q, v %)
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1.3  Spojené státy 
Podle předběžných informací zpomalil hospodářský růst v USA v roce 2005 na 3,5 % (v roce 
2004 činil 4,2 %). Poměrně výrazně k tomu přispěl vývoj ve 4. čtvrtletí, kdy došlo k dalšímu 
zpomalení meziročního růstu na 3,1 % (z 3,6 % ve třech předcházejících čtvrtletích). Mezi 
příčiny lze zařadit zejména zpomalení růstu soukromé spotřeby domácností (zejména zboží 
dlouhodobé spotřeby) a vládních výdajů. Naopak čisté exporty se zlepšovaly, ale vlivem 
vývoje cen surovin deficit obchodní bilance nadále rostl. Deficit obchodní bilance za rok 2005 
dosáhl 725,8 mld. USD, což představovalo meziroční zhoršení o 17,5 %. Meziroční růst 
spotřebitelských cen se již druhý měsíc pohyboval pod 4 % a v prosinci činil 3,4 %. Ve velmi 
dobré kondici se nalézá americký trh práce, o čemž svědčí tvorba nových pracovních míst  
a pokles míry nezaměstnanosti. Ta se v lednu snížila na 4,7 % z předcházejících 4,9 %. Na 
konci ledna přistoupil FED k dalšímu zvýšení své měnověpolitické sazby o 0,25 p.b. na  
4,5 %. Trhy se spíše přiklánějí k názoru, že toto zvýšení je poslední v řadě. V souvislosti 
s vývojem na trhu práce se však objevily spekulace o jejich možném dalším zvýšení. Lednová 
prognóza CF předpokládá udržení růstu americké ekonomiky v letošním roce přibližně na 
úrovni roku 2005 (3,4 %) a pokles tempa růstu spotřebitelských cen, vlivem odeznění dopadů 
spojených s prudkým růstem cen energetických surovin, na 2,8 %. 
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1.4  Středoevropské ekonomiky 
Podle předběžných údajů dosáhl meziroční růst maďarského HDP v roce 2005 4,5 %, tj. 
přibližně úrovně roku 2004. V závěru roku bylo patrné zvyšování soukromé spotřeby 
(maloobchodní prodeje v listopadu rostly o 7,2 % meziročně, přičemž průměr za 11 měsíců 
dosáhl 5,6 %). Příznivý vývoj je signalizován také v oblasti obchodní bilance, kde dochází ke 
snižování deficitu. Deficit obchodní bilance za leden až listopad se meziročně snížil přibližně 
o jednu čtvrtinu na 3,3 mld. USD, při téměř dvojnásobné dynamice exportů oproti importům. 
Inflace zůstává relativně stabilní mírně nad 3 % (leden 2,7 %, ale čistá inflace jen 0,5 %). 
Poměrně výrazně se však zhoršuje situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti dosáhla ke 
konci roku 7,3 %, což je sice ve srovnání s průměrem EU poměrně příznivá hodnota, ale 
meziročně došlo k jejímu zvýšení cca o 1 p.b. MNB od září 2005 ponechávala své 
měnověpolitické sazby nezměněny na 6,0 %. Snižování sazeb v Maďarsku (nejvyšších v EU) 
brání značná nerovnováha veřejných financí a mohlo by za této situace vést k odlivu 
krátkodobého kapitálu a oslabení forintu. 

Mezi středoevropskými ekonomikami byl růst polského HDP v roce 2005 nejmenší (3,2 %), 
ale od druhého pololetí 2005 je patrné urychlování růstu, zejména domácí poptávky. 
Oživování soukromé spotřeby dokumentuje i relativně vysoký růst maloobchodních prodejů 
v závěru roku 2005 (prosinec meziročně 6,3 %). Příznivý vývoj na nabídkové straně zase 
naznačuje meziroční růst průmyslové výroby v prosinci o 9,2 %. Především vlivem apreciace 
zlotého spotřebitelské ceny v Polsku rostly nejméně z celé EU (leden meziročně o 0,7 %). 
Polská ekonomika má zároveň i nejvyšší míru nezaměstnanosti v EU (prosinec 17,6 % resp. 
harmonizovaná míra 17,2 %), i když i zde je patrný trend jejího snižování (meziročně  
o 1,3 p.b). Mírné zlepšování je patrné i v oblasti zahraničního obchodu, kde dochází k poklesu 
deficitu obchodní bilance. Vlivem růstu cen surovin však zlepšování bilance není příliš 
výrazné a její deficit za 11 měsíců přesáhl 10 mld. dolarů. PNB snížila na konci ledna své 
měnověpolitické sazby o 0,25 p.b. na 4,25 %.  

Slovenská ekonomika roste v regionu nejrychleji, podle předběžných údajů za 4. čtvrtletí 
2005 vzrostl HDP meziročně o 7,5 % (celoroční odhad činí 6 %). Růst je tažen domácí 
poptávkou (investice a spotřeba domácností). Nové informace signalizují určité zpomalení 
meziročního růstu maloobchodních prodejů v závěru roku (prosinec 4,5 %). Silná domácí 
poptávka může hrát určitou roli i ve zrychlování spotřebitelské inflace (v lednu 4,1 %), i když 
je růst cen koncentrován zejména do neobchodovatelných služeb a cen energií. V závěru roku 
se dále prohloubil deficit obchodní bilance (prosinec -25,2 mld. SKK), což představuje 
meziroční zhoršení o více než 15 mld. SKK. Záporné saldo obchodní bilance za rok 2005 by 
se v důsledku překvapivých prosincových údajů poměrně výrazně meziročně zhoršilo o cca 
30 mld. SKK na cca 75 mld. SKK. Rychlý hospodářský růst vede k poklesu míry 
nezaměstnanosti na 15,5 % v prosinci (harmonizovaná 16,1 %), což představovalo meziročně 
pokles o 1,1 p.b. Centrální banka udržuje zatím svou měnověpolitickou sazbu stabilní na 
úrovni 3 % (od března 2005).  

1.5  Efektivní ukazatele 
Výhled efektivního ukazatele růstu HDP v původních zemích EU se na základě CF01 pro 
zbytek roku 2005 nemění, v roce 2006 se posunul opět mírně (cca o 0,1 p.b.) vzhůru. K větší 
změně došlo u efektivní inflace. Nová předpověď CF pro rok 2006 se příliš nemění, ale  
skutečné hodnoty v prosinci skončily pod očekáváním CF12 a oproti minulé neočekává tak 
výrazný pokles inflace. V roce 2007 by mělo dojít k růstu inflace zejména vlivem zvýšení 
DPH v Německu.  
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V nových členských zemích se výhled růstu HDP na základě CF01 posouvá vzhůru jak 
v posledním čtvrtletí 2005 tak v roce 2006 (cca o 0,2 p.b.). Skutečná efektivní inflace 
v listopadu i prosinci zůstala výrazně pod očekáváním CF11.3 Proto i u tohoto efektivního 
agregátu dochází ke změně trajektorie předpovědi zejména z důvodu navázání bazického 
indexu na mnohem nižší skutečnost. Samotné očekávání budoucí inflace se změnilo směrem 
dolů jen o cca 0,1 p.b. Inflace by se tak měla pohybovat v příštích dvou letech mezi 2 – 3 %. 

Efektivní ukazatele růstu HDP a spotřebitelské inflace (% mzr., vč. předpov. Consensus Forecasts)
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Silná apreciace nominálního efektivního kurzu koruny pokračovala i ve druhé polovině ledna  
a první dekádě února, i když vůči středoevropským zemím nebyla tak výrazná. Při stabilní 
inflaci reálný efektivní kurz kopíruje vývoj nominálních agregátů. Předpověď CF01 
nezohledňuje aktuální vývoj a vychází z mnohem nižších úrovní.  

Do výpočtu efektivních kurzů vstupuje i kurz CZK/EUR a u reálného kurzu i česká inflace. 
Jejich predikce je k dispozici jak ze strany ČNB tak z materiálů CF. Proto od této SZ bude 
výhled efektivních kurzů založen alternativně jak na předpovědi ČNB tak předpovědi CF. 

Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)
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1.6  Cena ropy 
V průběhu ledna cena ropy na světových trzích poměrně výrazně vzrostla (cca o 8 % oproti 
konci roku 2005). Ve vývoji ceny ropy se odrážely především politické nejistoty spojené 
s vývojem v Nigerii (útoky na ropná zařízení), arabském světě, zejména Íránu (spory ohledně 
jaderného programu) a stále rostoucí poptávka z rozvojových zemí (především Čína, Indie). 
K růstu cen docházelo i přes její vcelku vysoké zásoby v Severní Americe i Evropě. Průměrná 
cena americké ropy WTI se pohybovala mezi 63 až 66 USD/b, ale v průběhu poslední 
lednové dekády se přiblížila téměř až k 70 USD/b. K uklidnění trhu s ropou přispělo 
rozhodnutí zemí OPEC (1/3 světové produkce) z 31.1. ponechat těžbu ropy na dosavadní 
úrovni. Na počátku února, zejména vlivem informací o nečekaně vysokém růstu zásob  
a poklesu využití rafinérských kapacit v USA, cena ropy postupně poklesla o cca 5 USD/b  
a na konci první únorové dekády se pohybovala mezi 62 až 63 USD/b.  

Průměrná cena uralské ropy na evropském trhu dosáhla v lednu hodnoty 58,8 USD/b 
(prognóza na 1. čtvrtletí 2006 činí 55 USD/barel). Odchylka skutečného vývoje oproti 
                                                 
 
3   Průzkumy Eastern Europe Consensus Forecasts jsou prováděny pouze každý druhý měsíc. 
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prognóze tak činila téměř +7 %. Na počátku února však cena uralské ropy také začala klesat 
(13.2. činila 54,8 USD/b).  

Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural (CZK/b)
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1.7  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
Vývoj kurzu USD/EUR připomínal poslední tři měsíce jakýsi „switching states model“, kdy  
se kurz vždy nějaký čas držel na jedné úrovni a poté skokově přešel na jinou (většinou 
z pohledu dolaru slabší) úroveň, aby na ní zase nějaký čas hledal inspiraci k dalšímu skoku.  
V poslední dekádě ledna se toto chování změnilo a USD začal plynule posilovat z více jak 
1,23 pod hranici 1,20 USD/EUR (10. února).  

Většina ekonomů a investorů se na Světovém ekonomickém fóru v Davosu shodla na tom, že 
dolar bude dlouhodobě oslabovat v důsledku deficitu obchodní bilance Spojených států. Ten 
považují za přirozený důsledek globalizace. Ještě na počátku ledna na trzích navíc sílilo 
přesvědčení, že Fed je připraven ukončit cyklus zvyšování úrokových sazeb. Zprávy z ECB 
naopak signalizovaly možnost dalšího zvýšení sazeb v eurozóně. I CF01 mírně přehodnotil 
předpověď vývoje dále směrem ke slabšímu USD. V doprovodném komentáři Fedu  
z lednového zasedání většina účastníků trhu našla argumenty pro březnové zpřísnění měnové 
politiky v USA, v čemž je podporují i většinou příznivé informace o stavu americké 
ekonomiky. To je patrně za současným pozitivním sentimentem trhů vůči USD. 

Zatímco české krátké sazby Pribor (se splatností do jednoho roku) ke konci ledna poklesly, 
odpovídající sazby Euribor spíše nepatrně rostou (přičemž výnosová křivka v sobě má 
implicitně zabudované očekávání minimálně dvou zvýšení úrokové sazby ze strany ECB 
v roce 2006). Korunové výnosy se tak stále více odchylují směrem dolů od eurových. Na 
jednoleté splatnosti je rozdíl v absolutní hodnotě již větší než 0,6 p.b. Na desetileté splatnosti 
je sice rozdíl menší, přesto i zde se pohybují české sazby cca 0,2 p.b. pod evropskými. 

Podle implikovaných budoucích jednoletých sazeb (vypočtených k datu CF01) by se měl 
úrokový diferenciál postupně snižovat s tím, jak trhy očekávají rychlejší růst sazby Pribor 1Y. 
Přesto by na sledovaném horizontu měly zůstat české sazby trvale pod evropskými.  
 
Rozdíl korunových a eurových výnosů (p.b.) Výhled CZK 1Y - EUR 1Y z implikovaného rozpětí
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Ve srovnání s minulou SZ neměníme předpoklady o fiskálním vývoji v roce 2006 a 2007. 
Deficit vládního sektoru upravený o mimořádné operace by měl v roce 2006 vzrůst na 2,2 % 
HDP (z 1,7 % v roce 2005), a na 2,8 % HDP v roce 2007. V roce 2006 předpokládáme zhruba 
neutrální příspěvek fiskální politiky k dynamice HDP ve výši 0,1 p.b. a v roce 2007 mírně 
pozitivní příspěvek ve výši 0,3 p.b. Základní fiskální ukazatelé jsou zachyceny v následující 
tabulce:   
 

2004
2.SZ 12.SZ 1.SZ 2.SZ 12.SZ 1.SZ 2.SZ 1.SZ 2.SZ

Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)             v % HDP 2,9% 3,6% 2,8% 2,8% 3,0% 2,2% 2,2% 2,8% 2,8%
Fiskální pozice (ESA95)  -9,9 p.b.  +0,9 p.b. +0,3 p.b. +0,3 p.b.  -0,3 p.b. -0,4 p.b. -0,4 p.b. +0,2 p.b. +0,0 p.b.
Upravený deficit *)                   
(ESA95, ČNB)              v % HDP 2,6% 2,5% 1,7% 1,7% 3,0% 2,2% 2,2% 2,8% 2,8%
Fiskální pozice (uprav.deficit) -2,4 p.b. +0,3 p.b. -0,5 p.b. -0,5 p.b. +0,6 p.b. +0,8 p.b. +0,8 p.b. 0,0 p.b. 0,0 p.b.

Aproximace fiskálního impulsu  -0,6 p.b.  -0,3 p.b.  -0,6 p.b  -0,6 p.b  +0,2 p.b +0,1 p.b.  +0,1 p.b.  +0,3 p.b.  +0,3 p.b.

2005 2006 2007

 *) deficit ESA95 upravený o mimořádnné jednorázové operace (Sýrie, Gripeny, garance, ruský dluh)  
 
V závěru měsíce ledna Senát souhlasil s růstem sociálních dávek a podpořil růst porodného 
z 8,6 tis. Kč na 17,5 tis. Kč u jednoho dítěte (a 52,5 tis. Kč u dvojčat) a jednorázovou dávkou 
pro prvňáky ve výši 1000,-- Kč. Zákon byl ale vrácen poslancům kvůli změně týkající se 
započítávání stipendií do podmínek pobírání sociálních dávek. Je vysoký předpoklad, že 
Sněmovna tuto změnu akceptuje a zákon s účinností od 1. dubna schválí, čímž se naplní naše 
předpoklady zabudované ve stávající predikci. 
 
Ve fiskální predikci roku 2007 ČNB doposud neuvažuje se zdvojnásobením rodičovského 
příspěvku na 7,3 tis. Kč pro rodiče dítěte ve věku od půl roku do čtyř let s předpokládaným 
negativním rozpočtovým dopadem cca 12 mld. Kč. Na základě předchozích vyjádření MF 
jsme předpokládali, že navýšení bude rozvrženo do čtyř let a rozpočtové dopady nebudou 
výrazné. Senát však navýšení překvapivě odsouhlasil a přesto, že se materiál vrací zpět do 
Poslanecké sněmovny k doplnění, bude po zpřesnění způsobu výpočtu následně 
pravděpodobně schválen. Schodek veřejných financí by se tak mohl v roce 2007 zvýšit ze 
stávající předpokládané hodnoty 2,8 % na 3,1 % HDP a překročit tak maastrichtské 
kritérium.  
 
Pravidelná březnová notifikace deficitu ESA, při které ČSÚ zasílá finální číslo o deficitu 
vládního sektoru v metodice ESA95 za předchozí rok, bude uskutečněna až v měsíci dubnu. 
Do zveřejnění notifikace je nutné brát odhad deficitu roku 2005 ve výši 2,8 % HDP jako 
předběžný. 
 

Box: Odhad výpadku příjmů SR z důvodu zavedení nulové nebo snížené sazby DPH na 
potraviny a léky v systému rovné daně 

 
V souvislosti s blížícími se volbami předložila ODS v médiích modifikaci svých návrhů na zavedení 
rovné daně. Zvažována je nulová nebo snížená sazba DPH na potraviny a léky. Ve stávajícím systému 
DPH by činil výpadek příjmů veřejných rozpočtů cca 22 mld. Kč, v systému rovné daně až  
cca 50 mld. Kč. Simulace výpadků daňového inkasa na údajích z roku 2005 jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
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Stávající 
systém

Rovná 15 % 
DPH bez 
výjimek 

Potraviny a léky 0 % 
DPH při 15 % DPH na 

ostatní zboží a sl.
1 2 3  2-1 3-1

Zboží a služby - 5 % DPH 27 81 16 54 -12
   - potraviny 20 60 0 40 -20
   - léky 2 6 0 4 -2
   - ostatní 5 16 16 10 10
Zboží a služby - 19 % DPH 181 143 143 -38 -38
Inkaso DPH celkem 208 224 159 16 -50

Rozdíl

 
 
Zavedení rovné daně u DPH mělo původně vést k dodatečnému zvýšení příjmů státu o cca  
16 mld. Kč, v případě realizace nového návrhu by se naopak jednalo o výpadek příjmů cca 50 mld. 
Kč, takže celkový rozdíl mezi oběma variantami návrhů ODS je dokonce ještě větší. Je třeba rovněž 
zmínit, že již původní návrhy zavedení rovné daně vedly k výraznému oslabení příjmové strany 
státního rozpočtu v důsledku snížení daně z příjmů. Navíc vedle změn v DPH navrhuje nyní ODS  
i osvobození příjmů nad třiapůlnásobek průměrné mzdy od sociálního pojištění. Celkově by se tedy 
jednalo o výrazné oslabení příjmové strany státního rozpočtu.  
 
Vyjednání výjimky v EU pro nulovou DPH na potraviny však není příliš reálné, protože by tím byl 
ohrožen jednotný vnitřní trh EU. Málo reálné se jeví také zavedení plošné nulové nebo snížené sazby 
DPH na všechny potraviny a léky. Objevují se tak již další modifikace návrhu ODS ve smyslu, že se 
bude jednat o nulovou nebo sníženou sazbu DPH pouze na vybrané potraviny a léky. Návrhy ODS na 
zavedení nulové nebo snížené sazby DPH na potraviny a léky v systému rovné daně lze tak 
v současnosti chápat spíše v hypotetické rovině a výše uvedené odhady výpadku příjmů zřejmě 
představují horní mez toho, co by mohlo ve skutečnosti nastat.  
 
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden 2006 skončilo přebytkem 3,4 mld. Kč, což 
představuje mírně nižší hodnotu ve srovnání s prvním měsícem loňského roku (přebytek 
v lednu 2005 činil 3,5 mld. Kč). Letošní lednové příjmy i výdaje však byly výrazně vyšší, 
když meziroční přírůstek na příjmové straně dosáhl 13,2 % a na výdajové straně téměř 14,0 % 
(v absolutní částce v obou případech zhruba +10,0 mld. Kč). Schválený rozpočet pro rok 2006 
počítá s celkovým přírůstkem proti skutečnosti roku 2005 u příjmů pouze 2,1 % a u výdajů 
3,9 %, což ústí do značného nárůstu deficitu (o 32,1 %, z 56,3 mld. Kč v roce 2005 na 
rozpočtovaných 74,4 mld. Kč v roce 2006).  
 
Na příjmové straně dominoval přírůstek inkasa DPH (meziročně +35,0 %) a výrazně tak 
překonal rozpočtovanou dynamiku pro tento rok (6,7 %) i průběh plnění rozpočtu v roce 
2005. Inkaso spotřebních daní v lednu meziročně vzrostlo o 8,7 %. V rozpočtu se přepokládá, 
že zvýšení daňových sazeb (na tabákové výrobky) se projeví v celoročním nárůstu inkasa SD 
o 14,7 %, tj. cca o 15,0 mld. Kč. Poměrně vysoký procentuální přírůstek DPPO (36,4 %) se 
odehrál jen v malém absolutním objemu, což souvisí s platebním kalendářem, kdy větší plátci 
DPPO platí zálohy až v polovině posledního měsíce daného čtvrtletí. V důsledku snížení 
daňové sazby od 1. 1. 2006 z 26 % na 24 % však rozpočet uvažuje s poklesem inkasa DPPO 
v letošním roce o více než 12,0 mld. Kč proti roku 2005. Inkaso DPFO se v lednu meziročně 
zvýšilo o 8,0 %. Snížení sazeb DPFO v nižších daňových pásmech k 1. lednu t.r. by ale podle 
rozpočtu mělo vést k celoročnímu poklesu inkasa této daně proti loňské skutečnosti přibližně 
o 2,5 mld. Kč. U nedaňových příjmů představoval rozhodující objem převod prostředků 
z rezervních fondů ve výši 4,7 mld. Kč, což je hodnota v podstatě na úrovni loňského ledna.   
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Mezi výdaji byly hlavními položkami přispívajícími k nárůstu transfery územním rozpočtům 
(+46,9 %, zejména čtvrtletní záloha určená školství) a mimořádná „předsunutá“ platba 
zdravotním pojišťovnám v objemu 3,0 mld. Kč, která bude kompenzována nižšími platbami 
státu do systému zdravotního pojištění v září a prosinci. Rozpočet pro letošní rok počítá 
s výrazným nárůstem u kapitálových výdajů (meziročně +15,0 %), zatímco plánovaný růst 
běžných výdajů by měl být jen mírný (+2,8 %).       
 
Vlastní běžné hospodaření státního rozpočtu (očištěné o čerpání úvěrů od EIB a operace ve 
státních finančních aktivech) skončilo v lednu 2006 přebytkem ve výši 3,0 mld. Kč. 
Meziročně porovnatelný výsledek je tak o 0,3 mld. Kč horší (viz tabulka):   
 

SR 2006               Skutečnost
zákon  1 / 2005  1 / 2006  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -74,4 3,5 3,4 -0,1 77,8
v tom: čerpání úvěru EIB -9,2 0,0 0,0 0,0 9,2
           operace státních aktiv 0,0 0,2 0,4 0,2 0,4
           vlastní běžné hospodaření SR -65,2 3,3 3,0 -0,3 68,2
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - původní metodika MPSV (v %) leden 2006 10.0  .
Míra nezaměstnanosti celkem - nová metodika MPSV (v %) leden 2006 9.7 9.8
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči leden 2006  . 9.2
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) IV/05 7.4 7.8
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) IV/05 2.0 1.5
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev IV/05 3.2 2.3
             ostatní zaměstnaní IV/05 -4.4 -2.6
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) prosinec 2005 . 3.7
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) IV/05 . 4.4
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) prosinec 2005 . -1.3
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) IV/05 . 2.8  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
  
V období od 1. SZ byly publikovány předběžné údaje VŠPS o zaměstnanosti  
a nezaměstnanosti ve 4. čtvrtletí, míra registrované nezaměstnanosti MPSV v lednu  
a průměrná mzda v průmyslu a stavebnictví v prosinci. Vývoj těchto indikátorů je  
v souladu s prognózou v 1. SZ a neimplikuje změny pro střednědobou 
makroekonomickou prognózu.  
 
Počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšil  
o 2,3 % (predikce 3,2 %). Růst  zaměstnanosti je podobně jako ve 3. čtvrtletí zaznamenán 
zejména ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, nemovitostech a pronájmu a ve veřejné 
správě a obraně. Vysoký příspěvek k meziročnímu růstu zaměstnanosti ve vzdělávání je dán 
nízkou srovnávací základnou. Rozdíl ve vývoji počtu zaměstnanců ve srovnání s predikcí ve 
výši 35,8 tisíc osob nepředstavuje významnější riziko pro změnu predikce, jelikož prognóza 
v 1. SZ předpokládá výraznější zpomalení dynamiky růstu zaměstnanosti v průběhu letošního 
roku. Míra obecné nezaměstnanosti dosáhla ve 4. čtvrtletí 7,8 % (predikce 7,4 %). 
 
Ke konci ledna dosáhla celková míra registrované nezaměstnanosti podle nové metodiky  
9,8 % (predikce 9,7 %).4 Ze sezónně očištěných údajů je nadále patrné, že se zvyšují počty 
sankčně vyřazených, zatímco počty nově hlášených nezaměstnaných se mírně snižují. 
Poptávka po práci se nadále neprojevuje ve vyšších počtech vyřazených, kteří jsou umístění 
na pracovní místa. Mimořádně vysoký nárůst počtu volných pracovních míst (o 7,2 tisíc ve 
srovnání s předchozím měsícem) souvisí s přísnějšími sankcemi v případně neplnění 
povinnosti hlásit volná místa na úřadech práce s platností od ledna 2006. To potvrzuje 
předpoklad  z minulých SZ, že údaje o volných pracovních místech neodpovídaly skutečné 
poptávce po práci.  
 
Průměrná mzda ve stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2005 vzrostla jen mírně – o 2,8 %. Růst 
produktivity převyšoval růst mezd, což se projevilo v poklesu nominálních jednotkových 
mzdových nákladů o 0,3 %. V prosinci došlo dokonce k poklesu průměrné mzdy o 1,3 %  

                                                 
 
4  Tyto údaje se vztahují k nově definované pracovní síle, která zahrnuje cizince, zatímco predikce v 1. SZ se 

vztahuje k původní definici pracovní síly. Pracovní síla podle původní definice již není zveřejňována. 
V rámci nové definice MPSV rozlišuje dosažitelné uchazeče o zaměstnání, mezi které nepatří uchazeči  
v rekvalifikaci, pracovní neschopnosti, ženy na mateřské dovolené atd. Míra nezaměstnanosti vztahující se 
k dosažitelným uchazečům o zaměstnání dosáhla ke konci ledna 9,2 %. 
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a ještě výraznějšímu poklesu inflačních tlaků. Nízký růst mezd byl ve 4. čtvrtletí doprovázen 
výrazným růstem zaměstnanosti ve výši 6,3 %. Vysoký růst zaměstnanosti při nízkém nárůstu 
mezd implikuje, že vzestup počtu zaměstnanců se realizuje převážně z osob s nízkými 
mzdovými nároky. Mzdový vývoj ve stavebnictví potvrzuje předpoklady prognózy z 1. SZ  
o  mírném růstu mezd.  
 
Průměrná nominální mzda v průmyslu ve 4. čtvrtletí vzrostla o 4,4 %, zatímco produktivita 
rostla podstatně rychlejším tempem (9,6 %). To se projevilo v dalším zmírnění poklesu 
nominálních jednotkových mzdových nákladů. Nízký růst mezd byl ve 4. čtvrtletí doprovázen 
mírným růstem zaměstnanosti (0,2 %). V průmyslu tak pravděpodobně dochází ke zvyšování 
zaměstnanosti cizinců s nízkými mzdovými nároky, což spolu s tlakem na zvyšování 
efektivnosti podniků vede k nízkému růstu mezd. S tím počítala i predikce z 1. SZ. Na 
základě údajů za 4. čtvrtletí lze však očekávat, že růst průměrné mzdy ve sledovaných 
organizacích bude ještě mírně nižší než očekávala predikce. 
 
Zaměstnanci včetně členů produkčních družstev v NH ve 3. a 4. čtvrtletí 2005 
(meziroční změna v % a příspěvky v procentních bodech) 
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2   Ekonomický růst a jeho složky 
 

Meziroční reálný růst v % Období Skutečnost 
Průmyslová výroba prosinec 2005 7,1 
Průmyslová výroba 4. čtvrtletí 2005 6,8 
Stavební výroba prosinec 2005 8,6 
Stavební výroba 4. čtvrtletí 2005 9,7 

Tržby v maloobchodě prosinec 2005 2,1 
Tržby v maloobchodě 4. čtvrtletí 2005 2,8 

 
Nově zveřejněné údaje o vývoji nabídkové strany, zahraničního obchodu  
a konjunkturních šetření nesignalizují zásadní rizika pro naplnění prognózy z 1. SZ ve 
smyslu růstu HDP a jeho jednotlivých komponent. Ta předpokládá ve 4. čtvrtletí 2005 
mírné zpomalení tempa meziročního růstu reálného HDP přibližně na 4,5 % a jeho další 
mírné zpomalování, případně stagnaci, v následujících třech čtvrtletích. Tento 
předpoklad potvrzují také krátkodobé prognostické metody na bázi předstihových  
a koincidenčních indikátorů. Z hlediska struktury růstu se ve 4. čtvrtletí pravděpodobně 
naplní prognóza zrychlujícího se růstu spotřeby domácností, předpoklad stagnující 
dynamiky fixních investic a dalšího meziročního snížení deficitu čistého vývozu.  
 
Současně nová data o růstu podnikatelského a spotřebitelského optimismu a zrychlení 
růstu zakázek v průmyslu, zejména tuzemských, podporují předpoklad o pokračujícím 
růstu domácí a zahraniční poptávky. Pokračující meziroční pokles nových stavebních 
zakázek ve 3. čtvrtletí, společně s poklesem hodnoty nově povolených staveb ve  
2. pololetí loňského roku, naopak signalizuje, že v následujícím období zůstane 
příspěvek investic stavební povahy k růstu celkové tvorby kapitálu záporný, případně 
jen velmi nízký. V souhrnu však dílčí údaje nevytvářejí rizika výraznějšího zpomalení 
růstu ekonomiky v nejbližším období pod 4 %.  
  
Ukazatele spotřeby domácností. Lednová prognóza předpokládala mírné zrychlení 
meziročního růstu spotřeby domácností na 3,3 %. Dostupné koincidenční ukazatele tento 
předpoklad kvalitativně potvrzují. Indikátor spotřebitelského sentimentu podle ČSÚ se ve  
4. čtvrtletí 2005 udržoval na vysoké úrovni a v lednu 2006 dokonce dosáhl nejvyšší hodnoty 
ve své historii (od ledna 1998). Z lednového šetření vyplývá, že spotřebitelé očekávají 
zlepšení celkové ekonomické a finanční situace. Oproti prosinci klesl podíl spotřebitelů, kteří 
očekávají zvýšení nezaměstnanosti. Ačkoli vztah mezi spotřebitelským indikátorem a reálnou 
spotřebou domácností není příliš těsný, je dosavadní vývoj spotřebitelského klimatu v souladu 
s očekávaným růstem spotřeby.  
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu vzrostly ve 4. čtvrtletí o 2,8 %, což je 
o 1 p.b. pod úrovní celého roku 2005. Tento výsledek byl negativně ovlivněn reálným 
poklesem tržeb v motoristickém segmentu, zejména poklesem prodeje pohonných hmot. 
Tržby v maloobchodu bez motoristického segmentu  se ve 4. čtvrtletí 2005 zvýšily o 4,2 %, 
což je nejvyšší růst od 3. čtvrtletí 2003. Vzhledem k tomu, že tržby v maloobchodě bez 
motoristického segmentu jsou generovány převážně domácnostmi, lze očekávat mírné zvýšení 
tempa růstu reálné spotřeby v souladu s predikcí.  
 
Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,8 % (v samotném prosinci  
o 7,1 %). Objem nových zakázek v průmyslu za 4. čtvrtletí  2005 meziročně vzrostl o 9,8 %. 
Po slabší úrovni dynamiky zakázek v prvním pololetí (mzr. růst o 1,9 %), se ve  2. pololetí 
obnovil výraznější růst objemu nových zakázek (meziročně o 7,0 %), zejména zásluhou 
tuzemských zakázek.  
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Celková stavební výroba ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla ve srovnatelných cenách o 9,7 % 
(v prosinci o 8,6 %, za celý rok o 4,2 %). Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 
(obdobně jako v předcházejících dvou čtvrtletích) vykázal meziroční pokles (o 7,5 %), rovněž 
poklesly orientační náklady staveb v běžných cenách. Za rok 2005 byl počet vydaných 
stavebních povolení o 7,0 % nižší proti roku 2004, orientační hodnota povolených staveb 
naopak vzrostla zhruba o 3,4 % v běžných cenách. Počet nově povolených nových bytů byl 
v loňském roce o 4,2 % vyšší. Za 1. – 3. čtvrtletí 2005 také meziročně klesl objem nových 
stavebních zakázek o 14,3  %. 
 
Tržby ve službách se meziročně reálně zvýšily o 2,9 %. Z toho v dopravě a spojích vzrostly 
o 2 %, ve vybraných službách o 5,1 %. Spoje si udržují vysokou dynamiku růstu (7,2 %) 
vlivem vývoje v telekomunikacích.  
 
Konjunkturní očekávání se v lednu proti předchozím měsícům zlepšila. Saldo souhrnného 
indikátoru ekonomického sentimentu5 v lednu 2006 oproti předchozímu měsíci vzrostlo  
o 1,4 bodu a samotný indikátor dosáhl 18ti měsíčního maxima. Očekávání podnikatelů se 
zvýšilo jen mírně, zejména zásluhou obchodu, když hodnocení v průmyslu zůstalo na úrovni 
prosince a hodnocení ve stavebnictví se slabě snížilo.  
 
Na základě nově dostupných údajů byly aktualizovány výsledky metod krátkodobé 
prognózy HDP na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů. Průměr odhadu 
meziročního růstu HDP ve 4. čtvrtletí 2005 na bázi těchto metod se nachází na hodnotě 4,1 %. 
Oproti 1. SZ se tak odhad pomocí těchto metod mění jen nepatrně směrem vzhůru. Vzhledem 
k nejistotám kolem vývoje HDP a jeho struktury v posledních čtvrtletích nepovažujeme nové 
informace za natolik robustní, aby zpochybnily prognózu růstu HDP z 1. SZ. I nadále lze tedy 
očekávat mzr. tempo růstu reálného HDP ve 4. čtvrtletí roku 2005 na úrovni 4,5 % s tendencí 
jeho pozvolného poklesu, případně stagnace, v dalších několika čtvrtletích.  
 
Výsledky metod na bázi předstihových a koincidenčních ukazatelů  
(HDP v s.c., meziroční změny v %) 

Metody Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
CQE 1 4.1
CQE 2 3.7
SURE 4.3 3.9 3.8 3.7
LQE 3.5
CQE (export) 4.8
průměr metod 5.0 5.2 4.9 4.1 3.9 3.8 3.7

2005 2006

 
 
Odhad salda čistého vývozu. Na základě výsledků obchodní bilance, bilance služeb  
a výsledků cen zahraničního obchodu za říjen až prosinec 2005 byl proveden předběžný 
odhad reálného vývozu, dovozu a deficitu čistého vývozu. Z tohoto odhadu lze usuzovat, že   
v souladu s lednovou prognózou meziroční růst reálného vývozu ve 4. čtvrtletí oproti  
3. čtvrtletí částečně zpomalil na 8,6 % (lednová prognóza 7,8 %). Vývoz si i nadále udržel 
předstih před dovozy, které v uplynulém čtvrtletí podle předběžných propočtů reálně vzrostly 
o 2,5 % (lednová prognóza 2,3 %). Podle předběžných odhadů by se deficit čistého vývozu 
mohl meziročně snížit o 28 mld. Kč a výsledné saldo (-37 mld. Kč) by se tudíž výrazně 

                                                 
 
5  Pro výpočet souhrnného a podnikatelského indikátoru důvěry počínaje lednem 2006 dochází ke změně 

metodiky. Časové řady však byly zpětně přepočteny a hodnocení jsou tedy srovnatelná. 
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neodchýlilo od lednové prognózy (-41 mld. Kč). Z hlediska členění dovozů dle užití je jejich 
nízký růst způsoben především meziročním poklesem nominálních dovozů pro konečnou 
spotřebu a investice, růst zrychlil naopak u dovozů pro mezispotřebu. 
 

 
3  Vývoj platební bilance 
 
Na základě předběžných měsíčních údajů lze vývoj platební bilance v roce 2005 souhrnně 
charakterizovat jako pokračování trendu prohlubování schodku bilance výnosů, jenž byl 
z poloviny kompenzován přebytky zbývajících tří dílčích bilancí běžného účtu a dále 
vysokým přebytkem čistého přílivu přímých investic sníženým o čistý odliv portfoliových 
investic v rámci finančního účtu. Schodek běžného účtu klesl v roce 2005 zejména v důsledku 
velmi příznivého vývoje obchodní bilance téměř o polovinu (na -78,5 mld. Kč) a jeho podíl na 
HDP se snížil na cca -2,7 %. 
 
Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
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V roce 2005 se trend zlepšování obchodní bilance, patrný již v roce 2004, dále urychlil. 
Navzdory meziroční apreciaci nominálního kurzu CZK/EUR o 6,6 %, nevýrazné vnější 
poptávce (růst HDP SRN o 0,9 %), jednorázovým dovozům vojenského zařízení, růstu cen 
ropy a zemního plynu (v souhrnu o 50 %) a negativní meziroční změně směnných relací  
(o cca -1,5 %) se obchodní bilance přehoupla ze schodku do přebytku (41,9 mld. Kč).  
Meziročně se tedy zlepšila o téměř 70 mld. Kč. Pozitivní efekty z přílivu zahraničního 
kapitálu a přesunu výrob do ČR se především odrážely v pokračujícím meziročním růstu 
přebytku skupiny strojů (o více než 80 mld. Kč). Toto zlepšení bylo z poloviny 
kompenzováno nárůstem schodku skupiny minerálních paliv. Po pěti letech však došlo navíc  
i ke zlepšení bilance úhrnu zbývajících osmi skupin SITC (o 26 mld. Kč). Mírné zlepšení 
salda bylo patrné i v případě bilance služeb. Její přebytek (15,6 mld. Kč) byl nadále 
výsledkem přebytků dílčích bilancí dopravy a cestovního ruchu a schodku ostatních služeb. 
Pozitivně zejména působil meziroční růst přebytku bilance dopravy. 
 
Rozhodující komponentu ovlivňující bilanci výnosů představoval v roce 2005 opět odliv 
dividend a objem reinvestovaného zisku z přímých zahraničních investic na výdajové straně 
bilance. Ke zvýšení jejího celkového schodku (na -156,8 mld. Kč) proto přispěl především 
schodek bilance investičních výnosů z přímých investic. Současně se však dále prohloubil  
i schodek bilance náhrad zaměstnancům. Uvedené skutečnosti především odrážejí pokračující 
proces zapojování české ekonomiky do mezinárodních ekonomických struktur. Meziroční 
nárůst přebytku běžných převodů (na 20,8 mld. Kč) byl z rozhodující části ovlivněn splátkou 
slovenského dluhu ČSOB na základě arbitráže (19,5 mld. Kč). Čerpání prostředků z fondů EU 
bylo jen velmi nízké.   
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K přebytku finančního účtu v roce 2005 (bez změny devizových rezerv 133,7 mld. Kč) přispěl 
pouze přebytek bilance přímých investic (240,8 mld. Kč), který dosáhl druhé nejvyšší 
hodnoty v historii ČR. Příliv zahraničních přímých investic do základního jmění  
(184,6 mld. Kč) byl však z převážné části výsledkem prodeje majetku nerezidentům 
(Telecom, Unipetrol, televize Nova) a dodatečného odkupu akcií Telecomu od portfoliových 
investorů. Reinvestovaný zisk se na celkovém přílivu zahraničních přímých investic ve výši 
261,0 mld. Kč podílel zhruba třetinou. Celkový odliv přímých investic do zahraničí vzrostl 
meziročně jen mírně (na 20,2 mld. Kč) a byl spojen zejména s jednorázovou finanční operací 
mezi dceřinými firmami v rámci skupiny Mittal Group.   
 
K zásadní meziroční změně došlo ve vývoji portfoliových investic, jejichž bilance skončila 
čistým odlivem ve výši 72,0 mld. Kč (v roce 2004 dosáhla naopak přebytku ve výši  
62 mld. Kč). Změna v tocích kapitálu byla spojena zejména s poklesem zájmu nerezidentů  
o tuzemské dluhové cenné papíry denominované v CZK, a to zřejmě pod vlivem vývoje 
úrokového diferenciálu mezi CZK a rozhodujícími světovými měnami. Dalším faktorem bylo 
snížení držby tuzemských majetkových cenných papírů nerezidenty. Čistý odliv ostatních 
investic (-30,6 mld. Kč) byl především důsledkem krátkodobých operací bankovního sektoru 
(bez ČNB). V roce 2005 došlo k čistému odlivu kapitálu prostřednictvím krátkodobých  
a dlouhodobých operací měnových institucí ve výši 86,3 mld. Kč. Celkový odliv kapitálu byl 
zmírňován zejména čistým přílivem v rámci vládního sektoru a dále i sektoru podniků.   
 
Výsledky platební bilance za rok 2005 jsou celkově v souladu s jejich predikcí z 1. situační 
zprávy. V důsledku realizace druhé splátky slovenského dluhu vůči ČSOB ve výši  
6,9 mld. Kč již v závěru minulého roku (místo počátkem ledna 2006) byl přebytek bilance 
běžných převodů oproti predikci vyšší. O tuto částku bude proto snížen její přebytek za rok 
2006.       
 
Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za prosinec 2005 skončil běžný 
účet schodkem ve výši 11,9 mld. Kč a zásadněji se neodchýlil od hodnot posledních měsíců. 
Jako obvykle byl výrazně ovlivněn schodkem bilance výnosů.  Směrem k jeho snížení v tomto 
měsíci nejvýznamněji působil přebytek běžných převodů, jenž zahrnoval druhou splátku 
dluhu Slovenska vůči ČSOB. Finanční účet (bez vlivu změny devizových rezerv) vykázal 
přebytek pouze 2,7 mld. Kč. Přebytek přímých a ostatních investic byl ve velké míře 
kompenzován čistým odlivem v rámci portfoliových investic.  
     
V prosinci 2005 pokračovala obchodní bilance ve svém příznivém vývoji z předchozích 
měsíců. Její schodek představoval jen 3,9 mld. Kč, což znamená zatím nejnižší prosincový 
schodek v historii ČR. Meziroční zlepšení obchodní bilance bylo stejně jako v předchozích 
měsících v rozhodující míře důsledkem růstu přebytku ve skupině strojů a dopravních 
prostředků. Nepříznivě naopak působil schodek skupiny minerálních paliv.     
 
 12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance        Faktory mzr. změny celkového salda za leden – prosinec 2005 
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4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
4.1  Spotřebitelské ceny 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 1.SZ skutečnost predikce 1.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen 1,3 1,4 2,8 2,9
Regulované ceny  leden 2006 3,8 4,1 10,7 11,0
Čistá inflace 0,4 0,4 0,5 0,5
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,4 0,2 -0,7 -1,0
Korigovaná inflace bez PH 0,5 0,7 0,5 0,6
Ceny pohonných hmot - čisté -1,3 -2,0 13,2 12,5
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,16 0,16 0,21 0,21  
 
Spotřebitelské ceny v lednu 2006 zaznamenaly meziměsíční růst 1,4 %. Zhruba 2/3 tohoto 
růstu byly způsobeny růstem regulovaných cen a dopady změn daní. V rámci regulovaných 
cen došlo v lednu již tradičně k růstu cen u mnoha položek, váhově nejvýznamnější byl růst 
cen elektřiny o 9,0 % (s dopadem do inflace 0,38 p.b.), růst cen tepla o 6,3 % (0,23 p.b.)  
a zemního plynu o 4,8 % (0,16 p.b.). Vzrostly významně i další regulované ceny ve skupině 
bydlení, dále ve skupině zdravotnictví a v dopravě. Skutečný souhrnný dopad zvýšení 
spotřebních daní u cigaret činil v lednu 0,032 p.b. Vývoj všech dopadů změn daní v lednu do 
inflace odpovídá predikci z 1. SZ 2006. 
 
V lednu v rámci tržních cen jen mírně meziměsíčně vzrostly ceny potravin. Tento vývoj byl 
významně ovlivněn nezvýšením cen cigaret z důvodu růstu spotřebních daní (tj. vlastně 
poklesem jejich ceny bez daní). Ceny potravin bez položek cen cigaret meziměsíčně vzrostly 
o 0,8 %, což odpovídá běžné lednové sezónnosti. Z položek cen potravin vzrostly nejvíce 
ceny zeleniny, ovoce, brambor a alkoholických nápojů. Meziměsíční růst korigované inflace 
bez PH byl způsoben vyšším sezónním růstem cen neobchodovatelných ostatních položek 
(meziměsíčně vzrostly o 1,6 %). Naproti tomu ceny ostatních obchodovatelných položek bez 
PH poklesly o 0,7 %. Tyto ceny prakticky trvale meziměsíčně klesají již od počátku roku 
2001 a trend poklesu se v posledních měsících ještě urychluje. Ceny pohonných hmot v lednu 
ještě reagovaly na pokles světových cen uralské ropy ze závěru roku 2005 a poklesly o 2 %. 
Skutečná korunová cena dovážené ropy za leden byla vyšší oproti referenčnímu scénáři  
z 1. SZ a týdenní šetření ukazují na růst cen pohonných hmot v únoru ve výši cca 1,5 %.  
 
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Sezónně očištěný mzm. růst jednotlivých skupin cen (očištěných o vliv změn daní, v %) 
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Rizika (změny) predikce z 1. SZ 2006 
 
U regulovaných cen byla odchylka v predikci v lednu jen malá. Na základě vývoje v lednu, 
kdy u některých položek dochází k většinové části pohybu z pohybu za celý rok, jsme upravili 
predikci vývoje v roce 2006 u jednotlivých položek. Tyto změny predikce byly jen malé  
a shodou okolností v souhrnu vykompenzovaly lednovou odchylku v predikci. Podle takto 
upravené predikce regulovaných cen je tedy opět predikce meziročního růstu ke konci roku 
2006 5,0 % (stejně jako v 1. SZ). Jinak nejsou žádné nové informace, které by vedly 
k zásadnější změně celkové predikce regulovaných cen.  
 
V oblasti dopadů změn nepřímých daní nedošlo k žádnému novému rozhodnutí a dosavadní 
vývoj odpovídá naší predikci.  
 
Predikce cen pohonných hmot se zhruba naplnila, avšak v 1. SZ předpokládaný vývoj cen 
ropy se v lednu nenaplnil (skutečnost v lednu byla 58,78 USD/barel, scénář 1. SZ  
52,80 USD/barel). Tato odchylka byla lehce kompenzována oproti scénáři slabším dolarem 
vůči Kč (skutečnost v lednu 23,73 Kč/USD, scénář 24,30 Kč/USD) a aktuálně se již ceny 
ropy vracejí zpět k trajektorii scénáře z 1. SZ. Krátkodobě tak může docházet k odchylkám od 
stávající prognózy. To již naznačují týdenní šetření cen pohonných hmot, které ukazují na 
jejich meziměsíční růst v únoru cca 1,5 % a predikce z 1. SZ je -0,3 %.  
 
Meziměsíční růst cen potravin byl sice v lednu o 0,2 p.b. nižší než predikce, ale týdenní 
šetření cen potravin ukazují, že v únoru bude pravděpodobně naopak skutečný růst mírně 
vyšší, než naše predikce, a proto z aktuálního vývoje nevyvozujeme riziko změny predikce. 
Prozatím nejsou žádné nové informace o hlavních indikátorech inflace cen potravin, které by 
zpochybňovaly stávající prognózu. Protiinflační vliv by mohl mít oproti předpokladům mírně 
silnější kurz Kč vůči euru.  
 
Skutečná korigovaná inflace bez PH byla v lednu o 0,2 p.b. vyšší. Důvodem byl vyšší 
meziměsíční růst cen neobchodovatelných ostatních položek (o 1,6 %, průměrný růst za 
posledních 5 let byl 1,4 %, vloni 1,2 %). Volatilita lednového růstu cen je ale běžná,  
a proto z toho nelze automaticky vyvozovat všeobecné zrychlení růstu cen v této skupině. Za 
tímto vyšším růstem by bylo možné hledat i promítání vyšších nákladů plynoucích z růstu cen 
energií, avšak to prozatím nelze spolehlivě prokázat. Naopak ceny položek obchodovatelných 
ostatních bez pohonných hmot zaznamenaly nejvyšší meziměsíční pokles od doby, kdy 
vedeme současné časové řady – od ledna 1995. Za poslední měsíce se trend jejich poklesu 
urychlil. Tento vývoj pravděpodobně odráží protiinflační vývoj vnějších nákladových faktorů 
(včetně posilování kurzu Kč) v prostředí mírně záporné produkční mezery. V lednu byl kurz 
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Kč k euru i k dolaru silnější, než předpokládala 1. SZ. Tyto informace v souhrnu 
vyhodnocujeme jako mírně protiinflační rizika predikce korigované inflace bez PH na 
nejbližší měsíce.  
 
Predikce celkové mzr. spotřebitelské inflace v lednu se naplnila. Také odchylky v predikci 
jejích hlavních složek byly jen malé. Za věcně nejvýznamnější poznatek z aktuálních dat 
považujeme urychlování trendu poklesu cen obchodovatelných položek bez PH, který vedl 
k jejich historicky nejvyššímu poklesu. Vzhledem k tomuto faktu a tomu, že kurz Kč k euru  
i k dolaru je silnější, než předpokládala 1. SZ, vidíme mírně protiinflační rizika predikce 
inflace z 1. SZ na nejbližší měsíce.  
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2  Ostatní cenové okruhy 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/ 

predikce 
Skutečnost 

 
Skutečnost 

za 4. čtvrtletí 2006 
Ceny průmyslových výrobců  1/2006 -0,3 1) 0,3 0,0 

Ceny zemědělských výrobců  1/2006 2,2 1) -3 
 

-5,8 

Dovozní ceny  12/2005 2,7 1) 2,9 1,7 

1) Predikce průměrné hodnoty za 1. čtvrtletí 2006 resp. u dovozních cen za 4. čtvrtletí z 1. SZ 2006 
 

Meziroční růst dovozních cen ve 4. čtvrtletí 2005 byl v porovnání se stávající prognózou 
nižší. Naproti tomu ceny průmyslových výrobců v lednu 2006 zaznamenaly poněkud 
vyšší meziroční růst oproti stávající prognóze, který jde na vrub vyšším cenám ropy na 
počátku roku. Predikce cen zemědělských výrobců se naplňuje.    
 
Dovozní ceny pokračovaly v prosinci 2005 již třetí měsíc ve svém růstu a zvýšily se 
meziročně o 2,9 %. Nejvíce přitom vzrostly ceny nerostných paliv (o 43,1 %), které také 
vývoj celkového indexu nejzávažněji ovlivnily. Naopak nejhlubší pokles z významnějších 
skupin zaznamenaly ceny různých průmyslových výrobků (o 7,8 %).  Ve 4. čtvrtletí 2005 se 
dovozní ceny meziročně zvýšily o 1,7 %; predikce pro 4. čtvrtletí z 1. SZ 2006 jejich růst 
očekávala, avšak na mírně vyšší úrovni (2,7 %), tato odchylka se týkala většiny skupin 
dovozních cen. 
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Struktura meziročního růstu dovozních cen (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. %) 
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Ceny průmyslových výrobců byly v lednu meziročně vyšší o 0,3 % (v prosinci klesly  
o 0,3 %). Po čtrnácti měsících zpomalování tempa růstu cen tak došlo ke změně vývoje. Vyšší 
byly hlavně ceny energetických zdrojů. V odvětví elektřiny, plynu a vody ceny stouply 
meziročně o 7,6 %, koksu a rafinérských ropných výrobků o 15,4 % a uhlí, lignitu a rašeliny 
o 2,7 %. Významné bylo i zvýšení cen chemických výrobků a vláken o 2,5 %. Naopak ceny 
poklesly v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 5,5 % a v odvětví 
potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků o 3,3 %. Růst cen průmyslových 
výrobců  v lednu 2006 byl ve srovnání s aktuální  prognózou ČNB mírně vyšší, na čemž se 
podílely zejména vyšší lednové ceny ropy a návazný vývoj cen v chemickém průmyslu. 
 

Struktura meziročního růstu cen průmyslových výrobců (příspěvky k mzr. růstu v p.b., 
resp. %) 
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Ceny zemědělských výrobců byly v lednu v meziročním srovnání nižší o 3,0 % (v prosinci 
o 5,2 %). Klesly ceny rostlinných výrobků o 2,4 % v důsledku nižších cen obilovin o 8,3 %  
a brambor o 6,9 %. Naopak ceny zeleniny byly vyšší o 68,7 % a ovoce o 14,4 %. Ceny 
živočišných výrobků se snížily o 3,2 %, přičemž klesly ceny především prasat a drůbeže. Již 
pouze mírný meziroční pokles cen zemědělských výrobců v lednu 2006 odpovídá stávající 
prognóze ČNB. 
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Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce z 10. SZ (s.o.p.r. = 100) 
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5  Peníze a úvěry  
 
Peníze 
 
Růst peněžní zásoby se v prosinci dále zrychlil. Meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 
se zvýšil o 1,4 p.b. na 8,2 %. Stejné hodnoty dosáhla i roční míra růstu peněžního agregátu 
M2 upravená o kurzové a ostatní vlivy.  
 
Na zrychlení růstu peněžního 
agregátu M2 se v prosinci obdobně 
jako v předchozích  měsících podílel 
zejména peněžní agregát M1. Jeho 
dynamika se zvýšila na 13 %. 
Urychlil se růst jednodenních vkladů 
zejména u nefinančních podniků  
a v menší míře i u domácností. Podíl 
M1 na M2 se v prosinci mírně snížil 
na 54,5 %, nadále však zůstal 
relativně vysoký, což odráží 
přetrvávající nízké náklady 
příležitosti z držby likvidních peněz: spread mezi úrokovou sazbou z vkladů s dohodnutou 
splatností do 1 roku (představují cca 53 % z nově vytvořených vkladů jiných než 
jednodenních) a sazbou z jednodenních vkladů přetrvával u domácností na pouhém 1 p.b.  
a u nefinančních podniků se nepatrně zvýšil na 1,2 p.b. Růst kvazi-peněz se v prosinci 
urychlil pouze mírně na 2,9 %.  
 
Z hlediska celkových vkladů peněžního agregátu M2 se v prosinci, obdobně jako 
v předchozích dvou měsících, zvýšila zejména dynamika vkladů nefinančních podniků, a to  
o 1,8 p.b. na 11,4 %. To se projevovalo u cizoměnových vkladů, které po poklesu 
v předchozích měsících, v prosinci vzrostly o 17,2 %. U domácností se růst vkladů po 
zpomalení ve 3. čtvrtletí následně v prosinci zvýšil o 0,7 p.b. na 5,4 %. Obdobný vývoj byl 
zaznamenán i v celém 4. čtvrtletí.  
 
Významným faktorem rychlejšího růstu peněžní zásoby z hlediska protipoložek bylo 
v prosinci zvýšení roční míry růstu čistých zahraničních aktiv na 25,1 % a roční míry růstu 
úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem na 20,8 % (upraveno o kurzové a ostatní 

Meziroční přírůstky peněžních agregátů
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, v %)

 II/05  III/05 IV/05  11/05  12/05

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 
v % 12/05

M1 7,0 6,4 11,1 10,5 13,0 54,5
   Oběživo 8,2 8,3 10,3 10,2 11,4 13,2
   Jednodenní vklady 6,5 5,7 11,4 10,6 13,5 41,3
M2-M1 (kvazi-peníze) 3,2 2,6 1,8 2,6 2,9 45,5
   Vklady s dohodnutou splatností 2,1 0,7 -1,1 0,2 -0,2 33,8
   Vklady s výpovědní lhůtou 10,3 10,5 11,5 11,5 12,7 11,2
   Repo operace -46,7 -9,9 11,6 -0,5 22,8 0,5
M2 5,1 4,5 6,7 6,8 8,2 100,0
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vlivy). Záporná roční míra růstu čistého úvěru vládě se v prosinci dále zmírnila na -61,9 %  
(v meziročním srovnání byla ovlivněna zejména zlepšováním pozice ČKA).  
       

Úvěry 
 
V prosinci pokračoval růst úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem. Jejich meziroční 
přírůstek se zvýšil o 1,3 p.b. na 20,0 % (bez úpravy o kurzové a ostatní vlivy). Celková 
úroková sazba z nových úvěrů nepatrně vzrostla na 5,5 % a byla tudíž vyšší oproti její úrovni 
před říjnovým zvýšením měnověpolitické sazby. 
 
Meziroční růst úvěrů nefinančním 
podnikům se v prosinci zvýšil  
o 2,8 p.b. na 14,3 %. V prosinci na 
rozdíl od předchozích měsíců rostla 
dynamika úvěrů domácím podnikům  
(14,2 %), zatímco u úvěrů podnikům 
pod zahraniční kontrolou se zpomalila 
(14,6 %). V celém 4. čtvrtletí se 
průměrný meziroční přírůstek úvěrů 
nepatrně snížil, ve srovnání s minulostí 
však zůstává u obou kategorií podniků 
na poměrně vysoké úrovni. To může 
souviset s nižším čerpáním úvěrů ze 
zahraničí oproti domácím úvěrům, 
zejména u podniků pod zahraniční kontrolou. Z hlediska časové struktury úvěrů v prosinci 
pokračovalo zrychlování dlouhodobých úvěrů. Růst krátkodobých úvěrů byl rovněž poměrně 
vysoký a nadále souvisel s rozhodnutím podniků financovat provozní potřeby při nízké 
hladině úrokových sazeb z cizích zdrojů. Poměr úvěrů nefinančním podnikům k HDP se 
v roce 2005 zvýšil o 1,6 p.b. na 18,3 % (5 % podniky pod zahraniční kontrolou). Tento poměr 
je nižší než v eurozóně, kde dosahuje cca 43 %. Podíl celkových cizích zdrojů nefinančních 
podniků na HDP činil ve 3. čtvrtletí 2005 téměř 62 % (30 % připadalo na cizí zdroje podniků 
pod zahraniční kontrolou). I přes vysoký růst úvěrů se dynamika celkových pasiv 
nefinančních podniků ke konci 3. čtvrtletí 2005 meziročně zpomalila. Méně rostla zejména 
pasiva podniků pod zahraniční kontrolou, a to vlastní kapitál i cizí zdroje, i když dynamika 
růstu je u obou kategorií vyšší než u domácích podniků.   
 
V prosinci přetrvával růst úvěrů domácnostem na úrovni 32,5 %. Z celkového stavu úvěrů 
tvoří úvěry na bydlení zhruba dvě třetiny. Jejich tempo růstu se stejně jako v předchozích 
měsících roku 2005 neurychlovalo (34,5 %). Ve struktuře úvěrů na bydlení pokračovalo 
zvyšování růstu hypotečních úvěrů bez státní podpory, pokles objemu hypotečních úvěrů se 
státní podporou a snižování růstu úvěrů ze stavebního spoření patrné od poloviny loňského 
roku. V prosinci se meziroční tempo růstu spotřebitelských úvěrů zpomalilo na 31,1 %. 
Obdobný vývoj byl zaznamenán i v celém 4. čtvrtletí. Poměr úvěrů domácnostem k HDP se 
v roce 2005 zvýšil o 3,1 p.b. na 14,5 % (tento poměr činil u úvěrů na bydlení 9,8 %,  
u spotřebitelských úvěrů 3,1 % a u ostatních úvěrů 1,6 %) a je tedy zatím výrazně nižší než 
v eurozóně (cca 53 %). Poměr průměrné měsíční splátky úvěrů a za zboží (týká se 
splátkového prodeje) k hrubému peněžnímu příjmu na osobu se dle statistiky rodinných účtů 
ČSÚ za 1. – 3. čtvrtletí 2005 oproti roku 2004 dále zvýšil, a to o 0,2 p.b. na 3,6 %.  
 
 

Meziroční přírůstky úvěrů (v %)
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Celková úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem vstupující 
do makroekonomické prognózy se v prosinci mírně zvýšila. V celém 4. čtvrtletí vzrostla  
o 0,3 p.b. na 5,5 %, tj. zhruba na úroveň předpokládanou prognózou. Zvýšení celkové 
úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem bylo ve 4. čtvrtletí 
nižší oproti sazbě 1R PRIBOR. Spread mezi uvedenými sazbami se snížil o 0,2 p.b. na  
3,1 p.b. Ve 2. pololetí loňského roku jako celku klesal, čímž došlo ke korekci vývoje 
z předchozích období, kdy se uvedený spread zvyšoval.      
 
Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům v prosinci vzrostla o 0,1 p.b. na  
4,0 %. Zvýšily se sazby z kontokorentních úvěrů (o 0,2 p.b. na 4,6 %) a velkých úvěrů 
s objemem nad 30 mil. Kč (o 0,2 p.b. na 3,1 %). Jednalo se zejména o úvěry s krátkou dobou 
fixace. Obdobné sazby jsou v eurozóně nadále mírně vyšší, a to 5,1 %, resp. 3 – 4 %  
v závislosti na fixaci sazby (údaj za listopad), což podporuje čerpání úvěrů u tuzemských 
měnových finančních institucí. Sazba z malých úvěrů s objemem do 30 mil. Kč přetrvávala 
v prosinci na úrovni 4,7 %, i když ve 4. čtvrtletí jako celku bylo její zvýšení ze všech 
uvedených typů sazeb nejvýraznější. V eurozóně dosahuje tato sazba cca 4 %.  
 
Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem v prosinci opět vzrostla, a to o 0,4 p.b. na 
10,9 %. U kontokorentních úvěrů došlo k růstu o 0,3 p.b. na 15,2 % a u úvěrů na bydlení  
o 0,2 p.b. na 4,5 %. Sazba s roční fixací se zvýšila o 0,3 p.b. a s pětiletou fixací o 0,1 p.b. Toto 
zvýšení (které proběhlo zejména na počátku prosince) mohlo souviset jak se zpožděnou reakcí 
na říjnové zvýšení měnověpolitických sazeb, tak s očekáváním jejich dalšího růstu. Sazba ze 
spotřebitelských úvěrů se naopak dále snížila na 12,5 %. Tyto sazby jsou stále výrazně vyšší 
oproti obdobným sazbám v eurozóně, kde dosahují u spotřebitelských úvěrů 6 – 8 % 
v závislosti na fixaci sazby a u kontokorentních úvěrů 9,7 %. Sazba u úvěrů na bydlení činí  
v eurozóně cca 3 – 4 %. 
 
Spready u úrokových sazeb z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem 
k příslušným sazbám finančního trhu se v prosinci převážně zvyšovaly, čímž zčásti 
korigovaly vývoj v předchozích měsících. Spread sazby z úvěrů nefinančním podnikům vůči 
1R PRIBORu vzrostl nepatrně na 1,4 p.b., spread sazby z úvěrů na bydlení vůči 5R IRS se 
zvýšil o 0,3 p.b. na 1,3 p.b. a spread sazby z kontokorentních úvěrů vůči 3M PRIBORu  
o 0,4 p.b. na 13,7 p.b. Spread sazby ze spotřebitelských úvěrů vůči 1R PRIBORu naopak 
poklesl o 0,1 p.b. na 10,0 p.b. Pokles byl patrný i u roční procentní sazby nákladů z úvěrů na 
spotřebu zahrnující navíc poplatky (o 0,4 p.b. na 11,7 p.b. vůči 1R PRIBORu), zatímco spread 
sazby z úvěrů na koupi bytových nemovitostí vůči 5R IRS vzrostl na 1,5 p.b. Od počátku roku 
2004 se však oba spready snižovaly.  
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V.  NAPLŇOVÁNÍ  PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 
1  Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby se během ledna a na počátku února vyvíjely rozdílně v závislosti na 
splatnosti. Zatímco krátkodobé sazby pod vlivem domácích faktorů jednoznačně klesaly, 
sazby s delší splatností byly z větší části závislé na vývoji na trzích eurozóny (kde zesílily 
spekulace ohledně zpřísnění měnové politiky). K hlavním důvodům poklesu kratších sazeb 
patřily očekávaná revize nové inflační prognózy ČNB směrem dolů a pokračující apreciace 
koruny. Údaje o inflaci za leden se pohybovaly mírně nad očekáváním trhu, do vývoje sazeb 
se však nepromítly. Většina tržních subjektů očekává stabilitu základních sazeb ČNB 
přibližně až do 4Q 2006, poté jejich zvýšení. Někteří účastníci však připouštějí možnost 
snížení sazeb v případě, že by kurz Kč dále posiloval. Tyto spekulace zesílily po komentářích 
několika členů BR ČNB o silné koruně a možném snížení úrokových sazeb. Tržní trajektorie 
3M sazeb se v celém horizontu pohybuje pod trajektorií sazeb konzistentní s aktuální 
prognózou. 
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon: průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za 1Q 2006 (do 15.2.) činil +0,2 p.b. To je v souladu s aktuální prognózou.  
3M PRIBOR se v dosavadním průběhu 1Q 2006 pohyboval téměř na úrovni předpokládané 
základním scénářem prognózy.  
 
V primární aukci státních dluhopisů byla nabízena další tranše dluhopisu se splatností 15R. 
Aukce byla relativně úspěšná, prodány byly dluhopisy za 5,6 mld. Kč. Průměrný výnos dosáhl 
3,78 %. MF poměrně překvapivě oznámilo, že ČR emitovala 30leté dluhopisy denominované 
v japonských jenech za 6,2 mld. Kč, kupón činí 2,75 %. Zároveň MF uvedlo, že to byla 
poslední letošní zahraniční emise. Půjčka v jenech ekvivalentně sníží emise SPP. 
 
Klientské úrokové sazby se v prosinci změnily jen minimálně. Průměrná sazba z nově 
poskytnutých úvěrů se zvýšila na 5,5 %, sazba z termínovaných vkladů stagnovala na 1,5 %. 
Klientské úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují  
3,2 %, z pohledu ex ante 2,8 %. 
 
Průměrná hodnota úrokového 
diferenciálu (1R PRIBOR –  
1R Euribor) za dosavadní průběh 
1Q 2006 dosahuje -0,5 p.b., přičemž 
 prognóza předpokládá spread  
-0,4 p.b. Aktuální hodnoty obou 
sazeb (k 15.2.) vykazují jen 
zanedbatelné odchylky oproti 
předpokladům referenčního scénáře. 
V případě, že bude pokračovat trend 
poklesu tuzemské sazby, negativní 
diferenciál se bude dále 
prohlubovat. 
 
 

    Vývoj 12M PRIBORu a 12M Euriboru 
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2  Devizový kurz 
 
V průběhu ledna koruna vůči euru, při mírném zbrzdění trendu ve druhé dekádě, dále 
posilovala a navázala tak na vývoj z listopadu a prosince minulého roku. Nominální kurz 
meziměsíčně zpevnil o 0,9 % a dosáhl historicky nejsilnější průměrné měsíční hodnoty  
28,72 CZK/EUR. V závěru ledna a počátkem února se apreciační trend zmírnil. V první 
únorové dekádě koruna oscilovala kolem průměrné hodnoty 28,41 CZK/EUR a odchylka od 
referenčního scénáře pro 1. situační zprávu (29,0 CZK/EUR) činila -2,0 %. K prozatím 
nejsilnější denní hodnotě kurz dospěl 10. února (28,26 CZK/EUR).  
 
Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
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K apreciačnímu trendu CZK působily ve sledovaném období – přes slovní intervence členů 
bankovní rady – zejména příznivé ekonomické fundamenty a očekávání investice 
automobilky Hyundai. Částečně byl ovlivněn i pozitivním sentimentem v regionu a přesunem 
aktiv do středoevropského regionu v důsledku oslabování USD. K přibrzdění apreciačního 
trendu ve druhé lednové dekádě mohla naopak přispívat politická krize v Polsku. Ve třetí 
lednové dekádě přispěla k pokračování apreciace i detailnější informace Ministerstva financí 
ohledně emise státních dluhopisů v JPY, zejména o konverzi jistiny. Vybírání zisků 
z dlouhých korunových pozic na přelomu ledna a února vedlo počátkem února k mírné 
korekci, která však byla brzy kompenzována dalším mírným posílením CZK v důsledku 
příznivých výsledků prosincové obchodní bilance a později vývoje v regionu. 
 
 
 

3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení dosavadního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání předpokladů základního scénáře prognózy v oblasti 
veličin určujících nominální měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v průběhu  
1Q 2006. Zatímco tuzemské i zahraniční úrokové sazby téměř odpovídají předpokladům 
prognózy, kurz koruny je mírně apreciovanější.  
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Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 1Q 2006 – základní 

scénář 
1Q 2006 – 
skutečnost 

15.2. – skutečnost 

3M PRIBOR** 2,2 2,1* 2,0 
1R PRIBOR 2,4 2,4* 2,2 
Nově poskytnuté úvěry  5,6 5,5***  
1R Euribor 2,8 2,9* 2,9 
Kurz – CZK/EUR 29,00 28,62* 28,41 
*

      Průměr za čtvrtletí do 15. 2. 2006 
**  3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
*** Údaj za prosinec  

 
V tabulce jsou uvedeny nominální veličiny. Pro výpočet reálných veličin jsou brány v úvahu 
nově publikované informace o domácím a zahraničním cenovém vývoji i s jejich následnými 
dopady do výpočtu inflačních očekávání. Vývoj rovnovážných veličin je předpokládán na 
úrovni lednové prognózy. 
 
Za těchto předpokladů reálná úroková složka měnových podmínek působí neutrálně, reálná 
kurzová složka je mírně přísná. Celkově reálné měnové podmínky v dosavadním průběhu  
1Q 2006 zhruba odpovídají prognóze z 1. SZ, avšak aktuální vývoj kurzu je posouvá 
přísnějším směrem. 
 

Implikace pro měnovou politiku 
 
V této části je komentována pozice těch dvou bodů Grafu rizik inflační prognózy, do nichž 
vstupují veličiny používané pro výpočet nominálního indexu měnových podmínek. 
  
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik inflační prognózy ohodnocuje 
celkový dopad domácích nominálních měnových podmínek pro budoucí měnovou politiku. 
Domácí úrokové sazby odpovídají základnímu scénáři prognózy. Nominální devizový kurz 
koruny vůči euru je mírně apreciovanější a příslušný bod v GRIPu proto implikuje mírně nižší 
úroveň sazby 3M PRIBOR. 
 
Bod „Exogenní veličiny – Německo, 1R Euribor“ ohodnocuje celkové riziko prognózy 
pramenící z nových údajů o německém HDP, inflaci a aktuální implikované trajektorii  
1R Euribor. Průměrná hodnota 1R Euriboru v dosavadním průběhu 1Q 2006 se pohybuje na 
úrovni předpokládané referenčním scénářem, stejně tak i trajektorie budoucích sazeb  
1R Euribor z období šetření CF01. K výraznějším posunům pro rok 2007 však došlo 
v trajektoriích německého HDP (pokles cca 0,4 p.b.) a inflace (nárůst cca 0,8 p.b.). Celkově 
simulace u bodu „Exogenní veličiny – Německo, 1R Euribor“ implikuje nižší úroveň sazby 
3M PRIBOR. 
 
Souhrnným pohledem přes vývoj veličin spadajících do indexu nominálních měnových 
podmínek, tedy součtem obou zmíněných bodů Grafu rizik prognózy, následně dostáváme ve 
srovnání s lednovou prognózou nižší úroveň 3M PRIBOR v následujících šesti čtvrtletích. Pro 
celkové hodnocení rizik prognózy, které je uvedeno ve Shrnutí SZ, je ovšem potřeba zvážit 
také ostatní body v Grafu rizik a všechny další relevantní veličiny. 
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Příloha:  Vliv průsaku regulovaných cen a cen pohonných hmot  
do inflačních indikátorů 

 
Tato příloha SZ se pokouší najít odpověď na otázku nakolik bylo oprávněné snížení průsaku 
růstu regulovaných cen a cen pohonných hmot do inflačních očekávání provedené 
v posledních dvou situačních zprávách. Současně se pokouší kvantifikovat možné riziko pro 
prognózu inflace vyplývající z tohoto expertního zásahu do modelové struktury. Připomeňme, 
že v 10. SZ 2005 a 1. SZ 2006 byly sekundární dopady růstu regulovaných cen nad rámec 
jejich příspěvku k růstu CPI ve výši 1 p.b. a dopady růstu cen PH nad 0,1 p.b. sníženy na 
polovinu vůči standardní modelové kalibraci. 
 
Předložený text má následující strukturu. V první části je uveden popis modelové simulace 
QPM kvantifikující riziko vyšších/nižších sekundárních dopadů nákladových šoků pro vývoj 
inflace vůči základnímu scénáři lednové prognózy. Další části se pak snaží různými způsoby 
zjistit, zda je na základě dostupných informací o vývoji v různých segmentech ekonomiky 
možno potvrdit nebo naopak vyvrátit přijatý předpoklad o omezených sekundárních 
dopadech. Konkrétně tedy budou prezentovány výsledky cvičení v oblasti ekonometrického 
modelování inflace a dále bude připojeno vyhodnocení informací z oblasti mzdového vývoje 
ve vazbě na sekundární dopady nákladových šoků. Rovněž bude poskytnuta evidence  
o aktuálním vývoji cen vybraných položek ve spotřebitelském koši, u nichž je možno 
předpokládat sekundární dopady inkasovaných nákladových šoků. Na závěr bude pohled 
doplněn analýzou údajů o hospodaření nefinančních podniků s ohledem na růst cen energií  
a surovin.  
 
Nutno ještě připomenout, že v lednové prognóze došlo ve srovnání s 10. SZ 2005 k určitému 
posunu ve struktuře nákladového šoku, který zasáhne českou ekonomiku. Konkrétně došlo ke 
zvýšení růstu regulovaných cen a naopak ke snížení prognózy inflace cen pohonných hmot, 
přičemž tyto posuny se vzájemně prakticky vykompenzovaly. Současně je zřejmé, že vedle 
nejistoty ohledně intenzity sekundárních dopadů, která je předmětem tohoto textu, přirozeně 
existuje i nejistota o velikosti samotného nákladového šoku s ohledem na nedokonalé odhady 
budoucího vývoje světových cen energetických surovin a navazujících regulovaných cen.  
 

Sekundární efekty šoků – modelové simulace 
 
Základní scénář prognózy lednové SZ předpokládá poloviční průsak jednorázových vysokých 
příspěvků regulovaných cen a cen PH do inflačních očekávání. Velikost průsaku byla 
stanovena po diskuzích v sekci a s BR, když byly v rámci citlivostních scénářů provedeny 
také hraniční simulace s plným a nulovým průsakem při endogenní politice centrální banky. 
Tyto simulace měly za cíl popsat, jak by se lišila implikovaná trajektorie sazeb a inflace při 
různých předpokladech o velikosti průsaku a kvantifikovat tak míru nejistoty pro 
měnověpolitické rozhodování vyplývající z výše uvedeného předpokladu. Výsledky 
prezentované i na schůzkách s BR při přípravách 10. SZ 2005 a 1. SZ 2006 ukázaly, že 
rozdíly v celkové inflaci jsou první tři čtvrtletí prognózy zanedbatelné (odchylka od 
základního scénáře do 0,1 p.b.). Největší odchylka inflace od základního scénáře (přes  
0,2 p.b.) se realizuje v roce 2007 a pak se pozvolna začne vytrácet (primárně v důsledku 
absence dalšího vysokého růstu administrovaných cen a cen PH). V implikované trajektorii 
úrokových sazeb je maximální odchylka od základního scénáře kolem 0,3 p.b., přičemž 
rozdílná reakce měnové politiky je zde předpokládána již v roce 2006.  
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Simulace tak ukázaly, že v modelovém rámci bude těžké bezprostřední budoucí pozorování 
inflace jednoznačně využít pro potvrzení přijaté hypotézy o polovičním průsaku. Tento text 
výše uvedené simulace dále rozvíjí. Předpokládejme, že nebude možné ani na základě analýz 
uvedených dále v textu této přílohy jednoznačně po dobu zhruba třech čtvrtletí potvrdit či 
vyvrátit oprávněnost nastavení intenzity průsaku nákladových šoků do inflačních očekávání. 
Na základě toho potom i v následujících prognózách zůstane zřejmě zachován předpoklad  
o polovičním průsaku. Nyní tedy vyvstává otázka, jaký dopad bude mít případné pozdější 
zjištění, že intenzita sekundárních dopadů nebyla stanovena správně. Proto byly simulovány 
další dva hraniční citlivostní scénáře s plným a nulovým průsakem, které však předpokládají, 
že úrokové sazby zůstanou první tři čtvrtletí stejné jako v základním scénáři (tedy měnová 
politika reaguje na poloviční průsak, i když ten je ve skutečnosti jiný, tj. větší či menší).  
 
Výsledky simulací ukazují, že když měnová politika se zpožděním tří čtvrtletí pozná, jaký je 
skutečný efekt regulovaných cen a cen PH do očekávání, její reakce musí být silnější, aby 
dosáhla inflačního cíle. Odchylka úrokových sazeb od základního scénáře je v roce 2007 
téměř 0,5 p.b., pak se postupně vytrácí. Rozdíl v inflaci je první tři čtvrtletí nadále do 0,1 p.b., 
v roce 2007 dosahuje maxima přes 0,3 p.b., později pozvolna klesá. Obecně lze tedy shrnout, 
že maximální riziko nesprávného předpokladu o výši průsaku, které bude muset měnová 
politika korigovat, je přehodnocení nastavení sazeb v roce 2007 nejvíc o 50 bazických bodů, 
při odchylce inflace v roce 2007 kolem 0,3 p.b. oproti základnímu scénáři.  
 

Cvičení v oblasti krátkodobého ekonometrického modelování inflace 
 
Dalším přístupem k vyhodnocení intenzity sekundárních dopadů nákladových šoků v aktuální 
inflaci bylo ekonometrické cvičení na dostupných časových řadách (čtvrtletní data).  
S využitím existujících rovnic celkové inflace a jejich segmentů v rámci Malého 
ekonometrického modelu české ekonomiky (tzv. Model B) bylo prozkoumáno, nakolik je 
aktuální průsak nákladových faktorů do dalších cenových okruhů odlišný od minulého 
vývoje. Konkrétně byly pro účely tohoto cvičení regresní koeficienty u zpožděné celkové 
inflace, zpožděné inflace v jednotlivých cenových segmentech, u regulovaných cen  
a u nepřímých daní interpretovány jako měřítko intenzity průsaku šoků v administrovaných 
cenách do vývoje inflace a jejích složek, tj. jako sekundární vlivy. Metodou posuvného 
okénka byl získán vývoj příslušných regresních koeficientů v čase, což dokumentuje měnící 
se intenzitu průsaku jednotlivých nákladových šoků. Kompletní specifikace odhadovaných 
rovnic současně zajistila, že byl odstíněn vliv ostatních standardních inflačních faktorů 
(mezera výstupu, nominální kurz, zahraniční ceny, CZV, ropa, apod.). Z výsledků vyplývá, že 
ve velké většině je hodnota příslušných regresních koeficientů v posledních obdobích pod 
hladinou hodnot za celý časový vzorek (někde dokonce vůbec nejnižší za celou historii). 
Přitom u některých rovnic a koeficientů lze identifikovat dlouhodobější sestupný trend ve 
vývoji intenzity průsaků, který pak ústí do současných nízkých hodnot. To tedy může 
indikovat, že intenzita sekundárních vlivů je aktuálně výrazněji nižší než průměrná za celé 
období od roku 1996 a že se dále postupně snižuje. Naopak nejvyšší intenzita průsaků byla na 
základě této metody identifikována většinou v období 1999 – 2002 (spíše však v závěru 
tohoto časového intervalu). To může souviset s tehdy patrně ještě málo kredibilním režimem 
měnové politiky a/nebo s tehdy relativně rychlým růstem regulovaných cen a slabším 
ukotvením inflačních očekávání. Z výše uvedeného vyplývá, že částečné omezení průsaku 
růstu regulovaných cen a cen pohonných hmot do inflačních očekávání a inflace v ostatních 
cenových okruzích oproti standardní modelové kalibraci, které bylo provedeno v posledních 
dvou prognózách, bylo zřejmě úpravou jdoucí alespoň kvalitativně správným směrem.  
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Informace z oblasti mzdového vývoje  
 
Růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře v roce 2005 lze hodnotit jako umírněný. Záporná 
mezera výstupu a nezaměstnanost vyšší než NAIRU nevytvářela podmínky pro výraznější 
urychlování dynamiky mzdové inflace. Poptávka po práci sice roste, realizuje se však 
zejména zaměstnáváním cizinců s nižšími mzdovými nároky (Slováci, Ukrajinci, Poláci), což 
tlumí tlaky na růst mezd. To je zřejmé zejména z údajů o hodinových výdělcích ve 
stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Tento vývoj potvrzují i poslední údaje z průmyslu  
a stavebnictví za 4. čtvrtletí 2005. Ve stavebnictví byl dokonce v prosinci 2005 růst průměrné 
mzdy záporný.  
 
V roce 2006 lze očekávat jen mírnou akceleraci růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře.  
Na trhu práce budou totiž působit podobné faktory jako v roce 2005. Růst zaměstnanosti bude 
generován převážně zaměstnáváním cizinců s nižšími mzdovými nároky. Zrychlení růstu 
průměrné mzdy o 0,9 p.b. oproti roku 2005 bude převážně výsledkem rostoucích inflačních 
očekávání, protože produktivita práce poroste mírně nižším tempem než v předchozím roce. 
Inflační očekávání odborů a ČNB jsou přitom velmi podobná. Odborová centrála doporučuje 
pro kolektivní vyjednávání pro rok 2006 růst průměrné mzdy o 7 %. Doporučení odborové 
centrály však obvykle nebývá naplněno ve vyšších kolektivních smlouvách. Dílčí informace  
z tisku o kolektivních smlouvách potvrzují očekávání, že tento mzdový růst nebude s největší 
pravděpodobností realizován. Nárůst mezd bude ovlivňovat především nízká poptávka po 
práci registrovaných nezaměstnaných. První komplexnější a odborovou centrálou 
autorizovaná kvantifikace stavu kolektivního vyjednávání pro rok 2006 bude k dispozici až na 
konci února.   
 

Sekundární dopady růstu cen energií (regulovaných cen a cen pohonných hmot) 
v již vykázané inflaci 
 
K lednu 2006 vzrostly ceny pohonných hmot meziročně o 12,5 %, ceny zemního plynu  
o 25,4 %, ceny elektřiny o 9 % a cena tepelné energie o 10,3 % (vše data o cenách pro 
domácnosti – maloodběratele). To znamená významný růst základních nákladových položek 
prakticky u většiny podnikatelských subjektů. Tento růst nákladů by se měl teoreticky odrazit 
v konečných cenách a následně působit proinflačně i cestou přes vyšší inflační očekávání.  
 
Hledali jsme náznaky těchto sekundárních dopadů zvýšení cen energií v aktuálním vývoji 
inflace. Jednoznačně lze prokázat tyto sekundární dopady jen u položek dopravy, konkrétně  
u těch druhů dopravy, která využívá s velkou převahou pohonné hmoty. Jízdné v MHD 
vzrostlo v lednu meziročně o 5,9 %, autobusová doprava o 4,6 %, taxislužba o 6,2 %  
a kombinovaná osobní doprava o 6,6 %. Jedná se o položky regulovaných cen, tzn., že by růst 
těchto cen měl odpovídat skutečnému růstu nákladů. Prokázání jiných sekundárních dopadů je 
velmi problematické. Např. v lednu došlo k mírně nadprůměrnému sezónnímu růstu cen 
neobchodovatelných ostatních položek (hlavně služby) a lze spekulovat, že to bylo právě 
kvůli růstu cen energií, avšak nelze to prokázat. V ostatních částech inflace žádný proinflační 
pohyb zatím nepozorujeme (ceny potravin, ceny obchodovatelných ostatních položek), spíše 
naopak. V tisku se objevily prohlášení některých pivovarů, že zdraží pivo řádově o 0,60 Kč na 
půllitr a úvahy některých pekařů o zvyšování cen pečiva. Ani zde ale nelze jednoznačně 
prokázat, že by k růstu nedošlo, i kdyby ceny energií stagnovaly. 
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Obecně ale platí, že takto vysoký růst cen energií musí mít významný vliv na růst nákladů 
podnikatelských subjektů a vyvolávat proinflační tlaky, avšak situace na trhu nemusí 
umožňovat promítnutí zvýšených nákladů do konečných cen. Růst nákladů může být 
kompenzován poklesem jiných nákladů (např. neustále klesají ceny obchodovatelných 
položek) nebo poklesem zisků.  
 

Dopad cen surovin do finančních výsledků sledovaných podniků nefinančního 
sektoru v 1. – 3. čtvrtletí 2005 
 
Objem celkových výkonů sledovaných nefinančních podniků1 včetně obchodní marže vzrostl 
za 1. – 3. čtvrtletí 2005 meziročně o 8,8 %. V rámci nákladů na tyto výkony rostla 
nejvýrazněji výkonová spotřeba (o 10,9 %). Při růstu osobních nákladů o 7,0 % a odpisů  
o 3,7 % poklesl dosažený provozní přebytek z výkonů meziročně o 0,6 %. Celkový 
hospodářský výsledek podniků se přitom meziročně snížil o 4,2 % v důsledku souběžného 
zhoršení hospodářského výsledku z jiných než hlavních činností. Výkonová spotřeba podniků 
meziročně vzrostla o 178 mld. Kč, tj. zhruba o 34 mld. Kč více proti rozsahu nákladů, který 
by odpovídal růstu výkonů o 8,8 % v nákladové struktuře těchto výkonů ve výchozím období. 
Tyto dodatečné náklady byly v realizovaných výkonech částečně kompenzovány poklesem 
jednotkových nákladů práce (cca 6 mld. Kč) a úsporami na odpisech (cca 8 mld. Kč).  
O zbývajících 20 mld. Kč se zhoršil provozní přebytek podniků a návazně i zisk před 
zdaněním.  
 
Uvedený výrazně rychlejší růst objemu výkonové spotřeby proti růstu objemu výkonů nelze 
přitom připsat reálnému (strukturálnímu) zhoršování účinnosti vynaložených vstupů, ale 
především růstu cen energetických vstupů. Růst cenové úrovně realizovaných výkonů lze 
odhadnout  za velmi blízký nule. Naopak zhruba 50% meziroční nárůst tuzemských cen ropy 
a zemního plynu při jejich zhruba 2 % podílu na celkové výkonové spotřebě znamenal nárůst 
výkonové spotřeby o zhruba 16 mld. Kč. Její další růst byl ovlivněn druhotným vyvolaným 
růstem cen elektrické energie a tepla.  
 
Při porovnání růstu cen těchto primárních surovin a jejich podílu na výkonové spotřebě lze 
odvodit, že právě tyto cenové vlivy, které nebylo možno (převážně z důvodu silně 
konkurenčního prostředí) uplatnit v cenách výstupů, znamenaly růst podílu výkonové 
spotřeby na celkových výkonech a návazně poměrně výrazné zhoršení hospodářského 
výsledku a tedy i kapitálové a výkonové rentability sledovaných podniků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1   Se 100 a více zaměstnanci, zhruba 50 % celkových aktiv a pasiv sektoru nefinančních podniků a dle odhadu 

zhruba dvě třetiny přidané hodnoty sektoru. 
 
































