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I. SHRNUTÍ 
 
1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognóz 
 
 Exog. velič . - ropa, kurz EUR/USD

Exog. velič . - Eurozóna, 1R Euribor
Fiskální impuls
Počáteční podmínky
Inflace
Domácí nominální měnové podmínky

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Odchylka inflace v III/2007

P
rů

m
ěr

ná
 o

dc
hy

lk
a 

3M
 P

R
IB

O
R

u 
v 

IV
/2

00
6 

- I
/2

00
8

 
 
Po posouzení výsledků modelových simulací zachycených v GRIPu lze hodnotit bilanci 
rizik makroekonomické prognózy ze 7. SZ 2006 jako mírně proinflační. Tímto směrem 
bilanci vychylují především nové údaje o srpnové inflaci v simulaci zachycené spolu  
s dalším časovým posunem dopadů změn spotřebních daní na cigarety. Proinflačním 
směrem působí rovněž nové informace o očekávaném ekonomickém vývoji v eurozóně, 
zejména pak aktuální výhled sazeb Euribor. V opačném směru se v simulaci promítá 
skutečný vývoj HDP za první pololetí a nové scénáře vývoje cen ropných produktů.  
 
Nad rámec provedených simulací lze identifikovat dodatečná proinflační rizika 
vyplývající z vyššího než očekávaného růstu nominálních mezd, cen výrobců, dovozních 
cen a v malé míře i spotřeby domácností. V případě budoucího fiskálního vývoje se 
nejistoty rovněž kumulují na proinflační straně. Proti těmto dodatečným informacím 
stojí naopak nižší než očekávaný růst cen zemědělských výrobců, aktuální prudký 
pokles cen ropy a ropných produktů a rizika spojená s budoucími dopady změn 
spotřebních daní na cigarety. V souhrnu tyto faktory stojící mimo rámec 
formalizovaných simulací podporují mírně proinflační vyznění bilance rizik prognózy ze 
7. SZ.  
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Předpověď publikace Consensus Forecasts ze 
září a termínové kontrakty naznačují, že výhled vývoje cen ropy Brent i cen benzínů na 
burzách ARA poklesl oproti referenčním scénářům pro 7. SZ, a to v průměru na celém 
horizontu předpovědi o 4,2 %, resp. o 8,5 %. Přitom výhled vývoje kurzu USD/EUR se takřka 
nezměnil. Tomu odpovídá poloha příslušného bodu v GRIPu v levém dolním kvadrantu, 
avšak relativně blízko průsečíku os. Aktuálně ceny ropy a ropných produktů poměrně výrazně 
klesají, což může toto riziko dále zesilovat.  
 
V rámci nových údajů o zahraničním ekonomickém vývoji (bod „Exogenní veličiny – 
eurozóna, 1R Euribor) zaznamenáváme další mírné zvýšení výhledu vývoje zahraniční 
ekonomické aktivity měřené vývojem HDP v eurozóně v letošním roce, pro rok 2007 se 
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předpověď nemění. Mírně vyšší ve srovnání s referenčními scénáři jsou i aktuální očekávání 
budoucího vývoje spotřebitelské inflace v efektivní eurozóně. Stejným směrem z hlediska 
vlivu na domácí měnovou politiku působí v prezentované simulaci nový výhled zahraničních 
ročních nominálních úrokových sazeb, jejichž hladina se zvyšuje o cca 0,3 p.b. v letošním 
roce, v roce 2007 se pak rozdíl postupně snižuje. V souhrnu tyto nové informace implikují 
mírně vyšší budoucí trajektorii domácích nominálních úrokových sazeb při nepatrně rychlejší 
inflaci.  
 
Na základě aktuálních informací o vývoji veřejných financí se zvyšuje odhad fiskálního 
deficitu v roce 2006 z 2,4 % HDP na 2,7 % HDP a v roce 2007 z 3,0 % HDP na 3,3 % HDP. 
Tato změna je do značné míry vyvolána vlivem aktuálního vývoje daňového inkasa 
v letošním roce, dílčím způsobem i novými informacemi o návrhu státního rozpočtu na rok 
2007. V návaznosti na výše uvedené změny se mírně zvyšuje aproximace fiskálního impulzu 
pro roky 2006 a 2007 oproti červencové prognóze, a to v obou letech o 0,1 p.b., tj. na 0,3 p.b. 
v roce 2006 a 0,6 p.b. v roce 2007. I nadále se tak pro oba roky předpokládá pozitivní 
působení fiskální politiky na dynamiku HDP. Bod „Fiskální impulz“ v GRIPu se proto 
nachází mírně nad průsečíkem os. Určité riziko ohledně vývoje veřejných financí zejména 
v příštím roce přetrvává vlivem stávající politické situace promítající se do přípravy státního 
rozpočtu na rok 2007. Toto riziko jde přitom proinflačním směrem.  
 
Nově zveřejněné informace o růstu HDP za druhé čtvrtletí (6,2 % mzr.) jsou nižší oproti 
stávající prognóze (7,2 %), současně byly revidovány mírně dolů údaje za první čtvrtletí  
(z 7,4 % na 7,1 %). Nově publikovaná data o vývoji HDP v simulaci v GRIPu znamenají 
velmi slabé protiinflační tlaky z titulu přehodnocení počáteční mezery výstupu. V rámci 
jednotlivých komponent HDP se ve druhém čtvrtletí téměř naplnila prognóza spotřeby 
domácností, zatímco ostatní složky poptávky s výjimkou tvorby zásob rostly oproti aktuální 
prognóze pomaleji. Nové údaje o vývoji nabídkové strany (stavebnictví a průmysl), 
publikované obratové ukazatele (maloobchodní tržby a tržby ve službách) a výsledky 
konjunkturních šetření naznačují pokračování poměrně výrazného mzr. růstu reálného HDP 
bez výraznějších známek jeho dalšího možného zpomalení.  
 
Vývoj celkové mzr. inflace za srpen 2006 (3,1 %) měřený indexem spotřebitelských cen je 
nad stávající prognózou (2,9 %). Nejvýznamnější odchylka se týká cen potravin, kde 
skutečnost výrazněji převýšila prognózu vlivem dozvuků růstu cen pekárenských výrobků  
a masa na pozadí vysoce volatilních sezónních poklesů cen dalších druhů potravin. Stejným 
směrem, ovšem v menším rozsahu, byla zaznamenána odchylka od prognózy ve vývoji 
korigované inflace bez PH a cen pohonných hmot. V opačném směru registrujeme drobnou 
odchylku ve vývoji regulovaných cen. Rovněž došlo podobně jako v minulosti ke zpoždění 
náběhu dopadů změn nepřímých daní na cigarety. Promítnutí těchto informací do simulace 
prezentované v GRIPu signalizuje mírná proinflační rizika. Vedle proinflačního vlivu zahrnutí 
skutečných dat tento výsledek simulace reflektuje efekty vyplývající zejména z časového 
posunu v odhadu očekávaných dopadů změn spotřebních daní u cigaret v roce 2006 o dva 
měsíce dále do budoucnosti. Zde však přetrvává vysoká nejistota ohledně budoucího rozsahu 
a časování dopadů změn těchto daní. V mnohem menší míře než posun změn daní působí 
opačným směrem předpoklad nižšího růstu regulovaných cen v závěru roku 2006. To 
v souhrnu zvyšuje inflaci na horizontu měnové politiky a přestože na primární dopady změn 
daní měnová politika nereaguje, dochází vlivem nárůstu inflačních očekávání k potřebě 
vyšších nominálních úrokových sazeb. Pokud jde o další informace nad rámec GRIPu, pak  
u týdenních šetření potravin údaje za září nenaznačují proinflační rizika. Informace z oblasti 
některých dalších cenových okruhů (dovozní ceny a ceny výrobců) jdou proinflačním 
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směrem, ovšem ne v takové míře, aby je bylo možno vyhodnotit jako významná dodatečná 
proinflační rizika pro prognózu spotřebitelské inflace ze 7. SZ. Protiinflační odchylku ve 
vývoji CZV v červenci a srpnu 2006 není na druhé straně vzhledem k vlivu vysoce volatilních 
položek v rámci tohoto agregátu možno přeceňovat.  
 
Vývoj domácích úrokových sazeb zatím v průběhu 3. čtvrtletí přibližně odpovídá základnímu 
scénáři červencové prognózy. 3M PRIBOR leží mírně pod trajektorií ze 7. SZ  
a 12M PRIBOR naopak lehce nad ní. Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru 
za dosavadní průběh 3. čtvrtletí nepatrně apreciovanější (28,32 Kč/EUR) vůči předpokladům 
poslední prognózy (28,40 Kč/EUR). Tomu odpovídá poloha bodu „Domácí nominální 
měnové podmínky“ v GRIPu, která signalizuje velmi slabé tlaky na nižší domácí nominální 
úrokové sazby vyplývající z vývoje výše uvedených veličin. Aktuálně se nominální měnový 
kurz nachází na hodnotách korespondujících s předpoklady 7. SZ.  
 

 
2  Prognózy ostatních institucí  
 
V srpnu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy ze 7. SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT, uzávěrka 12.9.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF, uzávěrka 11.9.). 
Všechny níže uvedené ekonomické úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí. 
 
HDP 
Analytici mírně snížili prognózu růstu HDP pro letošní rok, prognózu pro rok 2007 ponechali 
beze změny. V klesající dynamice čistých exportů se negativně projevuje vyšší cena ropy, 
horší směnné relace a vyšší importy v návaznosti na rostoucí domácí poptávku. HDP by proto 
stále více měl být tažen spotřebou a investicemi. Rostoucí spotřebu domácností by měly 
podpořit nižší daně, růst nominálních mezd, ochota domácností se zadlužovat, pokles 
nezaměstnanosti a v příštím roce také plánované vyšší sociální výdaje. Investice budou těžit  
z oživení v eurozóně, nízkých reálných úrokových sazeb, přímých zahraničních investic  
a přísunu peněz z fondů EU.   
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2006 rok 2007
IOFT CF ČNB IOFT CF

 6/06 5.7 4.8
 7/06 5.7 6.1 5.1 4.6 4.8
 8/06 5.8 4.6
 9/06 5.7 4.6

ČNB

6.6

Datum vzniku 
prognózy

 
 
 
Měnový kurz 
V ročním horizontu se nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR; analytici v rámci 
šetření IOFT (převážně domácí) očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy 
apreciovanější kurz o cca 3,4 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o cca 2,7 %. 
V nejbližším období by kurz měl stagnovat, po odeznění vlivu výplat dividend do zahraničí  
a zvýšení sazeb ČNB by se koruna opět měla vrátit k apreciačnímu trendu.  
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 6/06 28.4 27.7 28.0
 7/06 28.4 (3Q06) 28.5 28.6 27.7 28.0
 8/06 28.4 27.6 27.8
 9/06 28.3 27.6 27.8

ČNB
aktuální čtvrtletíDatum vzniku 

prognózy

 
 
 
Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů v ročním horizontu se opět mírně zvýšila. Již 
druhý měsíc se tak pohybují nad inflačním cílem ČNB ve výši 3 %. Mezi hlavní faktory 
inflačního vývoje patří poptávkově inflační tlaky, ceny potravin a očekávaný růst 
regulovaných cen (spotřební daně na cigarety, deregulace nájemného, vodné a stočné, topení  
a elektrické energie). Nejvýraznějším protiinflačním faktorem zůstává silná koruna.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 6/06 2.8 2.9 5.9 2.4 3.1 9.4
 7/06 2.9 2.6
 8/06 3.1 2.7
 9/06 3.2 2.7

4.1

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

3.3
3.8

4.0  
 
 
Úrokové sazby 
Predikce očekávaných úrokových sazeb v ročním horizontu se nezměnily. Došlo však 
k posunu načasování zpřísnění měnové politiky. Na zářijovém zasedání BR ČNB ještě žádný 
analytik nepředpokládá změnu základních sazeb, ale někteří ji očekávají na konci října 
(srpnová očekávání naznačovala přelom 4Q06/1Q07). Odhady úrovně repo sazby v horizontu 
1R se pohybují v rozmezí 2,75 – 3,25 %. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 6/06 2.5 2.9
 7/06 3.9 (3Q07) 2.7 2.8 4.0 3.0
 8/06 2.9 3.2
 9/06 2.9 3.2

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. 
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Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky1. 
 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 20. 9. 2006) 

2.0

2.3

2.6

2.9

3.2

3.5

2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07

 prognóza ČNB (7.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 v souladu  
s trajektorií sazeb konzistentních se základním scénářem prognózy. Analytici v rámci 
průzkumu IOFT však očekávají, že ČNB bude zvyšovat své základní sazby pomalejším 
tempem, než naznačují tržní sazby. 
 
Shrneme-li, analytici ve svých aktuálních predikcích (ve srovnání se základním scénářem 
prognózy ze 7. SZ) nadále předpokládají silnější kurz. Ten se prostřednictvím dovozních cen 
promítá do nižší očekávané inflace; ta by se měla pohybovat na nižší úrovni i přes možné 
poptávkově inflační tlaky a růst regulovaných cen. Analytici očekávají ve srovnání 
s prognózou pomalejší tempo zpřísňování měnové politiky (naproti tomu očekávané tržní 
sazby jsou s prognózou zhruba v souladu). I přes nižší úrokové sazby analytici predikují růst 
HDP na nižší hladině ve srovnání s prognózou; tento předpoklad je v souladu s očekáváním 
silnějšího kurzu koruny. 
 
 
 
 

                                                 
 
1  Kvůli názornějšímu srovnání tržních a modelově konzistentních sazeb jsme za tržní sazby ve 3.Q 2006 

dosadili průměrný 3M PRIBOR za 3.Q 2006, aktuální 3M PRIBOR aproximuje očekávané sazby ve  
4.Q 2006, atd. Snažíme se tím předejít nekonzistenci, která vzniká vždy při poslední „malé“ SZ před vznikem 
nové prognózy, kdy očekávání tržních sazeb se již více přibližuje nové prognóze pro další čtvrtletí (např.  
v 9. SZ současné 3M sazby zasahují takřka celý 4.Q 2006 a nikoli již téměř skončený 3.Q 2006). Nicméně 
použití průměrného 3M PRIBORu pro 3.Q 2006 je jinou informací, než poskytují aktuální očekávané 3M 
sazby v dalších čtvrtletích. 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
 

           meziročně v %
predikce 7. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt  II/06 7.2 6.2
Výdaje domácností na konečnou spotřebu  II/06 3.5 3.8
Výdaje vlády na konečnou spotřebu  II/06 0.7 -3.4
Tvorba hrubého fixního kapitálu  II/06 7.5 5.3
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.)  II/06 16.9 43.4
Vývoz zboží a služeb  II/06 12.8 10.2
Dovoz zboží a služeb  II/06 12.2 10.2

Vývoz zboží  červenec 2006  . 14.4
Dovoz zboží  červenec 2006  . 14.8
Obchodní bilance (mld. Kč)  červenec 2006 2.0 -1.2
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  červenec 2006  . -23.4
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  červenec 2006  . 30.8

Vývoz zboží  II/06 . 10.0
Dovoz zboží  II/06 . 11.4
Obchodní bilance (mld. Kč)  II/06 11.5 9.7
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  II/06 -38.0 -50.0
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  II/06 . 20.9

Index spotřebitelských cen  srpen 2006 2.9 3.1

Ceny průmyslových výrobců  srpen 2006   1.7 (Q) 2.7
Ceny zemědělských výrobců  srpen 2006  10.1 (Q) 2.4
Vývozní ceny  červenec 2006  -2.6 (Q) -0.8
Dovozní ceny  červenec 2006   -1.0 (Q) 0.4

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)  srpen 2006 . 8.4
z toho: míra nezaměstnosti - dosažitelní uchazeči  srpen 2006 . 7.9
Průměrná mzda ve sledovanáných organizacích  II/06 6.5 6.9
Průměrná mzda v podnikatelské sféře  II/06 6.6 7.1
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  II/06 6.0 6.0

Průměrná nominální mzda v průmyslu  červenec 2006 . 5.7
NJMN v průmyslu  červenec 2006 . -4.6
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  červenec 2006 . 5.4
NJMN ve stavebnictví  červenec 2006 . -3.0

Peněžní zásoba (M2)  červenec 2006  8.6 (Q) 8.6

Stavební výroba  červenec 2006  . 12.2
Index průmyslové produkce  červenec 2006  . 11.8

Tržby v maloobchodu vč. motoristického segmentu  červenec 2006  . 6.4
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA ZE 7. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
V červenci 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.2 V srpnu 2006 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 3,1 %, což bylo o 0,2 p.b. více, než očekávala 
prognóza ze 7. SZ. 
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Výchozími předpoklady pro formulování červencové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
- výchozí mezera výstupu pro 2. čtvrtletí 2006 v rozsahu cca +0,9 % a budoucí růst 

potenciálního (inflaci nezrychlujícího) produktu ve výši kolem 5,5 % ročně;  
- slabě uvolněná až neutrální úroková složka reálných měnových podmínek ve 2. čtvrtletí 

2006 s příspěvkem -0,1 p.b. do RMCI;  
- mírně přísná kurzová složka reálných měnových podmínek ve 2. čtvrtletí 2006 

s příspěvkem +0,2 p.b. do RMCI; 
- nominální devizový kurz 28,4 CZK/EUR ve 3.Q 2006;  
- deficit soustavy veřejných rozpočtů v metodice ESA 95 ve výši 2,4 % HDP v roce 2006 

s výhledem jeho růstu na 3,0 % v roce 2007; tomu odpovídá očekávaný fiskální impulz na 
úrovni +0,2 p.b., resp. +0,5 p.b. v těchto letech; 

- byl proveden přechod na aproximaci zahraničního ekonomického vývoje efektivními 
ukazateli eurozóny a v důsledku toho došlo k adekvátní úpravě v nastavení dlouhodobých 
rovnovážných trajektoriích; další úprava tempa rovnovážné reálné apreciace v letech  
2004 – 2006 byla odrazem přehodnocení vlivu růstu regulovaných cen a cen energií na 
konkurenceschopnost české ekonomiky; zároveň došlo k dílčí úpravě rozložení 
rovnovážné reálné apreciace do jednotlivých cenových okruhů; v jádrovém predikčním 
modelu byla provedena změna rovnice dovozních cen energií, která nově pracuje výlučně 
s cenami benzínů na burzách ARA.  

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky srpen 2007 až únor 2008.  
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Vnější prostředí  
- v roce 2006, resp. 2007, růst zahraniční poptávky reprezentované indikátorem 

meziročního růstu HDP v efektivní eurozóně ve výši 1,9 %, resp. 1,5 %;  
- pro nejbližší čtvrtletí prognóza předpokládá úroveň cen ropy Brent kolem 73 USD za 

barel s dalším mírným růstem k úrovni kolem 75 USD na přelomu let 2006 a 2007 
a následnou stabilitu zhruba na těchto hodnotách ve zbytku predikčního horizontu; výhled 
dolarových cen benzínů na burzách ARA předpokládá jejich mzr. růst v roce 2006 
v průměru přes 27 %, v roce 2007 pak kolem 4 %; 

- prognóza předpokládá určité zklidnění růstu cen v zahraničí v letošním roce 
reprezentované meziročním růstem spotřebitelských, resp. průmyslových cen v efektivní 
eurozóně ve výši 1,8 %, resp. 4,6 %; pro rok 2007 je potom prognóza konzistentní  
s růstem cenového indexu CPI  tempem 2,2 %, který bude ovlivněn změnou sazby daně 
DPH v SRN; tento vliv je stejně jako v minulé prognóze očištěn ze zahraničních 
inflačních očekávání a domácích dovozních cen; výhled vývoje cen výrobců předpokládá 
v roce 2007 jejich mzr. růst ve výši 2,2 %. 

 
Pod vlivem působení dočasně zpřísněných reálných měnových podmínek a stále poměrně 
slabé zahraniční poptávky dojde na prognóze v nejbližších čtvrtletích k zastavení dalšího 
otevírání výstupové mezery do kladných hodnot. Ve zbytku prognostického horizontu pak 
uvolňující se měnové podmínky v jejich kurzové složce a mírně kladný fiskální impulz 
způsobí, že se bude výstupová mezera stabilizovat na slabě pozitivních hodnotách. To spolu 
s předpokládaným tempem růstu potenciálního (inflaci nezrychlujícího) produktu na úrovni  
v průměru kolem 5,5 % vyústí v růst HDP v tempu 6,6 % v roce 2006 a 5,1 % v roce 2007. 
 
Ve struktuře růstu HDP budou i nadále dominovat rychle rostoucí reálné exporty a fixní 
investice. Vývozní dynamika bude mírně předstihovat růst dovozů, a prognóza proto 
předpokládá další zlepšování salda čistého vývozu. Přes pozvolna zpřísňující působení 
reálných úrokových sazeb na prognóze bude spotřeba domácností rovněž poměrně dynamicky 
růst vlivem pozitivního cyklického vývoje na trhu práce a výrazného růstu transferů 
z veřejných rozpočtů v roce 2007.  
 
V zásadě velmi malé pohyby nominálního měnového kurzu na prognóze budou výsledkem 
protisměrného působení dvou faktorů. Na straně jedné to budou depreciační tlaky plynoucí 
z negativního úrokového diferenciálu vůči zahraničí při vyšší domácí inflaci. Na druhé straně 
pak bude stát vliv dlouhodobého rovnovážného posilování reálného kurzu. Vývoj měnového 
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.  
 
V následujících dvou letech bude hlavní hybnou silou inflačního vývoje růst regulovaných 
cen spolu s primárními dopady změn daní. Očekávaný příspěvek těchto administrativních 
opatření dosáhne necelé 2 p.b. v obou letech. Na horizontu měnové politiky bude inflace 
tažena rovněž sekundárními dopady nákladových tlaků v podobě zvýšení inflačních 
očekávání ekonomických subjektů. V nejbližších měsících bude celková spotřebitelská inflace 
pod vlivem zpomalení meziročního růstu regulovaných cen a cen pohonných hmot nejprve 
stagnovat až slabě klesat. V roce 2007 pak cenový růst výrazněji zrychlí v důsledku příspěvku 
změn nepřímých daní, nárůstu inflačních očekávání a působení dovozních cen. Na horizontu 
měnové politiky se bude inflace očištěná o vliv nepřímých daní pohybovat v blízkosti 
bodového inflačního cíle, celková inflace se pak bude nacházet na horní hraně tolerančního 
pásma kolem cíle.  



 9

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní postupný růst 
úrokových sazeb.  
 
Při zpracování prognózy byl představen alternativní scénář generovaný jádrovým predikčním 
modelem rozšířeným o mzdové náklady v podmínkách strnulých nominálních mezd. Tento 
scénář reagoval na riziko chybného určení inflačních tlaků z reálné ekonomiky. Mezera 
reálných mezních nákladů, která v tomto rozšířeném modelu aproximuje inflační tlaky 
z reálné ekonomiky, je v aktuálním období jen velmi nízká a inflační tlaky jsou tak oproti 
základnímu scénáři nižší. Prognóza inflace je pak v alternativě oproti základnímu scénáři 
mírně nižší, přesto trajektorie sazeb zůstává rostoucí. Nad rámec alternativního scénáře byly 
zpracovány dvě citlivostní analýzy, týkající se nejistot o krátkodobém vývoji měnového kurzu 
a výhledu zahraničních úrokových sazeb.  
 
Sekce měnová a statistiky po diskuzi vyznění prognózy, jejích rizik a komunikačních aspektů 
doporučila BR zvýšit měnověpolitické úrokové sazby o 0,25 p.b. Bankovní rada na svém 
zasedání toto doporučení vyslyšela. Pro toto rozhodnutí hlasovali čtyři členové BR, tři 
členové BR byli pro ponechání sazeb na nezměněné úrovni. Členové bankovní rady se shodli 
na tom, že nejistotou prognózy je přehodnocení stávající pozice ekonomiky v rámci 
hospodářského cyklu.  
 
V 8. SZ byla rizika červencové prognózy vyhodnocena celkově jako zhruba vyrovnaná. 
V návaznosti na to SMS jednomyslně doporučila bankovní radě ponechat sazby na 
nezměněné úrovni. BR na svém srpnovém zasedání rovněž jednomyslně rozhodla toto 
doporučení sekce následovat. Bankovní rada se shodovala, že předpokládaný fiskální vývoj 
představuje proinflační riziko prognózy, zatímco jediným významným protiinflačním rizikem 
je možné nominální zhodnocování měnového kurzu. Ve výsledku se členové bankovní rady 
shodli, že ekonomika se vyvíjí v souladu s červencovou prognózou a její rizika lze považovat 
za vyvážená.  
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
Zářijový Consensus Forecasts oproti předchozímu měsíci dále zvýšil předpověď růstu HDP 
v eurozóně pro letošní rok. Na rok 2007 zůstává předpověď stabilní. Zvýšily se odhady růstu 
pro rok 2006 u pěti nejvýznamnějších obchodních partnerů, včetně Německa. Odhad růstu 
německého HDP byl zvýšen oproti CF08 o dalších 0,3 p.b. na 2,2 % v roce 2006 a o 0,1 p.b. 
na 1,2 % v roce 2007. Oproti RS07 je nová předpověď růstu efektivního HDP eurozóny vyšší 
o cca 0,4 p.b. v roce 2006, v roce 2007 je pouze nepatrně vyšší. 
 
Oproti CF08 se nezměnila předpověď efektivní inflace CPI pro eurozónu. Ve srovnání  
s RS07 zůstává tak aktuální předpověď mírně vyšší pro roky 2006 i 2007. Ve srovnání s CF08 
nedošlo ani k významným změnám ve výhledu efektivního PPI eurozóny a ten je tak oproti 
RS07 v průměru o 0,6 p.b. výše. 

 
(rozdíl v p.b.)      Efektivní HDP eurozóny      (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.)      Efektivní CPI eurozóny      (mzr. růst v %)

(rozdíl v %)                   Kurz USD/EUR               (USD/EUR)  (rozdíl v p.b.)                 1R Euribor                (sazba v %)

  (rozdíl v %)                Cena ropy Brent             (USD/barel)  (rozdíl v %)               Cena benzínu             (USD/1000kg)
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Výhled kurzu USD/EUR se podle nového CF09 výrazně nezměnil, dolar by měl v horizontu 
jednoho roku oslabit až na 1,31 USD/EUR. Oproti RS07 je kurz USD/EUR na celém 
horizontu predikce slabší v průměru o 0,4 %. 
 
Trhem očekávané jednoleté úrokové sazby v eurozóně oproti minulému měsíci vzrostly a to 
zejména na kratším konci předpovědi. Oproti RS07 je aktuální předpověď sazeb o přibližně 
0,3 p.b. vyšší ve druhé polovině roku 2006 a rozdíl se postupně snižuje v průběhu roku 2007. 
 
Předpověď ceny ropy Brent na základě termínových kontraktů ve srovnání s předchozím 
měsícem poměrně výrazně poklesla. Výhled ceny ropy Brent je tak na horizontu předpovědi 
v průměru o 4,2 % nižší ve srovnání s RS07. Poklesl současně výhled cen benzínu a to jak ve 
srovnání s předchozím měsícem, tak ve srovnání s RS07. Současná odchylka od RS07 činí 
v průměru na celém horizontu předpovědi -8,5 %. 
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1.2  Eurozóna a Německo 
Podle předběžného odhadu hospodářský růst eurozóny ve 2. čtvrtletí 2006 zrychlil na 2,6 %  
(v 1. čtvrtletí činil 2,1 %). Hlavní podíl na tomto vývoji mělo zvýšení tempa růstu investic 
(meziroční růst o 4,6 %), v menší míře i obnovení kladného příspěvku čistého exportu. Na 
urychlení růstu se nejvíce podílely Francie, Německo, naopak růst byl poněkud tlumen 
nepříznivým vývojem v Itálii. Vysokou konkurenceschopnost eurozóny na zahraničních trzích 
potvrdily červnové údaje o obchodní bilanci, která se opět po dvou měsících dostala do 
mírného přebytku ve výši 2,0 mld. EUR a zejména průměrné tempo růstu exportů v prvním 
pololetí (růst o 13 %). Meziroční růst maloobchodních prodejů v červenci o 2,5 %, nejvyšší za 
posledního půl roku, by mohl naznačovat ještě další urychlení růstu soukromé spotřeby ve  
3. čtvrtletí. Situace na trhu práce se v posledním období nezměnila, míra nezaměstnanosti 
v červenci stagnovala na 7,8 %. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku však 
poklesla o 0,8 p.b. Podle odhadu Eurostatu meziroční růst spotřebitelských cen v srpnu dále 
mírně poklesl na 2,3 % oproti červencovým 2,4 %. Pokles inflačních tlaků však zatím 
nepotvrzuje vývoj cen průmyslových výrobců, které v červenci rostly nadále o vysokých  
5,9 % (bez energií o 3,4 %). Po srpnovém zvýšení sazeb rozhodla ECB v září, v souladu 
s očekáváním trhu, o ponechání základní úrokové sazby na 3 %.  
 
Ve 2.Q 2006 vzrostl HDP Německa mzr. o 1,8 % (oproti 2,2 % v 1. čtvrtletí)3. Hlavním 
zdrojem růstu byly investice do budov a zařízení, ale dynamika spotřeby domácností je nízká. 
Nové údaje za 3. čtvrtletí signalizují pokračování příznivého vývoje. Míra nezaměstnanosti 
setrvala v srpnu na červencových 10,6 % (což představovalo meziroční zlepšení o 1,0 p.b.). 
Dobrou kondici ukazuje nadále průmysl (průmyslová produkce v červenci meziročně vzrostla 
o 4,7 %) a exporty (13,4 %). Na rozdíl od eurozóny nevykazuje obchodní bilance 
významnější meziroční zhoršení vlivem růstu cen energií. Díky již zmíněné vysoké exportní 
dynamice skončila obchodní bilance v červenci v přebytku ve výši 13,1 mld. EUR (v červenci 
2005 činil přebytek 14,5 mld. EUR). Růst spotřebitelských cen se v srpnu zmírnil na 1,7 %  
(v červenci 1,9 %, v srpnu 2005 také 1,9 %). Naopak vysoký meziroční růst pokračoval 
v okruhu výrobních cen, které se v srpnu meziročně zvýšily o 5,9 %. 
 

1.3  Spojené státy 
Meziroční tempo hospodářského růstu americké ekonomiky podle revidovaných údajů ve  
2.Q 06 mírně kleslo na 3,6 % z 3,7 % v předchozím čtvrtletí. Výraznější zpomalení ukazuje 
porovnání mezikvartálních přírůstků (0,7 % proti 1,4 % v 1.Q). Ke snížení dynamiky vedl  
zejména nižší růst spotřeby domácností (výsledek oslabení na trhu obytných nemovitostí, 
vyšších cen energií a zpřísnění měnové politiky) a fixních investic. V následujících čtvrtletích 
se očekává další zpomalení růstu ekonomiky, negativně se budou projevovat ceny ropy  
a kumulativní efekty měnové restrikce. Naproti tomu růst mezd bude tyto vlivy částečně 
neutralizovat. Srpnový pokles nezaměstnanosti na 4,7 % z 4,8 % v červenci podporuje naději 
na „měkké přistání“, zejména spolu s červencovými údaji o průmyslové výrobě (4,9 %)  
a využití kapacit (82,4 % proti 80,2 % před rokem).   
 
Dne 8. srpna FOMC ponechal poprvé po 17 zvýšeních v řadě svou řídicí sazbu beze změny.  
V komentáři si nechal možnost ponechat či zvýšit sazby v závislosti na nových 
makroekonomických údajích. Z tohoto důvodu se s napětím očekávala data o srpnovém 
vývoji spotřebitelských cen. V souladu s očekáváním se snížilo meziroční tempo růstu 

                                                 
 
3  Jedná se o sezónně očištěný údaj bez vlivu pracovních dní.  



 12

spotřebitelských cen na 3,8 % z 4,1 % v červenci. Nejrychleji rostly ceny energií, k inflaci 
také značně přispěly ceny dopravy a bydlení. Meziroční jádrová inflace se zvýšila na 2,8 %, 
meziměsíční zůstala na 0,2 %. Tyto výsledky podpořily očekávání trhů, že 20. září FOMC 
nezmění svou řídicí sazbu. 
 

Box: Porovnání dynamiky cenových indexů v eurozóně a v USA 
Zatímco index spotřebitelských cen se v eurozóně a USA vyvíjel ve sledovaném období bez větších 
výkyvů a inflace se pohybovala v relativně úzkém pásmu, ceny výrobců ve Spojených státech jsou 
výrazně volatilnější. Pokud se nevezme v potaz tato volatilita, může vzniknout dojem o zásadně 
silnějším odchýlení PPI od CPI v USA v porovnání s eurozónou. 
 

Kvalitativně však ceny výrobců jsou v obou případech propojeny s cenou ropy a domácí 
spotřebitelskou cenovou hladinou (která může sloužit jako proxy pro růst mzdových nákladů). Naopak 
se PPI na obou stranách Atlantiku liší ve vztahu k (efektivnímu) měnovému kurzu. Zatímco v USA 
index cen výrobců odráží změny kurzu standardním způsobem (s posilujícím dolarem klesá), 
v eurozóně není souvislost s vývojem efektivního kurzu významná. Obecně lze vyslovit hypotézu, že 
odlišná dynamika cen výrobců je výsledkem rozdílů ve struktuře trhů, na nichž se tyto ceny tvoří, 
mimo jiné v odlišných vahách producentů.  
 

Vývoj inflace spotřebitelských cen a cen výrobců v eurozóně a v USA od roku 1998

Vývoj indexů spotřebitelských cen a cen výrobců v eurozóně a v USA od roku 1998
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1.4  Středoevropské ekonomiky 
Růst HDP v Polsku dále zrychlil na 5,5 % ve 2. čtvrtletí 2006. Jednalo se již o čtvrté 
urychlení růstu v řadě. Také dynamika průmyslové výroby zůstává vysoká (v srpnu 12,5 % 
mzr.) Zlepšuje se i situace na trhu práce, kde v srpnu meziročně klesla míra nezaměstnanosti  
o 3 p.b. (na 15,7 %). Na tomto prudkém poklesu se však významnou měrou podílí i odchody 
Poláků za prací do zahraničí. Přes mírné zvýšení zůstává růst spotřebitelských cen umírněný 
(srpen 1,6 %). Centrální banka ponechala již pět měsíců v řadě základní úrokovou sazbu na 
úrovni 4 %. 
 
Růst maďarského HDP zpomalil ve 2. čtvrtletí na 3,8 % mzr. z 4,6 % v předchozím čtvrtletí. 
Příčinou bylo mírné zpomalení růstu domácí poptávky a nižší počet pracovních dní (očištěný 
růst činil 4,1 %). Zpomalení bylo tlumeno zlepšením čistých exportů z titulu nižší dovozní 
dynamiky. Maďarský růst je nejpomalejší v regionu a navíc lze očekávat další zpomalení 
vlivem aktuálně přijímaných opatření ke snížení fiskálního deficitu. Ta povedou ke snížení 
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soukromé spotřeby a výdajů vlády. Míra nezaměstnanosti meziročně mírně vzrostla o 0,2 p.b. 
na 7,3 % ke konci srpna. Mírný pokles domácí poptávky spolu s vysokou zahraniční, přispěly 
ke zmírňování reálného deficitu obchodní bilance vlivem vysoké exportní dynamiky v prvním 
pololetí 2006 (růst o 12,2 % na bázi euro). Tento pozitivní vliv však byl eliminován růstem 
cen surovin na světových trzích. Obchodní deficit se tak v 1. pololetí meziročně prakticky 
nezměnil a činil 1,1 mld. EUR. Na rozdíl od ostatních zemí regionu není v Maďarsku patrné 
urychlování růstu spotřebitelských cen (srpen meziročně 3,5 %, zatímco v srpnu 2005 činil 
růst CPI 3,6 %). Domácí index však vykazuje značnou odchylku od HICP, který za srpen činil 
4,7 %). Na konci srpna přistoupila MNB opětovně k razantnímu zpřísnění měnové politiky  
a zvýšila svou základní sazbu o 0,5 p.b. na 7,25 % (nejvyšší úroveň v EU).   
 
Na Slovensku došlo ve 2. čtvrtletí 2006 k dalšímu mírnému urychlení hospodářského růstu, 
který meziročně dosáhl 6,7 % (6,3 % v 1. čtvrtletí). Na urychlení růstu se podílel zejména růst 
čistého exportu a růst zásob. Tempo růstu domácí poptávky se mírně snížilo. Slovensko se tak 
opět stalo nejrychleji rostoucí ekonomikou v regionu. Rychlý růst bude pokračovat zřejmě  
i ve 3. čtvrtletí, což dokumentuje zejména růst průmyslové výroby (červenec meziročně  
o 8,3 %) a růst exportu (červenec meziročně o 22,4 %). Přes vysokou dynamiku exportu  
a zlepšení netto vývozu ve 2. čtvrtletí se však nadále zhoršuje, vlivem cenového vývoje, saldo 
obchodní bilance. V červenci činilo záporné saldo 7,3 mld. SKK (4,8 mld. SKK v červenci 
2005). Rychlý růst ekonomiky doprovází pokles nezaměstnanosti, která se v červenci 
meziročně snížila o 0,8 p.b. na 10,2 %. Růst cen energií, při zmírnění meziroční apreciace 
slovenské koruny a vysoké dynamice konečné spotřeby domácností působí na urychlování 
růstu spotřebitelských cen (srpen meziročně o 5,1 %). Ve stejném období loňského roku činil 
růst spotřebitelských cen 2,0 %. Centrální banka v srpnu ponechala svou základní úrokovou 
sazbu na 4,5 %.  
 

1.5  Efektivní kurz 
Vůči agregátu všech významných obchodních partnerů efektivní kurz koruny již od počátku 
června více méně stagnuje. Podle CF09 by se však měl v budoucnosti spíše mírně 
zhodnocovat. Naopak předpověď ČNB počítá spíše s nepatrným oslabením a dále stagnací. 
 
Poté, co se zlepšil sentiment investorů vůči středoevropským zemím, měny sousedních zemí 
kompenzovaly část svých předchozích ztrát a to se projevilo na oslabení koruny vůči agregátu 
těchto měn. Koruna byla totiž vůči změnám sentimentu prakticky imunní. Do budoucna 
předpokládá CF09 kurz koruny silnější než předpověď ČNB. 
 
Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)
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1.6  Cena ropy 
Světové ceny ropy se významně snižují již od první dekády srpna, ropa Brent tak klesla z více 
než 78 USD/b na 62,5 USD/b (14. září). Přestože cena ropy se za dosavadní část 3.Q 06 
zvýšila proti předcházejícímu čtvrtletí o 2 % (a proti minulému roku o 15 %), v samotném 
září došlo k poklesu měsíčního průměru oproti srpnu o téměř 12 %. Za tímto vývojem 
najdeme souběh více faktorů – v USA skončila letní motoristická sezóna, v Mexickém zálivu 
probíhá období hurikánů zatím bez větších problémů, rychleji se podařilo opravit ropovod 
společnosti BP na Aljašce, zvýšila se naděje na smírné vyřešení konfliktu v souvislosti  
s iránským jaderným programem, situace v Libanonu se uklidňuje a americké zásoby ropy  
a derivátů jsou významně vyšší oproti minulému roku i pětiletému průměru. 
 
Přes dramatický pokles cen (a nátlak některých zemí) nedošlo na konferenci OPEC 11. září 
k dohodě o snížení těžebních limitů pro jednotlivé země a toto rozhodnutí bylo přesunuto na 
mimořádnou konferenci této organizace v prosinci 2006. OPEC mírně snížil odhad tempa 
růstu letošní světové ropné poptávky na 1,4 % a v příštím roce ji ponechal na 1,5 %. Při více 
než 4% světovém hospodářském růstu tedy předpokládá další snížení ropné intenzity HDP 
zejména v zemích OECD. Poptávka rozvojových zemí, které mají jednak vyšší hospodářský 
růst a jednak se jim méně daří snižovat ropnou intenzitu, stojí za více než 90 % nárůstu 
světové  poptávky po ropě.  
 
Forwardová cenová křivka proti minulému měsíci výrazně poklesla. Ve srovnání s RS07 je 
odhad budoucí ceny Brentu průměrně o 4,2 % nižší. Snížil se také odhad budoucí ceny 
benzínu oproti minulému měsíci i RS07. Na celém horizontu předpovědi činí současná 
odchylka průměrně -8,5 %. 
 
Vývoj ceny ropy Brent a benzínu (CZK/l)
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1.7  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
Sazby Euribor 3M a 1R pokračovaly v trendovém růstu, i přes ponechání základních sazeb 
ECB na úrovni 3 % na začátku září. Naopak dlouhodobé sazby po dosažení červencového 
dvouletého maxima klesaly a na začátku září se pohybovaly těsně nad hladinou 4 %. 
Zploštění výnosové křivky může odrážet protichůdné očekávání ohledně současné situace  
a budoucího vývoje. Zatímco hodnocení současné situace v eurozóně je spíše pozitivní, 
ekonomický výhled se zejména v Německu opět zhoršil. Trhy očekávají zpřísnění měnové 
politiky již na říjnovém zasedání ECB, ale nové údaje snižují tlak na další zvyšování sazeb. 
 
České krátkodobé i dlouhodobé sazby rostly rychleji než eurové, což vedlo k zastavení 
prohlubování diferenciálů mezi českými a eurovými výnosy ve sledovaném období. Na 
začátku září se záporný úrokový diferenciál dokonce mírně snížil. Tato skutečnost se odrazila 
i ve výhledu rozpětí na základě implikovaných budoucích sazeb, který se v září posunul po 
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celé trajektorii výše a přiblížil se více výhledu z RS07. Rozpětí jednoletých sazeb je trhy 
očekáváno na celém horizontu v záporných hodnotách. 
 
Rozdíl korunových a eurových swapových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 1R - EUR 1R

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

4/0
5

6/0
5

8/0
5

10
/05

12
/05 1/0

6
4/0

6
6/0

6
8/0

6

CZK 10R - EUR 10R

CZK 1R - EUR 1R
-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

IV/06 I/0
7

II/0
7

III/
07

IV/07 I/0
8

II/0
8

III/
08

červen 2006 (RS07)
srpen 2006
září 2006

 
 
Kurz USD/EUR se již zhruba od května udržuje v poměrně úzkém rozmezí 1,26 – 1,29  
a v srpnu se toto rozpětí dále zúžilo. Průměrný kurz dosáhl v dosavadním průběhu 3.Q 
přibližně hodnoty 1,28 USD/EUR. Oslabení dolaru ze současných hodnot očekává ve své 
prognóze CF09 (zhruba na 1,31 USD/EUR v horizontu jednoho roku). Klíčovou otázkou 
bude, zda cyklus zpřísňování měnové politiky ve Spojených státech je již u konce. 
 

 

2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Na základě aktuálních informací o vývoji veřejných financí zvyšujeme odhad fiskálního 
deficitu v roce 2006 z 2,4 % HDP v 7. SZ na 2,7 % HDP a z 3,0 % HDP v 7. SZ na 3,3 % 
HDP v roce 2007. K přehodnocení výhledu roku 2006 nás vede dosavadní vývoj státního 
rozpočtu, zejména nižší inkaso přímých a nepřímých daní (blíže viz příloha Aktuální výsledky 
hospodaření státního rozpočtu). Změna odhadu fiskálního salda pro rok 2007 je výsledkem 
jak změny očekávání daňového inkasa v roce 2006, tak zapracování nových informací 
obsažených v prvním návrhu státního rozpočtu na rok 2007, který předpokládal deficit  
88 mld. Kč. Faktor vlivu aktuálního vývoje SR v letošním roce přitom převládá, většinu 
informací o vyšších výdajích, kterou obsahoval návrh SR na rok 2007, jsme měli již 
zapracovánu v předchozích fiskálních predikcích, neboť jsou výsledkem dříve přijatých 
zákonů. Přehled nejdůležitějších provedených změn fiskální predikce je uveden v boxu.  
 
Deficit vládního sektoru upravený o některé jednorázové operace kopíruje očekávaný vývoj 
neupraveného schodku; v roce 2006 očekáváme jeho výši 2,5 % HDP a v roce 2007 3,3 % 
HDP. Cyklicky očištěné saldo upraveného schodku (měřené ukazatelem fiskální pozice) by se 
v roce 2006 mělo meziročně zhoršit o 1,1 p.b. a v roce 2007 o 0,6 p.b.  
 
Účinek fiskální politiky na dynamiku HDP odhadovaný pomocí ukazatele aproximace 
fiskálního impulzu se v letošním i příštím roce zvyšuje o 0,1 p.b. z 0,2 p.b. na 0,3 p.b. v roce 
2006 a z 0,5 p.b. na 0,6 p.b. v roce 2007. V obou letech tak i nadále předpokládáme kladný 
příspěvek fiskální politiky do dynamiky HDP. 
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Základní fiskální indikátory shrnuje následující tabulka: 
 

2004
9.SZ 7.SZ 8.SZ 9.SZ 7.SZ 8.SZ 9.SZ 7.SZ 8.SZ 9.SZ

Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)             v % HDP 2,9% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,4% 2,7% 3,0% 3,0% 3,3%

Fiskální pozice (ESA95)  -3,8 p.b.  +0,1 p.b.  +0,1 p.b.  +0,1 p.b.  0,0 p.b.  0,0 p.b. +0,3 p.b.  +0,4 p.b.  +0,4 p.b. +0,4 p.b.
Upravený deficit *)                       
(ESA95, ČNB)              v % HDP 2,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2,2% 2,2% 2,5% 3,0% 3,0% 3,3%
Fiskální pozice (upravený deficit)  -2,1 p.b. -0,7 p.b. -0,7 p.b.  -0,7 p.b. +0,9 p.b. +0,9 p.b. +1,1 p.b.  + 0,6 p.b.  + 0,6 p.b. +0,6 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu  -1,1 p.b.  -0,3 p.b.  -0,3 p.b.  -0,3 p.b  +0,2 p.b.  +0,2 p.b  +0,3 p.b.  +0,5 p.b.  +0,5 p.b.  +0,6 p.b.
 *) deficit ESA 95 upravený o mimořádné jednorázové operace (Sýrie, Gripeny, garance, ruský dluh, ČKA, nedobytné pohledávky)

20072005 2006

 
 

Odhad fiskálního vývoje v roce 2007 obsažený v předchozí tabulce vychází z informací 
obsažených v návrhu SR na rok 2007 s deficitem 88 mld. Kč, který předložila odstupující 
vláda premiéra Paroubka. Dle informací o novém návrhu státního rozpočtu vlády premiéra 
Topolánka by deficit SR na rok 2007 měl dosahovat výše cca 101 – 128 mld. Kč. Nárůst 
deficitu SR z 88 mld. Kč na 101 – 128 mld. Kč však nemusí plně ovlivnit nárůst fiskálního 
deficitu v metodice ESA95, neboť např. privatizační příjmy jsou formou financování a na 
deficit v metodice ESA95 nemají vliv. K růstu deficitu v metodice ESA95 však dojde, pokud 
nový návrh SR na 2007 bude obsahovat vyšší výdaje (může se jednat o navýšení výdajů 
například na obranu, vědu a výzkum, platby VZP, které vláda ČSSD odmítla), nebo nižší 
daňové příjmy (viz úvahy o rozložení původně plánovaného jednorázového navýšení 
spotřebních daní na tabákové výrobky k 1. 1. 2007 na postupné zvyšování v průběhu příštího 
roku).       
 
Pokud se týká některých aktuálně řešených dílčích operací státu, tak řada z nich nemá vliv na 
změnu naší predikce. Jedná se např. o předčasné splacení záruky ČNB ve výši 15 mld. Kč 
v roce 2006. Tato operace však schodek ESA v roce 2006 neovlivní, neboť je již započtena ve 
výši fiskálního schodku v roce 1997, kdy došlo k poskytnutí vládní garance. Rovněž  
Ministerstvem financí aktuálně řešená problematika důchodů v roce 2006 nepředstavuje pro 
nás novou informaci, jak z hlediska financování (Česká pošta), tak nárůstu o 5 mld. Kč (tento 
nárůst byl zahrnut již v predikci 7. SZ).  
 

Box: Nejdůležitější provedené úpravy fiskální predikce od 7. SZ 
 

V roce 2006 měníme výši schodku z 2,4 % na 2,7 % HDP z důvodu následujících očekávání: 
 -0,2 p.b. HDP: nižší inkaso přímých daní, 
 -0,4 p.b. HDP: nižší inkaso nepřímých daní, 
 +0,1 p.b. HDP: vyšší inkaso ostatních daní, 
 +0,1 p.b. HDP: vyšší inkaso sociálního a zdravotního pojistného, 
 -0,2 p.b. HDP: vyšší spotřeba vlády, 
 +0,4 p.b. HDP: nižší hrubá tvorba fixního kapitálu. 
 

Určitým rizikem pro tento rok i nadále zůstává vývoj rezervních fondů, vládní investice a sociální 
výdaje. 
 

V roce 2007 upravujeme schodek z 3,0 % na 3,3 % HDP vlivem: 
 -0,8 p.b. HDP: nižší daňové příjmy (včetně předpokladu cca polovičního inkasa 
                         z úpravy cen tabákových výrobků), 
 +0,6 p.b. HDP: odložení reformy nemocenského pojištění, 
 -0,2 p.b. HDP: vyšší spotřeba vlády, 
 -0,3 p.b. HDP: vyšší výdaje do spotřeby obyvatelstva (výdaje na nemocenské dávky 
                          a zpřesnění dopadu dávek z ostatních sociálních reforem), 
 +0,5 p.b. HDP: nižší hrubá tvorba fixního kapitálu. 
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Součástí minulé predikce ČNB nebyl vliv služebního zákona (proto odložení služebního zákona  
o 2 roky neovlivňuje stávající predikci). Rizikem pro následující rok je skutečnost, že není zabezpečen 
růst navazujících výdajů v souvislosti se změnou výplat nových sociálních dávek (cca 3 až 6 mld. Kč) 
a předpokládané krácení výdajů v resortu obrany (5 mld. Kč) a na výzkum a vývoj (2,4 mld. Kč), které 
bylo navrženo v první verzi návrhu SR na 2007. 
 
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až srpen 2006 skončilo schodkem ve výši  
6,4 mld. Kč. Oproti konci července t.r. došlo k prohloubení schodku o 6,0 mld. Kč. 
V meziročním srovnání je srpnový výsledek hospodaření vlády horší o 16,4 mld. Kč (za 
období leden až srpen 2005 dosahoval SR přebytku 10,0 mld. Kč). 
 
Meziroční přírůstek celkových příjmů státního rozpočtu (+7,1 %) byl ve sledovaném období 
nižší než přírůstek celkových výdajů (+10,2 %). Zpomalení dynamiky příjmové strany je  
důsledkem meziročního poklesu inkasa přímých daní, jenž odráží především snížení sazeb  
u těchto daní. Příjmy z DPPO v meziročním srovnání poklesly o 4,3 %, u DPFO dokonce  
o 5,1 %. Ve schváleném rozpočtu na celý rok 2006 se předpokládá ještě výrazně větší snížení 
inkasa DPPO (12,2 %), u DPFO by měl být pokles naopak menší (2,6 %). Příjmy z nepřímých 
daní za leden až srpen 2006 rostly nižším tempem než v předchozích měsících (zejména 
inkaso SD). Inkaso DPH meziročně vzrostlo o 8,9 %, inkaso spotřebních daní o 2,9 %. 
Naproti tomu pokračuje výrazná dynamika růstu nedaňových příjmů především v důsledku 
meziročně vyšších převodů prostředků z rezervních fondů, vytvořených v loňském roce. Za 
leden až srpen bylo z těchto fondů převedeno 33,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 
o 66,4 % (tj. o 13,4 mld. Kč více). Pokračuje též rychlejší příliv dotací přijatých od EU,  
u nichž došlo k meziročnímu zvýšení o 72,0 %, tj. přibližně o 6,7 mld. Kč. Kompenzační 
platby přijaté z rozpočtu EU naopak klesají (meziročně o 36,4 %, tj. téměř o 2,5 mld. Kč). 
 
Meziroční růst výdajů za leden až srpen 2006 byl ovlivněn zejména vyšší dynamikou 
důchodů, které se ve sledovaném období zvýšily o 9,1 % (tj. o 15,2 mld. Kč), vyššími 
neinvestičními transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (+35,5 %, tj.  
+8,5 mld. Kč, jedná se především o dvě předsunuté platby do VZP) a dotacemi do územních 
rozpočtů (+6,4 %, tj. +4,8 mld. Kč). Nadprůměrným tempem rostly výdaje na dluhovou 
službu, meziročně o 17,7 % (tj. o 3,1 mld. Kč). Zvýšily se i kapitálové výdaje, zejména 
v položce investiční nákupy (o 39,0 %, tj. cca o 2,7 mld. Kč). 
 
Vlastní běžné hospodaření státního rozpočtu (očištěné o operace ve státních finančních 
aktivech a o vliv transferů mezi rozpočtem EU, resp. rezervními fondy a SR) za leden až 
srpen 2006 skončilo deficitem ve výši 44,5 mld. Kč, takže meziročně porovnatelný výsledek 
je o 31,1 mld. Kč horší (viz tabulka). 
  

SR 2006               Skutečnost
zákon  1 -8 / 2005  1 -8 / 2006  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -74,4 10,0 -6,4 -16,4 68,0
v tom: operace státních aktiv 0,0 0,6 1,3 0,7 1,3
           vliv zdrojů EU -0,9 3,8 3,2 -0,6 4,1
           vliv rezervních fondů 0,0 19,0 33,6 14,6 33,6
           vlastní běžné hospodaření SR -73,5 -13,4 -44,5 -31,1 29,0
Poznámka: nově byly vyloučeny operace s EIB, které mají charakter standardního financování běžných výdajů SR
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti celkem - nová metodika MPSV (v %) srpen 2006 . 8.4
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči srpen 2006 . 7.9
Měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %) II/05 6.5 6.9
   z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/05 6.6 7.1
               v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/05 6.0 6.0
Hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %) II/05 . 7.3
Hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna mediánu v %) II/05 . 5.8
Hodinová mzda v nepodn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %) II/05 . 3.9
Hodinová mzda v nepodn. sféře - MPSV (mzr. změna mediánu v %) II/05 . 4.3
Měsíční mzda v průmyslu (mzr. změna v %) červenec 2006 . 5.7
Měsíční mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) červenec 2006 . 5.4  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
  

V období od 8. SZ byly publikovány údaje MPSV o míře registrované nezaměstnanosti 
v srpnu, údaje ČSÚ o vývoji měsíčních mezd ve 2. čtvrtletí a ve vybraných odvětvích 
v červenci a údaje MPSV o vývoji hodinových výdělků v podnikatelské  
a nepodnikatelské sféře ve 2. čtvrtletí. V nových údajích lze identifikovat určité signály  
o mírně rychlejším růstu mezd a mírně rychlejším snižování registrované 
nezaměstnanosti oproti prognóze.  
 
Celková míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci srpna 8,4 %. Ze sezónně 
očištěných údajů je zřejmé, že míra nezaměstnanosti se snižuje ve velké míře z důvodu 
vyšších počtů osob vyřazených z registrů z ostatních důvodů.4 Počty nově hlášených 
nezaměstnaných a umístěných uchazečů se po výkyvu ve 3. čtvrtletí 2005 vrátily ke stagnaci. 
Z vývoje Beveridgeovy křivky v posledních měsících je nicméně patrné, že se snižuje  
i cyklická složka registrované nezaměstnanosti. Pokles registrované nezaměstnanosti je mírně 
rychlejší, než předpokládala 7. SZ. Lze očekávat, že průměrná míra registrované 
nezaměstnanosti se ve 2. čtvrtletí 2006 bude pravděpodobně pohybovat okolo 8,4 %, tedy na 
úrovni cca o 0,2 p.b. nižší, než předpokládala prognóza ze 7. SZ. 
 
Ke konci srpna bylo podle údajů MPSV evidováno 174,8 tisíc zahraničních pracovníků. 
Průměrný počet zahraničních zaměstnanců byl ve 2. čtvrtletí meziročně o 32,4 tisíc vyšší, což 
představuje zhruba polovinu nárůstu počtu zaměstnanců podle údajů Výběrového šetření 
pracovních sil. Přírůstky zahraniční zaměstnanosti se v posledních měsících stabilizovaly. 
  
Meziroční tempo růstu průměrné měsíční nominální mzdy v národním hospodářství  
ve 2. čtvrtletí 2006 se v porovnání s předchozím čtvrtletím mírně zpomalilo. Průměrná mzda 
se ve sledovaných organizacích zvýšila o 6,9 % (predikce 6,5 % podle 7. SZ). Reálná mzda se 

                                                 
 
4  Jedná se především o sankční důvody (nesplnění podmínek pro registraci, nespolupráce atd.). Počty 

vyřazených z evidence úřadů práce z ostatních důvodů se zvyšují nepřetržitě od roku 2004. Podle údajů 
České správy sociálního zabezpečení bylo ve 2. čtvrtletí zaznamenáno 35,8 tisíc nově vyplácených 
starobních důchodů. To může být způsobeno jejich nižšími počty v průběhu roku 2005. V jednotlivých 
čtvrtletích roku 2005 byly počty nově hlášených důchodů jen mezi 20 a 28 tisíci, vyšší byly v roce 2004 
(mezi 23 a 32 tisíci). Z toho důvodu může být ve 2. čtvrtletí 2006 patrný větší význam odchodů do důchodu 
v údajích o počtech vyřazených z ostatních důvodů. 
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zvýšila o 3,5 %. V mezikvartálním vyjádření po očištění o sezónní vlivy průměrná nominální 
mzda vzrostla o 1,4 % (v 1. čtvrtletí se zvýšila o 1,9 %).  
 
V podnikatelské sféře se průměrná měsíční nominální mzda zvýšila o 7,1 % (6,6 % podle  
7. SZ). Vyšší než očekávaný růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve 2. čtvrtletí 2006 
byl částečně ovlivněn upřesněním dat za 1. čtvrtletí 2006 (zvýšení o 0,2 p.b.). Meziroční růst 
průměru i mediánu hodinového výdělku podle MPSV (údaje ISPV) se ve srovnání  
s 1. čtvrtletím zvýšil (7,3 %, resp.  5,8 %). 
 
V nepodnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda o 6,0 %. Růst průměrné mzdy 
v nepodnikatelské sféře se tak shoduje s predikcí. Podle údajů MPSV se v nepodnikatelské 
sféře zvýšil průměrný hodinový výdělek meziročně jen o 3,9 % a medián o 4,3 %. 
 
Ve 2. čtvrtletí se nominální jednotkové mzdové náklady v národním hospodářství zvýšily 
meziročně o 2,3 % (1,2 % podle 7. SZ). Vývoj NJMN na bázi propočtených mezd v národním 
hospodářství byl sice ve 2. čtvrtletí díky nižšímu růstu HDP vyšší než očekávaný, avšak 
zhruba stejný jako v předchozím čtvrtletí. NJMN na bázi mezd a platů dle národních účtů  
v metodice ESA 95 zrychlily na 1,9 %.  
 
Údaje za vybraná odvětví v červenci signalizují, že dynamika růstu mezd podle ČSÚ ve  
3. čtvrtletí by mohla odpovídat predikci ze 7. SZ (6,6 %). V průmyslu vzrostla v červenci 
průměrná měsíční mzda o 5,7 % a ve stavebnictví o 5,4 %. 
 
Beveridgeova křivka a toky registrované nezaměstnanosti (sezónně očištěné údaje) 
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Ukazatel (meziroční reálný růst v %) Období Predikce Skutečnost
Hrubý domácí produkt II/05 7.2 6.2
Spotřeba domácností II/05 3.5 3.8
Spotřeba vládních institucí II/05 0.7 -3.4
Tvorba hrubého fixního kapitálu II/05 7.5 5.3
Reálný vývoz zboží a služeb II/05 12.8 10.2
Reálný dovoz zboží a služeb II/05 12.2 10.2
Reálný čistý vývoz (mld. Kč) II/05 -4.7 -8.8
Průmyslová výroba červenec 2006 . 11.8
Stavební výroba červenec 2006 . 12.2
Tržby v maloobchodě červenec 2006 . 6.4  
 
Čtvrtletní národní účty HDP ve 2. čtvrtletí 2006 
Reálný HDP se podle odhadu ČSÚ ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšil o 6,2 %, zatímco údaj za  
1. čtvrtletí byl revidován na 7,1 % (z hodnoty 7,4 %). Po sezónním očištění činil 
mezikvartální růst reálného HDP ve 2. čtvrtletí 1,2 % (prognóza 1,4 %) a oproti předchozímu 
čtvrtletí zpomalil o 0,3 procentního bodu.5 
 
Vývoj HDP (mzr. v %)    Vývoj HDP (sez.oč., mezikvartálně v %) 
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Pramen: ČSÚ, prognóza ČNB ze 7. SZ 2006   
 
Spotřeba domácností se ve 2. čtvrtletí 2006 reálně meziročně zvýšila o 3,8 % (predikce ze  
7. SZ 3,5 %). Při růstu deflátoru o 2,7 % se výdaje v běžných cenách zvýšily o 6,6 % 
(predikce ze 7. SZ 6,8 %). Růst výdajů domácností na konečnou spotřebu tak byl ve velkém 
souladu s predikcí. Nominální disponibilní důchody sice rostly ve 2. čtvrtletí 2006 pomaleji  
(o 6,1 %), avšak domácnosti měly k dispozici dodatečné finanční zdroje vzniklé v 1. čtvrtletí. 
Tyto zdroje byly výsledkem snížení daňové zátěže fyzických osob (zavedení společného 
zdanění manželů, zvýšení procenta paušálních výdajů). 
 
Na růstu hrubého disponibilního důchodu se nejvíce podílelo zvýšení mezd a platů o 8,3 % 
mzr., což je nejvyšší růst v historii národních účtů sektoru domácností (od roku 2003).  
                                                 
 
5  ČSÚ změnil způsob aktualizace sezónního očišťování HDP a příslušných časových řad. S výjimkou publikace 

údajů za 1.Q každého roku (v červnu) ČSÚ nebude v ostatních čtvrtletích měnit nastavení parametrů sezónního 
očišťování ani sezónně očištěné údaje s výjimkou revidovaných dat a nově dostupného údaje. Aktuálně to 
znamená, že sezónně očištěné údaje HDP zůstávají do konce roku 2005 identické, přičemž revidovaný údaj za 
1.Q a nový údaj za 2.Q byl na tuto řadu navázán pomocí mezikvartálních hodnot růstu sezónně očištěných 
údajů. 
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V souladu s předpokladem ze 7. SZ dochází k přibližování dynamiky mezd a platů  
v národních účtech dynamice propočtených mezd a platů (součin počtu zaměstnanců  
a průměrné mzdy). Toto přibližování však bylo ve 2. čtvrtletí rychlejší, než předpokládala 
predikce. Rychlejší růst mezd a platů je hlavní příčinou odchylky predikce disponibilního 
důchodu o 0,5 p.b. od skutečnosti. Meziroční růst sociálních dávek ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím zvolnil, přesto zůstává poměrně vysoký (6,7 %). Růst sociálních dávek ovlivnil 
především vývoj peněžitých dávek sociálního zabezpečení a důchodů. Míra hrubých úspor se 
v souladu s predikcí vlivem zpožděného dopadu uvolněné úrokové složky měnových 
podmínek snížila a dosáhla 6,5 % (predikce 6,1 %).6  
 
Spotřeba vlády ve stálých cenách se ve 2. čtvrtletí 2006 meziročně snížila o 3,4 %, zatímco 
červencová prognóza očekávala růst o 0,7 %. ČSÚ zdůvodnil výrazný mzr. pokles spotřeby 
vlády působením loňské základny ovlivněné nákupem bojových letounů Jas-39 Gripen ve 
výši 4,4 mld. Kč.  
 
Tvorba hrubého kapitálu se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšila o 17,8 %. Oproti 1. čtvrtletí se 
její dynamika zvýšila o 5,4 procentního bodu. Růst tvorby kapitálu souvisel především  
s obnovením dynamiky stavební výroby a vybavováním velkých investičních celků stroji  
a zařízeními. Jednotlivé složky tvorby hrubého kapitálu (fixní investice, zásoby) se vyvíjejí 
diferencovaně. Dynamika tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK) ve stálých cenách se po 
čtyřech předchozích čtvrtletích urychlování snížila a ve srovnání s 1. čtvrtletím poklesla  
o 1,5 procentního bodu na 5,3 % (prognóza 7,5 %). K příčinám pravděpodobně patří vyšší 
rozestavěnost, což potvrzují údaje ze stavebnictví a také údaje o dovozu investičních celků. 
Podstatný růst rozpracovanosti velkých stavebních akcí je vedle zvýšení zásob obchodního 
zboží příčinou mimořádného růstu zásob ve stálých cenách o 43,4 mld. Kč. Rychlý růst zásob 
se pravděpodobně projeví ve vyšším růstu budoucích investic, přičemž nelze vyloučit ani 
revizi stávajících údajů směrem k navýšení fixních investic.  
  
Reálný vývoz zboží a služeb se ve 2. čtvrtletí 2006 meziročně zvýšil o 10,2 %. Ve srovnání  
s červencovou prognózou byl růst vývozu o 1,6 procentního bodu nižší. Dynamika dovozů po 
dvou letech dohnala růst vývozů, ve druhém čtvrtletí se zvýšily o 10,2 % (prognóza 12,2 %). 
Zrychlení růstu dovozů pravděpodobně souvisí s oživením růstu domácí poptávky, především 
spotřeby domácností a hrubé tvorby kapitálu. Deficit čistého vývozu dosáhl 8,8 mld. Kč 
(prognóza předpokládala deficit 4,7 mld. Kč), meziročně se prohloubil o 1 miliardu Kč. 
Kladný příspěvek čistého vývozu k růstu reálného HDP z předchozích čtvrtletí tak nyní 
vymizel, přičemž ještě v 1.Q 2006 činil +1,9 procentního bodu. 
 
Hrubá přidaná hodnota (HPH) ve stálých cenách se ve 2. čtvrtletí 2006 zvýšila meziročně  
o 6,6 %, tj. o 0,4 procentního bodu více než HDP. Nejvyšší přírůstek přidané hodnoty byl 
podobně jako v předchozích čtvrtletích zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu (18,6 %). 
 
 
 
 

                                                 
 
6  Stejným směrem na vývoj míry úspor mohlo působit rozhodnutí domácností použít na spotřebu vratky daně 

z příjmu fyzických osob z titulu společného zdanění manželů a další zdroje vyplývající z opatření vedoucích 
k poklesu daňové zátěže.  
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Finanční výsledky v sektoru nefinančních podniků a korporací za 2.Q 2006   
Sledované podniky vykázaly ve 2. čtvrtletí 2006 (obdobně jako v předchozím čtvrtletí) 
vysoký meziroční růst objemových ukazatelů včetně hospodářského výsledku před zdaněním. 
Návazně na rychlý růst ekonomické aktivity zůstaly ve 2. čtvrtletí hlavní poměrové ukazatele 
hospodaření podniků na historicky nejlepších výsledcích nebo v jejich blízkosti. Celkové 
výkony včetně obchodní marže meziročně vzrostly o 13,5 %. Ještě rychleji rostla výkonová 
spotřeba (o 14,8 %), její vývoj byl však kompenzován pomalejším růstem osobních nákladů 
(o 9,0 %) i odpisů (o 10,1 %). Růst těchto položek však v posledních obdobích rovněž 
výrazně zrychlil. Počet zaměstnanců mírně vzrostl (o 2,5 %) a dosáhl ve 2. čtvrtletí 2006 
celkem 1 583,7 tis. (přepočtených) osob, jejich průměrná mzda vzrostla o 7,2 %. Výsledek 
hospodaření před zdaněním se meziročně zvýšil o 15,2 % (v 1. čtvrtletí o 30,5 %).  
 
Rentabilita vlastního kapitálu se udržela na úrovni stejného období předchozího roku (4,14 %, 
v loňském roce 4,15 %). Tento výsledek byl ovlivněn obdobně jako v 1. čtvrtletí zejména 
výrazným meziročním růstem rentability tržeb, naopak se snížil obrat aktiv a snížila se  
i finanční páka. Objem celkových aktiv a pasiv podniků meziročně vzrostl o 13,2 %, v rámci 
celkových pasiv rychleji rostl vlastní kapitál podniků (o 15,4 %). Snížila se dále doba obratu 
zásob. Objem nákladových úroků se snížil o 8,4 % a ve 2. čtvrtletí dosáhl 7,1  mld. Kč.  
 
V souhrnu za 1. pololetí 2006 se výkony podniků zvýšily o 16,3 %, hospodářský výsledek 
před zdaněním o 21,8 % a rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 7,8 % (v 1. pololetí 2005  
7,4 %). Zaměstnanost vzrostla o 2,5 % a účetní přidaná hodnota o 10,7 %. 
 
Tabulka: Finanční ukazatele sledovaných nefinančních podniků za 2. čtvrtletí 2006  

2. Q 05 2. Q 06 absolutně v %
Tržby za vlastní produkci a zboží celkem 1 132.5 1 258.8 126.3 11.2
Výkonová spotřeba 633.3 727.0 93.7 14.8
Odpisy 50.5 55.6 5.1 10.1
Osobní náklady 126.6 138.0 11.4 9.0
Výkony vč. obchodní marže 849.0 963.3 114.3 13.5
Účetní přidaná hodnota 256.6 283.8 27.2 10.6
Náklady celkem 1 167.3 1 306.3 139.0 11.9
Výnosy celkem 1 247.9 1 399.1 151.2 12.1
HV před zdaněním 80.5 92.8 12.2 15.2
Pořízení dlouhodobého majetku 67.2 65.2 -2.0 -2.9
Podílové ukazatele v p.b. v %
Rentabilita tržeb 7.11 7.37 0.3 3.7
Obrat aktiv 30.08 29.53 -0.5 -1.8
Rentabilita vlastního kapitálu 4.20 4.10 -0.1 -2.4

Absolutní ukazatele Celkem (v mld. Kč) Změna

podíl v %

 
 

Indikátory vývoje HDP ve 3. čtvrtletí 2006 

V červenci pokračoval rychlý meziroční růst objemu průmyslové produkce (o 11,8 %), 
tažený zejména výrobou v několika málo odvětvích zpracovatelského průmyslu. Rovněž tržby 
z průmyslové činnosti se reálně meziročně zvýšily o 12,2 %. Produktivita práce (tržby na  
1 zaměstnance) vzrostla meziročně o 10,8 % a propočtené nominální jednotkové mzdové 
náklady se meziročně snížily o 4,6 %. Průmyslová produkce za leden – červenec 2006 
meziročně vzrostla o 11,8 % při růstu zaměstnanosti o 1,6 %. K růstu průmyslové produkce 
nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (mzr. o 27,7 %), výroba elektrických 
a optických přístrojů a zařízení (18,8 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (o 16,6 %). 
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Objem nových zakázek v průmyslových podnicích v červenci meziročně vzrostl o 16,7 %. 
Dvanáctiměsíční průměr růstu objemu zakázek dosáhl zhruba 15,0 %, tato úroveň se udržuje 
již po několik měsíců a dovoluje předpokládat pokračování trendu rychlého růstu průmyslové 
produkce i v následujícím půlroce. 
 
Celková stavební výroba v červenci 2006 meziročně reálně vzrostla o 12,2 % (nejvyšší růst 
v tomto roce) při stabilizaci zaměstnanosti. Za leden – červenec byl objem stavební výroby ve 
srovnatelných cenách o 5,5 % vyšší ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Počet 
vydaných stavebních povolení v červenci opětovně meziročně poklesl (o 4,7 %), naopak 
orientační náklady nově povolených staveb meziročně výrazně vzrostly (o 23,5 %).  
 
Tržby v maloobchodě reálně meziročně vzrostly o 6,9 %, v jejich rámci tržby za potraviny  
o 5,0 % a tržby za nepotravinářské zboží o 8,4 %. Tržby v motoristickém segmentu meziročně 
vzrostly o 5,5 %. Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu vzrostly v červenci  
o 6,4 %. Za leden až červenec 2006 tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu 
meziročně vzrostly o 6,7 %, růst zůstává i nadále výrazně nad úrovní roku 2005 (4,0 %).  
 
Konjunkturní očekávání (hodnocení celkové poptávky, zásoby hotových výrobků  
a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se v srpnu proti červenci v souhrnu výrazně zvýšila (ze 
104,7 bodu na 106,1 bodu). V jeho rámci se zlepšila očekávání podnikatelů (zlepšení  
v průmyslu, obchodu i ve službách, naopak mírné zhoršení ve stavebnictví), naopak 
spotřebitelská očekávání zůstala na úrovni předchozího měsíce.  
 
 
 
3  Vývoj platební bilance 
 
Podle zpřesněných údajů za 1. pololetí 2006 skončil běžný účet platební bilance deficitem ve 
výši 47,8 mld. Kč (3,1 % HDP), což představuje meziroční zhoršení o 37,3 mld. Kč. 
Výsledný deficit byl nadále tvořen především deficitem bilance výnosů (zejména zisky 
nerezidentů z přímých investic), zmírňoval ho naopak přebytek obchodní bilance. Bilance 
služeb a běžných převodů byly téměř vyrovnané. 
 
Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
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Přebytek obchodní bilance činil 37,2 mld. Kč a pohyboval se jen mírně pod úrovní loňského 
roku. Zatímco ve stálých cenách pokračoval příznivý vývoj z předcházejících let, v běžných 
cenách, vlivem zhoršování směnných relací, přebytek meziročně fakticky stagnoval.   
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V samotném druhém čtvrtletí se však meziroční zhoršování směnných relací poněkud 
zmírnilo na 3,3 % oproti 4,8 % dosažených v prvním čtvrtletí. Vývozní ceny 1. pololetí 
meziročně klesaly o 2,0 %, především vlivem cca 5% apreciace koruny. Růst dovozních cen  
o 2 % byl ovlivněn především růstem cen ropy a zemního plynu.  
 
Na reálném zlepšování obchodní bilance se nadále podílel vývoj ve skupině stroje a zařízení,  
patrný byl především vliv předcházejících přímých investic a růstu zahraniční poptávky. Ve 
směru zhoršování obchodní bilance naopak působil růst cen surovin na světových trzích. Ve 
třídě minerální paliva činilo meziroční zhoršení 27 mld. Kč, v menší míře působil negativně 
na vývoj obchodní bilance též růst cen kovů (zhoršení cca o 8 mld. Kč). Z teritoriálního 
hlediska se nadále zvyšovalo kladné saldo vůči EU, zhoršovalo se saldo vzájemné bilance 
s Ruskem a Čínou.  
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance           Faktory mzr. změny celkového salda za leden až červenec 06  
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Prognóza obchodní bilance předpokládá za rok 2006 dosažení přebytku ve výši 60 mld. Kč. 
Především vlivem přetrvávajících vysokých cen energetických surovin dojde v říjnu 
pravděpodobně ke snížení prognózovaného přebytku. Vlivem prudkého poklesu cen ropy na 
světových trzích v srpnu a na počátku září o více než 10 dolarů však bude tato korekce asi jen 
10 až 15 mld. Kč. Prognóza na rok 2007 bude silně závislá na cenách ropy a zemního plynu 
použitých v říjnové prognóze. 
 
Bilance služeb skončila v 1. pololetí 2006 mírným přebytkem 4,3 mld. Kč. Meziroční 
zhoršení salda o 6,3 mld. Kč bylo způsobeno především poklesem příjmů v rámci ostatních 
služeb (o 5,3 mld. Kč). Jednalo se především o výpadek vývozu služeb poskytovaných mezi 
podniky v rámci přímých investic (zvýšené vývozy v roce 2005 byly zřejmě jednorázové). 
V menší míře došlo k meziročnímu zhoršení salda bilance služeb vlivem snížení příjmů 
z letecké a železniční dopravy. Dosavadní vývoj bilance služeb bude mít negativní dopad na 
říjnovou prognózu a předpokládáme snížení očekávaného přebytku bilance služeb  
o cca 5 mld. Kč v roce 2006 a v obdobném rozsahu i v roce 2007. 
 
Deficit bilance výnosů  se ve sledovaném období meziročně prohloubil o 9 mld. Kč a dosáhl 
85,9 mld. Kč. Z této hodnoty deficitu však představoval cca 60 % jen evidenční odhad salda 
reinvestovaného zisku. Hlavní příčinou zhoršování salda bilance výnosů je nadále růst výnosů 
nerezidentů především z přímých zahraničních investic v ČR, a to jak v podobě dividend tak 
reinvestovaného zisku. Zhoršování salda je patrné též u náhrad zaměstnancům. Ve srovnání 
s prognózou na rok 2006 je dosavadní vývoj mírně příznivější. V této položce však docházelo 
v minulosti k významným revizím vedoucím ke zvýšení deficitu. 
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Bilance běžných převodů skončila v 1. pololetí 2006 deficitem ve výši 3,4 mld. Kč. Ve 
stejném období loňského roku byl dosažen přebytek 15,1 mld. Kč7. Dosavadní vývoj však 
přesto povede k revizi prognózy na rok 2006 i 2007,  prognózovaný mírný přebytek ve výši  
5 mld. Kč bude nahrazen stejným deficitem. Část této korekce však bude kompenzována 
zlepšením příjmů na kapitálovém účtu, neboť je patrné, že dochází oproti našim očekáváním 
k posunu ve struktuře čerpání zdrojů z EU ve prospěch kapitálového účtu. 
 
Kapitálový účet vytvořil v 1. pololetí přebytek ve výši 1,1 mld. Kč, což představuje 
meziroční zhoršení o 1,7 mld. Kč. Toto zhoršení je však jenom zdánlivé, způsobené jen 
evidenčním odpisem části závazků Irácké republiky vůči ČR. Po očištění o tento vliv je vývoj 
oproti předpokladům mírně příznivější (viz kompenzace horší bilance běžných převodů). 
 
Na finančním účtu platební bilance došlo v 1. pololetí 2006 k čistému přílivu prostředků ve 
výši 21,2 mld. Kč. Přebytek byl tvořen především přímými investicemi, v menší míře pak 
ostatními investicemi zejména obnoveným krátkodobým čerpáním úvěrových zdrojů ze 
zahraničí podnikovým sektorem. Přebytek finančního účtu byl snižován odlivem 
portfoliových investic, zejména nákupem zahraničních dluhových cenných papírů rezidenty. 
 
V 1. pololetí činilo kladné saldo  přímých investic 42,5 mld. Kč. Meziročně se jednalo o čisté 
snížení přílivu kapitálu v rozsahu téměř 125 mld. Kč. Příliv dosáhl hodnoty 62,5 mld. Kč 
z čehož 55,3 představoval odhad reinvestovaného zisku. Tento výsledek byl však ovlivněn jen 
účetním snížením základního kapitálu Transgasu v rozsahu 11,5 mld. Kč. Meziročně  poklesl 
příliv přímých zahraničních investic o více než 100 mld. Kč. Příčinou tohoto rozdílu jsou 
významné prodeje majetku do rukou nerezidentů uskutečněné v 1. pololetí loňského roku 
(Telecom, Unipetrol, Nova). Na straně odlivu byl patrný růst zájmu rezidentů o přímé 
investice v zahraničí (20,0 mld. Kč oproti 2,2 mld. Kč ve stejném období předcházejícího 
roku). Meziroční růst byl ovlivněn především zahraničními akvizicemi (ČEZ) a nárůstem 
odhadu reinvestovaného zisku. Dosavadní vývoj je v souladu s prognózou a ani signály 
z finančních trhů zatím nenaznačují významnější rizika prognózy v letošním a příštím roce.  
  
Čistý odliv portfoliových investic dosáhl v 1. pololetí 40,8 mld. Kč a meziročně se prakticky 
zdvojnásobil. Hlavní příčinou meziročního výrazného zvýšení čistého odlivu kapitálu bylo  
snížení objemu emise vládních dluhopisů na zahraničních trzích (z 30 na 6 mld. Kč). Ve 
směru zmírnění odlivu působilo faktické zastavení poklesu držby tuzemských akcií ze strany 
nerezidentů, které bylo patrné v loňském roce. Přes prohloubení záporného úrokového 
diferenciálu se čistý odliv dluhového kapitálu do zahraničí (po očištění o vliv vládních 
cizoměnových dluhopisů) zvýšil jen nevýznamně o cca 4 mld. Kč. Dosavadní vývoj je 
v zásadě v souladu s prognózou8.  
 
Bilance ostatních investic vytvořila přebytek ve výši 18,9 mld. Kč, což představovalo 
meziroční zlepšení o více než 70 mld. Kč. Tento vývoj je důsledkem méně příznivého 
meziročního vývoje běžného účtu zejména ve 2. čtvrtletí. Zatímco v loňském roce bankovní 
sektor zvyšoval svá aktiva, především krátkodobá (částečně vliv zajištění vládních dluhopisů), 
                                                 
 
7  Z toho ovšem 12,6 mld. Kč představovala jednorázová náhrada ČSOB Slovenskou republikou za škody 

vzniklé při dělení ČSFR. 
8   Pro rok 2007 by mohlo dojít oproti dosavadním předpokladům ke snížení prognózovaného deficitu vzhledem 

k oznámení Ministerstva financí, že v případě příznivých podmínek opět vydá obligace v zahraničí. Bližší 
informace o rozsahu a případném kurzovém zajištění však nejsou zatím dispozici. Podle vyjádření ministra 
financí má vláda  dále zájem prodat na burze 16 % akcií ČEZu, což aktuálně představuje cca 77 mld. Kč. Lze 
tedy očekávat příliv kapitálu ze zahraničí až 50 mld. Kč. 
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v letošním prvním pololetí se čistý růst aktiv bank prakticky zastavil. Očekáváme, že ve 
druhém pololetí bude bankovní sektor v důsledku vývoje platební bilance nucen mírně zvýšit 
své závazky vůči zahraničí. Vládní sektor meziročně snížil čisté čerpání úvěrů ze zahraničí 
téměř na polovinu (8,9 mld. Kč) skutečnosti stejného období roku 2005, zejména vlivem 
výrazného meziročního poklesu čerpání úvěrů ze zahraničí. Je pravděpodobné, že skutečné 
čisté čerpání zdrojů vládním sektorem v letošním roce bude nižší než dosud prognózované  
(o cca 5 mld. Kč)9. Na rozdíl od vlády byl u podnikatelského sektoru patrný růst zájmu  
o čerpání krátkodobých, zřejmě dodavatelských úvěrů, ze zahraničí (především ve druhém 
čtvrtletí). Čisté čerpání úvěrů podnikatelským sektorem činilo v prvním pololetí 17 mld. Kč. 
Prognóza očekávala čisté čerpání úvěrů podnikatelským sektorem za celý rok 2006 jen ve 
výši 10 mld. Kč. V souvislosti s opětovným přehodnocením prognózy běžného účtu na rok 
2006 (a zejména v důsledku výrazného růstu cen ropy a plynu v letošním roce) očekáváme, že 
výrazně vzroste potřeba dodatečných zdrojů na úrovni podnikového sektoru oproti původním 
očekáváním (zřejmě v podobě růstu obchodních úvěrů). Prognózu čistého čerpání zdrojů 
podnikovým sektorem v říjnu pravděpodobně výrazně zvýšíme (o 20 až 25 mld. Kč), zřejmě  
i na  rok 2007.  
 
V důsledku vývoje běžného účtu, zřejmě dočasně, pominuly fundamentální důvody (převis 
nabídky deviz nad poptávkou) pro apreciaci koruny. V příštím roce se však může situace na 
trhu výrazně změnit vlivem vládních aktivit směřujících k financování fiskálního deficitu ze 
zahraničních zdrojů (až o 100 mld. Kč). 
 
Předběžné údaje o vývoji platební bilance za červenec potvrzují prakticky plně hodnocení za 
1. pololetí. Výrazný deficit běžného účtu -23,4 mld. Kč je v rozhodující míře ovlivněn 
sezónním vývojem obchodní bilance a výplatou dividend. Deficit v podstatě odpovídá 
výnosům nerezidentů z přímých investic, ostatní položky se pohybují v blízkosti nuly.  
U obchodní bilance (-1,2 mld. Kč) je patrné již třetí měsíc velmi mírné meziroční zhoršení. 
Na finančním účtu +29,5 mld. Kč (vč. změny rezerv) je kromě standardního vývoje přímých  
a portfoliových investic patrná zvýšená úloha dluhového financování. Potvrzuje se vyšší 
čerpání zdrojů podnikovým sektorem (+4,3 mld. Kč). Rozhodující úlohu ve financování 
červencového deficitu však hrály banky (+19,6 mld. Kč). 
 
 
 
4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
4.1 Spotřebitelské ceny 
 

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

Index spotřebitelských cen -0,1 0,2 2,9 3,1
Regulované ceny  srpen 2006 0,0 0,2 9,9 9,8
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. -0,01 -0,18 0,44 0,21
Čistá inflace -0,1 0,4 0,5 1,1
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0,7 0,2 -0,2 1,3
Korigovaná inflace bez PH 0,3 0,5 0,6 0,7
Ceny pohonných hmot - čisté -1,5 0,7 4,1 6,0  
 
                                                 
 
9   V příštím roce však výpadek neočekáváme. Rozhodnutí odstupující vlády o čerpání úvěru od EIB na prevenci 

povodní ve výši 9 mld. Kč (pokud bude akceptováno i novou vládou) by naopak mohlo vést ke zvýšení 
přílivu zdrojů pro vládu ze zahraničí v roce 2007 oproti prognóze. Také se hovoří o nové půjčce od EIB na 
financování výstavby dálnic (části nehrazené z fondu EU) ve výši až 25 mld. Kč. 
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Spotřebitelské ceny v červenci 2006 zaznamenaly meziměsíční růst 0,2 %. Největší dopad do 
meziměsíční inflace měla korigovaná inflace bez pohonných hmot tradičně ovlivněná 
vysokým sezónním růstem cen rekreací. Regulované ceny stagnovaly. Primární dopady změn 
daní do inflace byly v srpnu -0,18 p.b z titulu snížení sazby DPH na kávu, čaj a cukrovinky. 
Zvýšení spotřebních daní u cigaret platné od 1. dubna 2006 se zatím stále v cenách cigaret 
obsažených ve spotřebním koši neprojevilo. Ceny potravin vzrostly jen mírně, když byl 
sezónní pokles cen brambor, zeleniny a ovoce převážen doznívajícím růstem cen 
pekárenských výrobků. Ceny neobchodovatelných ostatních položek vzrostly o 0,9 % (růst 
cen rekreací), ceny ostatních obchodovatelných položek bez PH poklesly o 0,3 %. 
 
V mzr. pohledu ovlivňuje celkovou inflaci do značné míry i nadále vysoký růst cen energií  
a dalších položek v rámci regulovaných cen, zpomalující mzr. růst cen pohonných hmot  
a postupné zrychlování inflace cen potravin.  
  
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 

-5,0
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0

11,0
13,0

 1/01 5 9  1/02 5 9 1/03 5 9 1/04 5 9 1/05 5 9 1/06 5

Obchodovatelné-potraviny, nápoje, tabák
Obchodovatelné-ostatní bez PH
Neobchodovatelné-regulované
Neobchodovatelné-ostatní

 
 
Meziroční změny dalších segmentů inflace v % a dopad změn nepřímých daní v p.b.  
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POZN.:   Stálé váhy ve spotřebním koši: ceny pohonných hmot 3,05 %, regulované ceny energií 8,48 %, regulované ceny bez 

energií 8,73 %.  
 
Rizika (změny) predikce ze 7. SZ 2006 
 
U regulovaných cen se predikce naplnila a skutečný vývoj tedy neimplikuje dopady do 
predikce inflace v tomto segmentu. Objevily se však nové informace z ERÚ vedoucí ke 
změně predikce. Od 1. 10. 2006 bude snížena cena zemního plynu pro domácnosti o 5,5 % 
(již rozhodnuto) a nižší ceny by měly být zachovány i v 1. čtvrtletí roku 2007 (odhad ERÚ,  
v 7. SZ jsme předpokládali růst cen zemního plynu v 1. čtvrtletí 2,0 %).  Od 1. 1. 2007 by 
měla být zvýšena cena elektřiny o 5,6 % (předběžný odhad na základě informací z tisku, 
v predikci ze 7. SZ bylo 4,0 %). Na základě těchto informací je aktualizovaná predikce 
meziročního růstu regulovaných cen ke konci roku 2006 5,1 % s dopadem cca 1,1 p.b. do 
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inflace (v 7. SZ to bylo 6 % s dopadem do inflace cca 1,3 p.b.), odhad jejich meziročního 
růstu ke konci roku 2007 se změnil jen minimálně a po zaokrouhlení zůstává na hodnotě  
4,3 % s dopadem cca 1,0 p.b. do inflace stejně jako v 7. SZ (kompenzuje se snížení predikce 
růstu cen zemního plynu a zvýšení predikce růstu cen elektřiny).   
 
V oblasti dopadů změn nepřímých daní jsme od července očekávali postupné promítání 
dopadů zvýšení spotřebních daní u cigaret. Ke změně cen cigaret obsažených ve spotřebním 
koši však zatím nedošlo, a proto je nutné počítat s ještě větším časovým zpožděním. Nový 
předpoklad je, že první dopady se objeví ve 4. čtvrtletí tohoto roku. Tento posun v odhadu 
dopadů letošních změn daní přispívá k poloze příslušného bodu v simulaci v GRIPu  
v proinflačním směru. Od 1. 1. 2007 vstoupí v souladu s předpokladem 7. SZ v platnost další 
zvýšení spotřebních daní u cigaret. Červencová prognóza předpokládala, že zvýšení 
spotřebních daní z obou kroků se v cenách cigaret postupně projeví v plné výši (s celkovým 
příspěvkem +1,4 p.b. do inflace). Nelze ovšem vyloučit, že skutečný dopad může být nižší 
než očekávaný, z čehož mohou plynout protiinflační rizika stávající prognózy.  
 
Odchylka v predikci cen pohonných hmot měla jen malé dopady do inflace (skutečný mzr. 
růst v srpnu byl o cca 2 p.b. vyšší). Aktuálně je ale výhled cen ropy benzínů ARA na celém 
horizontu prognózy nižší. Kurz koruny vůči dolaru je mírně slabší, než očekávala 7. SZ, 
výhled kurzu USD/EUR se však téměř neliší od prognózy ze 7. SZ. Proto by nová predikce 
znamenala posun protiinflačním směrem. V září očekáváme mzm. pokles cen pohonných 
hmot. Z týdenních šetření cen pohonných hmot plyne, že by to měl být pokles okolo 2,8 %. 
 
Predikce růstu cen potravin se nenaplnila. Důvodem bylo jednak vyšší než očekávané 
skokové zvýšení cen pekárenských výrobků s velkým dopadem do cen potravin a dále 
podstatně menší poklesy cen ovoce, než je v létě obvyklé. To tedy signalizuje proinflační 
rizika prognózy. Ta je ovšem nutno vnímat s vědomím skutečnosti, že růst cen pekárenských 
výrobků by podle dostupných informací měl být jednorázový a ceny ovoce jsou v posledních 
obdobích velmi volatilní. V posledních čtyřech týdenních šetřeních byl zaznamenán velmi 
volatilní vývoj cen, a proto z nich nelze získat robustní informaci o vývoji cen potravin v září. 
V 7. SZ je prognózován na září mzm. růst cen potravin ve výši 0,3 %. Poslední týdenní šetření 
tento odhad výrazně nezpochybňují, i když lze čekat spíše mírně vyšší mzm. růst.  
 
Skutečná meziroční korigovaná inflace bez PH byla v srpnu téměř zcela ve shodě s naší 
predikcí (drobné chyby v predikcích na červenec a srpen se víceméně vykompenzovaly). 
Z nových údajů o indikátorech inflace však mohou plynout mírná proinflační rizika.10 Tímto 
směrem působí nižší míra nezaměstnanosti, rychlejší růst mezd a částečně též vyšší spotřeba 
domácností. Totéž lze říci o nákladových faktorech. Oproti predikci rostou mírně rychleji 
dovozní ceny i ceny průmyslových výrobců.  
 
Skutečná celková mzr. spotřebitelská inflace byla v srpnu o 0,2 p.b. vyšší, než předpokládala 
predikce. Tato odchylka byla způsobena především vývojem cen potravin, kde nelze vyloučit 
pokračování tohoto vývoje. Mírně odlišný profil je nutno očekávat také v případě nejbližšího 
vývoje regulovaných cen. Protiinflační rizika vidíme v delším horizontu u dopadů změn 
nepřímých daní do inflace. Rizika predikce korigované inflace bez PH jsou pak mírně 
proinflační.  
 
                                                 
 
10   Nový údaj o růstu HDP ve 2.Q 2006, který posunul odhad počáteční podmínky mírně dezinflačním směrem, 

tak lehce kontrastuje se zde uvedeným hodnocením ostatních inflačních faktorů.  
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2  Ostatní cenové okruhy 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/ 

predikce 
Skutečnost 
za 2. čtvrtletí 2006 

Skutečnost 
 

Ceny průmyslových výrobců 8/2006 1,7 1) 1,3 2,7 
Ceny zemědělských výrobců 8/2006 10,1 1) 4,6 2,4 
Dovozní ceny  7/2006 -1,01) 1,3 0,4 

1) Predikce průměrné hodnoty za 3. čtvrtletí ze 7. SZ 2006. 
 
Hladina dovozních cen za červenec a ceny průmyslových výrobců v červenci a srpnu 
byly vyšší oproti prognóze ze 7. SZ. Částečně byl tento rozdíl zapříčiněn vývojem cen 
neenergetických surovin a polotovarů z kovů. Tyto suroviny však nemají na rozdíl od 
vývoje cen ropy bezprostřední dopad na vývoj spotřebitelských cen. Meziroční růst cen 
zemědělských výrobců v červenci i srpnu neočekávaně výrazně poklesl oproti závěru 
předchozího čtvrtletí. V pozadí tohoto vývoje byl především prudký pokles cen  
u komodit s volatilními cenami, které na počátku letošního roku meziroční růst cen 
zemědělských výrobců naopak výrazně urychlovaly. 
 
Dovozní ceny se v meziročním srovnání v červenci zvýšily o 0,4 % (v červnu o 1,0 %) a byly 
nejvíce ovlivněny růstem cen nerostných paliv o 11,4 %. Zvýšily se i ceny polotovarů  
o 4,6 % (hlavně neželezných kovů) a potravin o 0,9 % (především zeleniny a ovoce). Ceny 
ostatních skupin klesly – z významnějších skupin pak nejvíce ceny ostatních surovin o 9,9 % 
(zejména rud kovů a šrotu) a hotových výrobků o 5,8 % (hlavně oděvních výrobků). Ceny 
strojů a dopravních prostředků se snížily o 3,1 % (především zařízení k telekomunikaci  
a záznamu zvuku). 
 
Aktuálně se snižující trend meziročního růstu dovozních cen oproti vývoji  
ve 2. čtvrtletí letošního roku odpovídá prognóze ze 7. SZ, avšak je oproti ní na mírně vyšších 
hodnotách. Tento rozdíl jde na vrub více proinflačního vývoje cen nerostných paliv i ostatních 
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surovin, zatímco dovozní ceny bez potravin a energií jsou oproti prognóze ze 7. SZ naopak 
nižší. 
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. %) 

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

 7/05 8 9 10 11 12  1/06 2 3 4 5 6 7

Potraviny a živá zvířata
Suroviny a polotovary
Dovozní ceny bez energií, surovin, polotovarů a potravin
Nerostná paliva, maziva a příb
DOVOZ CELKEM

 
 

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,7 %. Je to doposud nejvyšší růst od července 
2005. Jedním z důvodů zrychlení růstu PPI v srpnu bylo zvýšení cen v odvětví základních 
kovů, hutních a kovodělných výrobků na 2,4 % (z 0,5 % v červenci). Zrychlil se také růst cen 
v odvětví chemických výrobků a vláken na 8,0 %. U cen potravinářských výrobků, nápojů  
a tabákových výrobků  se jejich pokles zmírnil na 0,7 % (z 1,2 % v červenci). Naopak 
pomaleji rostly ceny v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků, zvýšily se celkem  
o 11,2 % (v červenci o 14,4 %). Ceny v odvětví elektřiny, plynu a vody byly v srpnu vyšší 
stejně jako v červenci o 7,9 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových seskupení se 
nejvíce zvýšily ceny energií o 7,3 %11. Naopak se snížily jen ceny zboží dlouhodobé spotřeby 
o 0,1 %. 
 
Růst cen průmyslových výrobců v červenci a srpnu byl ve srovnání s aktuální prognózou 
ČNB na 3. čtvrtletí mírně vyšší (o cca 0,7 p.b., resp. 1,0 p.b.), na čemž se podílely v největší 
míře vyšší ceny kovů a výrobků z nich, a dále vyšší než očekávaný růst cen v odvětví 
zpracování ropy. 
 

                                                 
 
11   Při porovnání vývoje cen energií v rámci indexu cen průmyslových výrobců v ČR s vývojem v EU15, resp. 

v SRN vyplývá, že v období let 1995 – 2006 (za které jsou k dispozici srovnatelná data) není mezi cenovým 
růstem ve srovnávaných zemích výrazný rozdíl. Průměrný růst energií v ČR je za toto období 5,1 %, v EU15 
5,0 % a v SRN 4,0 %. V období let 2000 – 2006 je dokonce průměrný cenový růst energií v EU15 (9,0 %)  
a v SRN (7,8 %) vyšší než v ČR (5,5%). Tento rozdíl je dán především výrazným růstem cen elektřiny 
v zemích EU15 i v SRN v roce 2005, kdy dynamika cenového růstu energií byla v tomto roce přibližně 
trojnásobná oproti ČR. Z těchto údajů vyplývá, že přes aktuální rychlejší růst cen energií v ČR v loňském  
i letošním roce se dlouhodobě rozdíl cenových hladin cen energií v ČR vůči EU15 i SRN takřka vůbec  
nemění.  
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Ceny průmyslových výrobců (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. mzr. v %) 
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Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 2,4 % (v červenci o 1,4 %). Ceny 
rostlinných výrobků vzrostly o 15,4 % v důsledku výrazně vyšších cen brambor o 87,0 %. 
Dále byly vyšší ceny ovoce o 22,3 %, olejnin o 20,4 %, obilovin o 9,9 % a zeleniny o 4,6 %. 
Ceny živočišných výrobků klesly o 3,2 %, přičemž byly nižší ceny drůbeže o 7,8 %, vajec  
o 7,7 % a mléka o 6,3 %.  
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Ceny zemědělských výrobců (mzr.) Predikce  z  7. SZ  2006

 
 
 

Rozdíl mezi prognózou ze 7. SZ a skutečností je zapříčiněn ve velké míře velmi volatilními 
cenami ovoce a zejména zeleniny, kde po předchozích výrazných růstech cen došlo v červenci 
a srpnu naopak k prudkému poklesu cen. Z tohoto důvodu nelze chybu v prognóze 
dosavadního vývoje CZV z hlediska dopadů do vývoje cen potravin přeceňovat.  
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5  Peníze a úvěry 
 
Peníze 
 
Meziroční růst peněžní zásoby se v červenci 
zvýšil o 0,2 p.b. na 8,6 %. Růst M2 dosahuje 
od počátku roku hodnot okolo 8 – 9 %, což 
odpovídá vývoji nominálního HDP. Roční 
míra růstu M2, upravená o kurzové a ostatní 
netransakční vlivy, vzrostla o 0,3 p.b. na  
9,3 %.  
 
Z hlediska složek peněžního agregátu M2 
přispíval ke zrychlení jeho dynamiky  
peněžní agregát M1. Meziroční přírůstek M1 
se v červenci zvýšil o 3,6 p.b. na 17,3 %. 
Rostly jednodenní vklady, částečně i vlivem 
přesunu z vkladů s dohodnutou splatností  
u nefinančních podniků. Růst poptávky  
ekonomických subjektů po oběživu se 
naopak mírně zpomalil. Kvazi-peníze 
v červenci meziročně poklesly o 1 % 
v důsledku snížení vkladů s dohodnutou 
splatností. Růst vkladů s výpovědní lhůtou 
se dále zvýšil, přičemž postupné urychlování 
jeho dynamiky souvisí s výhodnějším 
úročením ve srovnání s ostatními 
vkladovými produkty. Podíl M1 na M2 
dosáhl vlivem nízké hladiny úrokových 
sazeb 56,8 %. 
 
 
Z hlediska sektorové struktury vkladů peněžního agregátu M2 se v červenci na jeho 
urychlení podílely vklady nefinančních podniků i domácností. Meziroční přírůstek vkladů se 
zvýšil u domácností o 0,4 p.b. na 7,5 % a u podniků o 2,3 p.b. na 13,2 %. Jednodenní vklady 
rostly u obou uvedených sektorů a vklady s výpovědní lhůtou (zejména do tří měsíců)  
u domácností. Z hlediska měnové struktury podíl vkladů v cizí měně na celkových vkladech 
přetrvával v červenci na poměrně nízké úrovni 10,3 % (z toho na nefinanční podniky 
připadalo 6,3 %, na domácnosti 3,7 % a na finanční instituce 0,2 %). Ze dvou třetin byl tvořen 
vklady v eurech; jejich podíl se v posledních letech postupně zvyšuje. Meziroční přírůstek 
cizoměnových vkladů nefinančních podniků, který se v prvních pěti měsících letošního roku 
urychloval, následně v červnu a červenci zpomalil (v samotném červenci o 3,2 p.b. na  
18,4 %). Uvedený vývoj může souviset s mírným meziročním poklesem bilance zahraničního 
obchodu. Růst cizoměnových vkladů podniků však zůstává i přes zpomalení relativně vysoký 
a může být do jisté míry ovlivňován i nejistotami ohledně vývoje devizového kurzu.  

Peněžní agregáty (mzr. v %)
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Struktura peněžních agregátů
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IV/05 I/06  II/06  6/06  7/06

Podíl 
absolutních 

stavů na M2 v % 
7/06

M1 11,1 13,4 14,6 13,7 17,3 56,8
   Oběživo 10,3 10,0 10,4 10,6 10,3 13,5
   Jednodenní vklady 11,4 14,5 16,1 14,7 19,6 43,3
M2-M1 (kvazi-peníze) 1,7 3,7 1,5 2,5 -1,0 43,2
   Vklady s dohodnutou splatností -1,2 -0,2 -3,2 -2,4 -6,8 31,3
   Vklady s výpovědní lhůtou 11,5 12,7 15,1 16,6 17,1 11,2
   Repo operace 11,6 123,0 66,5 80,3 51,7 0,7
M2 6,6 8,8 8,4 8,4 8,6 100,0
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Zrychlení roční míry růstu peněžního agregátu M2, upraveného o kurzové a ostatní 
netransakční vlivy, bylo v červenci z hlediska protipoložek podporováno zvýšením roční 
míry růstu úvěrů poskytnutých podnikům  
a domácnostem (o 1,2 p.b. na 22,7 %).  
Záporná roční míra růstu čistého úvěru vládě 
dále poklesla o 7,7 p.b. na -15,5 %, a to 
zejména vlivem poklesu vkladů centrální 
vlády. Jejich postupné snižování, 
zaznamenané v letošním roce, souvisí 
s deficitním hospodařením státního rozpočtu 
v období leden až červenec 2006 a s jeho 
meziročním zhoršením. Čistá zahraniční 
aktiva pokračovala ve zpomalování 
dynamiky pozorovaném od konce loňského 
roku a v červenci poprvé od počátku roku 
2004 meziročně poklesla o 1,2 %. 
Projevoval se zde nárůst vkladů a úvěrů 
přijatých od nerezidentských MFI. Význam 
jednotlivých protipoložek v růstu peněžní 
zásoby je vyjádřen prostřednictvím ročních toků ve výše uvedeném grafu.   
 
 
Úvěry 
 
Růst úvěrů podnikům a domácnostem se 
v červenci meziročně zvýšil o 1,2 p.b. na 
21,7 % (neupraveno o kurzové a ostatní 
netransakční vlivy). Úvěry domácnostem 
nadále přispívají k růstu celkových úvěrů 
více než polovinou, příspěvky úvěrů 
podnikům však v posledních měsících 
rostou rychleji. Podíl úvěrů na HDP se ve 
2.Q 2006 dále zvýšil (o 1,3 p.b. na 37,3 %). 
Z hlediska mezinárodního srovnání se 
pohybuje mírně nad úrovní průměru zemí 
střední a východní Evropy (kde činí zhruba 
32 %) a hluboko pod průměrem eurozóny 
(kde dosahuje 106 %). Z hlediska měnové 
struktury podíl úvěrů v cizí měně na 
celkových úvěrech se v červenci mírně snížil na 10,1 % (z toho na nefinanční podniky 
připadalo 9,1 %, na domácnosti 0,1 % a na finanční instituce 0,9 %). Z 89,5 % šlo o úvěry 
v eurech. Zadluženost ekonomických sektorů v cizí měně je vlivem záporného diferenciálu 
korunových úrokových sazeb vůči eurovým nadále relativně nízká.   
 
Růst úvěrů nefinančním podnikům se v červenci meziročně zvýšil o 1,7 p.b. na 18,3 %. 
Zrychlení nastalo u úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let (na 20 %). Mírně se urychlila 
dynamika krátkodobých úvěrů (na 10,6 %). Růst dlouhodobých úvěrů zhruba přetrvával ve 
výši 26,6 %. Tento vývoj potvrzuje předpoklad o očekávaném vyšším růstu fixních investic 
v letošním roce. Z hlediska odvětvové struktury se na vyšší dynamice úvěrů nefinančním 
podnikům podílely zejména úvěry do odvětví zpracovatelského průmyslu, výstavby  

Protipoložky peněžního agregátu M2
(roční toky v mld. Kč, upraveno o kurzové a 
ostatní netransakční vlivy)

Poznámka: M2 = 1+ 2 + 3 - 4. 
Ostatní čisté položky jsou zobrazeny se záporným znaménkem, 
protože se jedná o pasiva konsolidované bilance MFI.
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a stavebnictví a do odvětví obchodu, prodeje, údržby a oprav. Příspěvek úvěrů do odvětví 
pronájmu strojů a zařízení se v červenci mírně snížil, nadále však dosahoval poměrně vysoké 
úrovně. Čistý roční tok zahraničních úvěrů se v červenci podle předběžných údajů měsíční 
platební bilance oproti červnu nezměnil. Ve 2.Q 2006 se podle definitivních údajů čtvrtletní 
platební bilance zrychlil vlivem vyššího čerpání dodavatelských a finančních úvěrů. Čistý 
roční tok zahraničních úvěrů však nadále dosahuje pouze zhruba jedné třetiny čistého ročního 
toku domácích úvěrů. 
 
Meziroční růst úvěrů domácnostem se 
v červenci zvýšil o 0,4 p.b. na 32,4 %. 
Nepatrně se urychlila dynamika úvěrů na 
bydlení (o 0,1 p.b. na 34 %), spotřebitelských 
úvěrů (o 0,5 p.b. na 28,3 %) i ostatních úvěrů 
(o 1,7 p.b. na 30,5 %). Úvěry na bydlení jsou 
nadále nejrychleji rostoucí složkou a mají 
hlavní podíl na růstu úvěrů domácnostem.  
Z toho příspěvek hypotečních úvěrů činí 
zhruba dvě třetiny. Meziroční dynamika úvěrů 
na bydlení se však od poloviny loňského roku 
nepatrně zpomalila12. V jejich struktuře méně 
rostly zejména úvěry ze stavebního spoření,  
i když zpomalení bylo zaznamenáno ve  
2.Q 2006 a v červenci i u hypotečních úvěrů. 
Dynamika úvěrů na bydlení je i přesto vysoká. 
Je ovlivňována příznivou úrovní úrokových 
sazeb a nabídkou úvěrů od MFI. Poptávka 
domácností po úvěrech na bydlení je  
v současnosti pravděpodobně podporována 
očekávaným zvýšením sazby DPH na stavební 
práce související s bydlením (z 5 na 19 %) od 
roku 2008.  
 
Z hlediska struktury zadlužení domácností 
připadá významný podíl (cca 82 %) na úvěry 
se splatností nad 5 let. Od loňského roku se 
významně zrychluje dynamika úvěrů s fixací 
úrokové sazby do 1 roku včetně, čímž se obecně zvyšuje budoucí citlivost bilancí domácností 
na případné změny úrokové sazby. Poměr zadluženosti domácností k HDP se ve 2.Q 2006 
dále zvýšil oproti 1.Q o 0,9 p.b. na 18,5 % (z toho u úvěrů od MFI o 0,8 p.b. na 15,2 %; 
zbytek připadá na úvěry od ostatních finančních zprostředkovatelů, tj. splátkových prodejců  
a společností finančního leasingu)13. Uvedený podíl činí v eurozóně 58,5 %.   
                                                 
 
12  Graf „Úvěry domácnostem“ naznačuje, že v posledních dvou letech dochází k poklesu dynamiky úvěrů na 

bydlení oproti roku 2003 a počátku roku 2004. Výraznější nárůst meziroční dynamiky těchto úvěrů v roce 
2003 a na počátku roku 2004 však souvisel zejména s očekáváním vyššího růstu cen nemovitostí po vstupu 
ČR do EU. To se v uvedeném období projevilo ve zvýšené poptávce domácností po rezidenčních 
nemovitostech financované prostřednictvím úvěrů.  

13  Absolutní objem úvěrů poskytnutých domácnostem od MFI dosáhl 479,4 mld. Kč (červenec 2006) a úvěrů od 
společností ostatního úvěrování a finančního leasingu 101,2 mld. Kč (červen 2006). 
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Celková úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem v červenci 
přetrvávala na úrovni 5,5 %, i když sazby finančního trhu mírně rostly. Spread mezi celkovou 
sazbou z nových úvěrů a sazbou 1R PRIBOR, od které je odvozována převážná většina sazeb 
z nových úvěrů, poklesl o 0,2 p.b. na 2,7 p.b. Vývoj sazeb z nových úvěrů v členění podle 
splatnosti byl rozdílný. Krátkodobé úrokové sazby (tj. s fixací do 1 roku včetně) se zvyšovaly 
u kontokorentních úvěrů, spotřebitelských úvěrů a u úvěrů nefinančním podnikům s objemem 
do 30 mil. Kč. Zvyšování dlouhodobých úrokových sazeb bylo zaznamenáno především  
u úvěrů nefinančním podnikům s fixací nad 5 let. Krátkodobá a dlouhodobá sazba z úvěrů na 
bydlení se prakticky nezměnily, za posledních dvanáct měsíců se zvýšily zejména sazby  
s fixací od 1 roku do 5 let a od 5 let. Ve stagnaci celkové úrokové sazby z nových úvěrů se 
projevilo snížení váhy nových úvěrů domácnostem o 0,5 p.b. na 23,7 % a pokles celkové 
sazby z úvěrů nefinančním podnikům vlivem snížení sazby z kontokorentních úvěrů. 
 
Z hlediska typů úvěrových produktů poskytnutých jednotlivým ekonomickým sektorům 
úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se v červenci snížila o 0,2 p.b. na 3,8 % (z toho 
sazba z kontokorentních úvěrů činila 4,2 %, z nových úvěrů do 30 mil. Kč 4,5 % a nad  
30 mil. Kč 3,1 %). Obdobné sazby v eurozóně se v červenci dále převážně zvyšovaly, čímž 
došlo k prohloubení jejich rozdílu oproti sazbám v ČR (sazba u kontokorentních úvěrů činila 
5,5 %, u úvěrů do 1 mil EUR 4,4 – 5 % a u úvěrů nad 1 mil. EUR 3,8 – 4,4 % v závislosti na 
fixaci sazby). Sazba z nových úvěrů domácnostem v červenci naopak vzrostla o 0,8 p.b. na  
11 % (z toho sazba z kontokorentních úvěrů činila 15,9 %, z nových spotřebitelských úvěrů 
12,7 %, z nových úvěrů na bydlení 4,4 %). V růstu sazby z nových úvěrů domácnostem se 
projevilo zvýšení příspěvku kontokorentních úvěrů s poměrně vysokou sazbou. Úrokové 
sazby z úvěrů domácnostem byly v ČR nadále převážně vyšší oproti eurozóně, a to i přes další 
mírné zvýšení sazeb z úvěrů na bydlení v eurozóně. Sazby zde činí u kontokorentních úvěrů 
9,9 %, u spotřebitelských úvěrů 6 – 8 % a u úvěrů na bydlení 4 – 4,5 % v závislosti na fixaci 
sazby. Nejvyšší rozdíly přetrvávají pravděpodobně vlivem vyšší rizikové přirážky u úvěrů na 
spotřebu. 
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 
1  Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Vývoj úrokových sazeb během srpna byl různorodý v závislosti na době splatnosti. 
Stagnovaly pouze sazby s nejkratšími splatnostmi, ostatní sazby mírně klesaly. Pokles se 
zastavil na počátku září, kdy byly zveřejněny údaje o srpnové inflaci a růstu HDP za  
2.Q 2006. Tyto údaje spolu s mírným oslabením koruny a obavami z vývoje veřejných financí 
podpořily růst sazeb. Účastníci trhu opět začali spekulovat o dalším zvyšování úrokových 
sazeb ČNB (mj. i po rozhovoru viceguvernéra M. Singera pro Reuters, 14.9.). Někteří 
analytici tento krok očekávají již na konci září, do kontraktů FRA je promítnuto zvýšení 
úrokových sazeb o 0,5 p.b. do konce roku 2006. Tržní trajektorie 3M sazeb se v posledních 
týdnech významně přiblížila trajektorii sazeb konzistentní s aktuální prognózou, nyní se obě 
trajektorie pohybují zhruba na stejné úrovni.  
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon: průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za 3.Q 2006 (do 20.9.) činil +0,4 p.b. Aktuální prognóza předpokládá spread 
+0,2 p.b. 3M PRIBOR se v dosavadním průběhu 3.Q 2006 pohyboval mírně pod úrovní 
předpokládanou základním scénářem prognózy, zatímco 1R PRIBOR byl v průměru naopak 
nepatrně výše.  
 
V dalších primárních aukcích státních dluhopisů se splatností 5R a 15R (6.9. a 13.9.) byly 
prodány dluhopisy za 5,1 a 5,4 mld. Kč. Průměrné výnosy dosáhly 3,52 % a 4,21 %. MF 
zveřejnilo emisní kalendář státních dluhopisů na 4.Q 2006. Z něj vyplývá, že MF plánuje 
emitovat dluhopisy za 44 mld. Kč, celkem za celý rok 2006 pak 143 mld. Kč (oproti původně 
plánované emisi 150 mld. Kč). Trh dluhopisů je v současné době pod vlivem negativních 
faktorů; patří k nim přetrvávající politická nejistota, obavy z vývoje veřejných financí, 
varování agentury Standard & Poor‘s ohledně možného snížení výhledu ratingu ČR  
a možnost razantnějšího zvyšování sazeb v eurozóně.  
 
Klientské úrokové sazby již několik měsíců zhruba stagnují. Průměrná sazba z nově 
poskytnutých úvěrů v červenci činila 5,5 %, sazba z termínovaných vkladů 1,7 %. Klientské 
úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post i ex ante dosahují  
2,6 % (viz příloha č. 3). 
 
Průměrná hodnota úrokového 
diferenciálu (1R PRIBOR – 1R 
Euribor) v dosavadním průběhu  
3.Q 2006 dosahuje -0,8 p.b., což  je 
téměř v souladu s prognózou. 
Aktuální hodnoty (k 20.9.) obou 
sazeb se pohybují na mírně vyšší 
úrovni oproti prognóze. 
 
 
 
 
 
 

Vývoj 1R PRIBORu a 1R Euriboru 
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2  Devizový kurz 
 
Koruna ve druhé polovině srpna a zejména na počátku září oslabila z hodnot cca 28,0 až na 
28,5 CZK/EUR na počátku druhé zářijové dekády, poté se však vrátila na 28,4 CZK/EUR. 
Průměrná hodnota kurzu za dosavadní průběh čtvrtletí (28,3 CZK/EUR) se výrazně 
neodchyluje od předpokladu referenčního scénáře pro 7. SZ (28,40 CZK/EUR). 
 

Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
28

29

30

31

32

4/0
5

5/0
5

6/0
5

7/0
5

8/0
5

9/0
5

10
/05

11
/05

12
/05 1/0

6
2/0

6
3/0

6
4/0

6
5/0

6
6/0

6
7/0

6
8/0

6
9/0

6
10

/06
11

/06
12

/06

Predikce z 7. SZ

CZK/EUR

  
 
K zastavení apreciačního trendu a následné mírné korekci mohlo z fundamentálního pohledu 
přispět několik faktorů. Jedná se především o růst poptávky po devizách spojený 
s nadcházejícím vyplácením dividend do zahraničí (například dividenda společnosti 
Telefonica se očekává ve výši kolem 10 mld. Kč), navíc v kombinaci s vývojem obchodní 
bilance, kde došlo zejména vlivem vývoje cen surovin na světových trzích k zastavení trendu 
zlepšování salda obchodní bilance.  
 
Ke změně náhledu investorů na českou korunu přispěla přetrvávající politická nestabilita 
doprovázená informacemi o vývoji státního rozpočtu v letošním roce a problémech se 
sestavením návrhu rozpočtu na rok 2007. Směrem k oslabení působí možnost vysoké náhrady 
Nomuře po prohrané arbitráži stejně jako zprávy o pravděpodobném oddálení vstupu ČR do 
EMU a úvahy agentury S&P o snížení výhledu ratingu ČR (v současnosti A- s pozitivním 
výhledem), pokud se schodek státního rozpočtu prohloubí na 4 – 5 % HDP. Politická 
nestabilita je ostatně patrná v celém středoevropském regionu, což může negativně ovlivnit 
celkový náhled zahraničních investorů na tyto trhy.  
 
Při absenci významných fundamentálních faktorů ovlivňujících vývoj kurzu koruny určitým 
směrem budou hrát významnou roli v následujících měsících kurzové expektace. Ty jsou  
i nadále převážně apreciační, ale výrazně se zvýšila nejistota. Podle názoru analytiků by 
koruna měla v ročním horizontu posílit až na 27,60 CZK/EUR.  
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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  
3.Q 2006. Kurz koruny v průměru téměř odpovídá předpokladům prognózy, tuzemské  
i zahraniční úrokové sazby vykazují mírné odchylky od prognózy oběma směry.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 3.Q 2006 – základní 

scénář 
3.Q 2006 – 
skutečnost 

20.9. – skutečnost 

3M PRIBOR** 2,5 2,4* 2,5 
1R PRIBOR 2,7 2,8* 3,0 
Nově poskytnuté 
úvěry  

6,1 5,5***  

1R Euribor 3,4 3,6* 3,8 
Kurz – CZK/EUR 28,40 28,32* 28,44 
*

        Průměr za čtvrtletí do 20.9.2006. 
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
***  Údaj za červenec.  

 
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 červencové prognózy. 
 
Za těchto předpokladů působení reálné úrokové složky měnových podmínek je neutrální až 
mírně uvolněné, reálná kurzová složka je naopak neutrální až mírně přísná. Celkově reálné 
měnové podmínky jsou v dosavadním průběhu 3.Q 2006 neutrální až mírně přísné. Vůči 
prognóze ze 7. SZ jde celková odchylka skutečných reálných měnových podmínek 
v dosavadním průběhu 3.Q 2006 ve směru přísnějšího působení v rozsahu 0,1 p.b.  
 

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. 
Nominální devizový kurz koruny vůči euru v průměru za 3.Q 2006 téměř odpovídá 
základnímu scénáři prognózy, stejně tak i domácí úrokové sazby. Celkově příslušný bod  
v GRIPu implikuje riziko jen nepatrně nižších nominálních úrokových sazeb.  
 
Bod „Exogenní veličiny – Eurozóna, 1R Euribor“ ohodnocuje celkové riziko prognózy 
pramenící z nových údajů o HDP a inflaci v eurozóně a aktuální implikované trajektorii  
1R Euribor. Průměrná hodnota 1R Euriboru se v dosavadním průběhu 3.Q 2006 pohybuje na 
vyšší úrovni oproti předpokladům referenčního scénáře. Také trajektorie budoucích sazeb  
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1R Euribor z období šetření CF09 se proti tržnímu výhledu v červenci posouvá výše cca  
o 0,2 – 0,3 p.b. K posunům na vyšší hladiny došlo i v prognózovaných trajektoriích HDP  
a inflace v eurozóně. Celkově simulace u bodu „Exogenní veličiny – Eurozóna, 1R Euribor“ 
implikuje vyšší trajektorii sazeb 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 červencovou prognózou mírně vyšší 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.   
































