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I.  SHRNUTÍ 

I.1 Předpoklady a počáteční podmínky prognózy 

Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním ze základních předpokladů prognózy. Pro tento 
účel ČNB standardně využívá zejména publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi 
řady zahraničních analytických týmů. Aktuální prognóza je založena na zářijových datech této 
publikace a tržních informacích platných v den jejího zjišťování. Vývoj ekonomik hlavních 
obchodních partnerů ČR je aproximován vývojem v zemích eurozóny. Jako indikátor vývoje 
cen energetických surovin používá prognóza ČNB výhled ceny ropy Brent, který je pro účel 
prognózy cen pohonných hmot doplněn o výhled ceny benzínu z trhů ARA. Očekávání 
budoucího zahraničního vývoje se oproti minulé prognóze posunulo směrem k vyššímu 
ekonomickému růstu, inflaci a úrokovým sazbám při nižších očekávaných cenách 
energetických produktů. 

Podle nového referenčního scénáře dosáhne letošní růst efektivního ukazatele 
spotřebitelských cen eurozóny 1,9 % a v roce 2007 zrychlí na 2,2 %. Za zrychlením efektivní 
inflace bude stát zejména podstatné zvýšení německé inflace z titulu změny sazby DPH v roce 
2007. Po odeznění tohoto vlivu dosáhne v roce 2008 růst efektivního ukazatele 
spotřebitelských cen v eurozóně hodnoty 1,7 %. Zvýšení DPH v Německu by nemělo vytvářet 
tlak na zvýšení dovozních cen do ČR, a tento efekt je proto v prognóze očištěn. U efektivního 
ukazatele cen výrobců eurozóny referenční scénář říjnové prognózy předpokládá zpomalení 
růstu z letošních 5,1 % na 2,5 % v letech 2007 i 2008. V důsledku příznivého vývoje 
ekonomik eurozóny ve druhém čtvrtletí letošního roku analytici výrazně přehodnotili svůj 
výhled hospodářského růstu na letošní rok. Růst ekonomik eurozóny v efektivním vyjádření 
tak v letošním roce dosáhne 2,3 %. Vlivem důchodového efektu změny sazby DPH 
v Německu ekonomický růst v eurozóně zpomalí v roce 2007 na 1,6 % a v roce 2008 mírně 
urychlí na 1,8 %. 

Výhled cen ropy Brent předpokládá pokles v závěru letošního roku, který ale bude v příštím 
roce vystřídán mírným nárůstem na zhruba 70 USD/b. Na této úrovni by cena ropy měla 
setrvat i v roce 2008. Podobně by se měly vyvíjet ceny benzínu z trhů ARA, které po poklesu 
v posledním čtvrtletí letošního roku vzrostou až nad úroveň 700 USD/t v létě 2008.  

Očekávané hodnoty kurzu USD/EUR se oproti červenci takřka nezměnily a nadále se počítá 
s postupným oslabováním dolaru k úrovni 1,3 USD/EUR v horizontu jednoho roku. V roce 
2008 je pak očekávána zhruba stabilita kurzu USD/EUR na této úrovni. Trajektorie 
implikovaných jednoletých sazeb Euribor se oproti předpokladům minulé prognózy posunula 
výrazně vzhůru na krátkém konci předpovědi, když se na celém horizontu prognózy pohybuje 
blízko 3,8 %. 

Vedle předpokladů o zahraničním ekonomickém vývoji je významným vstupem prognózy 
i předpoklad o působení domácí fiskální politiky. V říjnu došlo k výraznému přehodnocení 
deficitu veřejných financí v roce 2005 z původní hodnoty 2,6 % HDP na 3,6 % HDP. Ve 
světle této revize byl zvýšen odhad deficitu veřejných financí v metodice ESA 95 pro rok 
2006 na 3,5 % HDP a pro rok 2007 na 4,0 % HDP. Odhad fiskálního impulzu, aproximující 
vliv fiskální politiky na ekonomický růst, se však touto revizí na prognóze nemění. Přesto 
však dochází k mírnému zvýšení impulzu oproti červencové prognóze a to především 
v důsledku nižšího očekávaného výběru daní. Prognóza tedy nadále předpokládá kladný 
příspěvek fiskální politiky k růstu ekonomiky v letech 2006 a 2007, v roce 2008 bude tento 
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příspěvek mírně záporný. Na horizontu prognózy nadále není očekáván výraznější dodatečný 
fiskální stimul z titulu přílivu peněz z fondů Evropské unie. 

Dalším faktorem určujícím vyznění prognózy je předpoklad o rovnovážných hodnotách 
klíčových makroekonomických veličin, především reálných úrokových sazeb, reálného kurzu, 
a tempa růstu inflaci nezrychlujícího produktu. Na základě těchto předpokladů je odvozena 
aktuální pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a aktuální nastavení měnových 
podmínek. Vývoj rovnovážných veličin zároveň představuje rámec základního směřování 
prognózy. Stanovení počátečních podmínek prognózy a hodnot rovnovážných veličin vychází 
mimo jiné z analýzy údajů o minulém a aktuálním vývoji ekonomické aktivity, inflace, kurzu 
a úrokových sazeb. Tato analýza využívá vzájemných vazeb mezi uvedenými veličinami tak, 
jak je vnímá prognostický aparát ČNB. 

Odhad rovnovážných veličin se oproti minulé prognóze nezměnil. Odhad tempa 
rovnovážného reálného posilování tak zůstává na prognóze v intervalu 3,5 – 4,0 % s pozvolna 
klesající tendencí. Rovnovážná roční reálná úroková sazba peněžního trhu leží mírně pod 1 % 
a na prognóze se rovněž pozvolna snižuje. Nemění se ani předpoklad dlouhodobého tempa 
růstu inflaci nezrychlujícího produktu na úrovni 5 %. V souvislosti se zveřejněním odhadu 
růstu HDP ve druhém čtvrtletí a s revizí údajů za první čtvrtletí došlo pouze k mírnému 
snížení odhadu aktuálního tempa růstu potenciálního, inflaci nezrychlujícího produktu mírně 
pod 5,5 %. 

Nová data o vývoji reálné ekonomické aktivity v letošním roce1 se promítla i do odhadu 
mezery výstupu, která se v dosavadním průběhu letošního roku pohybuje na mírně nižší 
úrovni, než předpokládala červencová prognóza. Odhad mezery výstupu ale zůstává 
v kladných hodnotách, tj. ekonomika se stále nachází mírně nad hranicí inflaci 
nezrychlujícího produktu. Příspěvek čistého vývozu k ekonomickému růstu se v prvních třech 
čtvrtletích roku 2006 výrazně snížil. Tahounem růstu se tak staly investice a spotřeba 
domácností. Spotřeba vlády v dosavadním průběhu roku 2006 stagnovala, a nepřispívala tak 
k růstu domácí poptávky. 

Celkový růst spotřebitelských cen ve třetím čtvrtletí 2006 byl v souladu s červencovou 
prognózou. Rychlejší růst cen potravin byl vykompenzován menšími než očekávanými 
cenovými dopady změn nepřímých daní, když ani ve třetím čtvrtletí nebyl v cenách cigaret 
pozorován vliv vyšších spotřebních daní platných od 1. dubna 2006. Prognóza vývoje 
regulovaných cen, korigované inflace bez pohonných hmot a cen pohonných hmot se v zásadě 
naplnila.  

Nastavení reálných měnových podmínek ve třetím čtvrtletí 2006, které ovlivňuje budoucí 
průběh hospodářského cyklu, lze charakterizovat v souhrnu jako neutrální až velmi mírně 
přísné. Kurzová složka měnových podmínek je hodnocena jako neutrální až mírně přísná, 
úroková složka jako zhruba neutrální. 

 

I.2 Vyznění prognózy 

Výše uvedené informace o domácím i zahraničním ekonomickém vývoji získané od sestavení 
červencové prognózy částečně mění prognózu budoucího vývoje české ekonomiky. Mezera 
výstupu se ve zbytku letošního roku a v roce 2007 udrží v blízkosti své současné hodnoty 
                                                           
1   Pro třetí čtvrtletí 2006 se jedná o očekávanou skutečnost. 



 3   

v důsledku protisměrného působení uvolněné měnové a fiskální politiky a relativně nízké 
zahraniční poptávky. V roce 2008 se působení fiskální politiky stane mírně restriktivním a 
spolu s přetrvávající poměrně slabou zahraniční poptávkou povede k postupnému poklesu 
mezery výstupu k nule. V případě naplnění tohoto scénáře ekonomického vývoje bude reálný 
HDP v roce 2006 růst průměrným ročním tempem 6,1 %, v roce 2007 růst zvolní na 5,6 % a v 
roce 2008 na 4,9 %.  

Spotřeba domácností bude v nejbližších čtvrtletích zrychlovat zejména díky pozitivnímu 
vývoji na trhu práce a růstu sociálních transferů. Nárůst transferů související především se 
zákonnou úpravou výše rodičovského příspěvku a změnou systému sociálních dávek bude 
nejvíce zřetelný v roce 2007, kdy přesáhne 10 %. V příštím roce tak i přes pokles růstu 
reálných mezd a platů dojde k urychlení růstu nominálního i reálného disponibilního důchodu 
domácností. Toto urychlení povede v kontextu neutrálního působení úrokové složky 
měnových podmínek k růstu reálných spotřebitelských výdajů v roce 2007 o 4,4 %. V roce 
2008 dojde v důsledku zpomalení růstu zaměstnanosti, výrazného zpomalení meziročního 
růstu sociálních transferů a přísného působení úrokové složky měnových podmínek ke 
zpomalení dynamiky reálných spotřebitelských výdajů mírně pod úroveň 4 %. 

Nižší než očekávaný růst hrubé tvorby fixního kapitálu v prvním pololetí 2006 vedl ke snížení 
prognózy růstu fixních investic v letošním roce na 6,4 %. Dynamika růstu hrubé tvorby 
fixního kapitálu se v následujících letech bude pozvolna snižovat. V roce 2007, kdy prognóza 
stále předpokládá pokračující růst exportní poptávky a příliv reálně alokovaných přímých 
zahraničních investic, dosáhne růst 5,4 %. Postupné zpřísňování úrokové složky měnových 
podmínek povede v roce 2008 k dalšímu snížení růstu hrubé tvorby fixního kapitálu mírně 
pod 5 %. 

Prognóza nadále předpokládá trendový růst exportní výkonnosti spojený s přílivem přímých 
zahraničních investic a souvisejícími změnami na nabídkové straně ekonomiky. Oslabení 
růstu zahraniční poptávky povede i přes uvolňující se působení kurzové složky měnových 
podmínek ke zpomalení tempa růstu reálného vývozu v roce 2007 na 10 %. Vliv poměrně 
slabé zahraniční poptávky bude postupně převážen pokračujícím uvolňováním kurzové složky 
měnových podmínek a v roce 2008 tak vývoz opětovně mírně zrychlí svůj růst nad 11 %. 
Navzdory zvýšení růstu spotřebitelské poptávky tempo růstu dovozu v roce 2007 zpomalí na 
necelých 10 % vlivem nižší dynamiky investičních dovozů a uvolňování reálného kurzu. 
V roce 2008 reálný dovoz zvýší tempo svého růstu vlivem nárůstu kooperačních dovozů, 
reagujících na růst vývozu. Růst reálného dovozu bude na prognóze nadále zaostávat za 
dynamikou vývozu, a v roce 2008 tak dojde k poklesu deficitu čistého vývozu ve stálých 
cenách roku 2000 až na necelých 10 mld. Kč.  

Na celém prognózovaném období se kurz koruny vůči euru bude pohybovat poblíž 
současných hodnot, přičemž tlaky na jeho oslabení plynoucí ze záporného úrokového 
diferenciálu vůči zahraničí a z vyšší domácí inflace než v zahraničí budou vyváženy vlivem 
dlouhodobého rovnovážného zhodnocování reálného kurzu. 

Predikce inflace pro zbytek roku 2006 byla mírně snížena. Důvodem je snížení odhadu růstu 
regulovaných cen, cenových dopadů změn nepřímých daní, růstu cen pohonných hmot 
a korigované inflace bez cen pohonných hmot. Pro konec roku 2007 došlo pouze k mírnému 
snížení prognózy inflace, když nižší meziroční růst cen potravin a korigované inflace bez 
pohonných hmot byl vyvážen zvýšením růstu regulovaných cen a dopadů změn nepřímých 
daní vlivem odlišného načasování. V horizontu měnové politiky, tj. v posledním čtvrtletí 2007 
a v prvním čtvrtletí 2008, se inflace bude pohybovat v těsné blízkosti horní hranice 
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tolerančního pásma pro inflační cíl. Ke konci roku 2008 je prognózován meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 3,7 %. 

Vývoj inflace bude v následujících letech zásadně ovlivněn růstem regulovaných cen 
a dopady daňových změn, plynoucích z potřeby harmonizace spotřebních daní na tabákové 
výrobky s pravidly EU. Zatímco předchozí prognózy předpokládaly plné promítnutí zvýšení 
daní do cen cigaret, říjnová prognóza předpokládá pouze částečné promítnutí s tím, že část 
cenového vlivu daňových změn se odrazí v poklesu ziskové přirážky výrobců. Za 
předpokladu snížení ziskové přirážky výrobců cigaret o 25 % je celkový dopad zvýšení daně 
z dubna 2006 a ledna 2007 do spotřebitelských cen odhadován na 1,25 procentního bodu. 
Celkový příspěvek administrativních vlivů, tedy změn nepřímých daní a regulovaných cen, 
k meziroční inflaci tak dosáhne ke konci roku 2006 přibližně 1,5 procentního bodu, 
2,2 procentního bodu ke konci roku 2007 a 1,1 procentního bodu ke konci roku 2008. 

Na primární dopady nepřímých daní, jejichž vliv je výrazný zejména v roce 2007, je 
standardně aplikován institut výjimek. Po očištění o tyto vlivy se inflace, na kterou měnová 
politika reaguje, v horizontu měnové politiky pohybuje nejprve pod bodovým inflačním 
cílem, následně však roste a na konci horizontu měnové politiky se dostává mírně nad bodový 
inflační cíl.  

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní postupný růst 
úrokových sazeb. 

 

Graf: Prognóza inflace (mzr. v %) 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 7. SZ 2006

I. 10. SZ 7. SZ
Mezera výstupu 0.5 0.6
RIR gap (příspěvek do RMCI gap) 0.0 0.0
RER gap (příspěvek do RMCI gap) 0.1 0.1
RMCI gap 0.1 0.0

II. 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007 1Q2008
10. SZ 2.0 2.8 2.8 3.3 4.0 4.0
7. SZ 2.7 3.2 3.3 4.0 4.1 -
10.SZ 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.3
7. SZ 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 -
10. SZ 5.3 5.3 5.4 5.6 5.7 5.3
7. SZ 5.6 4.9 4.8 5.2 5.4 -
10. SZ 2.6 3.0 3.4 3.9 4.2 4.2
7. SZ 2.9 3.1 3.5 3.9 4.2 -

III. 2006 2007 2008
10. SZ 6.8 6.8 6.4
7. SZ 6.6 6.9 -
10. SZ 4.1 3.5 2.4
7. SZ 3.6 3.2 -
10. SZ 8.7 8.0 7.8
7. SZ 8.9 8.7 -
10. SZ -3.9 -3.4 -3.0
7. SZ -3.0 -2.1 -

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

BÚ/HDP v b.c. 

Implikované sazby

Průměrná nom. mzda ve sled. org.  

Průměrná reálná mzda ve sled. org.  

Míra nezaměstanosti*

3Q2006

CPI

Mezera výstupu

HDP

 
 
 
Komentář k tabulce: 
První blok tabulky zachycuje v prvním sloupci počáteční podmínky predikce, které jsou nezbytné pro 
její sestavení. Mezera výstupu vyjadřuje rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem, kdy 
záporná hodnota indikuje nižší úroveň skutečného produktu proti potenciálnímu produktu. RIR gap 
zobrazuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní reálných úrokových sazeb, přičemž kladná 
hodnota znamená, že skutečné sazby jsou vyšší než rovnovážné. RER gap potom identicky zachycuje 
rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní reálného kurzu. Kladná hodnota ukazuje, o kolik procent 
je skutečný kurz apreciovanější oproti své rovnovážné hodnotě. RMCI gap na závěr vyjadřuje celkový 
pohled na počáteční stav měnových podmínek. Vzniká jako vážený průměr RIR a RER gapů. Kladná 
hodnota ukazuje na přísné počáteční měnové podmínky. Všechny veličiny, mimo RIR gap, vyjadřují  
v procentech odchylku od rovnovážné hodnoty, v případě RIR gapu je odchylka vyjádřená  
v procentních bodech. Druhý sloupec potom vyjadřuje nastavení počátečních podmínek pro současné 
období předpokládané poslední prognózou.  
Druhý blok obsahuje veličiny generované jádrovým predikčním aparátem a jejich srovnání 
s předchozí makroekonomickou prognózou.   
Třetí blok potom obsahuje predikce ostatních významných makroekonomických veličin, které jsou na 
jedné straně odvozovány od predikcí veličin obsažených v bloku II, na druhé straně jsou ale 
ovlivňovány také řadou jiných faktorů nevystupujících v jádrovém predikčním aparátu a jsou pro 
hodnocení budoucího vývoje ekonomiky podstatné. Nominální a reálná mzda jsou zobrazeny 
prostřednictvím meziroční změny své hodnoty. Míra nezaměstnanosti a podíl běžného účtu platební 
bilance na HDP jsou v procentech.  
 

I.3 Alternativní scénáře 
 
Při zpracování prognózy nebylo identifikováno žádné významné riziko, které by vedlo 
k sestavení plnohodnotného alternativního scénáře. Byly pouze zpracovány citlivostní 
analýzy, které zachycují vybrané nejistoty základního scénáře prognózy. Jedná se o nejistotu 
ohledně cenového dopadu změn daní na tabákové výrobky, vývoje ekonomik eurozóny 
a standardně též o nejistotu spojenou s vývojem kurzu.  
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I.4   Srovnávací tabulka změn v prognóze 
 
Následující část shrnutí přináší srovnání současné a minulé prognózy. Kvantifikuje vlivy 
jednotlivých faktorů, které byly v aktuální prognóze změněny. Srovnání je provedeno pro 
celkovou inflaci, korigovanou inflaci bez pohonných hmot, mezeru výstupu a tříměsíční 
úrokové sazby.  
 
Trajektorie úrokových sazeb leží oproti červencové prognóze na krátkém konci mírně níže, od 
poloviny roku 2007 je průběh sazeb již totožný s minulou prognózou. Důvodem je nižší 
měnověpolitická inflace, tj. inflace, na kterou měnová politika reaguje. Prognóza celkové 
inflace je v porovnání s minulou prognózou nižší na krátkém konci. Koncem roku 2007 se 
prognóza celkové inflace mimo jiné i působením nižších sazeb dostává na hodnoty ze 7. SZ.  
 
Zahrnutím změny historických dat do minulé prognózy dochází k vyššímu růstu inflace. 
I když se ve 3.Q 2006 prognóza celkové inflace naplnila, struktura inflace byla odlišná. Na 
jednu stranu dosud nedošlo k očekávanému proinflačnímu dopadu letošní změny nepřímých 
daní na cigarety (jejich dopad se odsunul). Naopak ceny potravin očištěné o daně byly vlivem 
růstu cen některých položek výrazně vyšší, a v celkovém čísle se tak pomalejší náběh 
spotřebních daní kompenzoval.  
 
Protiinflačním směrem působí zahrnutí krátkodobé prognózy. Zrychlený růst cen potravin 
ve 3.Q 2006 týkající se jen úzké skupiny položek je vyhodnocen jako dočasný šok a již 
v prvním čtvrtletí prognózy se očekává výrazné snížení mezičtvrtletního růstu cen v této 
skupině. Další výrazné zpomalení růstu je ve složce cen energií, které reagují na nižší 
korunové ceny benzínů. Zahrnutí těchto informací vyústí v nižší vývoj inflace v delším 
období, na což měnová politika reaguje snížením úrokových sazeb. 
 
Nové informace o zahraničním vývoji působí na inflaci celkově neutrálně. Výhled růstu 
eurozóny se zvýšil a zahraniční inflace je také oproti referenčnímu scénáři ze 7. SZ výše.  
Posunutí trajektorie 1R Euriboru v průměru o 0,3 p.b. směrem nahoru působí autonomním 
tlakem na depreciaci kurzu a růst dovozních cen až v delším horizontu prognózy.  
 
Souhrnné působení výše zmíněných faktorů je hodnoceno jako protiinflační. Jejich dopad je 
uveden v řádku Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF. 
     
Ve srovnání se 7. SZ došlo jen k zanedbatelnému přehodnocení rovnovážných veličin, které 
se spolu s přehodnocení mezery výstupu v první polovině roku 2006 výrazněji neprojevilo na 
prognóze (viz Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu). 
 
Cenový dopad letošního zvýšení spotřebních daní na tabákové výrobky, který byl v minulé 
SZ očekáván počínaje červencem 2006, se opět odkládá. V průběhu roku 2007 tak dojde 
k souběhu doznívajícího vlivu letošní daňové změny a změny daní očekávané v příštím roce. 
V říjnové prognóze zároveň došlo k přehodnocení odhadu celkového cenového dopadu těchto 
změn směrem dolů. Nově se s prodloužením horizontu prognózy počítá s dalším, tentokrát již 
jen mírným, krokem zvyšování spotřebních daní na cigarety v lednu 2008. Celková inflace se 
po zahrnutí těchto předpokladů o dopadech daní posouvá mírně směrem dolů. Protože se na 
změny nepřímých daní uplatňuje výjimka, měnověpolitické sazby se téměř nemění (viz Efekt 
daní). 
 
Prognóza regulovaných cen pro rok 2007 se oproti červencové prognóze výrazně nemění. 
Pouze koncem roku 2007 působí mírně proinflačně vlivem očekávání vyššího růstu cen 
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elektřiny, než tomu bylo v 7. SZ. Za růstem implikované trajektorie úrokových sazeb tak stojí 
nový plnohodnotný výhled vývoje regulovaných cen pro rok 2008. Ten se nachází výše než 
výhled červencové prognózy, který byl dopočten pomocí modelové rovnice regulovaných 
cen, vycházející z vývoje korigované inflace zvýšené o dopady plynoucí z rychlejšího růstu 
cen neobchodovatelných výrobků (viz Efekt regulovaných cen). 
 
Souhrnný dopad expertních úprav na prognózu inflace je prakticky zanedbatelný (viz Efekty 
expertních úprav). Oproti 7. SZ mírně vyšší fiskální impulz mírně zvyšuje mezeru výstupu 
i sazby. Na sazby má však větší vliv změna prognózy regulovaných cen a cen energií, jejichž 
propagace do inflačních očekávání je standardně expertně upravena na polovinu modelové 
kalibrace.  
 
U jádrového predikčního modelu nedošlo oproti červencové prognóze k žádné úpravě, dopad 
do prognózy je nulový (viz řádek Efekt změny modelu).  
 
 
Celková meziroční inflace [%] 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.5 -0.4 -0.6 -0.8 -0.3
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1
Efekty daní -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 0.0
Efekty regulovaných cen 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3
Efekty expertních úprav 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Celkový posun oproti 7. SZ 2006 -0.7 -0.4 -0.5 -0.7 -0.0

     
 
 

Korigovaná meziroční inflace bez PH [%] 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.1 -0.1 -0.4 -0.5 -0.6
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1
Efekty daní 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3
Efekty regulovaných cen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Efekty expertních úprav 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Celkový posun oproti 7. SZ 2006 -0.1 -0.1 -0.4 -0.5 -0.5
 

     
Mezera výstupu [%] 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.0 0.2 0.2 0.3       0.3
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty daní 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Efekty regulovaných cen 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2
Efekty expertních úprav 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Celkový posun oproti 7. SZ 2006 0.0 0.2 0.2 0.3 0.3
      
3 měsíční úroková sazba [%] 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2
Efekty daní -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
Efekty regulovaných cen 0.2 0.5 0.6 0.5 0.3
Efekty expertních úprav 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Celkový posun oproti 7. SZ 2006 -0.3 -0.1 -0.1 0.0 0.0
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 
 

II.1  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Poměrně výrazný růst v eurozóně doprovázený přetrvávajícími inflačními tlaky vede ECB ke 
zpřísňování měnové politiky, zatímco již patrné zpomalení růstu v USA snížilo očekávání 
zvyšování sazeb ze strany Fedu. Zpomalení americké ekonomiky přispělo k poklesu ceny 
ropy. Trh v září očekával pro 4.Q 2006 krátkodobý propad cen ropy, který by se mohl odrazit 
v poklesu inflace a utlumit očekávání růstu sazeb nejen v eurozóně. 
 
Nový referenční scénář a změny od poslední prognózy 
Nový referenční scénář (RS10), připravený na základě Consensus Forecasts ze září (CF09)  
a souvisejících tržních výhledů, přináší aktualizovaný výhled vývoje v zahraničí. Na základě 
nových dat dochází zejména k výraznému zvýšení výhledu efektivního růstu v eurozóně pro 
tento rok 2,3 % (oproti 1,9 % v RS07). Ve druhém čtvrtletí 2005 dosáhl totiž růst 2,2 %  
a skutečnost tak byla cca o 0,5 p.b. vyšší než červencová prognóza. V roce 2007 efektivní růst 
zpomalí vlivem změny sazby DPH v Německu na 1,6 % a v následujícím roce se bude 
pohybovat na své dlouhodobé úrovni okolo 1,8 %. 

(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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Efektivní ukazatel spotřebitelských cen eurozóny by podle RS10 měl dosáhnout růstu 
1,9 % v tomto roce a v roce 2007 dále zrychlit na 2,2 %. Oproti minulé prognóze byl 
přehodnocen výhled pro letošní rok o 0,1 p.b. nahoru. Pro rok 2008 prognóza předpokládá 
pokles inflace na 1,7 %. V případě efektivního ukazatele cen výrobců eurozóny očekáváme 
zpomalení růstu z letošních vysokých 5,1 % na 2,5 % v letech 2007 a 2008. K přehodnocení 
odhadu tohoto ukazatele pro tento rok oproti minulé predikci vedla skutečnost za třetí čtvrtletí 
2006, která byla o 1 p.b. vyšší než očekávání. 

Výhled cen ropy Brent předpokládá pokles v krátkodobém horizontu, který bude následován 
mírným nárůstem na hranici 70 USD/b ve druhé polovině roku 2007. Výraznější změny 
doznala předpověď cen benzínu, která je do konce roku 2007 v průměru o 6 % nižší než 
RS07. Ve 3.Q 2006 totiž dosáhla průměrná cena benzínu hodnoty o 5 % nižší, než 
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předpokládal referenční scénář červencové prognózy (RS07). Prognóza cen ropy Brent na 
stejné období se však naplnila (průměr 70,1 USD/b).  

Průměrná hodnota kurzu USD/EUR ve 3.Q 2006 (1,274 USD/EUR) odpovídá předpokladům 
RS07. Nový referenční scénář nadále předpokládá v horizontu jednoho roku oslabení dolaru 
zhruba na hodnotu 1,30 USD/EUR.  

Průměrná hodnota jednoleté sazby Euribor činila ve druhém čtvrtletí 3,6 %, což je o 30 b.b. 
nad RS07. Trajektorie implikovaných sazeb se oproti RS07 posunula výrazně vzhůru zejména 
na krátkém konci předpovědi. V polovině příštího roku by se měla stabilizovat na úrovni 
3,8 %.  

Nový výhled Consensus Forecasts (CF10) byl zveřejněn až po dokončení prognózy, a nebyl 
tedy zapracován. Říjnová předpověď nedoznala oproti referenčnímu scénáři říjnové prognózy 
(CF09) významných změn s výjimkou cen ropy, které byly upraveny směrem dolů v reakci na 
aktuální vývoj. Dle tržních očekávání by cena ropy Brent měla ve 4.Q 2006 klesnout až na 
60 USD/b a v horizontu 1 roku se opět vrátit na 66 USD/b (což je o 5 USD/b méně než  
v RS10). Efektivní růst v zemích eurozóny by podle CF10 měl v tomto roce dosáhnout 2,4 % 
(původní předpověď 2,3 %) a po zpomalení v roce 2007 opět mírně zrychlit v roce 2008 (na 
1,8 %). Inflace evropských cen výrobců by měla naopak zpomalit z letošních 5,1 % na 2,4 % 
v roce 2007 (o 0,1 níže než RS10). Předpověď efektivní inflace v eurozóně zůstává na úrovni 
RS10. U kurzu USD/EUR CF10 se i nadále očekává oslabení dolaru na hladinu  
1,3 USD/EUR a také tržní výhled 1R Euriboru se prakticky nemění. 
 
Vývoj v zahraničí 
V porovnání s referenčním scénářem nabízí efektivní ukazatele při zahrnutí všech 
obchodních partnerů poněkud širší pohled na vývoj v zahraničí. Rozdíl je patrný zejména  
u inflace, kde oproti referenčnímu scénáři očekává CF09 pro tento agregát pokles inflace 
v následujících dvou letech. Naopak zpomalení růstu HDP je v souladu s referenčním 
scénářem. Porovnáváme-li předpovědi efektivních ukazatelů při zahrnutí všech obchodních 
partnerů z června a září (viz graf), je patrná revize směrem vzhůru nejen poslední skutečnosti, 
ale i krátkodobého výhledu pro oba indikátory. 

Efektivní ukazatele růstu CPI a HDP všech obchodních partnerů (vč. předpov. Consensus Forecasts)
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Již čtvrtý měsíc v řadě efektivní kurz koruny v nominálním i reálném vyjádření spíše 
stagnuje, ale podle CF09 by se měl vrátit v následujících měsících na svoji dlouhodobě 
rostoucí trajektorii. Tato očekávání jsou v nominálním i reálném vyjádření nad efektivním 
kurzem plynoucím z říjnové predikce ČNB.   
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Po prudkém posílení koruny vůči koši měn ostatních středoevropských ekonomik z první 
poloviny tohoto roku došlo dle očekávání ve třetím čtvrtletí ke korekci. Zlepšil se sentiment 
investorů vůči ostatním zemím středoevropského regionu, a to se projevilo v částečném 
oslabení koruny vůči agregátu těchto měn. Consensus Forecasts očekává další nominální  
i reálné posílení koruny ještě v první polovině příštího roku. Stabilní výhled kurzu v říjnové 
prognóze naopak implikuje mírnou depreciaci efektivního kurzu koruny v ročním horizontu. 
 
Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)
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Eurozóna  
Hospodářský růst eurozóny ve 2.Q 2006 akceleroval o 0,5 p.b. na 2,6 % díky rychlejšímu 
růstu fixních investic a kladnému příspěvku čistého vývozu. Consensus Forecasts proto v září 
(CF09) výrazně zvýšil svou předpověď růstu eurozóny v tomto roce (na 2,5 %), a to zejména 
v položkách investic a čistého vývozu. V srpnu se poprvé po třech letech překvapivě zvýšila 
míra nezaměstnanosti o 0,1 p.b. na 7,9 %, ale proti stejnému období minulému roku je stále  
o 0,5 p.b. nižší. Výsledky šetření podnikatelské a spotřebitelské důvěry nelze interpretovat 
jednoznačně, ale všechna šetření vesměs signalizují oslabení v příštím roce. 

Inflace spotřebitelských cen v září významně klesla na 1,7 % z 2,3 % v srpnu a ocitla se 
poprvé od ledna 2005 pod 2 %. Hlavní faktorem byl pokles cen ropy, který se také odrazil  
v cenách průmyslových výrobců. Ceny výrobců očištěné o vliv energií se v srpnu naopak 
zvýšily o 3,6 %, a dosáhly tak nejvyššího růstu za posledních šest let. CF09 upravil směrem 
vzhůru prognózu pro růst PPI na 5 % v roce 2006, ale výhled tempa růstu spotřebitelských 
cen zvýšil jen mírně na 2,3 % v letošním roce. V srpnu ECB zvýšila kvůli zvýšeným 
střednědobým inflačním rizikům svou řídicí sazbu o 0,25 p.b. na 3 %. Přes pokles inflace 
v září ke stejnému kroku přikročila i počátkem října zejména z důvodu vyššího ekonomického 
růstu a vývoje peněžního agregátu M3. Centrální banka předpokládá návrat inflace 
spotřebitelských cen nad 2 % do konce roku 2006. Pro zbytek roku trhy očekávají ještě jedno 
zvýšení sazeb o 0,25 p.b., pravděpodobně na prosincovém zasedání Rady guvernérů ECB. 

V 2.Q 2006 pokračoval v Německu poměrně silný hospodářský růst, který dosáhl 1,8 % 2 po 
2,2 % v 1.Q (sezonně očištěno, kalendářně neočištěno). Hlavním zdrojem růstu byly fixní 
investice, dynamika spotřeby domácností zůstala nízká, vývozy naopak rostly velmi rychle  
a předstihly dovozy. CF09 zvýšil proti červnu výhled růstu HDP v letošním roce o 0,5 p.b. na 
2,2 %. Růst spotřebitelských cen v září poklesl na 1,0 % z 1,7 % v srpnu hlavně díky 
příznivému vývoji cen energií. To potvrzuje očekávání CF09, který pro 4.Q 2006 predikuje 
nižší inflaci než v prvních třech čtvrtletích. Pro příští rok předpovídá nárůst inflace 
spotřebitelských cen na 2,4 %. 

 

                                                           
2   Další ukazatele německého HDP: sezonně a kalendářně očištěno: 2,4 % a 1,7 % (2.Q a 1.Q) a sezonně ani 

kalendářně neočištěno: 1,0 % a 3,1 %  
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Box: Význam exportní výkonnosti Německa z hlediska aproximace zahraničního vývoje 
 

Německo je v současnosti náš největší obchodní partner a podíl vývozu do této země na celkovém 
vývozu ČR i přes zřetelný pokles stále přesahuje 30 %. Proto byl donedávna hospodářský výkon 
Německa používán jako aproximace zahraničního vývoje, zejména s ohledem na vztah mezi exportní 
výkonností Německa a vývozem z ČR do této země.  
 

Tento vztah lze vysvětlit přesunem německé výroby při současném odklonu německých výrobců od 
tradičních domácích, resp. zahraničních (italských a francouzských) dodavatelů směrem  
k dodavatelům z nových zemí EU. K tomu dochází kvůli nepružnému trhu práce v Německu, 
vysokým nákladům práce atd. Subdodávky tedy nejsou v plné míře zajištěny německými firmami, ale 
dodavateli ze střední a východní Evropy. Německý exportní sektor si tímto způsobem mohl udržet 
konkurenceschopnost. 
 

Německá exportní výkonnost tedy představuje zajímavý dodatečný indikátor zahraniční poptávky, 
avšak nemáme k dispozici jeho vhodnou predikci (ať již z Consensus Forecasts či z tržních výhledů). 
V hodnocení rizik základního scénáře zahraničního vývoje však využíváme vazby mezi dynamikou 
německého vývozu a růstem průmyslové produkce či některými předstihovými indikátory (např. IFO).  
 

Meziroční dynamika německého vývozu a dalších indikátorů (v %) 

-5
0
5

10
15
20
25

30
35
40

I.9
4

I.9
5

I.9
6

I.9
7

I.9
8

I.9
9

I.0
0

I.0
1

I.0
2

I.0
3

I.0
4

I.0
5

I.0
6

Německý vývoz
Vývoz ČR do Německa

-5

0

5

10

15

20

25

I.9
4

I.9
5

I.9
6

I.9
7

I.9
8

I.9
9

I.0
0

I.0
1

I.0
2

I.0
3

I.0
4

I.0
5

I.0
6

-10

-5

0

5

10

15

20
Německý vývoz
IFO (business climate)
Průmyslová produkce

 
 
V posledních dvou letech ale pozorujeme v českém průmyslu strukturální změny, které 
pravděpodobně odráží posun od výrob technologicky málo náročných k těm vyspělejším, finálním. 
Přes 50 % českého vývozu je ve skupině stroje a dopravní prostředky, podíl tržních výrobků  
a průmyslového zboží klesá. Také nové investice TCPA apod. mají výrobu založenou na dodávkách 
na konečný trh v západní Evropě. Tyto změny postupně rozvolňují vztah mezi českým a německým 
vývozem.  
 

Spojené státy 
V závěru září byla zveřejněna revize předběžných údajů o hospodářském růstu v USA, na 
jejichž základě se snížilo meziroční tempo hospodářského růstu ve 2.Q 2006 o 0,1 p.b. na 
3,5 % (v 1.Q činil hospodářský růst 3,7 %). Další zpomalení hospodářského růstu v USA by 
mohly naznačovat též některé dílčí předstihové indikátory (mírný pokles továrních zakázek 
v srpnu a zářijové indexy nákupních manažerů v průmyslu a ve službách). Význam těchto 
indikátorů však nelze přeceňovat. Zveřejněné statistické údaje od zpracování 9. SZ nedávají 
rozhodně jednoznačný obrázek dalšího zpomalení americké ekonomiky. O pokračování 
relativně vysokého hospodářského růstu by mohly svědčit údaje o maloobchodních prodejích 
v srpnu (mzr. 6,6 %) a také mírný pokles nezaměstnanosti v září na 4,6 % (ze 4,7 % v srpnu). 
Naopak ke zpomalování hospodářského růstu by mohla přispět fiskální politika. Předběžné 
údaje o hospodaření státního rozpočtu za fiskální rok (říjen 2005 až září 2006) naznačují 
poměrně významné meziroční snížení fiskálního deficitu o cca 68 mld. USD na cca 
250 mld. USD.  
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Budoucí snížení inflačních tlaků by mohlo naznačovat zpomalení růstu (již třetí v řadě) cen 
průmyslových výrobců (srpen mzr. 3,7 %, a v září dokonce na 0,9 % mzr.), přičemž před 
rokem růst cen průmyslových výrobců dosahoval 5,3 %. V následujících dvou měsících lze 
očekávat další zpomalení jejich růstu z titulu poklesu cen ropy na světových trzích. Při 
relativně vysokém tempu růstu domácí poptávky je však otázkou, v jakém rozsahu se tento 
faktor promítne do zpomalení růstu spotřebitelských cen (srpen 3,8 %). Ve světle aktuálních 
informací se další zvýšení měnověpolitických sazeb v USA jeví jako méně pravděpodobné 
a další krok Fedu bude podle trhů spíše směrem ke snižování sazeb (v příštím roce). 

Středoevropské ekonomiky 
Nestabilita polské vládní koalice, protivládní demonstrace v Maďarsku, kontroverzní vláda na 
Slovensku – nejzajímavější zprávy z regionu v nedávném období jsou politické. V Polsku 
a Slovensku dále zrychluje hospodářský růst, v Maďarsku zpomaluje. 

Informace o vývoji v regionu (zejména v Maďarsku) již zahrnula i nová předpověď Eastern 
European Consensus Forecasts ze září (EECF09). Efektivní inflace bude v horizontu dvou let 
klesat na úroveň 2 %, zatímco růst HDP zůstane nad hranicí 5 %. V souladu s očekáváním 
došlo pro rok 2007 ke zvýšení výhledu efektivní inflace a snížení výhledu efektivního růstu 
HDP. Směrem vzhůru byla revidována skutečnost za 2.Q pro HDP a za 3.Q pro 
spotřebitelskou inflaci. 

Efektivní ukazatele růstu CPI a HDP středoevropských ekonomik (vč. předpov. Consensus Forecasts)
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Růst polské ekonomiky ve 2.Q 2006 akceleroval na 5,5 % z 5,2 % v předchozím čtvrtletí. 
Překvapil mzr. růst investic o 14,4 % (7,4 % v 1.Q), ale rychle také rostla spotřeba 
domácností (4,9 %). Tomu odpovídá též růst průmyslové výroby, který se již řadu měsíců 
pohybuje nad 12 % mzr. Došlo rovněž ke zlepšení čistého vývozu. Pozitivní vývoj se odrazil 
v predikci EECF09, který proti EECF05 zvýšil odhad ekonomického růstu pro roky 2006  
a 2007 o 0,6 p.b. a 0,2 p.b., odhad růstu spotřeby pro rok 2006 zvýšil o 1 p.b., investic  
o 1,4 p.b. a průmyslové výroby o 2,7 p.b. Došlo také ke zrychlení růstu spotřebitelských cen, 
v září na 1,6 % z 1,1 % v červenci. Tento růst ale zůstává pod inflačním cílem NBP (2,5 %)  
a na cíl se podle odhadu nevyšplhá dříve než ve druhé polovině příštího roku. NBP proto 
nemusela již 6 měsíců zvyšovat svou základní sazbu, kterou ponechala na 4 %. 

Meziroční růst maďarské ekonomiky se ve 2.Q 2006 snížil na 3,8 % z 4,6 % v 1.Q. Zatímco 
se tempo růstu spotřeby domácností snížilo pouze mírně, investice poklesly o téměř 4 % (9% 
růst v předchozím čtvrtletí). Čistý vývoz se naproti tomu vlivem snížení vládních výdajů  
a spotřeby zlepšil. Nepříznivý vývoj je důsledkem přijatých i plánovaných fiskálních opatření 
ke konsolidaci veřejných financí, schválených maďarským parlamentem v letošním červenci. 
Mezi nejvýznamnější patří zvýšení DPH, regulovaných cen, spotřebních daní i cen některých 
služeb. „Fiskální balíček“ nejen snižuje ekonomický růst, ale zvyšuje i cenovou hladinu. Růst 
spotřebitelských cen se v září prudce zvýšil na 5,9 % (v srpnu 3,5 %). Situace ve veřejných 
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financích má negativní dopad i na kurz forintu, jehož depreciace (meziročně přes 10 % ve 
3.Q) přispívá ke zrychlení inflace.  

Na cenový a kurzový vývoj reagovala MNB zpřísňováním měnové politiky a svou 
měnověpolitickou sazbu od června zvýšila již čtyřikrát, celkem o 1,75 p.b. na 7,75 %. 
Naposledy přistoupila ke zvýšení sazeb o 0,5 p.b na konci září. EECF09 výrazně zhoršil proti 
EECF05 svůj výhled maďarské ekonomiky zejména pro příští rok, kdy se již fiskální opatření 
plně projeví. Odhad růstu HDP pro roky 2006 a 2007 snížil o 0,5 p.b. (na 3,8 %) a 1,6 p.b. (na 
2,4 %). Nejvýrazněji se změna projevila v predikci přírůstku spotřeby a investic. Predikce 
růstu cen v roce 2007 se zdvojnásobila z 3,2 % na 6,4 %. 

Růst slovenského HDP se v 2.Q 2006 urychlil na 6,7 % z 6,3 % v 1.Q díky vysokým 
nárůstům spotřeby domácností (podpořené růstem reálných mezd, zaměstnanosti, poklesem 
nezaměstnanosti a nízkými reálnými sazbami) a investic i díky pozitivnímu příspěvku čistého 
vývozu. EECF09 očekává pro roky 2006 a 2007 silný hospodářský růst 6,4 % a 6,1 %. 
Významně zvýšil zejména prognózu růstu spotřeby. Dvanáctiměsíční kumulativní schodek 
obchodní bilance v červenci vzrostl na 6 % HDP z 5,9 % v červnu při silném růstu vývozů  
o 22,4 % a dovozů o 24 %. Vzhledem k náběhu exportních kapacit ve 4.Q 06 se pro zbytek 
roku a příští rok očekává zlepšení vnější rovnováhy. 

V srpnu se růst spotřebitelských cen zvýšil na 5,1 %, v září ale poklesl na 4,6 % a průměrný 
růst cen by měl podle EECF09 dosáhnout 4,4 % v roce 2006 a 2,9 % v roce 2007. NBS 
zvýšila v červenci svou sazbu o 0,5 p.b. na 4,5 %. K dalšímu zvýšení o 0,25 p.b. banka 
přistoupila neočekávaně v září. Těmito opatřeními NBS reagovala na obavy z příliš vysokých 
nabídkových i poptávkových tlaků.  

Euribor a kurz eura vůči dolaru 
Již rok je zpřísňování měnové politiky ECB hlavním faktorem trendového růstu sazeb 
Euribor 3M a 1Y. Také v srpnu a říjnu ECB přistoupila ke zvýšení základní měnověpolitické 
sazby na současných 3,25 % a dle trhu je možné další zvýšení sazeb v prosinci na 3,50 %. 
V porovnání s koncem června vzrostl 3M Euribor z 3,1 % na současnou hodnotu 3,5 %,  
1R Euribor z 3,5 % na 3,8 %. Dle výhledu CF09 lze v horizontu jednoho roku očekávat sazbu 
3M Euribor ve výši 3,6 %. Naopak desetileté výnosy po dosažení maxima v červenci klesly  
o 30 b.b. na 4,0 %. Vývoj na trhu reflektuje očekávání dalšího zvyšování sazeb, ale jen 
v kratším horizontu. Očekávání zvyšování sazeb podpořil také komentář prezidenta Tricheta, 
který stále vidí prostor pro reakci měnové politiky. Současný ekonomický růst je dle jeho 
názoru vysoký, nastavení měnové politiky akomodativní a zářijový pokles inflace dočasný. 

Kurz USD/EUR po červencovém oslabení stagnoval v rozmezí 1,26 – 1,29, přičemž ke 
slabším hodnotám jej tlačily informace o ochlazování americké ekonomiky (slabší výsledky 
HDP za 2.Q 2006, zhoršení na trhu práce, horší předstihové indikátory), doprovázené 
spekulacemi o zastavením cyklu zpřísňování měnové politiky. Naopak výsledky obchodní 
bilance a maloobchodních tržeb dolar krátkodobě podpořily. Říjnové posílení dolaru 
podpořené jestřábími komentáři Fedu a rostoucí spotřebitelskou důvěrou neohrozilo ani 
zveřejnění výrazně horšího deficitu obchodní bilance a v současnosti se kurz pohybuje okolo 
1,25 USD/EUR. Consensus Forecasts očekává v horizontu jednoho roku oslabení dolaru (na 
1,31 USD/EUR), což je v souladu s tržním výhledem. 
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Cena ropy 
Od první dekády srpna klesla cena ropy Brent z více než 78 USD/b až na nejnižší úroveň od 
února letošního roku (12.10. dosáhla ropa Brent hodnoty 54,9 USD/barel). Celkový pokles 
ceny oproti srpnovému maximu činil téměř 27 %. Zatímco průměrná cena ropy Brent za 
červenec a srpen činila 73,5 USD/barel, v září poklesla na 61,6 USD/barel. Průměrná cena 
ropy Brent za 3.Q tak činila 70,1 USD/barel, což přesně odpovídalo referenčnímu scénáři ze 
7. SZ. Prognóza ceny ropy Brent z RS10 na 4.Q 2006 činí 65,8 USD/barel, ceny na trhu se na 
počátku října pohybovaly o cca 12 % níže. 

K prudkému poklesu cen ropy přispělo odstranění lokálních problémů s těžbou a dopravou 
ropy, zmírnění politických problémů na Blízkém východě a sezonní pokles poptávky 
(v případě USA možná nejen sezonní). Příčinou dalšího mírného poklesu ceny ropy na 
přelomu září a října byla očekávání (následně potvrzená) dalšího zvýšení zásob ropných 
produktů v USA. Sdružení OPEC reagovalo na tento vývoj rozhodnutím o snížení produkce  
o 1 milion barelů denně, což vedlo ke zvýšení ceny ropy zpět nad hranici 60 USD/b. 
Informace o zpomalení růstu v USA a konec motoristické sezony spojené s mírným nárůstem 
zásob vedly k poklesu cen benzínu. Ve 3.Q 2006 byla průměrná cena benzínu o 4 % nižší než 
předpokládal RS07. Říjen přinesl její další pokles až na úroveň z února tohoto roku. 

Dlouho očekávaná korekce cen ropy se tedy dostavila a otázkou zůstává, zda se jedná  
o krátkodobý výkyv či začátek nového dlouhodobějšího trendu. Ve prospěch změny trendu 
hovoří více faktorů fundamentálního rázu. Zpomalení v USA je již zřetelné a v příštím roce 
by mohlo mít efekt i na rychle rostoucí východoasijské ekonomiky, u kterých je v posledních 
letech nejvíce patrný nárůst poptávky po ropě. V roce 2007 se očekává i ochlazení 
v eurozóně. Vlivem vysokých cen ropy Mezinárodní agentura pro energie (IEA) očekává 
mírná tempa růstu poptávky pro tento (na 84,6 mil. barelů/den, mzr. +1,2 %) i příští rok (na 
86 mil. barelů/den, mzr. +1,7 %).  

Naopak tempa růstu nabídky pro rok 2007 a 2008 přesáhnou 2,5 %. Již několik let rostoucí 
ceny ropy byly stimulem vysokých investic do odvětví těžby a zpracování ropy. Významné 
investice podnikly některé země OPEC (zejména Saudská Arábie), v následujících dvou 
letech se očekává výrazný nárůst těžby mimo země OPEC (zejména v Rusku).3 Zatímco  
v současnosti se odhaduje skutečný rozdíl mezi poptávkou a nabídkou ropy jako velmi malý, 
v horizontu jednoho až dvou let by se převis nabídky mohl zdvojnásobit (až na 
4 mil. barelů/den). Také na straně rafinerií došlo díky investicím k výraznému zlepšení  
a jejich kapacita by měla růst v souladu s růstem poptávky.   

 
 
II.2  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 
 
ČSÚ překvapivě zvýšil v říjnové notifikaci deficit vládních institucí v roce 2005 z původní 
hodnoty 2,6 % HDP na 3,6 % HDP. Na základě této změny upravujeme odhad fiskálního 
salda pro rok 2006 na 3,5 % HDP, pro rok 2007 na 4,0 % HDP a pro rok 2008 na 3,7 % HDP. 
Jedná se o úrovňovou změnu, která výrazně nemění náš náhled na působení fiskální politiky 
v letech 2006 a 2007 (aproximace fiskálního impulzu pro rok 2006 se mírně zvedá z +0,2 p.b. 
v 7. SZ na +0,3 p.b. a pro rok 2007 z +0,5 p.b. na +0,6 p.b. zejména z důvodu nižšího inkasa 
daňových příjmů). Rizikem fiskální predikce roku 2006 je klesající dynamika inkasa daní 

                                                           
3  Investice do těžby také stojí za omezenou ochotou některých členů OPEC snižovat kvóty. Detailní popis 

střednědobého scénáře lze nalézt v Medium-term Oil Market Report, IEA. 



 15   

(blíže viz Příloha shrnující vývoj státního rozpočtu). Nově uvádíme odhady základních 
fiskálních ukazatelů pro rok 2008, ve kterém očekáváme deficit veřejných institucí ve výši  
3,7 % HDP a mírně negativní vliv fiskální politiky na dynamiku HDP ve výši -0,1 p.b. 
Základní fiskální veličiny shrnuje následující tabulka: 
 

2004 2008
10.SZ 7.SZ 9.SZ 10.SZ 7.SZ 9.SZ 10.SZ 7.SZ 9.SZ 10.SZ 10.SZ

Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)             v % HDP 2,9% 2,6% 2,6% 3,6% 2,4% 2,7% 3,5% 3,0% 3,3% 4,0% 3,7%

Fiskální pozice (ESA95)  -3,8 p.b.  +0,1 p.b.  +0,1 p.b. +1.1 p.b.  0,0 p.b.  0,3 p.b. +0,1 p.b.  +0,4 p.b.  +0,4 p.b. +0,2 p.b. -0,2 p.b.
Upravený deficit *)               
(ESA95, ČNB)              v % HDP 2,6% 1,6% 1,6% 2,5% 2,2% 2,5% 3,3% 3,0% 3,3% 4,0% 3,7%
Fiskální pozice (upravený deficit)  -2,1 p.b. -0,7 p.b. -0,7 p.b. +0,3 p.b. +0,9 p.b. +1,1 p.b. +1,0 p.b.  + 0,6 p.b.  + 0,6 p.b. +0,5 p.b. -0,3 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu  -1,3 p.b.  -0,3 p.b.  -0,3 p.b.  +0,3 p.b  +0,2 p.b.  +0,3 p.b  +0,3 p.b.  +0,5 p.b.  +0,6 p.b.  +0,6 p.b.  -0,1 p.b.
 *) deficit ESA 95 upravený o mimořádné jednorázové operace (Sýrie, Gripeny, garance, ruský dluh, ČKA, nedobytné pohledávky)

20072005 2006

 
 
Výraznou změnou oproti 7. SZ je zejména říjnovou notifikací ČSÚ provedená změna deficitu 
v roce 2005 na úroveň 3,6 % HDP. Oproti dřívějším předpokladům tak ČR v roce 2005 
neplnila maastrichtské kritérium fiskálního deficitu. Změna deficitu v roce 2005 byla 
vyvolána úpravami ve výši -22,3 mld. Kč na úrovni ústřední vlády, -9,3 mld. Kč na úrovni 
místních rozpočtů a +0,6 mld. Kč na úrovni fondů sociálního zabezpečení. Na celkové změně 
deficitu (v metodice ESA 95) o -31 mld. Kč se výrazně podílely zejména změny v odhadu 
DPH (snížena o 10,3 mld. Kč), daní z důchodů (DPPO a DPFO sníženy o 5 mld. Kč) a hrubé 
tvorby fixního kapitálu (zvýšena o 13,8 mld. Kč). Zatímco změna hrubé tvorby fixního 
kapitálu (a ostatní zvýšení výdajů) je ve směru, který jsme očekávali, změny inkasa daní 
směrem k nižším hodnotám jdou proti naší intuici, která vychází z vývoje cashových inkas 
v minulém roce. Provedené změny na příjmové straně veřejných institucí v metodice ESA 95  
a odlišný vývoj cashových dat (metodika GFS86) zachycuje následující tabulka: 

v mld. Kč
2002 2003 2004 2005

cash přírůstek celostátního inkasa přímých a nepřímých daní  (GFS 1986) 32,8 34,3 38,3 73,4
ESA přírůstek PŘED podzimní notifikací 2006 (ESA 95) 25,8 42,3 65,3 35,8
ESA přírůstek PO podzimní notifikací 2006  (ESA95) 25,8 42,3 71,3 21,1  
 

Zatímco cashové inkaso v roce 2005 vzrostlo oproti předchozímu roku o 73,4 mld. Kč, nový 
údaj o příjmech v metodice ESA 95 uvádí přírůstek pouze 21,1 mld. Kč. To by 
pravděpodobně znamenalo, že 52,3 mld. Kč peněžně inkasovaných v roce 2005 se netýkalo 
roku 2005, ale jiných let. Tak vysoký rozdíl vyvolaný akruálním přepočtem se nám zdá 
neodůvodnitelný; jak dokumentuje výše uvedená tabulka, přírůstky inkasa daní v cashové 
metodice i národních účtech se v letech 2002 – 2003 pohybovaly velmi podobně (rozdíl obou 
metodik se pohyboval v řádu pod 8 mld. Kč), v roce 2004 došlo ke zvýšení rozdílu mezi 
hodnotami na 33 mld. Kč a v roce 2005 tento rozdíl činí již cca 52 mld. Kč (při odlišném 
znaménku v roce 2005). I s ohledem na to, že vývoj daňových inkas v ESA 95 v roce 2005 
není v souladu s ekonomickým vývojem v daném roce, nelze vyloučit možnou budoucí revizi 
fiskálního deficitu roku 2005. Z těchto důvodů neměníme náš náhled na vývoj přírůstků 
daňových inkas v letech 2006 a 2007. 

MF aktuálně upozorňuje na rizika, která by mohla vést k prohloubení letošní výše schodku 
státního rozpočtu v metodice GFS oproti původně rozpočtovanému. Jedná se 
o pravděpodobnost nižšího inkasa daní, o prosincovou výplatu důchodů a úhradu záruky vůči 
ČNB. Fiskální prognóza ČNB, která je primárně tvořena v metodice ESA 95 a není přímo 
porovnatelná s peněžním plněním státního rozpočtu, předpoklad nižšího inkasa daní 
zohledňuje. Zbývající dvě operace predikci schodku v metodice ESA 95 neovlivní. Záruka 
vůči ČNB (ve výši cca 15 mld. Kč) je započtena ve výši fiskálního schodku již v roce 1997, 
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kdy došlo k jejímu poskytnutí. Problematika úhrady důchodů souvisí se standardním 
nesouladem mezi příjmy a výdaji na důchodovém účtu v průběhu roku, kdy příjmy na výplaty 
prosincových důchodů jsou inkasovány až v lednu následujícího roku. V metodice ESA 95 je 
tento časový nesoulad peněžních toků na důchodovém účtu narovnán. Predikce ČNB rovněž 
zohledňuje vyšší než původně rozpočtované výdaje na důchody z důvodu výrazného nárůstu 
počtu nových důchodců. 

 
 
II.3  Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 

hospodářského vývoje 
 

Vyznění prognózy je do značné míry určeno již nastavením počátečních podmínek. Těmi se 
rozumí odhad současné pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a současného 
působení měnových podmínek. Tento odhad je dán rozdílem mezi pozorovanou aktuální 
hodnotou dané makroekonomické veličiny a předpokladem o její rovnovážné úrovni.4 
Následující tabulka shrnuje počáteční podmínky pro mezeru výstupu, reálný kurz  
a reálné úrokové sazby, a dále předpoklady o rovnovážné reálné apreciaci a hladině 
rovnovážných reálných sazeb.  

Tabulka: Nastavení počátečních podmínek ve 3.Q 2006 podle 7. SZ 2006 a 10. SZ 2006  
 

 

Ve srovnání se 7. SZ dochází jen k mírnému posunu ve vnímání základních trendů dosud 
pozorovaného makroekonomického vývoje, který jde směrem rizik identifikovaných již 
v době tvorby červencové prognózy. Zvýšená nejistota ohledně nastavení počáteční podmínky 
mezery výstupu byla v 7. SZ zachycena alternativním scénářem předpokládajícím výstupovou 
mezeru na méně kladné úrovni. Po revizi statistických dat o HDP za 1.Q 2006 a zveřejnění 
dat za 2.Q 2006 je v říjnové prognóze přehodnocen odhad mezery výstupu i neinflačního 
produktu v roce 2006 směrem dolů s tím, že došlo k poklesu vnímané nejistoty ohledně 
počáteční pozice ekonomiky v cyklu.  

Záporná mezera výstupu se v průběhu roku 2005 otevřela do mírně kladných hodnot, kde 
setrvává až do současnosti. V prvních třech čtvrtletích letošního roku se výstupová mezera 
pohybovala okolo hodnoty 0,5 %. Tempo růstu neinflačního produktu se aktuálně odhaduje  
v intervalu 5,0 % – 5,5 %.  

Současné nastavení reálných měnových podmínek, které ovlivňuje budoucí průběh 
hospodářského cyklu, je hodnoceno v souhrnu jako neutrální až velmi mírně přísné. Kurzová 
složka je neutrální až lehce přísná, úroková složka je vnímána jako neutrální. 
                                                           
4  Stanovení počátečních podmínek vychází z analýzy informací o vývoji ekonomické aktivity, inflace, 

úrokových sazeb a kurzu. Odhad nastavení je proveden na základě využití vazeb mezi uvedenými veličinami, 
které reprezentují základní pohled na fungování transmisního mechanismu zachycený ve čtvrtletním modelu 
QPM. Vedle toho je však využívána také řada dalších podpůrných indikátorů.   

3.Q 2006 7. SZ 2006 10. SZ 2006 
Mezera výstupu 0,6 0,5 
Mezera RMCI  0,0 0,1 
Úroková složka RMCI 0,0 0,0 
Kurzová složka RMCI 0,1 0,1 
Reálná rovnovážná apreciace 3,8 3,8 
Rovnovážná reálná 1R sazba 0,8 0,8 
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Mezera výstupu se bude v nejbližším období držet v mírně kladných hodnotách v důsledku 
expanzivnějšího vlivu fiskálu, který bude při zhruba neutrálním působení měnových 
podmínek kompenzován nevýrazným zahraničním růstem. 
 
Graf: Mezera výstupu (v % HDP) 
 

Graf: Inflace očištěná o vliv změn daní  
(mzr. v %) 
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Nejistota v nastavení počáteční výstupové mezery a rovnovážných veličin není v říjnové 
prognóze natolik výrazná a vyhraněná, aby její dopady byly vyjádřeny formou samostatného 
alternativního scénáře.  

Následující část se podrobněji věnuje posledním údajům o ekonomické aktivitě, které jsou 
prvním zdrojem informací pro nastavení počátečních podmínek prognózy. 

Hospodářský růst a trh práce 
Meziroční růst reálného HDP se ve 2.Q 2006 snížil na 6,2 % (červencová prognóza 7,2 %), 
zatímco údaj za 1.Q byl revidován na 7,1 % (z hodnoty 7,4 %). V mezikvartálním srovnání se 
ve 2.Q 2006 sezonně očištěný HDP zvýšil o 1,2 % (prognóza 1,4 %) a oproti růstu v 1.Q 2006 
zpomalil o 0,3 procentního bodu. Publikovaný odhad ČSÚ je tak ve srovnání s červencovou 
prognózou nižší. V souladu s prognózou se vyvíjela spotřeba domácností. Očekávání 
červencové prognózy naopak nedosáhla spotřeba vlády, fixní investice a reálný vývoz  
i dovoz.5 Pokračování vysokého růstu HDP se promítlo do kladné produkční mezery ve 2.Q 
2006 na úrovni 0,6 %. Mírně nižší mezera (o 0,2 p.b.) ve srovnání s červencovou prognózou 
je důsledkem zvolnění dynamiky růstu HDP ve 2.Q 2006 a revize údajů za 1.Q 2006. 

Dostupné údaje o vývoji ekonomické aktivity ve 3.Q 2006 signalizují další snížení 
meziročního růstu reálného HDP ve srovnání s 2.Q 2006 (na 5,8 %). Tomu odpovídá 
mezikvartální zvýšení po sezonním očištění o 1,3 %. Při odhadovaném mzr. tempu růstu 
potenciálního produktu ve výši 5,3 % tak došlo k mírné korekci odhadu kladné produkční 
mezery na úroveň 0,5 % (minulá prognóza odhadovala mezeru produktu ve 3.Q 2006 ve výši 
0,6 %). 

Reálná spotřeba domácností se ve 2.Q 2006 meziročně zvýšila o 3,8 %. To představuje 
mírné zrychlení růstu v meziročním vyjádření a naopak mírné zpomalení růstu  
v mezikvartálním vyjádření (po sezonním očištění). Meziroční reálný růst spotřeby byl 
výsledkem zvýšení nominálních spotřebitelských výdajů domácností o 6,6 % a růstu cen 
měřeného deflátorem spotřeby domácností o 2,7 %. Při zvolnění růstu hrubého disponibilního 
                                                           
5   Podle ČSÚ se po odečtení dovozů pro konečnou spotřebu výrazně zvýšil příspěvek hrubé tvorby kapitálu  

k růstu HDP na 3,9 p.b., zatímco příspěvek čistého vývozu zboží a služeb se snížil na 1,9 p.b.. Příspěvek 
spotřeby domácností se ve 2.Q 2006 zvýšil na 0,9 p.b. 
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důchodu ve 2.Q 2006 o 0,8 procentního bodu na 6,1 % (reálně 3,3 %) došlo ke snížení míry 
hrubých úspor domácností. Pokles míry úspor je v souladu s uvolněným působením úrokové 
složky měnových podmínek v uplynulých letech. Přes určité zrychlení je tempo růstu reálných 
spotřebitelských výdajů ve srovnání s růstem HDP o 2,4 procentního bodu nižší. To odpovídá 
současné fázi ekonomického cyklu i zdrojům dlouhodobého růstu české ekonomiky, kdy 
rostoucí část domácího produktu připadá zahraničním výrobním faktorům. 

Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus  Graf: Spotřeba a reálné úrokové sazby 
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Ve 3.Q 2006 odhadujeme meziroční zvýšení reálné spotřeby domácností o 3,9 %, což ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím představuje nepatrné zrychlení. Mírné zrychlení 
nominálních výdajů domácností na individuální spotřebu bude konfrontováno se stejnou 
inflací jako ve 2.Q (deflátor spotřeby se meziročně zvýší o 2,7 %) a nepatrnou akcelerací 
hrubého disponibilního důchodu. Pokračující uvolněné působení úrokové složky měnových 
podmínek povede ke stimulaci tempa růstu spotřeby a tlaku na pokles míry hrubých úspor. 

Rovněž indikátor spotřebitelské důvěry naznačuje prostor pro rychlý růst spotřebitelských 
výdajů. Průměrná hodnota indikátoru ve 3.Q 2006 je druhá nejvyšší od roku 1998. Spotřebu 
domácností ve stejném období též podporuje vysoký růst spotřebitelských úvěrů (viz Příloha 
4 – Peníze a úvěry). 

Spotřeba vlády ve stálých cenách se ve 2.Q 2006 meziročně snížila o 3,4 %, zatímco 
červencová prognóza očekávala její růst o 0,7 %. Rozdíl ve srovnání s prognózou byl 
způsoben zejména vyšší srovnávací základnou ovlivněnou nákupem bojových letadel. Pokud 
dojde k naplnění předpokládané výše a struktury výdajů veřejných rozpočtů, meziroční růst 
reálné spotřeby vlády by se ve 3.Q 2006 měl pohybovat okolo 2,0 %. 

Meziroční růst hrubé tvorby kapitálu ve 2.Q 2006 oproti předchozímu čtvrtletí zrychlil  
o 5,4 procentního bodu a dosáhl 17,8 %. Dynamika fixních investic ve stálých cenách 
zpomalila na 5,3 % (prognóza 7,5 %), patrně z důvodu vyšší rozestavěnosti investičních 
staveb. Tomu odpovídají zásoby, které se ve stálých cenách meziročně zvýšily 
o 43,6 mld. Kč. Mimořádný růst zásob se může projevit ve vyšším růstu budoucích investic, 
přičemž nelze vyloučit ani revizi stávajících údajů směrem k vyšším fixním investicím. Podle 
aktuálních předpokladů dosáhne růst celkových fixních investic ve 3.Q 2006 výše 6,6 %. 
K růstu nadále pravděpodobně přispívaly investice do strojů a dopravních prostředků, zatímco 
příspěvek stavebních investic byl poblíž nulových hodnot. 

Meziroční růst vývozu zboží a služeb ve 2.Q 2006 činil 10,2 % a ve srovnání s minulou 
prognózou byl o 1,6 procentního bodu nižší. Oproti 1.Q 2006 růst vývozu zpomalil  
o 7,4 procentního bodu, jeho dynamika je tak zhruba stejná jako ve 3. a 4.Q 2005. Ke stále 
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vysoké dynamice vývozu přispěl zrychlený růst zahraniční poptávky a zvýšení domácích 
výrobních kapacit vlivem přílivu PZI.  

Graf: Vývoz a dovoz  Graf: Investice  (mzr. v %)  
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Podle předběžných údajů za 3.Q 2006 si růst vývozu zboží a služeb nadále udržel vysokou 
dynamiku ve výši 10,5 %. Růst vývozu podporovaly obdobné faktory jako ve 2.Q, zejména 
pak relativně rychlý ekonomický růst v okolních evropských zemích a vysoká exportní 
výkonnost některých odvětví zpracovatelského průmyslu se silným zastoupením zahraničních 
investic.  

Dynamika dovozu zboží a služeb po dvou letech dohnala růst vývozu, ve 2.Q 2006 růst 
dovozu v souladu s červencovou prognózou zpomalil a dosáhl 10,2 %. Srovnání růstu dovozu 
s růstem vývozu souvisí s oživením růstu domácí poptávky, především hrubé tvorby kapitálu 
a spotřeby domácností, a s růstem kooperačních dovozů.  

Ve 3.Q 2006 dynamika reálného dovozu pravděpodobně zůstala na vysoké úrovni 9,8 %. 
Relativně vysoký růst dovozu souvisel s pokračujícím růstem domácí poptávky, především 
investic a soukromé spotřeby. Deficit čistého vývozu ve stálých cenách roku 2000 se podle 
předběžných propočtů meziročně snížil o 2 mld. Kč na 14,1 mld. Kč.6  

Vývoj v oblasti trhu práce je v souladu s předpokladem, že míra nezaměstnanosti je stále 
mírně vyšší než NAIRU. Údaje VŠPS o zaměstnanosti za 2.Q 2006 signalizují stále se 
zvyšující poptávku po práci, ve srovnání s minulou prognózou však v nižší dynamice. Počty 
zaměstnanců se zvýšily především v průmyslu a v odvětví nemovitostí, pronájmu  
a podnikatelské činnosti. V odvětvích nepodnikatelské sféry se zaměstnanost snižovala. Vyšší 
poptávka po práci, která odpovídá současné fázi hospodářského cyklu, je zčásti realizována 
zaměstnáváním cizích státních příslušníků a je patrná i ve snižování míry nezaměstnanosti 
(viz Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce). Z vývoje Beveridgeovy křivky je zřejmé, že 
se v posledním období snižuje i cyklická složka registrované nezaměstnanosti. Registrovaná 
nezaměstnanost se však snižuje především z důvodu vyšších počtů osob vyřazených 
z evidence ze sankčních důvodů. 

                                                           
6   Nová data, vycházející z předběžných měsíčních údajů obchodní bilance, bilance služeb a cen zahraničního 

obchodu a zveřejněná až po uzavření prognózy, signalizují mírně nižší tempo růstu vývozu (o 0,9 p.b.), 
naopak nevýrazně vyšší tempo růstu dovozu (o 0,3 p.b.). To by vyústilo v prohloubení záporného salda 
čistého vývozu na cca 21 mld. Kč. 
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Rychlejší než v 7. SZ očekávaný růst průměrné měsíční mzdy ve 2.Q 2006 v podnikatelské 
sféře (meziročně 7,1 %, 7. SZ 6,6 %), je zčásti dán zpřesněním údajů za 1.Q 2006. Podle 
údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) došlo ve 2.Q 2006 ke zrychlení 
dynamiky růstu průměrného hodinového výdělku na 7,1 % a mediánu na 5,6 %. Rychlejší růst 
průměrného hodinového výdělku zcela kompenzoval nižší fond pracovní doby ve 2.Q 2006. 
V dosavadních měsíčních údajích ČSÚ o průběhu 3.Q je patrný růst mezd v průměru zhruba 
na stejné úrovni jako v předchozím čtvrtletí. Objem mezd a platů se vyvíjí v zásadě shodně 
s prognózou. Zvolnění růstu produktivity práce na 5 % ve 2.Q 2006 je dáno nižším než 
očekávaným růstem hrubého domácího produktu. V průmyslu pokračuje trend vysokého růstu 
produktivity práce. Růst nominálních jednotkových mzdových nákladů je v průmyslu sice 
stále hluboce záporný, na úrovni národního hospodářství však ve 2.Q 2006 došlo k jeho 
zrychlení o 1,7 procentního bodu na 1,9 % (viz Příloha 2). Vyšší než očekávaný růst NJMN 
byl způsoben zpomalením růstu hrubého domácího produktu. Nadále však růst NJMN zůstává 
pod úrovní inflace a negeneruje tak nadměrné inflační tlaky.  
 
Inflace 
Predikce celkové meziroční inflace ze 7. SZ na třetí čtvrtletí 2006 se naplnila. Rychlejší růst 
cen potravin byl vykompenzován menšími dopady změn nepřímých daní. Predikce vývoje 
regulovaných cen, korigované inflace bez pohonných hmot a cen pohonných hmot se v zásadě 
naplnila.  
 

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

Index spotřebitelských cen -0,3 -0,7 2,8 2,7
Regulované ceny   září 2006 0,1 0,0 10,0 9,8
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,15 0,00 0,59 0,21
Čistá inflace -0,6 -0,9 0,1 0,5
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,3 -0,1 0,3 1,4
Korigovaná inflace bez PH -1,1 -1,2 0,6 0,7
Ceny pohonných hmot - čisté -0,7 -2,6 -7,5 -7,5  
 

Meziroční růst regulovaných cen (9,8 %) se po celé 3.Q pohyboval v souladu s prognózou ze 
7.SZ (10,0 %). Jediným významnějším pohybem v rámci regulovaných cen v tomto období 
byl srpnový meziměsíční růst cen ve skupině zdravotnictví o 2,8 % s dopadem do inflace cca 
0,03 p.b.  

Vývoj ve 3.Q 2006 ovlivnilo snížení nepřímých daní u kávy, čaje, cukrovinek, apod.,  
u kterých došlo k přeřazení do snížené sazby DPH. Primární dopad této změny do inflace činil 
-0,18 p.b., přičemž ve skutečnosti ceny dotčených výrobků poklesly pouze zhruba o polovinu 
této hodnoty. Na druhou stranu ani ve 3.Q nebyl pozorován růst cen cigaret v důsledku 
zvýšení jejich spotřebních daní od 1. dubna 2006.  

Vývoj cen sloučené skupiny potravin byl během 3.Q ovlivněn dvěma vlivy – dobíhajícím 
růstem cen pekárenských výrobků a oproti minulým rokům nižšími letními meziměsíčními 
poklesy cen potravin ve skupinách ovoce a zeleniny. V souhrnu tyto dva vlivy znamenaly, že 
meziroční růst cen potravin ve 3.Q ve srovnání s minulou prognózou výrazně zrychlil. 

Predikce meziroční korigované inflace bez pohonných hmot se ve 3.Q takřka naplnila. 
Pozvolné zrychlování jejího meziročního růstu od července (0,5 %) do září (0,7 %) bylo 
způsobeno kumulací proinflačního působení některých nákladových (rostoucí ceny energií) 
a poptávkových (zrychlování domácí poptávky) faktorů při stále přetrvávající meziroční 
apreciaci kurzu koruny. 
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U cen pohonných hmot se i přes dílčí odchylky v jednotlivých měsících červencová 
prognóza jejich meziročního růstu v souhrnu naplnila. Zpomalení růstu cen pohonných hmot, 
resp. jejich přechod v meziroční pokles odráží snížení meziročního růstu cen benzínů na 
světových trzích v průběhu 3.Q při přetrvávající výrazné meziroční apreciaci kurzu 
CZK/USD. Týdenní šetření cen pohonných hmot ukazují, že i v říjnu maloobchodní ceny 
pohonných hmot dále klesají, přičemž jejich meziměsíční pokles v říjnu bude cca 5 – 6 %.  

Následující graf zobrazuje vývoj meziročního růstu hlavních podskupin spotřebitelských cen. 
Zrychlování meziročního růstu cen potravin se v září zastavilo, meziroční růst regulovaných 
cen a neobchodovatelných ostatních cen je stabilní a zpomaluje meziroční pokles 
obchodovatelných ostatních cen.  
 
Mzr. růst jednotlivých skupin cen (kromě regulovaných cen očištěné o vliv změn daní, v %) 
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Mzr. 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 %.  
 

V nejbližším období očekáváme zpomalení meziročního růstu spotřebitelských cen hlavně 
v důsledku snížení regulovaných cen zemního plynu po domácnosti od 1. října a vlivem 
srovnávací základny (v říjnu 2005 zaznamenaly regulované ceny vysoký meziměsíční. růst). 
V listopadu a prosinci meziroční inflace opět zrychlí kvůli zvýšení meziročního růstu tržních 
cen, které bude způsobeno nejen nízkou srovnávací základnou, ale také více inflačním 
působením rychlejšího růstu nominálních jednotkových mzdových nákladů, mírně vyšší 
poptávky a vlivem změn daní z tabákových výrobků. Na meziročních růstech spotřebitelských 
cen se budou i nadále podílet zejména dopady změn regulovaných cen a spotřebních daní, 
avšak podíl tržních cen se bude postupně zvyšovat. 
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Reálné měnové podmínky 
Odhad počáteční mezery výstupu je vedle vývoje inflace odvozován také od vývoje reálných 
měnových podmínek. Vzájemný vztah mezi mezerou výstupu a měnovými podmínkami je 
však charakterizován existencí zpoždění, které je nutno brát v úvahu. Současné nastavení 
měnových podmínek je tak určující pro vyznění prognózy do budoucna.  

Aktuální nastavení reálných měnových podmínek ve 3.Q 2006 hodnotíme v souhrnu jako 
zhruba neutrální až velmi mírně přísné. Je výslednicí zhruba neutrálního nastavení úrokové 
složky měnových podmínek a neutrálního až velmi mírně přísného nastavení kurzové složky. 
Nastavení měnových podmínek se oproti 7. SZ prakticky nemění, což je důsledkem naplnění 
predikce nominálního kurzu a nominálních sazeb při nezměněných předpokladech o vývoji 
rovnovážných veličin. 

Kumulovaný efekt měnových podmínek odráží zpřísnění kurzové složky v posledním období 
a přetrvávající uvolněné působení úrokové složky. Celkový dlouhodobý vliv měnových 
podmínek na reálnou ekonomiku zůstává i nadále uvolněný, což přispělo k uzavření mezery 
výstupu a k jejímu otevření do kladných hodnot v roce 2005.   

 
Graf: Index reálných měnových podmínek Graf: Kumulovaný efekt RMCI 
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V souladu s dosavadním působením uvolněné úrokové složky reálných měnových podmínek  
a s nízkou hladinou nominální úrokové sazby je přetrvávající poměrně vysoký podíl 
peněžního agregátu M1 na M2. Dopady uvolněné úrokové složky se rovněž projevovaly 
v rychlém růstu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem (viz Příloha 4 – Peníze 
a úvěry). 
 
Sazby 
Úroková složka reálných měnových podmínek je podle současných odhadů pro 3.Q 2006 
zhruba neutrální, což odpovídá hodnocení z červencové prognózy.  



 23   

Graf: Reálný 1R Euribor (v %) Graf: Reálný 1R PRIBOR (v %) 
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Vývoj úrokových sazeb na finančním trhu byl ve 3.Q 2006 ovlivněn především dvojím 
zvýšením základních úrokových sazeb ČNB (s platností od 28.7. a 29.9.). Zatímco sazby na 
peněžním trhu se zvýšily o 0,4 až 0,5 p.b., sazby s delší splatností se vyvíjely diferencovaně: 
do splatnosti 2R vzrostly (až o 0,3 p.b.), splatnosti nad 2R naopak klesly (až  
o 0,4 p.b.). Vývoj sazeb na delším konci výnosové křivky byl totiž ve větší míře ovlivněn 
poklesem dlouhých sazeb na zahraničních trzích.  

Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 3.Q 2006 činil 0,4 p.b., červencová prognóza 
předpokládala spread 0,2 p.b. 3M PRIBOR se pohyboval nepatrně pod úrovní 
předpokládanou základním scénářem prognózy, zatímco 1R PRIBOR byl naopak výše. 
Aktuální výnosová křivka na peněžním trhu má pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR k 18.10. činí 0,5 p.b. Převážná část finančního trhu očekává další zpřísnění 
měnové politiky na začátku roku 2007, blíže viz kapitola III.2 Prognózy ostatních institucí. 

Klientská úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů v srpnu dosáhla 5,8 %. Stejné výše 
dosahuje i dosavadní průměr za 3.Q 2006, zatímco červencová prognóza předpokládala 
6,1 %. Sazba z termínovaných vkladů se v srpnu mírně zvýšila na 1,9 %.  

V reálném vyjádření byla sazba 1R PRIBOR ve 3.Q 2006 oproti červencové prognóze mírně 
vyšší. Důvodem byla mírně vyšší nominální úroková sazba a mírně nižší inflační očekávání. 
Reálná roční sazba tak oproti minulé prognóze působí nepatrně přísněji, nadále však zůstává 
mírně uvolněná.  

V reálném vyjádření byly sazby z nově poskytnutých úvěrů nižší oproti červencové prognóze, 
což bylo především důsledkem poklesu jejich nominálních hodnot ve 3.Q 2006 oproti 
předpokladům 7. SZ. Tento posun znamenal jejich uvolněnější působení v rámci úrokové 
složky měnových podmínek.   

Působení zahraničních sazeb v úrokové složce měnových podmínek se oproti minulé 
prognóze pro 3.Q 2006 mírně zpřísnilo. Aktuální zahraniční reálná úroková sazba 1R Euribor 
je oproti předpokladům o 0,2 p.b. vyšší. Důvodem je růst její nominální hodnoty při zhruba 
stejné úrovni zahraničních inflačních očekávání. 

Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R Euribor) ve 3.Q 2006 činil -0,8 p.b., přičemž 
prognóza předpokládala -0,7 p.b. Aktuální úrokový diferenciál k 18.10. dosahuje -0,7 p.b. 
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Kurz 
Reálný kurz měl v letech 2003 a 2004 klíčový význam pro uvolněné působení reálných 
měnových podmínek, toto působení nicméně v uplynulém období sláblo. V důsledku výrazné 
apreciace měnového kurzu v závěru roku 2005 a v první polovině roku 2006 došlo ke 
zpřísňování kurzové složky měnových podmínek. Působení kurzové složky ve 3.Q 2006 je 
hodnoceno stejně jako v červencové prognóze jako neutrální až mírně přísné.  

Graf: Nominální kurz CZK/EUR a CZK/USD   Graf: Reálný kurz vůči euru 
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Ve 3.Q 2006 průměrný kurz koruny vůči euru mezikvartálně dále mírně posílil (o 0,2 %)  
a dosáhl 28,33 CZK/EUR. Výraznější posilování kurzu se projevilo pouze v průběhu první 
poloviny srpna, kdy koruna zpevnila zhruba o 50 haléřů až na historicky nejsilnější hodnotu 
28,00 CZK/EUR (11.8.). V průběhu září ale koruna svůj vývoj korigovala. V průměru za celé 
čtvrtletí (28,33 CZK/EUR) byl kurz koruny jen nepatrně silnější oproti předpokladům 7. SZ 
(28,40 CZK/EUR). Meziroční nominální apreciace domácí měny se ve 3.Q ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím snížila a v průměru činila 4,5 %.  

Určitým impulzem k posílení koruny v průběhu první poloviny srpna bylo oznámení Fedu  
o ponechání úrokových sazeb na nezměněné úrovni, doprovázené spekulacemi o ukončení 
cyklu růstu úrokových sazeb. Depreciační trend, patrný ve druhé polovině srpna a první 
polovině září, byl odrazem korekce předchozího vývoje měn ve středoevropském regionu 
a povolební politické situace. Později byl ovlivněn zejména varováním agentury S&P 
o možnosti snížit ČR výhled ratingu v souvislosti s pokračováním prohlubování jejího 
rozpočtového schodku. V závěru září a počátkem října však začal kurz znovu apreciovat.  

Nastavení kurzové složky měnových podmínek hodnotíme ve 3.Q 2006 nadále jako neutrální 
až mírně přísné, i když v porovnání s předpoklady červencové prognózy došlo k nepatrnému 
posunu ve směru dalšího zpřísnění. Tento malý posun je způsoben mírně apreciovanějším 
nominálním měnovým kurzem a srovnatelnými posuny domácí i zahraniční inflace směrem 
nahoru v porovnání s předpoklady minulé prognózy. 

Pro 4.Q 2006 předpokládá krátkodobá prognóza stabilitu nominálního kurzu CZK/EUR na 
úrovni 28,30 CZK/EUR, což zhruba odpovídá průměru ve 3.Q 2006. Ve výhledu vývoje 
kurzové složky reálných měnových podmínek se v blízkém časovém horizontu předpokládá 
postupné zaostávání reálné apreciace za rovnovážnou, a to i přes očekávání vyšší domácí 
inflace oproti zahraniční. Tím bude docházet k opětovnému uvolňování kurzové složky 
měnových podmínek. 
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II.4  Předpoklady ekonomických mechanismů 
 
Ve srovnání se 7. SZ nedošlo v modelovém predikčním aparátu k žádné změně. Níže 
zmiňované dílčí úpravy byly aplikovány již při zpracování posledních velkých SZ.  

Z důvodu současného velkého výkyvu inflace regulovaných cen a cen energií, který je 
považován za jednorázový a neměl by dlouhodobě ovlivnit inflační očekávání, jsou vysoké 
příspěvky (ať již růstu nebo poklesu) těchto položek do inflace z titulu inflačních očekávání 
v modelu částečně očištěny. Průsak je stejně jako v předchozích prognózách omezen na 50 % 
standardní modelové kalibrace.  

Veškeré dopady změn domácích nepřímých daní jsou na horizontu prognózy stejně jako 
v minulých SZ rozděleny na primární a sekundární dopady s tím, že na primární dopady je 
aplikován institut výjimek. Výše sekundárních dopadů je navíc snížena na 20 % standardní 
výše. V souvislosti s očekávanou změnou nepřímých daní v Německu v roce 2007 jsou 
v prognóze očištěny cenové dopady této změny ze zahraničních inflačních očekávání 
a domácích dovozních cen.  

 

 
II.5 Vyznění prognózy 
 

HDP a trh práce 
Dočasné zpřísnění reálných měnových podmínek v průběhu letošního roku a zmírnění 
zahraniční konjunktury povede v následujících čtvrtletích k zastavení dalšího otevírání kladné 
výstupové mezery. K udržení mírně pozitivních hodnot v roce 2007 přispěje především 
kladný fiskální impulz a uvolňující se kurzová složka měnových podmínek. To spolu 
s předpokládaným tempem růstu inflaci nezrychlujícího produktu na úrovni kolem 5,4 % 
vyústí v růst HDP tempem 6,1 % v roce 2006, které zpomalí na 5,6 % v roce 2007 a 4,9 % 
v roce 2008. Na straně výdajových složek bude ekonomický růst nadále tažen investiční  
a zahraniční poptávkou, poměrně dynamický růst lze očekávat také u spotřeby domácností 
vlivem vyšších transferů a příznivého vývoje na trhu práce. S očekávaným vývojem 
ekonomické aktivity je v souladu prognóza růstu peněžního agregátu M2 v roce 2007 okolo 
9 % a jeho mírné zpomalení na úroveň okolo 8 % v roce 2008.  
 
Graf: Mezera výstupu (v % HDP) Graf: Reálné měnové podmínky 
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Předpoklady prognózy ohledně působení měnových podmínek, zahraniční poptávky a fiskální 
politiky ovlivní i jednotlivé složky celkové poptávky. Spotřeba domácností v následujících 
čtvrtletích zrychlí, což bude důsledkem vývoje na trhu práce, růstu sociálních transferů  
a zpožděného dopadu uvolněné úrokové složky měnových podmínek. Růst nominálního 
hrubého disponibilního důchodu v roce 2006 dosáhne 6,6 %, což bude odrážet růst mezd  
a platů českých domácností o 7,5 % a transferů o 7,7 %. V reálném vyjádření dynamika 
disponibilního důchodu meziročně zrychlí o 0,4 p.b. na 3,9 %. Zpožděné působení mírně 
uvolněné úrokové složky bude stimulovat spotřebu a působit na pokles míry úspor. Míra 
úspor se ale sníží jen nepatrně a dosáhne 7 %. Zrychlení růstu reálného disponibilního 
důchodu spolu s mírným poklesem míry úspor umožní akceleraci tempa růstu reálných 
spotřebitelských výdajů v roce 2006 o 1,7 p.b. na 4,1 %. 

V roce 2007 spotřeba domácností dále zrychlí, a to zejména vlivem zvýšení sociálních 
transferů domácnostem v souvislosti se zákonnou úpravou výše rodičovského příspěvku 
a změnou systému sociálních dávek. Meziroční zvýšení sociálních transferů o 10,6 % povede 
ke zrychlení růstu reálného disponibilního důchodu na 4,4 %. To v souvislosti s neutrálním 
působením zpožděného dopadu úrokové složky měnových podmínek povede v roce 2007 
k růstu reálných spotřebitelských výdajů o 4,4 %. 

V roce 2008 dojde v důsledku vývoje na trhu práce ke zpomalení růstu objemu mezd 
a výraznému zpomalení meziročního růstu sociálních transferů. Chování spotřebitelů bude 
zároveň ovlivněno zpožděným dopadem postupného zpřísnění úrokové složky měnových 
podmínek počínaje rokem 2006, což se projeví v růstu míry úspor na 7,2 % a ve zpomalení 
dynamiky reálných spotřebitelských výdajů na 3,8 %. 

 
Graf: Spotřeba domácností (mzr. v %) Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
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Růst hrubé tvorby fixního kapitálu bude v horizontu prognózy vyšší než v roce 2005. 
Soukromá investiční aktivita bude nadále podporována pokračujícím růstem zahraniční 
poptávky a přílivem reálně alokovaných přímých zahraničních investic. Lze tak očekávat 
zvýšení hrubé tvorby fixního kapitálu o 6,4 % v roce 2006, o 5,4 % v roce 2007 a o 4,9 % 
v roce 2008. Snížení předpokládaného růstu investic ve srovnání s minulou prognózou je 
především ovlivněno nižším než očekávaným růstem fixních investic v prvním pololetí 2006. 

Předpokládaný růst nominálních výdajů na spotřebu vlády o 6,2 % v roce 2006 a 4,3 % 
v roce 2007 je oproti červencové prognóze v obou letech o 1,1 p.b. vyšší. Oproti minulé 
prognóze bude růst vládní spotřeby vyšší i v reálném vyjádření. Zatímco v letošním roce lze  
v případě naplnění prognózy výdajů veřejného sektoru očekávat reálný růst okolo 1 %, v roce 
2007 se růst reálné vládní spotřeby pravděpodobně sníží na 0,5 % a v roce 2008 na hodnotu 
blízkou nule.  
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Vývoj reálného vývozu zboží a služeb bude v horizontu prognózy pozitivně ovlivněn 
pokračujícím trendovým růstem exportní výkonnosti ekonomiky, který vychází ze změn na 
nabídkové straně. Ty souvisejí s přílivem PZI a rozšířením kapacit orientovaných na vývoz. 
Zahraniční oživení v letech 2007 a 2008 mírně oslabí, nadále však bude kladně přispívat  
k růstu reálného vývozu. V roce 2006 dosáhne tempo růstu reálného vývozu přibližně  
12,4 %, zatímco v letech 2007 a 2008 se růst vývozu mírně sníží na 10,0 %, resp. 11,5 %. 
Zatímco v letošním roce bude růst reálného vývozu ve srovnání s červencovou prognózou 
nižší o 1,6 procentního bodu7, v roce 2007 se prognóza reálného vývozu téměř nemění. 
 
Graf: Vývoz a dovoz (mzr. v %) Graf: Investice (mzr. v %) 
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Růst reálného dovozu bude v průběhu roku 2006 nadále zaostávat za dynamikou vývozu,  
i když tento rozdíl se v důsledku zrychlení růstu domácí poptávky výrazně sníží. 
Předpokládaný meziroční růst dovozu za celý rok 2006 činí 11,8 %, což generuje meziroční 
snížení deficitu čistého vývozu v letošním roce přibližně o 7,9 mld. Kč na 37,3 mld. Kč. 
V roce 2007 růst dovozu zpomalí na 9,4 % a v roce 2008 dojde k jeho mírnému oživení na 
10,7 % v důsledku nárůstu kooperačních dovozů. Čistý vývoz vykáže v příštím roce deficit 
26,8 mld. Kč, v roce 2008 se deficit dále sníží na 9,2 mld. Kč. 

HDP a jeho složky (stálé ceny roku 2000, meziroční změny v %)  
I/06 II/06 III/06 IV/06 2006 I/07 II/07 III/07 IV/07 2007 I/08 II/08 III/08 IV/08 2008

Hrubý domácí produkt 7.1 6.2 5.8 5.4 6.1 5.5 5.6 5.6 5.7 5.6 5.3 5.0 4.7 4.7 4.9
Spotřeba domácností 3.7 3.8 3.9 4.9 4.1 4.6 4.5 4.4 4.1 4.4 4.1 3.7 3.6 3.9 3.8
Spotřeba vlády 0.8 -3.4 2.0 4.3 1.0 -0.8 -0.9 0.7 -2.0 -0.7 0.0 0.3 0.4 0.1 0.2
Hrubá tvorba fixního kapitálu 6.8 5.3 6.6 6.9 6.4 3.9 5.7 6.2 5.7 5.4 4.9 5.1 5.1 4.4 4.9
Vývoz zboží a služeb 17.6 10.2 10.5 11.8 12.4 10.3 9.1 10.5 10.1 10.0 11.1 11.0 12.3 11.5 11.5
Dovoz zboží a služeb 15.5 10.2 9.8 12.0 11.8 11.2 7.8 9.5 9.4 9.4 10.8 10.0 11.8 10.3 10.7
Čistý vývoz zboží a služeb (saldo, mld. Kč) 8.2 -8.8 -14.1 -22.6 -37.3 3.3 -1.0 -8.8 -20.3 -26.8 5.2 5.7 -6.7 -13.5 -9.2
Podíl čistého vývozu na HDP (%) 1.3 -1.2 -2.0 -3.2 -1.3 0.5 -0.1 -1.2 -2.7 -0.9 0.7 0.7 -0.9 -1.7 -0.3

 

 

Srovnání prognózy HDP a jeho složek v 10. SZ a 7. SZ  
2008

mzr v % 7.SZ 10.SZ Rozdíl 7.SZ 10.SZ Rozdíl 10.SZ
Spotřeba domácností 3.8 4.1 0.3 3.8 4.4 0.6 3.8
Spotřeba vlády 0.4 1.0 0.6 -1.2 -0.7 0.5 0.2
HTFK 7.2 6.4 -0.8 6.0 5.4 -0.6 4.9
Vývoj zboží a služeb 14.0 12.4 -1.6 9.8 10.0 0.2 11.5
Dovoz zboží a služeb 12.4 11.8 -0.6 8.3 9.4 1.1 10.7
HDP 6.6 6.1 -0.5 5.1 5.6 0.5 4.9

2006 2007

 
                                                           
7   Červencová prognóza vývozu zahrnovala expertní předpoklad, že v meziroční exportní dynamice se bude 

ještě v průběhu 2. a 3.Q 2006 částečně projevovat dodatečný efekt náběhu exportních kapacit z loňského 
roku, především v odvětví automobilového průmyslu, ve výši cca 2,5 p.b. Nejnovější údaje však spíše 
indikují, že tento efekt se již  z větší části vyčerpal koncem 1.Q 2006. 
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Rychlé uzavírání mezery výstupu bylo spojeno se zvýšenou dynamikou zaměstnanosti, která 
však začíná postupně oslabovat. Počet zaměstnanců tak v roce 2006 vzroste o 1,4 % (1,7 %  
v 7. SZ) a celková zaměstnanost se zvýší rovněž o 1,4 % (stejná hodnota byla predikována 
v 7. SZ). Růst poptávky po práci bude pokračovat zejména ve zpracovatelském průmyslu. 
V některých sektorech ekonomiky se růst poptávky bude nadále realizovat zaměstnáváním 
zahraničních pracovníků, i když v klesající míře. Nezaměstnanost se bude nacházet nepatrně 
nad svou neinflační úrovní, což spolu se zaměstnáváním osob s nižšími mzdovými nároky 
nebude představovat výraznější tlaky na rychlejší růst mezd. Míra registrované 
nezaměstnanosti se bude v průměru za rok 2006 nacházet na úrovni 8,7 % (8,9 % v 7. SZ), 
přičemž podstatným faktorem pro její snižování bude i nadále působení přísnějších podmínek 
pro registraci na úřadech práce, sankční vyřazování a nižší počet nově hlášených uchazečů. 
Míra obecné nezaměstnanosti se bude pohybovat okolo 7,4 %. 

V roce 2007 se celková zaměstnanost zvýší o 0,9 %, což je o 0,2 p.b. více, než předpokládala 
7. SZ. Zvýšení zaměstnanosti souvisí s více otevřenou kladnou mezerou výstupu, než 
předpokládala 7. SZ pro rok 2007, nicméně i nadále platí, že dojde ke zpomalení růstu 
zaměstnanosti ve srovnání s rokem 2006. Míra registrované nezaměstnanosti se sníží 
o 0,7 p.b. na 8,0 % (8,7 % v 7. SZ). Obecná míra nezaměstnanosti se sníží o 0,5 p.b. na 6,9 %. 
Rychlejší snižování registrované nezaměstnanosti ve srovnání s obecnou mírou 
nezaměstnanosti souvisí s vlivem vyřazování registrovaných nezaměstnaných ze sankčních 
důvodů. Nezaměstnanost se bude nacházet pod svou přirozenou mírou, což se projeví v tlaku 
na rychlejší růst mezd. 

V roce 2008 dojde k dalšímu zpomalení růstu zaměstnanosti na 0,3 % v důsledku snižování 
kladné mezery výstupu a zpomalování ekonomického růstu. Míra registrované 
nezaměstnanosti se sníží již jen nepatrně na 7,8 % a nadále se bude nacházet mírně pod svou 
neinflační úrovní. 
 
Základní údaje trhu práce (mzr. změny v %, pokud není uvedeno jinak) 

UKAZATEL
2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006 I/07 II/07 III/07 IV/07 2007 I/08 II/08 III/08 IV/08 2008

Zaměstnanost celkem -0.6 0.6 1.1 1.7 1.5 1.2 1.7 1.6 1.3 1.0 1.4 1.3 0.9 0.8 0.4 0.9 0.3 0.3 0.2 0.6 0.3
        z toho : zaměstnanci a) -0.2 1.7 1.9 2.9 2.3 2.2 2.2 1.6 1.0 0.7 1.4 1.1 1.1 0.9 1.0 1.0 0.9 0.6 0.3 0.3 0.5
                      ostatní zaměstnaní -2.4 -4.8 -3.1 -4.1 -2.6 -3.7 -1.0 1.6 2.7 2.2 1.4 2.5 0.0 0.1 -2.5 0.0 -2.6 -1.6 -0.9 2.0 -0.8
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 10.0 10.3 9.3 9.3 9.2 9.5 9.6 8.5 8.3 8.1 8.7 8.7 7.8 7.8 7.7 8.0 8.3 7.5 7.7 7.8 7.8
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 8.3 8.4 7.8 7.8 7.8 7.9 8.0 7.5 7.1 7.3 7.4 7.2 6.7 6.6 7.1 6.9 7.2 6.8 6.7 6.8 6.9
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 6.6 5.7 5.3 6.2 4.6 5.4 7.1 6.9 6.7 6.7 6.8 7.0 6.9 6.9 6.6 6.8 6.7 6.5 6.4 6.0 6.4
                                                                         (reálná) 3.7 4.0 3.7 4.2 2.2 3.5 4.1 3.8 3.7 4.6 4.1 4.1 4.0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.3 2.5 2.2 2.4
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 6.9 4.8 5.3 5.5 4.7 5.1 7.4 7.1 6.9 6.9 7.1 7.5 7.3 7.3 7.0 7.3 7.1 6.9 6.8 6.3 6.8
                      z toho: průmysl                          (nominální) 7.0 3.8 5.1 5.0 4.6 4.6 6.3 6.3 . . . . . . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 5.7 8.9 5.5 8.6 4.4 6.7 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 6.4 7.5 7.4 9.2 7.1 7.8 9.4 8.6 7.7 7.5 8.3 8.2 8.0 7.9 7.6 7.9 7.6 7.2 6.8 6.3 7.0
Mzdy a platy celkem podle NÚ - české domácnosti (nominální) 5.4 5.2 6.0 7.0 6.3 6.2 7.7 8.3 7.0 6.9 7.5 8.0 8.0 7.6 7.4 7.7 7.4 7.0 6.6 6.2 6.8
NJMN (nominální mzdy a platy celkem podle NÚ na HDP v s.c.) 2.1 0.7 0.1 1.5 -0.4 0.5 0.2 1.9 1.0 1.3 1.1 1.6 1.3 1.3 1.0 1.3 1.5 1.5 1.6 1.4 1.5
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -3.2 -1.8 -2.8 -3.8 -4.6 -3.3 -6.6 -1.0 . . . . . . . .
NJMN v průmyslu (objem mezd na přidanou hodnotu) -0.7 -6.2 -7.7 -7.4 -5.6 -6.7 -10.4 -7.2 . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na zaměstnané podle NÚ) 3.8 4.8 5.3 5.2 5.9 5.3 6.3 5.0 4.5 4.4 5.0 4.1 4.7 4.8 5.3 4.7 4.9 4.7 4.6 4.1 4.6
Pramen: ČSÚ, MPSV, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH  
 
 
Box: Prognóza nominálních mezd 
 

Odhad meziročního růstu průměrné nominální mzdy ve sledovaných organizacích byl pro letošní rok 
zvýšen na 6,8 % (6,6 % v 7. SZ). V roce 2007 růst mezd v průměru zůstane na stejné úrovni jako 
v roce 2006 (6,9 % v 7. SZ) a v roce 2008 zpomalí na 6,4 %.  
 

V roce 2006 vzroste průměrná mzda v podnikatelské sféře o 7,1 %, což je o 0,4 p.b. více, než 
předpokládala 7. SZ. Zvýšení predikce souvisí s odchylkou predikce od skutečnosti ve 2.Q 2006  
a s revizí údaje za 1.Q 2006. Odborová centrála pro kolektivní vyjednávání pro rok 2006 doporučila 
požadovat meziroční růst průměrné mzdy o 7 % a dosavadní vývoj mezd v letošním roce naznačuje 
naplnění tohoto požadavku. Predikce odráží očekávaný vývoj zaměstnanosti a růst produktivity práce. 
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Míra nezaměstnanosti je stále mírně vyšší než NAIRU, což s pokračujícím přílivem zahraniční 
pracovní síly tlumí tlaky na růst mezd. 
 

V nepodnikatelské sféře vzroste průměrná mzda přibližně o 6 %. Na zvýšení platů je ve státním 
rozpočtu vyčleněno 4,5 mld. Kč a další více než 3 mld. Kč poplynou z rozpočtu zdravotních 
pojišťoven, krajů a obcí. Podle státního rozpočtu dojde k navýšení mzdových prostředků o 4,3 %  
a limit počtu zaměstnanců se sníží o 0,5 %. To by mělo generovat téměř 5% růst průměrných mezd. 
Celkový růst mezd v nepodnikatelské sféře je navíc ovlivněn i růstem mezd v segmentech, které 
nespadají do výdajů státního rozpočtu. Např. ve zdravotnictví dochází vlivem mimořádného zvýšení 
mzdových tarifů o 8 % od září 2005 k nadprůměrnému meziročnímu mzdovému růstu (9,5 % ve 
2.Q 2006). Mzdový vývoj v nepodnikatelské sféře bude v roce 2006 oproti roku 2005 rovnoměrný, 
protože v meziročních datech odezní vliv základny pramenící ze zrušení dodatečných platů v roce 
2004. 
 

V roce 2007 se růst průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře zvýší na 7,3 % (7,2 % v 7. SZ). 
Na akceleraci růstu průměrné mzdy bude mít vliv zejména snaha odborů o participaci na růstu 
produktivity a vyšší inflační očekávání oproti roku 2006 (dle předběžných informací bude ČMKOS 
požadovat v roce 2007 nárůst platů o 7 %). Pozitivní dopad na růst mezd bude mít i další snížení 
nezaměstnanosti. Nezaměstnanost se tak bude v roce 2007 nacházet pod NAIRU. 
  

Podle návrhu státního rozpočtu lze očekávat, že průměrná mzda v nepodnikatelské sféře vzroste  
o 5,3 % (6 % v 7. SZ). Státní rozpočet počítá se všeobecným nárůstem platů o 5 % pro civilní 
zaměstnance a 4,5 % pro příslušníky bezpečnostních sborů. Nad rámec všeobecného růstu jsou 
v rezervě státního rozpočtu vyčleněny dodatečné prostředky (přes 1 mld. Kč) pro příslušníky 
bezpečnostních sborů k pokrytí výdajů plynoucích ze zákona o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů. Predikce se oproti 7. SZ snižuje o 0,7 p.b. v důsledku odložení účinnosti zákona 
o státní službě o 2 roky.  
 

V roce 2008 růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře zpomalí na 6,8 % zejména vlivem nižších 
inflačních očekávání (odeznívání jednorázového vlivu zvýšení spotřebních daní) a slábnoucího růstu 
produktivity. V nepodnikatelské sféře porostou mzdy podle střednědobého rozpočtového výhledu  
o 5 %.  
 
 
Měnový kurz a dovezená inflace 
Základní scénář prognózy nadále počítá s nepatrným nominálním oslabením měnového kurzu 
v nejbližších čtvrtletích. Za tímto vývojem bude stát narůstající domácí inflace8 a přetrvávající 
záporný úrokový diferenciál vůči zemím eurozóny. V roce 2008 však postupně převáží vliv 
dlouhodobého rovnovážného zhodnocování reálného kurzu a nominální kurz začne pozvolna 
apreciovat. Kurz se na celém horizontu prognózy bude pohybovat na silnější úrovni, než 
předpokládala 7. SZ. 
 

                                                           
8   Kladný inflační diferenciál vůči zemím eurozóny vede při neměnném nominálním kurzu k apreciaci reálného 

kurzu koruny. Na tuto situaci model reaguje tím, že prostřednictvím endogenních mechanismů tlačí 
nominální kurz k slabším hodnotám.  
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Graf: Úrokový diferenciál ročních 
domácích a zahraničních nominálních sazeb 
(v p.b.) 
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  Graf: Nominální kurz CZK/EUR 
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Nová prognóza dovozních cen pracuje ve srovnání se 7. SZ se silnější hladinou nominálního 
kurzu koruny vůči euru i dolaru. Očekávané dolarové ceny ropy a benzínů ARA leží oproti 
předchozí prognóze níže. V roce 2008 dochází u benzínů ARA a částečně také u ropy Brent 
k oživení meziročního růstu cen. Proinflačním směrem se ve zbytku roku 2006 a v roce 2007 
mění inflace cen výrobců v zemích eurozóny, v roce 2008 je předpokládaný růst jejich cen 
v průměru přibližně na úrovni roku 2007. Skutečný růst dovozních cen v období červenec až 
srpen 2006 byl celkově přibližně ve shodě s minulou prognózou, pomaleji rostly pouze 
dovozní ceny energií.  

Souběh všech těchto faktorů vede k mírně nižší prognóze meziročního růstu celkového indexu 
dovozních cen v závěru roku 2006 v průměru přibližně o 0,5 p.b., v roce 2007 pak v průměru 
přibližně o 1,6 p.b. V roce 2008 dojde ke zrychlení celkových meziročních dovozních cen na 
úroveň okolo 2 % především vlivem rostoucích cen energií.  

Očekávaná trajektorie růstu cen dovážených energetických surovin a dovozních cen energií 
zůstává podobná jako v předchozích prognózách, když postupně dochází ke zpomalení 
meziročního růstu dovozních cen a k jejich přechodu do meziročního poklesu. V roce 2007 
jsou dovozní ceny energií nepatrně nižší oproti minulé prognóze. V roce 2008 však dojde 
ke zrychlení meziročního růstu cen energií, a to kvůli oživení meziročního růstu cen ropy 
Brent i benzínů ARA. V letech 2006 – 2007 bude na vývoj cen energií působit meziroční 
apreciace kurzu koruny k USD, v roce 2008 bude již tento vliv zanedbatelný.  

Meziroční růst dovozních cen potravin jsou takřka stejné jako v minulé prognóze. Vliv více 
apreciovaného kurzu koruny k euru bude v této skupině kompenzován vyšší inflací 
v zahraničí.  

U cen ostatních dovážených výrobků s výjimkou potravin předpokládáme na rozdíl od minulé 
prognózy meziroční poklesy cen ještě v první polovině roku 2007. Pak by vlivem postupného 
nárůstu inflace v zahraničí (očištěné o daňové vlivy) mělo dojít k oživení meziročního růstu 
až na hodnotu 1,5 % v první polovině roku 2008.  
 
Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %)   

I/06  II III IV I/07 II III IV I/08  II III IV
Dovozní ceny 3.0 1.3 -0.4 -2.3 -2.0 -1.7 -0.5 1.4 2.0 2.2 2.0 1.2
Dovozní ceny bez energiií a potravin -1.6 -2.1 -2.2 -2.6 -1.7 -1.7 0.0 1.0 1.4 1.5 1.3 1.0
Dovozní ceny potravin -0.5 -1.2 -1.1 -1.6 -1.1 -0.4 0.2 0.6 0.9 1.1 1.1 1.0
Dovozní ceny energií 38.6 20.9 9.0 -1.0 -3.6 -2.1 -3.1 3.7 5.4 6.4 6.1 2.1
Nominální kurs Kč/EUR 28.6 28.4 28.3 28.3 28.4 28.5 28.5 28.5 28.5 28.4 28.3 28.2
Nominální kurs Kč/EUR mzr. -4.7 -5.8 -4.6 -3.8 -0.7 0.4 0.7 0.7 0.4 -0.4 -0.7 -1.1  
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Graf: Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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V návaznosti, mimo jiné, na vývoj dovozních cen formuluje prognóza rovněž představu 
vývoje domácích cen průmyslových výrobců. U cen průmyslových výrobců se oproti 
červencové prognóze nová predikce zvyšuje. Kromě vyšší skutečnosti za 3.Q má na novou 
prognózu vliv vyšší růst cen průmyslových výrobců v zahraničí. Protiinflačně naopak působí 
vývoj cen ropy a především pak vývoj nominálního kurzu. 

V souhrnu předpokládáme trajektorii mírného meziročního růstu cen průmyslových výrobců, 
který bude až do závěru roku 2006 zrychlovat (na 3,5 % meziročně v závěru roku). V roce 
2007 vlivem snížení cen ropy meziroční růst cen průmyslových výrobců zmírní na hodnoty 
okolo 1,5 %. Po celé prognózované období bude i nadále v rámci cen průmyslových výrobců 
významný cenový růst v odvětvích mimo zpracovatelský průmysl (zejména ve výrobě 
elektřiny, a to o cca 10 %). Mírný růst cen očekáváme ve většině odvětví zpracovatelského 
průmyslu, což představuje oproti prognóze ze 7. SZ posun směrem nahoru. V roce 2008 
očekáváme růst cen průmyslových výrobců zhruba na podobné úrovni jako v roce 2007. 
 
Inflace 
Nová prognóza předpokládá ke konci roku 2006 meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 
2,5 %. Oproti prognóze ze 7. SZ (3,1 %) tak došlo k přehodnocení směrem dolů, a to zejména 
kvůli snížení růstu regulovaných cen, nižším příspěvkům nepřímých daní (viz Box: 
Administrativní vlivy), snížení cen pohonných hmot a nižší korigované inflaci bez PH. 
Naopak u cen potravin dochází ke zvýšení očekávaného meziročního růstu cen, což odráží 
vliv vyšší skutečnosti za třetí čtvrtletí; tento vliv však částečně kompenzuje méně proinflační 
vývoj cen potravin ve čtvrtém čtvrtletí. 

Oproti prognóze ze 7. SZ dochází v horizontu jednoho roku ke snížení predikce meziročního 
růstu spotřebitelských cen o cca 0,5 p.b. Na konci roku 2007 se nová prognóza inflace 
shoduje s červencovou prognózou (4,0 % v 4.Q 2006), když nižší meziroční růst cen potravin 
a korigované inflace bez pohonných hmot je vyvážen zvýšením růstu regulovaných cen 
a dopadů změn nepřímých daní vlivem jejich odlišného načasování. Nově byla vytvořena 
predikce na rok 2008. Ke konci roku 2008 je prognózován meziroční růst spotřebitelských 
cen ve výši 3,7 %. 
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Box: Administrativní vlivy 
Administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn regulovaných cen) 
celkem přispějí do meziroční inflace ke konci roku 2006 přibližně 1,5 p.b. (v 7. SZ 1,9 p.b.),  
ke konci roku 2007 ve výši 2,2 p.b. (v 7. SZ 1,9 p.b.) a ve výši 1,1 p.b. ke konci roku 2008.  
 

Růst regulovaných cen byl ve 3.Q ve shodě s prognózou ze 7. SZ. Novými informacemi jsou snížení 
cen zemního plynu od října 2006 a zpřesnění odhadu ERÚ o růstu cen elektřiny a plynu od ledna 
2007. Tyto změny vedly k snížení prognózy mzr. růstu regulovaných cen ke konci roku 2006 o 1 p.b. 
na 5,0 % a zvýšení ke konci roku 2007 o 0,6 p.b. na 4,9 %. V roce 2007 by mělo mít největší dopady 
do regulovaných cen zvýšení regulovaného nájemného o 19,2 %, cen elektřiny o 8,5 % a zvýšení 
poplatku za příjem televizního vysílání o 20 %. V roce 2008 by to pak mělo být zvýšení regulovaného 
nájemného o cca 15 % a elektřiny o 7 %. 
 

Predikce výše primárních dopadů změn nepřímých daní se nemění (všechny dopady se týkají jen 
změn spotřebních daní u cigaret). Nově došlo ke změně predikce jejich načasování a ke změně 
prognózy sekundárních dopadů. Vliv zvýšení spotřebních daní u cigaret z dubna 2006 nyní nově 
očekáváme ve spotřebitelských cenách v období od listopadu 2006 až do února 2007, tj. o 4 měsíce 
později než v 7. SZ. Odhad zpoždění změny cen cigaret po další změně výše daní od ledna 2007 se 
nemění, avšak riziko tohoto odhadu zpoždění je velké (je možná jak dohoda výrobců a dovozců  
o omezení předzásobení, tak naopak i velké předzásobení vedoucí ke zpoždění téměř až 1 rok).  
V 7. SZ bylo předpokládáno plné promítnutí zvýšení daní do cen cigaret a celkový dopad obou kroků 
do inflace činil 1,4 p.b. (první krok cca 0,5 p.b. a druhý krok cca 0,9 p.b.) Nyní základní scénář 
prognózy vychází z předpokladu, že ceny cigaret nebudou zvýšeny plně, ale tak, že dojde ke snížení 
zisku výrobce o 25 %. Na základě analýzy skladby cen cigaret jsme získali nový odhad celkového 
dopadu obou kroků změn daní ve výši 1,25 p.b. Dále byly vytvořeny alternativy k základnímu scénáři 
prognózy – varianta plného zvýšení cen cigaret (dopad celkem 1,4 p.b., což bylo v predikci v 7. SZ) 
a varianta minimálního možného zvýšení cen cigaret s celkovým dopadem obou kroků do inflace ve 
výši 0,8 p.b. V lednu 2008 dojde k poslednímu kroku dorovnání výše daní u cigaret na úroveň 64 EUR 
na 1000 kusů cigaret požadovanou EU, kde odhadovaný dopad do inflace činí cca 0,15 p.b. 

 

Vývoj jednotlivých složek čisté inflace je popsán v následujících odstavcích.  

Meziroční korigovaná inflace bez PH v celém predikčním horizontu postupně zrychluje ze 
současných 0,7 % na 1,1 % ke konci roku 2006, 2,9 % ke konci roku 2007 a 3,9 % ke konci 
roku 2008 (v 7. SZ byla predikce v roce 2006 1,3 % a v roce 2007 3,2 %). Za snížením 
predikce korigované inflace bez pohonných hmot stojí především snížení trajektorie 
dovozních cen a prognóza silnějšího kurzu ve srovnání s předpoklady 7. SZ. V roce 2008 
očekáváme vliv rostoucích inflačních očekávání (celkem s dopadem cca 3 p.b. do korigované 
inflace bez PH). Mírně proinflačně bude působit zrychlení meziročního růstu dovozních cen. 
Naopak kladný příspěvek mezery výstupu do inflace se bude pozvolna snižovat.  

Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen ropy a kurzem 
CZK/USD. Ceny benzínů ARA aktuálně klesají, což ovlivnilo i očekávání ohledně jejich 
budoucího vývoje. Prognóza předpokládá pokračující apreciaci kurzu koruny vůči dolaru. 
Změny v těchto předpokladech vedly ke snížení prognózy meziročního růstu cen pohonných 
hmot ke konci roku 2006 na 0,2 % (ze 7,5 % v 7. SZ) a na 0,4 % ke konci roku 2007 (z 1,2 % 
v 7. SZ). V roce 2008 předpoklady o vývoji cen benzínů ARA a dolaru implikují mírné 
zrychlení meziročního růstu cen pohonných hmot až na 3,5 % ke konci roku.  

Faktory ovlivňující korigovanou inflaci bez PH budou působit i na ceny potravin, pro něž je 
však významný zejména vývoj domácích cen zemědělských výrobců (viz Box: Prognóza cen 
zemědělských výrobců). Ve zbytku roku 2006 byla predikce růstu cen potravin mírně 
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zvýšena v důsledku jejich rychlejšího meziročního růstu ve 3.Q (vysoký růst cen pečiva v létě 
2006) a to i přes snížení predikce mezičtvrtletního růstu cen potravin ve 4.Q. V roce 2007 
v návaznosti na vývoj cen zemědělských výrobců meziroční růst cen potravin nejdříve zrychlí 
až na hodnoty okolo 3 % na konci prvního pololetí, pak ale začne zpomalovat až na 1,2 % ke 
konci roku 2007 (v 7. SZ byla predikce meziročního růstu ke konci roku 2007 2,1 %). Ke 
konci roku 2008 předpokládáme meziroční růst cen potravin ve výši 2,7 %, přičemž toto 
zrychlení jejich růstu vychází stejně jako u korigované inflace bez PH především z růstu 
inflačních očekávání, ke kterému se přidává zrychlení růstu dovozních cen potravin a cen 
zemědělských výrobců.  
 
Graf: Korigovaná inflace bez PH  
(mzr. v %, bez prim. dopadů změn daní) 

Graf: Inflace cen potravin  
(mzr. v %, bez prim. dopadů změn daní) 
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Box: Prognóza cen zemědělských výrobců 
 

Prognóza cen zemědělských výrobců (CZV) předpokládá zrychlování meziročního růstu cen, které 
jsou zpočátku nižší, než předpokládala prognóza ze 7. SZ (v důsledku výrazného poklesu cen 
některých volatilních položek v červenci a v srpnu – viz Příloha 5). V závěru roku 2006 je však nová 
prognóza meziročního růstu CZV již vyšší. V průběhu prvního pololetí 2007 se růst hladiny CZV 
zastaví, což v meziročním srovnání bude znamenat postupné snižování tempa jejich meziročního růstu 
v roce 2007. 
 

Ceny produktů živočišné a rostlinné výroby se budou vyvíjet odlišně. U produktů rostlinné výroby se 
předpokládá v závěru roku 2006 a na počátku roku 2007 další oživení jejich meziročního růstu, dané 
objemově průměrnou a relativně málo kvalitní letošní sklizní. U živočišné výroby se naopak 
prognózuje přibližná stagnace cen po celé prognózované období. V souhrnu však bude nová prognóza 
CZV znamenat oproti předpokladům 7. SZ mírné zvýšení inflačních tlaků do cen potravin. 
 
Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r = 100) 
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V souhrnu lze tedy konstatovat, že až do pololetí roku 2008 inflace ovlivněna výraznými 
efekty zvyšování regulovaných cen a spotřebních daní. Kromě těchto vlivů bude zrychlení 
meziročního růstu spotřebitelských cen taženo v prognózovaném období mírnými inflačními 
tlaky z reálné ekonomiky, růstem inflačních očekávání a v závěru roku 2007 i postupným 
opětovným oživením růstu dovozních cen. Na horizontu měnové politiky i v roce 2008 se tak 
celková inflace bude pohybovat v těsné blízkosti horní hranice tolerančního pásma pro 
inflační cíl. 
 
Graf: Prognóza inflace (mzr. v %) 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 
S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní postupný růst 
úrokových sazeb. Implikovaná trajektorie měnověpolitických sazeb leží v nejbližším období 
mírně pod trajektorií konzistentní s minulou prognózou, přičemž tento rozdíl se postupně 
vytrácí. Za změnou výhledu sazeb stojí převážně snížení prognózy měnověpoliticky 
relevantní inflace na horizontu měnové politiky především v důsledku změn předpokladů 
o dopadu úprav daní na ceny cigaret. Naopak směrem k vyšším sazbám nejvíce působí nový 
výhled zahraničních sazeb, který se zvyšuje zejména na kratším konci prognózy. 

 
Graf: Srovnání sazeb (v %) Graf: Inflace, na kterou MP reaguje  
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Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
determinována výší politicky neutrální sazby, která odráží dlouhodobé charakteristiky domácí 
ekonomiky, odchylkou budoucí inflace od stanoveného cíle a očekávaným průběhem 
hospodářského cyklu.  

Politicky neutrální sazba v základním scénáři prognózy postupně roste v důsledku zvyšující se 
budoucí inflace a v roce 2007 přesahuje hodnotu 4 %. V roce 2008 pak tato sazba kolísá 
okolo této hladiny. Oproti říjnové SZ je neutrální sazba na začátku prognózovaného horizontu 
níže, protože prognózovaná měnověpoliticky relevantní inflace v roce 2007 leží níže. 
Měnověpolitická sazba se v současnosti nachází pod politicky neutrální sazbou, což vytváří 
autonomní tlak na růst sazeb. 

Prognóza předpokládá, že po určitých výkyvech na konci roku 2006 a na počátku roku 2007 
bude inflace očištěná o dopady změn nepřímých daní ve druhé polovině příštího roku 
postupně růst směrem k bodovému cíli. V roce 2008 se prognózovaná měnověpoliticky 
relevantní inflace přehoupne do horní poloviny tolerančního pásma inflačního cíle. 
Měnověpoliticky relevantní inflace leží oproti 7. SZ v roce 2007 níže v důsledku snížení 
očekávaných dopadů změn daní na cigarety, které se skrze kanál inflačních očekávání 
promítne i v poklesu prognózy ostatních složek inflace. Vedlo toho je nižší prognóza inflace, 
na kterou MP reaguje, dána přehodnocením výhledu vývoje cen potravin v závěru roku 2006 
a snížením prognózy dovozních cen s vlivem na průběh korigované inflace bez PH 
a inflace cen pohonných hmot. 

Kladná mezera výstupu až do konce roku 2007 kolísá kolem současné hodnoty 0,5 % 
v důsledku kombinace postupného uvolňování měnových podmínek, stále slabé zahraniční 
poptávky a mírně pozitivního působení fiskálu. V roce 2008 se výstupová mezera postupně 
uzavírá. Vývoj reálné ekonomické aktivity tak mírně přispívá k růstu implikované trajektorie 
úrokových sazeb.  
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III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
Alternativní scénáře prognózy vyplývají z rizik identifikovaných v průběhu přípravy 
prognózy a na schůzce k alternativním scénářům. Dále jsou alternativními scénáři také 
prognózy nezávislých institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování centrální 
banky. Srovnání jejich předpokladů a trajektorií predikovaných veličin s prognózou ČNB 
může pomoci identifikovat rizika budoucího vývoje tak, jak jsou vnímána jinými subjekty. 
Rizika základního scénáře jsou představena v první části této kapitoly, vnější prognózy v její 
druhé části.  

 
III.1  Rizika základního scénáře 
Nejistoty a rizika spojená se základním scénářem prognózy identifikovaná při jeho přípravě 
jsou vnímána jako zhruba vyvážená. Při zpracování prognózy nebyl identifikován žádný 
plnohodnotný alternativní scénář9, bylo nicméně zpracováno několik citlivostních analýz, 
které plně zachycují některé z nejistot prognózy a ohodnocují jejich dopady ve formě 
odchylek od základního scénáře.  

Jedním z rizik diskutovaných během predikčního procesu byla nejistota ohledně cenového 
dopadu zdražení cigaret z titulu zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků. Pro rok 
2007 se očekává souběh opožděného dopadu zvýšení daní z dubna 2006 a realizace dalšího 
plánovaného zvýšení v lednu 2007. Základní scénář počítá s menším než úplným promítnutím 
daní do cen cigaret (celkový dopad do růstu cen 1,25 p.b.). Nejistota ohledně skutečného 
budoucího vývoje cen cigaret však zůstává vysoká a působí oběma směry. Riziko je 
zachyceno formou citlivostního scénáře ve dvou krajních variantách možného vývoje. 
Z pohledu základního scénáře jde o velikostně asymetrické varianty. 

Horní varianta zachycuje plné, tj. oproti základnímu scénáři prognózy vyšší, promítnutí 
zvýšení daní do cen cigaret s celkovým dopadem do růstu spotřebitelských cen ve výši 
1,4 p.b. Tato varianta se od základního scénáře odchyluje jen nevýrazně. Prognóza inflace je 
nepatrně vyšší, na což domácí nominální sazby reagují mírně rychlejším růstem. Vyšší inflace 
má za následek mírné posílení reálného kurzu, což zpřísňuje měnové podmínky a projevuje se 
v mírně nižší mezeře výstupu.   

Dolní varianta předpokládá pokles ziskových marží dominantního domácího výrobce 
tabákových výrobků na nulu s celkovým dopadem změn daní do celkové inflace jen na úrovni 
0,8 p.b. Prognóza celkové inflace a nominální úrokové sazby jsou v této variantě nižší než 
v základním scénáři. Mezera výstupu je naopak mírně vyšší v důsledku uvolněnějšího 
působení kurzové složky reálných měnových podmínek. 

Základní scénář prognózy počítá s poměrně protirůstovým působením zahraniční poptávky 
na českou ekonomiku v roce 2007 (zvýšení daně z přidané hodnoty v Německu) i v roce 
2008. Zahraniční mezera výstupu se pro toto období pohybuje v záporných hodnotách, ve 4.Q 
2008 dosahuje úrovně -1 %. Prozatím sice nejsou k dispozici žádné silné informace relevantní 
pro změnu tohoto pohledu, nicméně byla vyjádřena určitá nejistota ohledně takto 
pesimistického vývoje zahraniční poptávky. Výsledkem diskuzí je zpracování citlivostního 

                                                           
9   V průběhu tvorby prognózy byl zvažován alternativní scénář zachycující posun v CF10 oproti CF09, který byl 

východiskem pro sestavení základního scénáře říjnové prognózy. Tento alternativní scénář byl sestaven, 
nevedl však k téměř žádným odchylkám od základního scénáře, a tudíž není v SZ prezentován. 
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scénáře, který kvantifikuje dopad poměrně výrazné změny v předpokladech o budoucím 
vývoji v zahraničí na domácí ekonomiku. 

Citlivostní scénář počítá pro rok 2008 s efektivním ukazatelem růstu eurozóny na úrovni 
2,4 % namísto původní hodnoty 1,8 %. Současně byly na prognóze zvýšeny zahraniční 
rovnovážné úrokové sazby o 0,2 – 0,3 p.b. Při zachování stejné úrovně zahraničních 
nominálních sazeb i inflace bylo touto změnou dosaženo méně restriktivního působení 
zahraničních sazeb na zahraniční ekonomický růst a méně záporné zahraniční výstupové 
mezery. Tento posun v zahraniční poptávce se odrazil i v posunu domácí mezery výstupu 
směrem vzhůru o 0,1 – 0,3 % v roce 2008. Přehodnocení zahraniční rovnovážné úrokové 
sazby vzhůru bylo v modelové logice vykompenzováno odpovídajícím snížením rizikové 
prémie při zachování rovnovážné úrovně domácích sazeb a rovnovážné reálné apreciace. 
Nižší riziková prémie vede k apreciovanějšímu kurzu koruny, který následně prostřednictvím 
dovozních cen působí směrem k nižší inflaci oproti základnímu scénáři. Na nižší budoucí 
inflaci pak měnová politika reaguje ve srovnání se základním scénářem nižšími úrokovými 
sazbami.  

Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik10. Tato citlivostní analýza předpokládá apreciaci, resp. 
depreciaci nominálního kurzu o 3 % v prvním čtvrtletí prognózy při nastavení sazeb, které 
odpovídá základnímu scénáři. Apreciace nominálního kurzu o zhruba 80 haléřů vede ke 
snížení inflace dovozních cen a ke zpřísnění reálného kurzu. Inflace na horizontu měnové 
politiky je o 0,8 p.b. nižší, a to i přes postupný pokles nominálních úrokových sazeb ve 
srovnání se základním scénářem. Depreciace nominálního kurzu vede ke stejným závěrům, 
jen s opačným znaménkem.  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky simulací v odchylkách od základního scénáře 
prognózy. 

Tabulka: Citlivostní scénáře v odchylkách od základního scénáře 
 
 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4
Celková meziroční inflace (p.b.)   
vyšší dopad daňových změn 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.1 -0.1
nižší dopad daňových změn -0.1 -0.1 -0.2 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1
pozitivnější výhled zahraničí 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % -0.1 -0.2 -0.4 -0.7 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5
3M PRIBOR (p.b.)   
vyšší dopad daňových změn 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
nižší dopad daňových změn -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2
pozitivnější výhled zahraničí -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % 0.0 -0.6 -0.8 -1.1 -1.0 -1.0 -1.1 -0.8 -0.6
Mezera výstupu   
vyšší dopad daňových změn 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
nižší dopad daňových změn 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0. 2 0.1
pozitivnější výhled zahraničí 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % 0.0 -0.4 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.0 0.2
Kurz (CZK/EUR)   
vyšší dopad daňových změn 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
nižší dopad daňových změn 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2
pozitivnější výhled zahraničí 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2

                                                           
10 Tato simulace je prováděna od 10. SZ 2003. 
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III.2 Prognózy ostatních institucí 

V říjnu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 10. SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT, uzávěrka 11.10.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF, uzávěrka 9.10.). 
Všechny níže uvedené ekonomické úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí. 

Analytici ve svých aktuálních predikcích předpokládají ve srovnání se základním scénářem 
prognózy z 10. SZ výrazně nižší úrokové sazby (očekávané tržní sazby jsou v souladu 
s prognózou přibližně do 1Q07, teprve poté se také odchylují směrem k pomalejšímu růstu), 
přesto však nadále prognózují pomalejší růst HDP, silnější kurz a nižší očekávanou inflaci. 

HDP 
Analytici mírně snížili prognózu růstu HDP pro letošní rok, prognóza pro rok 2007 se již 
několik měsíců nezměnila. Důvodem očekávaného zpomalení růstu ve 2. pololetí tohoto roku 
je klesající dynamika čistého vývozu, především kvůli rostoucímu dovozu v návaznosti na 
zvyšující se domácí poptávku. HDP by proto stále více měl být tažen spotřebou a investicemi. 
Rostoucí spotřebu domácností by měly podpořit nižší zdanění, 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 vnějšími prognózami: HDP (%) 

rok 2006 rok 2007
IOFT CF ČNB IOFT CF

 7/06 5.7 6.1 5.1 4.6 4.8
 8/06 5.8 4.6
 9/06 5.7 6.2 4.6 4.9
 10/06 5.6 5.5 4.6

Datum vzniku 
prognózy ČNB

6.6

6.2  
 

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 3,1 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o cca 2,4 %. Letní 
negativní faktory (odliv dividend, politická nejistota v regionu a oslabující dolar) již pomalu 
odeznívají a koruna by podle analytiků měla v nejbližší době opět začít posilovat. Nicméně 
krátkodobým rizikem ve směru slabší koruny by mohlo být snížení ratingu ČR v případě 
pokračujícího nepříznivého vývoje veřejných financí. 
 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 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
 10/06 28.3 (4Q06) 28.2 28.5 27.6 27.8

ČNB
aktuální čtvrtletíDatum vzniku 

prognózy
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Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů v ročním horizontu se mírně snížila, přesto se 
stále pohybují nad inflačním cílem ČNB ve výši 3 %. Mezi hlavní faktory inflačního vývoje 
patří očekávaný růst regulovaných cen (spotřební daně na cigarety, deregulace nájemného, 
vodné a stočné, topení a elektrické energie) a poptávkově inflační tlaky. Nejvýraznějším 
protiinflačním faktorem zůstává silná koruna, někteří analytici nově uvádí i zvyšující se 
produktivitu práce.  

 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: inflace (mzr. v %) 

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 7/06 2.9 2.6
 8/06 3.1 2.7
 9/06 3.2 3.0 5.0 2.7 3.2 8.1

 10/06 3.1 2.7

Datum odečtu 
prognózy ČNB

3.8
4.1

4.1
4.0

horizont 1R

 
 

Úrokové sazby 
Na říjnovém zasedání BR ČNB žádný analytik nepředpokládá změnu základních sazeb, 
v ročním horizontu se však predikce očekávaných úrokových sazeb mírně zvýšily. Jako důvod 
jsou uvedeny rostoucí trajektorie eurových sazeb a obavy z vývoje veřejných financí. Odhady 
úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 2,75 – 3,25 %. 

 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: úrokové sazby (v %) 

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 7/06 3.9 (3Q07) 2.7 2.8 4.0 3.0
 8/06 2.9 3.2
 9/06 2.9 3.1 3.2
 10/06 4.2 (4Q07) 3.0 4.3 3.4

Datum vzniku 
prognózy

ČNB
3M PRIBOR

 
 
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T REPO a 3M PRIBOREM v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje 
realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
 
 
Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 
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Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %, k 18.10.2006) 

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

3.7

3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07

 prognóza ČNB (10.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 nejbližším období pohybují zhruba 
v souladu s trajektorií sazeb konzistentních se základním scénářem říjnové prognózy, v delším 
horizontu se pohybují pod touto trajektorií. Analytici v rámci průzkumu IOFT očekávají, že 
ČNB bude zvyšovat své základní sazby ještě pomalejším tempem, než naznačují tržní sazby. 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 

Hospodaření státního rozpočtu za leden až září 2006 skončilo přebytkem ve výši 1,5 mld. Kč. 
Oproti konci srpna t.r., kdy státní rozpočet hospodařil s deficitem 6,4 mld. Kč, došlo ke 
zlepšení rozpočtového salda o 7,9 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je 
zářijový výsledek hospodaření státního rozpočtu horší o 24,2 mld. Kč. 

Meziroční přírůstek příjmů státního rozpočtu za leden až září 2006 (+6,2 %) byl nižší než 
přírůstek výdajů (+10,5 %). Pomalý růst příjmové strany rozpočtu odráží relativně nízké 
přírůstky inkasa nepřímých daní a pokles inkasa daní přímých. Příjmy z DPH meziročně 
vzrostly o 6,8 %, příjmy ze spotřebních daní o 4,3 %. Inkaso daně z příjmů právnických osob 
ve sledovaném období meziročně pokleslo o 6,0 %, inkaso daně z příjmů fyzických osob  
o 4,7 %. Podle schváleného rozpočtu se předpokládá snížení inkasa z těchto daní za celý rok 
2006 u DPPO o 12,2 %  a u DPFO o 2,6 %. Důvodem je zejména snížení daňových sazeb jak 
u DPPO, tak DPFO a vyplácení vyšších vratek DPFO z titulu společného zdanění manželů  
a zvýšených výdajových paušálů u OSVČ. Celkově nízkou dynamiku daňových příjmů 
potvrzuje i údaj o celostátním inkasu všech daní (včetně příjmů místních rozpočtů), které za 
leden až září meziročně vzrostlo jen o 0,3 % (1,4 mld. Kč). Naopak růst nedaňových příjmů je 
nadále poměrně silný. Zásluhu na tom mají především převody z rezervních fondů, které za 
období leden až září t.r. činily 35,2 mld. Kč, což představuje meziroční přírůstek 69,0 %,  
v absolutním vyjádření 14,4 mld. Kč. Zvyšují se též příjmy z rozpočtu EU, kdy přijaté dotace 
a kompenzační platby v souhrnu meziročně vzrostly přibližně o 25 % (o 4,3 mld. Kč). 

Na výdajové straně rozpočtu nebyly v průběhu září realizovány žádné mimořádné výdaje 
většího rozsahu. Meziroční růst výdajů za leden až září 2006 byl podpořen zejména vyššími 
neinvestičními transfery do fondů sociálního a zdravotního pojištění (meziročně vzrostly  
o 29,6 %, tj. přibližně o 8 mld. Kč). Kromě dvou předsunutých splátek ve prospěch VZP 
v celkovém objemu 5,5 mld. Kč (byly již částečně kompenzovány nižšími splátkami v srpnu  
a září) bylo další příčinou zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce ve 
dvou krocích v únoru a dubnu, jež vedlo ke zvýšení plateb přibližně o dalších 5,5 mld. Kč. 
V meziročním srovnání jsou výrazně vyšší výdaje na důchody, které ve sledovaném období 
vzrostly o 7,7 % (14,7 mld. Kč), a výdaje na dluhovou službu (o 27,6 %, tj. 5,0 mld. Kč). 
Výrazně rostly též kapitálové výdaje (meziročně o 37,5 %, tj. 13,3 mld. Kč), zejména 
v položce investiční nákupy. 

Vlastní hospodaření státního rozpočtu ve sledovaném období upravené o operace ve státních 
finančních aktivech a o vlivy transferů mezi státním rozpočtem a rozpočtem EU, resp. 
rezervními fondy skončilo deficitem ve výši 36,4 mld. Kč, takže meziročně porovnatelný 
výsledek je o 39,0 mld. Kč horší (viz tabulka). 

 
SR 2006               Skutečnost

zákon  1 -9 / 2005  1 -9 / 2006  3 - 2  3 - 1
1 2 3 4 5

SR běžné hospodaření v mld. Kč -74,4 25,7 1,5 -24,2 75,9
v tom: operace státních aktiv 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7
           vliv zdrojů EU -0,9 2,4 2,0 -0,4 2,9
           vliv rezervních fondů 0,0 20,0 35,2 15,2 35,2
           vlastní běžné hospodaření SR -73,5 2,6 -36,4 -39,0 37,1
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce 
 

Nové údaje z oblasti trhu práce jsou v souladu s předpokladem, že ekonomika operuje 
v podmínkách zhruba uzavřené produkční mezery. Míra nezaměstnanosti je stále mírně vyšší 
než NAIRU a nenaznačuje významnější inflační tlaky v oblasti trhu práce. Poptávka po práci 
pokračuje v růstu, i když v mírnější dynamice než v 1. čtvrtletí 2006, a nadále se částečně 
realizuje zaměstnáváním zahraničních pracovníků. Ve druhém čtvrtletí zároveň vzrostl počet 
ekonomicky neaktivních osob. Mírně rychlejší růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve 
srovnání s prognózou ze 7. SZ byl částečně ovlivněn upřesněním dat za 1.Q 2006. V údajích 
Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) je zřejmé zrychlení dynamiky růstu 
hodinových výdělků ve 2.Q 2006, které převážilo negativní vliv nižšího fondu pracovní doby. 
Objem mezd a platů se vyvíjel shodně s červencovou prognózou. Nominální jednotkové 
mzdové náklady byly ve srovnání s prognózou vyšší v důsledku nižšího růstu hrubého 
domácího produktu.  

Ve druhém čtvrtletí 2006 rostla zaměstnanost mírně nižším tempem, než předpokládala 
prognóza ze 7. SZ (skutečnost byla o 0,3 p.b. nižší). Zaměstnanost se zvýšila především  
v průmyslu a tržních službách (Graf 1). Nejvyšší růst počtu zaměstnanců byl v rámci 
průmyslu  zaznamenán v těžbě nerostných surovin (18,7 %). Podíl tohoto odvětví na celkové 
zaměstnanosti je však velmi malý. Zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu pokračovala 
ve stabilním růstu. Ve stavebnictví dochází již dvě čtvrtletí k absolutnímu poklesu počtu 
zaměstnanců. V tržních službách byly nejvýraznější přírůstky zaměstnanosti vykázány 
v odvětví nemovitostí, pronájmu a podnikatelských činností, kde rychlý růst přidané hodnoty 
v posledních obdobích svědčil o rozvoji podnikatelských aktivit v této oblasti. Ve veřejných 
službách zaměstnanost klesala. Podobně jako v předchozích čtvrtletích nebyl hospodářský 
růst doprovázen zvyšováním zaměstnanosti ve všech odvětvích, v řadě odvětví se naopak 
vlivem měnící se poptávky a silné konkurence vytvářejí tlaky na snižování nákladů 
prostřednictvím snižování zaměstnanosti (např. stavebnictví, doprava, skladování a spoje, 
finanční zprostředkování). Podle měsíčních statistik ČSÚ růst zaměstnanosti pokračuje i ve 
3.Q 2006, i když jeho dynamika pravděpodobně dále zvolňuje. Růst evidenčního počtu 
zaměstnanců se v červenci zmírnil jak v průmyslu, tak i ve stavebnictví. 

Růst poptávky po práci je i nadále zčásti realizován zaměstnáváním cizích státních 
příslušníků. Z údajů MPSV o evidované zahraniční zaměstnanosti je patrné, že zaměstnávání 
cizinců se stále zvyšuje, ve srovnání s minulým rokem však v nižší dynamice. Zatímco za 
prvních osm měsíců roku 2005 se počet zahraničních zaměstnanců zvýšil o 32,4 tisíce osob, 
za stejné období tohoto roku to bylo jen o 23,1 tisíce osob1. Při zvyšující se pracovní síle  
a populaci neodpovídají změny v nezaměstnanosti dosahovanému růstu zaměstnanosti. Část 
růstu zaměstnanosti proto musí být kryta zaměstnáváním cizinců. V přírůstku objemu mezd 
roste podíl rezidentů, protože mají v průměru vyšší platy než nerezidenti. To se projevuje 
v nízkých hodnotách náhrad nerezidentů v platební bilanci (Graf 4). 

Také vývoj tvorby volných pracovních míst, která je jedním z dalších indikátorů měnící se 
situace na trhu práce, svědčil o rostoucí poptávce po práci v ekonomice. Počet volných 
pracovních míst se od počátku roku 2006 výrazně zvyšoval a podle posledních údajů za 
červenec byl o více než 37 tisíc osob vyšší než ve stejném období předchozího roku. 
V prvním čtvrtletí tyto vysoké nárůsty jen zčásti indikovaly nárůst poptávky po práci, neboť 
                                                           
1  Údaje z úřadu práce (MPSV) zahrnují počty pracovních povolení a počty evidovaných zahraničních 

pracovníků, kteří povolení nepotřebují. Tyto údaje jsou nezávislé na statistice VŠPS. 
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počty volných pracovních míst ovlivnila nová sankční opatření postihující zaměstnavatele, 
kteří nehlásí volná pracovní místa na úřadech práce. Tuto hypotézu o měnící se situaci na trhu 
práce podporuje vývoj Beveridgeovy křivky, podle které se od počátku druhého čtvrtletí vyšší 
poptávka po práci začala projevovat i v registrované nezaměstnanosti (Graf 3). Ve druhém 
čtvrtletí se registrovaná nezaměstnanost meziročně snížila o 0,7 procentních bodů na 8 %. 
Registrovanou nezaměstnanost nadále tvoří zejména rezidenti s nízkou kvalifikací2. Sezonně 
očištěná registrovaná nezaměstnanost se však nadále snižovala především  v důsledku vyššího 
počtu nezaměstnaných, kteří jsou vyřazovaní z evidence ze sankčních důvodů.  

Meziroční růst průměrné měsíční mzdy v podnikatelské sféře podle údajů ČSÚ ve 2.Q mírně 
zpomalil na 7,1 %, přičemž prognóza ze 7. SZ předpokládala růst o 6,6 %. Meziroční růst 
průměru i mediánu průměrného hodinového výdělku se zvýšil na 7,1 %, resp. 5,6 %. Ve 
struktuře byl vývoj mezd nadále značně diferencovaný. Rozdílnost dynamiky růstu 
průměrných mezd byla dána zejména rozdílnou úrovní růstu produktivity, vlivem vnějších 
nákladových tlaků plynoucích z rostoucích cen energií, úrovní konkurence v jednotlivých 
oborech a také možnostmi snižování mzdové náročnosti produkce jinými cestami, například 
zaměstnáváním zahraničních pracovníků s nižšími mzdovými nároky. V rámci odvětví rostla 
nejrychleji průměrná mzda v průmyslu (8,7 %) a tržních službách (7,3 %). Růst mezd ve 
stavebnictví byl mírnější. Měsíční údaje ČSÚ naznačují, že v průmyslu a ve stavebnictví 
měsíční mzda v průběhu 3.Q 2006 vzrostla zhruba stejným tempem jako ve 2.Q 2006. 
V červenci se průměrná měsíční mzda zvýšila v průmyslu o 5,7 % a ve stavebnictví o 8,5 %.  

V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 6 %, což předpokládala i predikce ze  
7. SZ. Rychlý růst mezd pokračoval ve 2.Q ve zdravotnictví, především v důsledku 
mimořádného zvýšení tarifů od září 2005. Podle údajů MPSV se v nepodnikatelské sféře 
zvýšil průměrný hodinový výdělek jen o 3,9 % a medián o 4,3 %. Od 1. ledna 2005 bylo 
v nepodnikatelské sféře zrušeno vyplácení 13. a 14. platů. Zejména tato úprava přispěla 
k tomu, že v nepodnikatelské sféře byly výrazně potlačeny rozdíly v mzdové úrovni mezi 
jednotlivými čtvrtletími a mzdový vývoj se zde stává plynulejší. Plynulost narušují případné 
skoky v závislosti na přijatých legislativních opatřeních.  

Také objem mezd a platů se vyvíjel v zásadě shodně s červencovou prognózou. V metodice 
národních účtů se mzdy a platy ve 2.Q meziročně zvýšily o 8,2 %. Produktivita práce na 
úrovni národního hospodářství zvolnila na 5 % (Graf 5). V průmyslu se růst produktivity 
práce v metodice národních účtů nadále udržoval na velmi vysoké úrovni, když se v tomto 
odvětví ve druhém čtvrtletí 2006 produktivita práce zvýšila o 15,9 %. Produktivita práce 
rostla i ve stavebnictví a tržních službách, v netržních službách byl naopak zaznamenán 
pokles. Nominální jednotkové mzdové náklady v průmyslu nadále výrazně klesají, na úrovni 
národního hospodářství však ve 2.Q došlo ke zvýšení jejich růstu o 1,7 p.b. na 1,9 % (Graf 5). 
Růst NJMN je patrný ve stavebnictví, tržních a netržních službách. Výraznější zrychlení růstu 
NJMN bylo ovlivněno zejména nižším růstem HDP, než očekávala prognóza ze 7. SZ. 
Zrychlení růstu NJMN naznačuje, že se patrně zmírňuje protiinflační působení mezd.  

 

 

 

                                                           
2   Cizí státní příslušníci mají od května 2004 nárok na registraci na úřadech práce, nicméně podle informací 

MPSV tuto možnost využívají jen v malé míře.  
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Graf 1: Zaměstnanost v odvětvích podle VŠPS (sezonně očištěné údaje v tisících osob) 
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Poznámka:  Zaměstnanci včetně členů produkčních družstev v civilním sektoru. Tržní služby: obchod, ubytování 
a stravování, doprava a spoje, finanční zprostředkování a nemovitosti. Netržní služby: veřejná 
správa, vzdělávání a zdravotnictví. 

 
 

Graf 2: Evidovaná nezaměstnanost cizinců a ekonomické postavení populace 
             (počet osob v tisících a meziroční rozdíly v tisících) 
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Poznámka: Evidovaná zaměstnanost cizinců podle MPSV (vlevo). Pravý graf obsahuje meziroční změny počtu 
osob v tisících podle VŠPS. 

 

 
Graf 3: Beveridgeova křivka a toky registrované nezaměstnanosti (sezonně očištěné 

údaje) 
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Poznámka: Počty osob v tisících (vlevo), počty osob vyřazených z evidence v % (vpravo). 
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Graf 4: Mzda v podnikatelské sféře a objem mezd a platů 
              (meziroční změny v % a meziroční rozdíly v miliardách Kč) 
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Poznámka: Mzdy a platy (vpravo) podle propočtu ČNB, podle národních účtů celkem a za rezidenty. Údaje 
z platební bilance za nerezidenty jsou náhrady zaměstnancům. 

  

 
Graf 5: Produktivita práce (vlevo) a NJMN (vpravo) podle národních účtů  
              (meziroční změny v %) 
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Poznámka: Přidaná hodnota ve stálých cenách na zaměstnaného (vlevo) a objem mezd a platů na přidanou 
hodnotu ve stálých cenách (vpravo). Tržní služby jsou odvětví obchodu, ubytování a stravování, 
dopravy a spojů, finančního zprostředkování a nemovitosti. Netržní služby zahrnují veřejnou správu, 
vzdělávání a zdravotnictví.  
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Příloha 3 – Nabídková strana ekonomiky 
 
Data za první dva měsíce 3.Q 2006 o průmyslové a stavební produkci signalizují pro 
uvedené čtvrtletí příspěvek obou odvětví k růstu HDP na mírně vyšší úrovni než ve 2.Q. 
Zároveň optimistická očekávání podnikatelů ve službách dosáhla v srpnu a září 20timěsíčního 
maxima a celková očekávání (podnikatelů i spotřebitelů) se udržela na úrovni 2.Q. Zrychlilo 
tempo růstu celkového objemu úvěrů podnikům, ke konci srpna dosáhl meziroční růst úvěrů 
podnikům 15,9 %. Výrazně vzrostly za první dva měsíce 3.Q z meziročního pohledu i úvěry 
sektoru domácností, a to jak obyvatelstvu, tak živnostníkům. Naopak se dále snížil rozdíl 
mezi dynamikou reálného vývozu a reálného dovozu při zrychlení růstu dovozu. Všechna zde 
uvedená data a indikátory umožňují předpokládat meziroční i mezičtvrtletní růst HDP ve 3.Q 
zhruba na úrovni předchozího čtvrtletí. 

Průmyslová produkce za první dva měsíce 3.Q se meziročně zvýšila o 9,8 % (v srpnu 
samotném o 7,4 %). V uvedených měsících byl silný růst průmyslu, obdobně jako 
v předchozím období, tažen především růstem produktivity a soustředěný zejména do pěti 
odvětví (výroba pryžových a plastových výrobků, výroba základních kovů, výroba a opravy 
strojů a zařízení, dopravní prostředky, výroba elektrických a optických přístrojů). 
Konjunktura v průmyslu zůstávala stále výrazně diferencovaná dle odvětví, v pěti jiných 
odvětvích produkce za uvedené měsíce naopak meziročně poklesla.  

Celková stavební výroba za první dva měsíce 3.Q 2006 meziročně vzrostla o 9,3 % (v srpnu 
samotném o 6,4 %), její růst tedy proti předchozím čtvrtletím výrazně  zrychlil.  

Nové údaje, indikující vývoj v nejbližší budoucnosti, signalizují udržení příspěvku 
průmyslové produkce i stavebnictví k tempu ekonomického růstu v následujících dvou 
čtvrtletích i nadále zhruba na úrovni 3.Q. Svědčí pro to vysoký růst nových zakázek 
v průmyslu, zejména tuzemských, za měsíce červenec a srpen (meziročně zhruba o 17 %),  
a jejich vysoký nárůst (okolo 16 %) bez větších výkyvů za posledních dvanáct měsíců. 
V červenci a srpnu pokračoval rovněž rychlý růst zaměstnanosti v průmyslu (kolem 1,5 %), 
signalizující očekávání pokračující konjunktury v tomto odvětví. Příznivá jsou rovněž 
konjunkturní očekávání ve službách a stavebnictví. Náklady nově povolených staveb v srpnu 
poklesly, v průměru si však udržují růst okolo 7 %. Aktuální vývoj indikátorů budoucí 
poptávky jednoznačně signalizuje tempa růstu průmyslu na vysoké úrovni předchozích 
měsíců, udržení růstu stavebnictví na úrovni prvních dvou měsíců 3.Q a udržení růstu domácí, 
zejména investiční poptávky pro nejbližší dvě čtvrtletí.  

Objem nových zakázek v průmyslových podnicích v srpnu meziročně vzrostl o 13,5 %  
a dosáhl hodnoty 128,5 mld. Kč. V jejich rámci objem zakázek ze zahraničí vzrostl o 11,8 %, 
objem tuzemských zakázek vzrostl zhruba o 16,0 %. Zhruba dvě třetiny nových zakázek stále 
pocházejí ze zahraničí.  Za  posledních 12 měsíců se objem zakázek v průměru zvýšil zhruba  
o 16 %. Dvanáctiměsíční průměr hodnot růstu se již pátým měsícem udržuje nad 10% hranicí 
a indikuje pokračování současného trendu rychlého růstu průmyslové produkce. 

Počet vydaných stavebních povolení v srpnu opětovně meziročně poklesl (o 5,6 %), 
meziroční pokles zaznamenaly i orientační náklady nově povolených staveb (meziročně  
o 1,3 %), které v absolutní hodnotě dosáhly 36,4 mld. Kč. Za prvních osm měsíců roku 2006 
nicméně náklady nově povolených staveb (v běžných cenách) meziročně vzrostly o 6,6 %. 
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Indikátor konjunkturních očekávání podniků a spotřebitelů, zjišťovaný ČSÚ (hodnocení 
celkové poptávky, zásoby hotových výrobků a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se v září 
proti srpnu snížil (ze 106,1 bodu na 104,9 bodu, průměr roku 2005 = 100 bodů). Pokračující 
příznivá očekávání v průmyslu, stavebnictví a službách byla doprovázena rovněž 
pokračujícím slabým hodnocením v obchodě a zejména prudkým poklesem spotřebitelské 
důvěry (v srpnu 106,5 bodu, v září 101,8 bodu). 
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Příloha 4 – Peníze a úvěry 

Peníze 
Meziroční růst peněžní zásoby se v srpnu zvýšil o 0,7 p.b. na 9,3 %. Roční míra růstu M2, 
upravená o kurzové a ostatní netransakční vlivy, vzrostla o 0,6 p.b. na 9,9 %. Existence 
případných inflačních tlaků z titulu růstu peněz byla odhadnuta kvantifikací tří analytických 
konceptů: (1) peněžního převisu, (2) nominální peněžní mezery a (3) reálné peněžní mezery1. 
Peněžní převis dosahuje v současnosti záporných hodnot, a neindikuje tedy existenci 
inflačních tlaků. Nominální a reálná peněžní mezera vyznívají z hlediska inflačních rizik 
neutrálně.  
 
Peněžní agregáty                                            Struktura peněžních agregátů 
(mzr. v %)                                                      (průměry za čtvrtletí a stavy ke konci 
                                                                         měsíce, mzr. v %)                                                                       

IV/05 I/06  II/06  7/06  8/06

Podíl 
na M2 v 
% 8/06

M1 11,1 13,4 14,6 17,3 16,0 56,8

   Oběživo 10,3 10,0 10,4 10,3 11,7 13,4

   Jednodenní vklady 11,4 14,5 16,1 19,6 17,4 43,4

M2-M1 (kvazi-peníze) 1,7 3,7 1,5 -1,0 1,6 43,2

   Vklady s dohod. splatností -1,2 -0,2 -3,2 -6,8 -3,7 31,2

   Vklady s výpovědní lhůtou 11,5 12,7 15,1 17,1 20,3 11,4

   Repo operace 11,6 123,0 66,5 51,7 -4,8 0,6

M2 6,6 8,8 8,4 8,6 9,3 100,00
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Z hlediska složek peněžního agregátu M2 přispíval k jeho růstu nadále především peněžní 
agregát M1, i když v srpnu došlo ke zpomalení jeho dynamiky o 1,3 p.b. na 16,0 %. Méně 
rostly jednodenní vklady, růst oběživa se naopak mírně zrychlil. Meziroční dynamika kvazi-
peněz se v srpnu zvýšila o 2,6 p.b. na 1,6 %, a to vlivem vkladů s dohodnutou splatností  
a s výpovědní lhůtou. Postupné urychlování dynamiky vkladů s výpovědní lhůtou souvisí 
s výhodnějším úročením ve srovnání s ostatními vkladovými produkty (převážná část těchto 
vkladů připadá na stavební spořitelny). Červencové zvýšení základní měnověpolitické sazby 
se v srpnu projevilo u téměř všech sazeb vkladových produktů, s vyšší intenzitou u podniků 
než u domácností2. U domácností se toto zvýšení nepromítalo do sazby z jednodenních 
vkladů. Podíl M1 na M2 přetrvával v srpnu na úrovni 56,8 % a nadále indikoval působení 
relativně nízké hladiny úrokových sazeb. 
 
Z hlediska sektorové struktury vkladů peněžního agregátu M2 se v srpnu na urychlení 
jeho růstu podílely vklady nefinančních podniků i domácností. Meziroční přírůstek vkladů se 
zvýšil u nefinančních podniků o 1,3 p.b. na 14,5 % a u domácností o 0,4 p.b. na 7,9 %.  
U nefinančních podniků dynamika zpomalila u jednodenních vkladů a naopak zrychlila  
u vkladů s dohodnutou splatností. U domácností meziroční růst jednodenních vkladů 
přetrvával na úrovni předchozího měsíce a obdobně jako v předchozích několika měsících 

                                                           
1     Tyto koncepty jsou podrobně popsány v 7. SZ 2006. 
2    Úroková sazba z nově přijatých vkladů se zvýšila u domácností o 0,1 p.b. na 0,9 % a u nefinančních podniků 

o 0,2 p.b. na 1,3 %.  



 2   

zrychlila dynamika vkladů s výpovědní lhůtou. Z hlediska měnové struktury měly nadále 
rozhodující váhu korunové vklady. Podíl vkladů v cizí měně na celkových vkladech 
přetrvával v srpnu na úrovni 10,3 % (z toho na nefinanční podniky připadalo 6,4 p.b., na 
domácnosti 3,6 p.b. a na finanční instituce 0,3 p.b.). Meziroční přírůstek cizoměnových 
vkladů nefinančních podniků, který se v prvních pěti měsících letošního roku urychloval, 
následně v červnu a červenci zpomalil. Tento vývoj pokračoval i v srpnu (zpomalení o 1 p.b. 
na 17,4 %). Uvedený vývoj pravděpodobně souvisí s mírným meziročním poklesem bilance 
zahraničního obchodu.  

Zrychlení roční míry růstu peněžního 
agregátu M2, upraveného o kurzové  
a ostatní netransakční vlivy, bylo 
v srpnu z hlediska protipoložek 
podporováno  zvýšením roční míry 
růstu čistého úvěru vládě na 16 %, a to 
vlivem poklesu vkladů centrální vlády 
u bank mimo jiné i v důsledku 
financování deficitního hospodaření 
státního rozpočtu. Roční míra růstu 
úvěrů podnikům a domácnostem se 
naopak zpomalila o 1,6 p.b. na 21,2 %. 
Z hlediska ročních toků jsou však úvěry 
podnikům a domácnostem v současnosti 
zcela dominantní protipoložkou peněžní 
zásoby. Roční míra růstu čistých 
zahraničních aktiv byla v srpnu, 
obdobně jako v předchozím měsíci, 
blízko nule (-0,5 %). Význam 
jednotlivých protipoložek v růstu peněžní zásoby je vyjádřen prostřednictvím ročních toků ve 
výše uvedeném grafu.   

Úvěry 
Meziroční růst úvěrů podnikům  
a domácnostem se v srpnu snížil  
o 1,4 p.b. na 20,3 %. Úvěry 
domácnostem přispívaly k růstu úvěrů 
nadále více než polovinou, jejich 
příspěvek se však v srpnu mírně snížil. 
Příspěvek úvěrů nefinančním podnikům 
po zvýšení v předchozích měsících 
v srpnu poklesl zhruba na úroveň 
počátku letošního roku3. Z hlediska 
měnové struktury mají nadále 
rozhodující váhu korunové úvěry. 
Zadluženost ekonomických sektorů 

                                                           
3   Ve struktuře úvěrů mají nadále hlavní podíl úvěry podnikům 59,5 % (z toho úvěry nefinančním podnikům činí 

49,4 % a úvěry neměnovým finančním institucím 10,1 %). Podíl úvěrů domácnostem dosahuje 40,5 %. Podíl 
úvěrů podnikům se však postupně snižuje ve prospěch úvěrů domácnostem, čímž dochází k přibližování 
struktury úvěrů úrovni eurozóny (kde mají úvěry podnikům a úvěry domácnostem zhruba stejný objem).   

Úvěry nefinančním podnikům 
a domácnostem (mzr.v %)
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v cizí měně je nadále vlivem záporného diferenciálu korunových a eurových sazeb relativně 
nízká. Podíl úvěrů v cizí měně na celkových úvěrech v srpnu mírně poklesl na 9,9 % (z toho 
na nefinanční podniky připadalo 8,9 p.b., na domácnosti 0,1 p.b. a na finanční instituce 
0,9 p.b.).   
 
Meziroční růst úvěrů nefinančním podnikům v srpnu poklesl o 2,2 p.b. na 15,8 %. Uvedený 
vývoj se projevoval u všech splatností. Dynamika dlouhodobých úvěrů se snížila o 3,3 p.b. na 
23,3 %. Dlouhodobé úvěry jsou však nadále nejrychleji rostoucí kategorií, což je v souladu  
s  předpokládaným vyšším růstem fixních investic v letošním roce. Růst krátkodobých úvěrů 
zpomalil o 1,1 p.b. na 9,5 % a střednědobých úvěrů o 4,3 p.b. na 15,7 %. Z hlediska 
odvětvové struktury se na nižší dynamice úvěrů nefinančním podnikům podílely zejména 
úvěry do odvětví zpracovatelského průmyslu a do odvětví obchodu, prodeje, údržby a oprav. 
Naopak příspěvek úvěrů do odvětví pronájmu strojů a zařízení a do odvětví výstavby 
a stavebnictví se zvýšil. Růst úvěrů nefinančním podnikům zůstal i přes srpnové zpomalení na 
poměrně vysoké úrovni. To souvisí s pozitivním vývojem ekonomické aktivity, nízkou úrovní 
úrokových sazeb a s příznivým postojem MFI k poskytování úvěrů. Pozitivně působí 
hospodářský výsledek podniků v posledních několika čtvrtletích. Uvedený vývoj se promítá 
i do vývoje spreadu mezi úrokovou sazbou z nových úvěrů podnikům a sazbou peněžního 
trhu s odpovídající splatností, který se od loňského roku snižuje. Podíl klasifikovaných úvěrů 
nefinančních podniků na celkových úvěrech podnikům se od počátku letošního roku mírně 
zvýšil (na 16,5 % v srpnu 2006)4, na tomto nárůstu se však podílí především nejméně 
problémová kategorie tzv. sledovaných úvěrů. Oproti stejnému období loňského roku 
uvedený podíl stagnoval, v meziročním srovnání tedy došlo ke zlepšení struktury ve prospěch 
kategorie sledovaných úvěrů.  
 
Od počátku letošního roku se zrychloval růst domácích úvěrů u domácích podniků, u podniků 
pod zahraniční kontrolou naopak zpomalil. Uvedený vývoj mohl souviset s rychlejším růstem 
úvěrů podnikům ze zahraničí (7,5 % ve 2.Q 2006), které v minulosti využívaly především 
podniky pod zahraniční kontrolou. U úvěrů ze zahraničí se od počátku letošního roku 
zvyšoval meziroční růst obchodních úvěrů (o 5 p.b. na 26,1 % ve 2.Q 2006), což souviselo 
s vývojem zahraničního obchodu5. Dynamika finančních úvěrů byla nadále vzhledem  
k zápornému diferenciálu korunových a eurových sazeb nízká, přestože se vlivem 
krátkodobých úvěrů nepatrně urychlila (o 0,5 p.b. na 2,3 %). Meziroční růst zahraničních 
úvěrů byl ve 2.Q 2006 zhruba poloviční oproti růstu domácích úvěrů. Čistý roční tok 
zahraničních úvěrů se v srpnu mírně zvýšil. Z hlediska celkových finančních zdrojů 
podniků se podle finančních výsledků podniků se 100 a více zaměstnanci ve 2.Q 2006 
zvyšoval růst vlastního kapitálu i cizích zdrojů  (jejich podíl na celkových pasivech  podniků 
činí 52,5 %, resp. 47,5 %). Poprvé za poslední rok však vzrostl poměr cizích zdrojů 
k vlastnímu kapitálu6. 
 
  

                                                           
4  Absolutní objem klasifikovaných úvěrů nefinančním podnikům se za osm měsíců letošního roku zvýšil  

o 15,2 mld. Kč při nárůstu celkových úvěrů podnikům o 72,3 mld. Kč.  
5  Absolutní objem zahraničních úvěrů dosáhl ve 2.Q 2006 464,5 mld. Kč, z toho obchodní úvěry činily  

115,4 mld. Kč a finanční úvěry 342,3 mld. Kč (oproti 585,6 mld. Kč úvěrů od tuzemských MFI).  
6   Struktura cizího financování podniků je podle oficiálních údajů ČSÚ u nefinančních podniků se 100 a více 

zaměstnanci k 1.Q 2006 následující: z cizích zdrojů tvoří rezervy 8,3 %, závazky z obchodního styku 35,4 %, 
ostatní krátkodobé cizí zdroje 12,2 % (tj. krátkodobé domácí i zahraniční půjčky a emitované krátkodobé 
cenné papíry) a zbývající zdroje 44 % (tj. dlouhodobé domácí a zahraniční půjčky, emitované dlouhodobé 
cenné papíry). Nejrychleji rostoucí složkou jsou zbývající zdroje a ostatní krátkodobé cizí zdroje, ve kterých 
se projevoval zejména vysoký růst úvěrů.   
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Meziroční růst úvěrů domácnostem v srpnu dále mírně zpomalil o 0,4 p.b. na 32,1 %. Méně 
rostly spotřebitelské úvěry (zpomalení o 1,3 p.b. na 27,1 %) i úvěry na bydlení (o 0,4 p.b. na 
33,7 %). Ve struktuře úvěrů na bydlení zpomalila dynamika úvěrů ze stavebního spoření       
(o 0,6 p.b. na 13,3 %) a naopak zrychlil růst hypotečních úvěrů (o 0,9 p.b. na 50,4 %), které 
nadále představují nejrychleji rostoucí složku úvěrů domácnostem. Vysoký růst hypotečních 
úvěrů je vedle příznivé úrovně úrokových sazeb a nabídky úvěrů od MFI stimulován také 
očekávaným zvýšením sazby DPH na 
stavební práce související s bydlením  
(z 5 na 19 %) od roku 2008. Podíl 
klasifikovaných úvěrů na celkových 
úvěrech obyvatelstva (z důvodu 
přesnější interpretace se obvykle uvádí 
bez živnostníků) dosáhl v srpnu 5,2 % 
(oproti 5,6 % v srpnu 2005). Nejvíce 
rizikové jsou nadále spotřebitelské úvěry 
(z nich činí 10,2 % klasifikované úvěry) 
a debetní zůstatky na běžných účtech 
(9 %). Naopak nejméně rizikovou 
kategorií zůstávají úvěry na bydlení 
(3,5 %, v rámci hypotečních úvěrů 
dokonce jen 3,2 %).    

 
Z hlediska struktury zadlužení domácností připadá významný podíl (cca 82 %) na úvěry se 
splatností nad 5 let. Od loňského roku je zaznamenáván nejvyšší růst úvěrů s fixací úrokové 
sazby do 1 roku včetně, a to zejména u úvěrů na bydlení. Vysoký růst úvěrů s krátkodobou 
fixací obecně zvyšuje budoucí citlivost bilancí domácností na případné změny úrokové sazby.  
Hodnocení zadluženosti domácností podle příjmových skupin bylo uvedeno v 7. SZ 2006. 
 
Celková úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem se v srpnu 
zvýšila o 0,1 p.b. na 5,8 %. Sazby finančního trhu se vyvíjely rozdílně v závislosti na době 
splatnosti. Krátkodobé sazby finančního trhu se nepatrně zvýšily či stagnovaly, zatímco 
dlouhodobé sazby v obdobně nevýznamném rozsahu klesaly. Uvedený vývoj se zhruba 
promítal do klientských sazeb. Růst (odrážející do jisté míry červencové zvýšení repo sazby) 
byl zaznamenán u krátkodobých sazeb z úvěrů na bydlení a z úvěrů nefinančním podnikům 
s objemem nad 30 mil. Kč. U většiny ostatních krátkodobých sazeb se zvýšení projevilo již 
v závěru července (výjimkou byly sazby ze spotřebitelských úvěrů a z kontokorentních úvěrů 
nefinančním podnikům). Krátkodobá sazba ze spotřebitelských úvěrů se sice v červenci mírně 
zvýšila, v srpnu však opět poklesla. Sazba z kontokorentních úvěrů nefinančním podnikům se 
ve sledovaném období nezměnila. Dlouhodobé klientské sazby převážně nepatrně klesaly či 
stagnovaly obdobně jako sazby finančního trhu s odpovídající splatností.  
 
Z hlediska typů úvěrových produktů poskytnutých jednotlivým ekonomickým sektorům 
úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům v srpnu zhruba přetrvávala na úrovni 
4,1 % (z toho sazba z kontokorentních úvěrů činila 4,6 %, z úvěrů do 30 mil. Kč 4,5 % a nad 
30 mil. Kč 3,3 %). Obdobné sazby v eurozóně jsou podle srpnových údajů vyšší (sazba  
u kontokorentních úvěrů činí 5,6 %, u úvěrů do 1 mil EUR 4,5 – 5,0 % a u úvěrů nad 
1 mil. EUR 4,0 – 4,4 % v závislosti na fixaci sazby). Sazba z nových úvěrů domácnostem 
v srpnu nepatrně poklesla o 0,1 p.b. na 10,9 % (z toho sazba z kontokorentních úvěrů činila 
16,0 %, ze spotřebitelských úvěrů 12,4 % a z úvěrů na bydlení 4,5 %). Mírný růst sazby 
z celkových nových úvěrů byl tedy výsledkem zvýšení podílu nových úvěrů domácnostem 
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(o 1,5 p.b. na 25,2 %). Úrokové sazby z úvěrů domácnostem byly v ČR nadále převážně vyšší 
oproti eurozóně; nejvyšší rozdíly přetrvávají u úvěrů na spotřebu. Sazby činí v eurozóně  
u kontokorentních úvěrů 9,9 %, u spotřebitelských úvěrů 6 – 8 % a u úvěrů na bydlení            
4 – 5 % v závislosti na fixaci sazby. 
 
Úroková sazba z nových úvěrů na bydlení    Úroková sazba z nových spotřebitelských  
(v %)                                                                  úvěrů (v %) 
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Příloha 5 – Nákladové faktory 
 
Dovozní ceny 
 

Relativně umírněný meziroční růst dovozních cen se i ve třetím čtvrtletí dále snižoval. Podle 
posledních údajů ČSÚ jejich růst dále zpomalil z květnových 1,1 % na 0,6 % v srpnu. Stejně 
jako v předchozím čtvrtletí byl i ve 3.Q hlavní příčinou snižování meziročního tempa růstu 
dovozních cen vývoj ve skupině nerostných paliv, zatímco vývoj ostatních nerostných surovin 
působil ve směru růstu dovozních cen a částečně tak eliminoval vliv nižších dovozních cen 
paliv. Příspěvek ostatních dovážených komodit k růstu dovozních cen byl ve 3.Q stále 
záporný, a to přibližně na stejné úrovni jako ve 2.Q.   

V případě světových cen energetických surovin došlo ve 3.Q k oslabení dosavadního 
výrazného meziročního růstu. Jestliže v květnu činil meziroční růst ropy a zemního plynu 
42 %, v srpnu to bylo již pouze 23,2 %. Snížení meziročního růstu cen se týkalo jak ropy, tak 
v menší míře i zemního plynu. Rovněž zrychlující meziroční posilování koruny vůči USD 
vedlo ke zmírnění růstu dovozních cen nerostných paliv. Ceny dovozu nerostných surovin bez 
paliv od počátku roku 2006 meziročně klesaly (-7,3 % v srpnu). V ostatních skupinách 
dovozu i nadále v souhrnu převažoval meziroční pokles cen. V souhrnu ceny klesaly jen 
o málo menší měrou než na konci 2.Q. U některých komodit s vyšším stupněm zpracování 
však bylo již patrné zmírnění meziročního poklesu dovozních cen, resp. zrychlení jejich 
meziročního růstu. Nejmarkantněji to bylo ve skupině tržních výrobků, kde došlo ve 2.Q 
k oživení cenového růstu a tento trend pokračoval i ve 3.Q (na 5,3 % v srpnu). Rovněž ve 
skupinách  strojů a dopravních prostředků, různých průmyslových výrobků a chemických 
výrobků se dosavadní meziroční pokles cen ve 3.Q zmírňoval. Tento vývoj do značné míry 
souvisí s poměrně výrazným růstem cen průmyslových výrobců v zemích našich obchodních 
partnerů, byl však podobně jako v předchozích čtvrtletích tlumen přetrvávajícím posilováním 
kurzu koruny vůči EUR i USD. 

Celkově byl i ve třetím čtvrtletí vývoj dovozních cen v jednotlivých skupinách dovozu 
poměrně diferencovaný, podobně jako tomu bylo v roce 2005 a na počátku roku 2006, což 
implikovalo rozdílné dopady do jednotlivých okruhů výrobních a spotřebitelských cen. Oproti 
předchozím obdobím se ve 3.Q 2006 ve značné míře snížily dosavadní inflační tlaky plynoucí 
z vysokých cen dovážených energetických surovin. Na druhou stranu byl tento vývoj částečně 
kompenzován vývojem v řadě skupin dovozu obsahujících zejména produkty s vyšším 
stupněm zpracování, kde se zmírnily dosavadní poměrně výrazné a dlouhodobé poklesy cen.  
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Struktura mzr. růstu dovozních cen (v p.b., resp. v %) 
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Ceny průmyslových výrobců 
 

U cen průmyslových výrobců pokračovalo ve třetím čtvrtletí další oživení cenového růstu, 
které bylo patrné již od počátku letošního roku. Meziroční růst cen průmyslových výrobců tak 
dále zrychlil z červnových 1,8 % na 2,4 % v září. Na rozdíl od 2.Q, kdy růst cen 
průmyslových výrobců byl spojen s růstem cen v odvětví zpracování ropy, ve 3.Q byl 
pokračující růst cen průmyslových výrobců tažen především růstem cen kovů a kovodělných 
výrobků, jejichž příspěvek v meziročnímu růstu se ve sledovaném období zvýšil  
o 0,8 procentního bodu. Oživení růstu cen kovů a kovových výrobků do značné míry 
souviselo se zahraničním oživením v tomto segmentu průmyslové výroby a do určité míry  
i s nízkou srovnávací základnou v loňském roce. 
 
Ceny v odvětví průmyslové výroby rostly ve třetím čtvrtletí i nadále nejrychleji v odvětvích 
zabývajících se zpracováním energetických surovin a výrobou energií. Přes pokles cen ropy 
na světových trzích bylo nejrychleji rostoucím odvětvím koksárenství a rafinérské zpracování 
ropy (pokles meziročního růstu cen z 16,4 % v červnu na 11,2 % v srpnu). V září již toto 
odvětví vykázalo meziroční pokles o 3,1 %. Poměrně rychlý růst cen pokračoval i v odvětví 
elektřiny, plynu a vody, kde se meziroční růst v průběhu 3.Q snížil jen nepatrně (z 8,2 %  
v červnu na 7,9 % v září). Naproti tomu v odvětví dobývání nerostných surovin, které 
zahrnuje především těžbu uhlí, pokračoval meziroční pokles cen, který se v průběhu 
sledovaného období nepatrně zmírnil (z -1,7 % v červnu na -0,7 % v září).  
 
Ve zbývajících odvětvích průmyslové výroby byl cenový vývoj poměrně různorodý, avšak ve 
3.Q již zřetelně převažovala odvětví s rostoucími cenami. V potravinářském průmyslu sice 
ještě ceny výrobců meziročně klesaly, avšak v návaznosti na oživení růstu cen vstupních 
zemědělských komodit se jejich pokles v meziročním srovnání snižoval (z -2,1 % v červnu na 
-0,7 % v srpnu) a v září byl již vykázán meziroční růst cen o 0,1 %. K snižování meziročního 
poklesu cen v potravinářském průmyslu rovněž přispělo mírné oživení dovozních cen  
u potravin v průběhu druhého a třetího čtvrtletí letošního roku. Ve většině ostatních odvětví 
zpracovatelského průmyslu se  jejich příspěvek k celkovému růstu indexu cen průmyslových 
výrobců ve 3.Q  zvýšil oproti 2.Q a celkový růst indexu tak po delším období meziročních 
poklesů přešel do kladných hodnot. Tato změna souvisela jednak s již zmiňovaným oživením 
cen výrobců v zahraničí, jednak s růstem dovozních cen polotovarů a i některých 
neenergetických surovin. 
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Pokračující zrychlování cen průmyslových výrobců ve 3.Q již představovalo zřetelně 
proinflační trend, když na rozdíl od loňského roku a počátku letošního roku většina odvětví již 
vykazovala mírný meziroční růst cen. Naproti tomu však oslabovaly nákladové tlaky plynoucí 
z titulu vysokého růstu cen energetických surovin. Ty však vyjma odvětví zabývajících se 
primárně zpracováním ropy nebyly v dalších odvětvích příliš významné a byly do značné 
míry kompenzovány příznivým růstem produktivity práce.  
 
Struktura mzr. růstu cen průmyslových výrobců (v p.b., resp. v %) 
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Ceny zemědělských výrobců  
 
Meziroční růst cen zemědělských výrobců ve 3.Q výrazně zpomalil z 8,8 % a v červenci 
dosáhl pouze 1,4 %. K oživení růstu cen došlo v srpnu, kdy byl vykázán meziroční růst 2,4 %. 
Tento růst dále zrychlil na 4,2 % v září. Výkyvy v indexu cen zemědělských výrobců byly 
zapříčiněny téměř výhradně produkty rostlinné výroby, meziroční pokles cen živočišných 
produktů se ve sledovaném období pouze mírně prohloubil. 
 
Výrazné oslabení cen rostlinných produktů  (z 32 % v červnu na 11,5 % v červenci, resp. 
18,5 % v září) bylo zapříčiněno především poklesem poměrně kolísavých cen ovoce  
a zeleniny, přičemž tyto položky v průběhu první poloviny letošního roku naopak růst cen 
rostlinných produktů poměrně výrazně urychlovaly. Ceny váhově nevýznamnějších obilovin 
zaznamenaly v průběhu 3.Q další zrychlení meziročního růstu cen, a to z 5,7 % v červnu na 
14,7 % v září. Rychleji rostly též ceny olejnin (14,4 % v září), a v souhrnu  tak hlavní položky 
rostlinné produkce postupně zrychlovaly meziroční růst cen. Při relativně průměrné úrodě  
v porovnání s vývojem v uplynulém desetiletí působilo proti rychlejšímu růstu cen rostlinné 
produkce především posilování koruny vůči euru a horší kvalita úrody u obilovin. Vzhledem 
k velmi nízké srovnávací základně roku 2005 lze označit cenový vývoj u obilovin v průběhu 
roku 2006 prozatím jako vcelku umírněný a negenerující zásadní inflační tlaky do cen 
potravin.  
  
V případě cen živočišných produktů přetrvával i ve 3.Q nadále meziroční pokles (2,2 %  
v září), přičemž meziroční pokles cen vykázala většina hlavních položek živočišné výroby. 
Na snižujících se cenách živočišných produktů měl největší podíl zejména kurzový vývoj  
a částečně i pokles cen těchto komodit v některých zemích EU. 
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Meziroční růst cen hlavních skupin zemědělských výrobců (v %) 
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Příloha 6 – Platební bilance 
 

Běžný účet 
Za leden až srpen 2006 dosáhla obchodní bilance přebytku 33,9 mld. Kč a meziročně se 
mírně zlepšila (o 1,7 mld. Kč). Zvýšení přebytku bylo zcela důsledkem příznivého vývoje ve 
fyzickém objemu, zatímco působení cenového vlivu bylo výrazně nepříznivé. Pokračující 
rychlý růst přebytku ve skupině strojů (meziročně o téměř 51 mld. Kč) byl ve velké míře 
kompenzován růstem schodku skupiny minerálních paliv (o téměř 32 mld. Kč). Proti růstu 
celkového přebytku v letošním roce významně působí i rychlý růst cen kovů s dopadem na 
snížení přebytku bilance tržních výrobků tříděných podle materiálu (za osm měsíců meziročně 
o téměř 11 mld. Kč).   

 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance             Faktory mzr. změny celkového salda za leden až srpen 2006 
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Za celý rok 2006 předpokládáme přebytek obchodní bilance ve výši cca 45 mld. Kč při jejím 
meziročním zlepšení o cca 6 mld. Kč. V roce 2007 očekáváme další růst přebytku na cca 
65 mld. Kč a v roce 2008 na cca 80 mld. Kč. Pro vývoj obchodní bilance budou stejně jako 
v předchozím roce určující pozitivní změny na nabídkové straně, hlavně v důsledku 
pokračujících investic nerezidentů a přesunů výrob ze zahraničí do ČR. Celková razance 
strukturálních změn se však již zmírní. 
 
Nejzávažnějším korigujícím faktorem celkových přebytků budou v predikčním horizontu 
vysoké ceny ropy a zemního plynu a z toho plynoucí vysoký schodek minerálních paliv. Na 
základě aktuálního referenčního scénáře pro 10. situační zprávu by měla skupina minerálních 
paliv v letošním roce dosáhnout rekordní výše schodku 141 mld. Kč. Ve druhém pololetí 
letošního roku se však již předpokládá zpomalení meziročního růstu ceny ropy, který se 
v letech 2007 a 2008 dále zmírní. Dodatečným nepříznivým faktorem se v průběhu roku 2006 
stal rychlý růst cen kovů (za leden až srpen meziročně přes 49 %). Předpokládáme, že se 
vysoká hladina cen kovů udrží v důsledku zvýšené světové poptávky i ve druhém pololetí 
2006 a v průběhu roku 2007.  
 
Oproti 7. SZ snižujeme predikci přebytku obchodní bilance v roce 2006 a 2007 shodně  
o 15 mld. Kč. Nejzávažnějším důvodem je nepříznivý vývoj cen kovů (za červenec až srpen 
2006 meziroční růst o téměř 60 %). Riziko snížení přebytku obchodní bilance může 
představovat i rychlý růst poptávky (částečně spojený s tvorbou zásob v nově budovaných  
skladovacích prostorách nadnárodních společností v ČR).  
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Přebytek bilance služeb očekáváme v roce 2006 na úrovni cca 10 mld. Kč (v roce 2005 
19,4 mld. Kč). Očekávaný meziroční pokles celkového přebytku bude výsledkem negativního 
vývoje jediné dílčí položky bilance ostatních služeb – služeb poskytovaných podniky v rámci 
přímých investic (v důsledku zvýšených, pravděpodobně jednorázových vývozů, 
realizovaných v minulém roce). Za první pololetí 2006 se její přebytek meziročně snížil  
o 5,9 mld. Kč. V případě přebytku bilance dopravy a bilance cestovního ruchu předpokládáme 
jejich meziroční stagnaci.  
 
Zvýšení celkového přebytku bilance služeb v roce 2007 na 20 mld. Kč a v roce 2008 na 
25 mld. Kč bude především výsledkem nárůstu přebytku bilance dopravy (v roce 2007 o cca 
6 mld. Kč). Pro toto období očekáváme náběh čistých příjmů ze silničního mýtného ve výši 
cca 5 mld. Kč. Současně předpokládáme i mírné zvýšení přebytku bilance cestovního ruchu  
a snížení schodku bilance ostatních služeb. Záporný příspěvek ostatních služeb by se měl 
postupně vlivem přílivu zahraničního kapitálu do služeb a obnovení růstu příjmů z vývozu 
těchto služeb snižovat. Snížení přebytku bilance služeb oproti predikci ze 7. SZ (v roce 2006 
i 2007 o 5 mld. Kč) odráží zejména očekávání méně příznivého vývoje bilance ostatních 
služeb. 
 
V případě bilance výnosů očekáváme pro roky 2006, 2007 a 2008 nárůst deficitů na 175, 
185, resp. cca 195 mld. Kč (schodek za rok 2005 činil na základě předběžných údajů  
142,3 mld. Kč). Na celkovém schodku se bude i nadále z rozhodující části podílet bilance 
výnosů z přímých investic. V důsledku pokračování příznivého vývoje hospodářských 
výsledků podniků očekáváme další růst odlivu dividend na výdajové straně bilance a nárůst 
reinvestovaného zisku. Poměr odlivu dividend a reinvestovaného zisku odhadujeme zhruba na 
4 : 6. Růst schodku bilance výnosů z přímých investic bude brzděn nárůstem přebytku dílčí 
bilance výnosů z ostatních investic v důsledku vývoje úrokových sazeb v zahraničí. Ve 
srovnání s predikcí ze 7. SZ se prognózovaný schodek na rok 2006 nemění, na rok 2007 jej 
mírně zvyšujeme (o 5 mld. Kč) v důsledku zvýšení odhadu záporného salda reinvestovaného 
zisku. 
 
Bilance výnosů (klouzavý roční úhrn, mld. Kč)              Bilance výnosů – složky (roční úhrny, mld. Kč) 
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Predikce běžných převodů předpokládá v roce 2006 schodek ve výši 5 mld. Kč a v letech 
2007 a 2008 prohloubení schodku na 15 mld. Kč a 20 mld. Kč (za rok 2005 dosáhla bilance 
běžných převodů zejména vlivem splátky slovenského dluhu ČSOB přebytku ve výši  
20,9 mld. Kč). Oproti predikci ze 7. SZ snižujeme saldo běžných převodů na letošní rok  
o 10 mld. Kč a v roce 2007 o 15 mld. Kč. Změna predikce zohledňuje dosavadní méně 
příznivý vývoj v letošním roce. Částečně též dochází k přesunu výnosů na kapitálový účet 
(čerpání z fondů EU).  



 3   

Predikce kapitálového účtu očekává v roce 2006 přebytek ve výši 6 mld. Kč a v letech 2007  
a 2008 ve výši cca 18 mld. Kč, resp. 23 mld. Kč. Ve srovnání s predikcí ze 7. SZ se v roce 
2006 přebytek výrazně nemění (nižší o 1 mld. Kč). Fakticky se však jedná o zvýšení 
očekávaného salda o 3 mld. Kč (po očištění o již zmíněný přesun části výnosů z běžných 
převodů). Tato prognóza již zahrnuje uskutečněný evidenční odpis části závazků Iráku vůči 
ČR ve výši cca 4 mld. Kč. Za zvýšením prognózovaného kladného salda na rok 2007 
o 9 mld. Kč stojí přesun výnosů z běžných převodů. Růst přebytku v roce 2008 souvisí 
s očekávaným dalším růstem příjmů z fondů EU.   

Ve srovnání s predikcí ze 7. SZ dochází v roce 2006 ke zvýšení schodku běžného účtu na  
125 mld. Kč, tj. o 30 mld. Kč, a v roce 2007 na 115 mld. Kč, tj. o 45 mld. Kč (z toho však 
9 mld. Kč představuje jen technický přesun na kapitálový účet). V roce 2008 očekáváme 
mírný pokles schodku na cca 110 mld. Kč. Na těchto deficitech má rozhodující podíl zahrnutí 
salda reinvestovaných zisků. Podíl deficitu běžného účtu na HDP předpokládáme v letošním 
roce na úrovni 3,9 % s tendencí jeho mírného snižování v následujících letech, v roce 2007 na 
3,4 % a v roce 2008 na 3,0 %. Zhoršení deficitu běžného účtu bylo zčásti způsobeno přesuny 
příjmů mezi běžným a kapitálovým účtem. Souhrnný podíl běžného a kapitálového účtu na 
HDP v roce 2006 dosáhne 3,7 %, přičemž v roce 2008 by měl podíl klesnout až na 2,4 %. 

Finanční účet 
V rámci finančního účtu hrají nadále úlohu nejdůležitějšího zdroje financování deficitu 
běžného účtu přímé investice. Oproti roku 2005 však dochází především v důsledku absence 
prodeje majetku k výraznému snížení čistého přílivu v roce 2006 na 93 mld. Kč a v letech 
2007 a 2008 na 120 mld. Kč. Konkurenceschopnost tuzemských firem pod zahraniční 
kontrolou bude i nadále vytvářet prostor pro rozšiřování tuzemských kapacit financováním 
z vlastních zdrojů formou reinvestovaného zisku, který bude představovat rozhodující a mírně 
rostoucí složku přílivu. K růstu objemu přímých investic v letech 2007 a 2008 přispěje i mírné 
meziroční zvýšení přílivu kapitálu ze zahraničí vlivem několika již zahájených významných 
investic. Proti roku 2005 současně předpokládáme mírný nárůst odlivu přímých investic (vč. 
rezervy na jednu významnou akvizici v zahraničí ročně). V prognóze není zahrnut žádný 
prodej státního majetku. Lze však očekávat, že nová vláda (s výjimkou případné úřednické) 
bude využívat prodej majetku k financování deficitů veřejných financí.  

Prognóza přímých investic na rok 2006 zůstává beze změny. Na rok 2007 se čistý příliv oproti 
minulé predikci zvyšuje o 10 mld. Kč. Vedle navýšení reinvestovaného zisku v ČR 
(o 5 mld. Kč) zvyšujeme z důvodu tří nově ohlášených významných investic (firmy 
Myllykoski, Hitachi a Alfa Computer) i příliv investic do základního kapitálu ze zahraničí. 

V případě bilance portfoliových investic je východiskem predikce předpoklad o zachování 
stávajícího úrokového diferenciálu po celé období stimulující odliv domácího kapitálu za 
vyššími výnosy do zahraničí. Současně by tento diferenciál měl tlumit zájem zahraničních 
investorů o tuzemské dluhopisy denominované v CZK. Čistý odliv portfoliových investic 
předpokládáme v roce 2006 nadále na úrovni -70 mld. Kč, tedy zhruba na úrovni minulého 
roku. Zvýšení obratů, avizované již v minulých SZ, je spojeno na straně odlivu se zvýšením 
záporného úrokového diferenciálu u kratších splatností a na straně přílivu s emisí obligací 
ČEZu na zahraničním trhu. V letech 2007 a 2008 očekáváme zmírnění čistého odlivu 
portfoliových investic na cca -60 mld. Kč. Zachování záporného diferenciálu a tím  
i prognózovaného odlivu je více než kompenzováno předpokládanými emisemi vládních 
obligací na zahraničním trhu sloužících k financování fiskálních deficitů. Emise na rok 2007 
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již byla signalizována, trhy spekulují o emisi MF v zahraničí dokonce ještě v letošním roce  
(v prognóze není zahrnuta).   

U ostatních investic vlády a podniků predikce předpokládá, že se jejich čistý příliv 
v predikčním horizontu ve srovnání s rokem 2005 zhruba o 10 mld. Kč sníží a bude dosahovat 
cca 50 mld. Kč ročně (zejména v důsledku výrazného omezení a od roku 2007 úplného 
zastavení deblokací vládních aktiv). Čistý příliv kapitálu do veřejného sektoru očekáváme 
v roce 2006 na úrovni 20 mld. Kč a v letech 2007 a 2008 ve výši 30 mld. Kč. Oproti predikci 
ze 7. SZ se výše čistého přílivu vlády za rok 2006 mírně snižuje (o 5 mld. Kč); v roce 2007 se 
naopak o 15 mld. Kč zvyšuje, a to zejména v souvislosti s předpokládaným čerpáním zdrojů 
od EIB na rozvoj infrastruktury. Čistý příliv kapitálu do podnikového sektoru předpokládáme 
v roce 2006 na úrovni 30 mld. Kč a v letech 2007 a 2008 ve výši 20 mld. Kč. Ve srovnání 
s predikcí ze 7. SZ zvyšujeme v letech 2006 a 2007 čisté čerpání úvěrů podnikovým sektorem 
o 20 mld. Kč. Vyšší čerpání obchodních úvěrů, patrné od 2.Q 2006, souvisí s relativně méně 
příznivým vývojem obchodní bilance a s rostoucí potřebou dodatečných finančních zdrojů 
firem.  

Přebytek finančního účtu bez operací bankovního sektoru očekáváme v roce 2006 na úrovni 
73 mld. Kč, v letech 2007 a 2008 predikujeme jeho zvýšení na 110 mld. Kč, resp.  
105 mld. Kč. Ve srovnání s predikcí ze 7. SZ se přebytek finančního účtu bez operací 
bankovního sektoru na rok 2006 zvyšuje o 15 mld. Kč (především v důsledku zvýšení 
přebytků ostatních investic), v roce 2007 o 65 mld. Kč vlivem zlepšení všech položek. V roce 
2006 činí predikovaný nedostatek deviz (bez operací bankovního sektoru) cca 24 mld. Kč. 
V letech 2007 a 2008 naopak očekáváme na trhu mírný přebytek deviz – ve výši cca  
13 mld. Kč, resp. 23 mld. Kč. Tyto hodnoty nejsou natolik velké (navíc se částečně 
kompenzují), že by  signalizovaly významnější rizika změny dosavadního kurzového vývoje 
v delším časovém horizontu.      
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Prognóza platební bilance

mld. Kč 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  p.2006 p.2007 p.2008
A. Běžný účet -50.6 -104.9 -124.5 -136.4 -160.6 -167.3 -61.7 -125.0 -115.0 -110.0
   Obchodní bilance -65.8 -120.8 -116.7 -71.3 -69.8 -26.4 40.4 45.0 65.0 80.0
              Vývoz 908.8 1 121.1 1 269.6 1254.4 1370.9 1722.7 1875.2 2120.0 2370.0 2680.0
              Dovoz 974.6 1 241.9 1 386.3 1325.7 1440.7 1749.1 1834.8 2075.0 2305.0 2600.0

   Bilance služeb 41.5 54.6 58.0 21.9 13.2 12.5 19.4 10.0 20.0 25.0
        Příjmy 243.9 264.8 269.7 231.1 219.2 248.5 258.0 250.0 265.0 280.0
             Doprava 53.5 53.7 57.5 56.6 60.6 72.3 78.8 80.0 88.0 93.0
             Cestovní ruch 109.1 115.1 118.1 96.3 100.3 107.2 110.9 112.0 115.0 119.0
             Ostatní služby 81.2 96.0 94.1 78.3 58.3 69.0 68.3 58.0 62.0 68.0
        Výdaje 202.3 210.2 211.7 209.3 205.9 236.0 238.6 240.0 245.0 255.0
             Doprava 27.1 27.5 30.6 29.3 33.7 38.6 43.1 45.0 46.0 49.0
             Cestovní ruch 51.8 49.4 52.8 51.5 54.4 58.4 57.8 59.0 61.0 63.0
             Ostatní služby 123.5 133.3 128.3 128.4 117.8 139.0 137.7 136.0 138.0 143.0

   Bilance výnosů -46.7 -53.0 -83.5 -115.6 -119.9 -157.8 -142.3 -175.0 -185.0 -195.0
             Příjmy 64.3 75.4 84.9 66.8 75.5 87.0 112.3 125.0 140.0 155.0
             Náklady 111.0 128.4 168.4 182.4 195.4 244.8 254.6 300.0 325.0 350.0

   Běžné převody 20.4 14.4 17.8 28.7 15.8 4.3 20.9 -5.0 -15.0 -20.0
            Příjmy 45.4 36.6 36.4 46.7 47.0 46.8 75.6 60.0 60.0 60.0
            Výdaje 25.0 22.2 18.6 18 31.2 42.5 54.7 65.0 75.0 80.0
B. Kapitálový účet -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -14.0 5.1 6.0 18.0 23.0
           Příjmy 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 5.6 5.7 12.0 20.0 25.0
           Výdaje 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 19.6 0.6 6.0 2.0 2.0
C. Finanční účet 106.6 148 172.8 231.5 80.3 233.6 229.6 73.0 110.0 110.0
   Přímé investice 215.7 190.8 208.3 270.9 53.5 101.8 242.7 93.0 120.0 120.0
          V zahraničí -3.1 -1.7 -6.3 -6.8 -5.8 -26.0 -20.5 -37.0 -30.0 -35.0
          V České republice 218.8 192.4 214.6 277.7 59.3 127.8 263.2 130.0 150.0 155.0

   Portfoliové investice -48.3 -68.2 34.9 -46.7 -35.7 59.4 -72.0 -70.0 -60.0 -60.0
       Aktiva -65.6 -86.6 4.4 -75.6 -83.9 -63.9 -72.9 -90.0 -90.0 -90.0
          Majetkové cenné papíry -49 -44.2 9.4 -7.8 5.6 -30.1 -26.0 -35.0 -35.0 -20.0
          Dluhové cenné papíry -16.6 -42.5 -5.0 -67.8 -89.5 -33.8 -46.9 -55.0 -55.0 -70.0
       Pasiva 17.3 18.5 30.5 28.9 48.2 123.3 0.9 20.0 30.0 30.0
         Majetkové cenné papíry 4.4 23.8 23.2 -9.0 30.1 19.6 -36.4 0.0 0.0 0.0
         Dluhové cenné papíry 12.9 -5.4 7.2 37.9 18.0 103.7 37.3 20.0 30.0 30.0

   Finanční deriváty 0 -1.4 -3.2 -4.3 3.9 -3.2 -2.8 . . .

   Ostatní investice -60.9 26.9 -67.1 12.5 58.6 75.6 61.7 50.0 50.0 50.0
        vláda -5.5 1.1 1.8 21.6 18.2 33.2 34.9 20.0 30.0 30.0
        podniky 6.8 24.8 23.6 -9.1 40.4 42.4 26.8 30.0 20.0 20.0
        bankovní sektor -62.2 1.0 -92.5 . . . .
Celkově skupiny A až C 55.9 43.0 48.0
Platební bilance bez operací bankovního sektoru 95.9 -80.4 52.3 173.0 -46.0 13.0 23.0
Využití privatizačního účtu/změna rezerv ČNB -216.9 -12.9 -6.8 -92.9 0.0 0.0 0.0
 Další operace bez vlivu na nabídku a poptávku po devizách   19,0*  -19,4** 22,5***
Zajištění vládních dluhopisů -45.0 -30.0 0.0 0.0 0.0
Přebytek (+), resp. nedostatek deviz na trhu (-) -121.0 -93.3 19.5 30.7 -23.5 13.0 23.0

Vysvětlivky:
* jen účetní operace spojená s deblokací zahraničního dluhu
**náhrada škody ČSOB ponechaná v SR
*** jen účetní operace snižující vykázaný příliv přímých investic 11,5 mld Kč, investice v zahr. financovaná zahr.
     zahraničním úvěrem ČEB, jen evidenční snížení závazků Iráku

Poznámky:
1/ s jednoročním zpožděním očekáváme zvýšení záporného salda bilance výnosů za rok 2005 až o 15 mld. Kč
2/ běžné převody v roce 2005 ovlivněny jednorázovou úhradou ČSOB ze Slovenska ve výši  19,4 mld. Kč
3/ Přímé investice v ČR v roce 2005 ovlivněny jednorázovým prodejem majetku v rozsahu cca 150 mld. Kč 
    očekáváme jejich zvýšení až o 15 mld. Kč z titulu růstu reinvestovaného zisku (viz bilance výnosů)
4/ Pokles držby majetkových cenných papírů v roce 2005 byl ovlivněn jednorázovým přesunem do PI v rozsahu
   cca 20 mld. Kč
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Příloha 7 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

Vývoj ve třetím čtvrtletí 2006 

Ve 3.Q 2006 pokračoval mírný cenový růst rezidenčních nemovitostí, který se bude 
prosazovat pravděpodobně i koncem letošního roku a v průběhu roku 2007 v souvislosti 
s očekávaným zvýšením sazby DPH na bytovou výstavbu od začátku roku 2008. Naproti 
tomu tržní nájemné mírně klesá s perspektivou dalšího poklesu v důsledku deregulace 
nájemného. Stavební pozemky vykazují i nadále stálý mírný cenový růst. Trh kancelářských 
prostor se vyvíjí velmi příznivě s tendencí k mírnému poklesu výnosové míry blížící se úrovni 
běžné ve vyspělých západních zemích. Nejdynamičtějším segmentem trhu komerčních 
nemovitostí s perspektivou dalšího růstu zůstávají logistické a skladovací prostory. 

Trh rezidenčních nemovitostí je možno podle většiny odborníků považovat za nasycený. 
Podle nejnovějších údajů ČSÚ bylo v prvním pololetí 2006 rozestavěno 163 tis. bytů (tj.  
o 7 % více než ve srovnatelném období 2005), dokončeno 12 tis. (tj. mírný pokles o 3 %)  
a zahájena výstavba 20 tis. bytů (tj. růst o 14 %), z toho téměř 8 tis. v Praze a ve 
Středočeském kraji, což souvisí s větší nabídkou pracovních příležitostí a s vyšší průměrnou 
mzdou. V souvislosti s růstem příjmů obyvatelstva stoupá v současné době poptávka po 
větších a dražších bytech (zejména po bytech o velikosti 3+kk) s dobrou dopravní dostupností 
a  infrastrukturou v cenovém rozmezí od 1,8 až 3,5 mil. Kč1.  

Ceny rezidenčních nemovitostí ve 3.Q oproti vývoji ve 2.Q mírně zrychlily svůj růst, který lze 
kromě vysoké poptávky vysvětlit do určité míry neustálým zvyšováním technického vybavení 
nově stavěných bytů, nicméně svou roli zde sehrává i určité „předzásobení“ vyplývající 
z obavy z cenového růstu po případném zvýšení DPH od roku 2008 a podpořené 
marketingovými kampaněmi některých hypotečních bank. Vzestup cen zaznamenaly po 
několika letech i ceny bytů na panelových sídlištích. Podle údajů Jaroslava Novotného,  
prezidenta Asociace realitních kanceláří, se za poslední rok zvýšily ceny  třípokojových bytů 
na starších panelových sídlištích o 10 % a prodávají se za zhruba 2 mil. Kč. Důvodem je 
jednak změna postoje k sídlištím a jednak finanční situace mladých rodin s malými dětmi, 
které poptávají na trhu větší, avšak cenově přijatelnější byty. V poslední době se zvýšily ceny 
bytů i v dalších větších  městech s příznivým hospodářským vývojem jako jsou Brno, Hradec 
Králové, Karlovy Vary a České Budějovice. Důsledkem současného cenového vývoje na trhu 
rezidenčních nemovitostí je i zhodnocení stávajících rodinných domů, zejména  v atraktivních 
lokalitách s omezenými možnostmi další výstavby. Ceny stavebních pozemků i nadále 
vykazují mírný růst (viz graf na následující straně). 

Rozsáhlá  nabídka spolu s  měnící se strukturou poptávky vede k mírnému prodloužení doby 
prodeje nových bytů. V závislosti na atraktivnosti nabídky pro klienty, dané především 
lokalitou, je podle odhadu v současné době prodána před zahájením stavebních prací  
v průměru  asi 1/3 bytů, do dokončení výstavba celkem 70 % a po kolaudaci  zbývající zhruba  
1/3, nicméně existují projekty, které jsou celé prodány ještě před zahájením výstavby.2 

                                                           
1   Aktuální data ČSÚ uvádějí, že průměrná hodnota bytu v bytovém domě se v roce 2005 zvýšila o 1/10 na  

1,545 mil. Kč. 
2    Novým sílícím trendem na trhu rezidenčních nemovitostí je zájem o koupi domu či bytu v zahraničí ze strany 

podnikatelů, ale i kupujících ze středních vrstev (zejména ve Francii, Španělsku, Chorvatsku, Itálii a Řecku) 
s motivací trávení prodloužených víkendů a dovolených, ale i ke zhodnocení kapitálu. Lze předpokládat, že 
tento trend by se mohl zvýraznit, i když prozatím nejsou v ČR vhodné podmínky jako je tomu např. ve Velké 
Británii, kde existují speciální hypotéky určené pro nákup nemovitostí na investici (investor platí jen úroky  
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Graf: Úhrnné indexy cen nemovitostí a indexy cen stavebních pozemků  
(průměr 2000=100) 

 Pramen:Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2002-2004, ČSÚ
 Pozn.
 - nemovitosti zahrnují následující druhy: rodinné domy jednobytové zděné, byty a budovy-bytové domy
 -data do konce roku 2003 je možno prakticky považovat za definitivní, pro rok 2004 se jedná o předběžné údaje,
  které bude možno v pozdějším období mírně upřesnit, pro rok 2005 byl počet údajů v době zpracování (podzim 2005)
  velmi málo reprezentativní, údaje za léta 2005-2006 jsou odhady ČNB na základě veřejně dostupných informací
  (Realit,www.cenybytu i.dnes.cz a další)
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Vlivem výhodných hypoték a pokračující výstavby nových bytů ceny pronájmů v Praze 
stagnují či mírně klesají,  takže poměr ceny bytu k ročnímu tržnímu nájemnému  se v průběhu 
letošního roku neustále mírně zvyšoval ze 17 – 18násobek ze začátku roku na 19 – 20násobek 
ve 3.Q (odhad dosavadního letošního poklesu tržního nájemného činí zhruba 5 %). 

I přes postupný růst hypotečních sazeb v průběhu 3.Q (Fincentrum hypoindex stoupl  
z 3,98 % v červenci na 4,25 % v srpnu, což představuje prozatím letošní maximum)3, 
poptávka po hypotečních úvěrech je i nadále vysoká. Důvod je možno podle odborníků 
spatřovat kromě příznivého hospodářského růstu doprovázeného zvyšováním příjmů 
obyvatelstva částečně i ve spekulaci na budoucí vyšší ceny nemovitostí a následný výhodný 
prodej, ale také v obavách z nižší dostupnosti bydlení v důsledku zvýšení sazeb DPH na 
stavební práce od roku 2008. Svou roli zde sehrává i současný demografický vývoj, kdy na trh 
vstupují silné ročníky ze 70. let (takřka polovina zájemců o koupi nemovitosti tvoří věková 
skupina mezi 30 a 44 roky). K rostoucímu zájmu klientů o hypotéku přispívají v poslední 
                                                                                                                                                                                     

a jistinu splácí po prodeji bytu, přičemž jako zástava pro poskytnutí hypotéky postačuje daná nemovitost bez 
doložení příjmu investora). 

3   Fincentrum hypoindex je vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním 
měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data 
poskytují následující banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční 
banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka. 
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době i stavební spořitelny, které nabízejí speciální úvěry kombinující stavební spoření  
s hypotečním úvěrováním. Novým jevem na hypotečním trhu je v letošním roce rostoucí  
zájem o hypotéky na chaty a chalupy.4 

Celkový příznivý hospodářský vývoj se promítá i do pozitivního vývoje segmentu 
kancelářských prostor5, kde bylo celkově za 1. pololetí pronajato nově téměř 170 tis. m2 
kanceláří, což představuje nárůst o více než 80 % oproti stejnému období 2005. Ke konci 
1. pololetí tak již bylo v Praze k dispozici 1,9 mil. m2 kancelářských prostor, z toho 66 % 
nově postavených a 34 % ve zrekonstruovaných budovách. Díky vysoké úrovni realizované 
poptávky v prvním pololetí 2006  a zejména pak ve 2.Q klesla míra neobsazenosti z 12,5 % na 
konci roku 2005 na 11 % v polovině roku 2006. Vzhledem k situaci na trhu byla v průběhu 
1. pololetí prolomena hranice 6 % u výnosu z kancelářských prostor a některé transakce byly 
realizovány s nižším výnosem blížícím se úrovni běžné ve vyspělých západních zemích. 

Nejrychleji rostoucím segmentem komerčních nemovitostí je i nadále trh logistických  
a skladovacích prostor s výnosovou mírou nad 7 %. Kromě Prahy, která je stále vzhledem ke 
své dominantní pozici považována za  primární trh, je možno zaznamenat rostoucí trend 
výstavby projektů na sekundárním trhu v regionech, především v Plzni, Brně a Ostravě. 
V poslední době se vytváří i terciární trh (např. Kadaň), kdy developer následuje klienta do 
lokality. ČR se svými 104 m2 plochy k pronájmu na tisíc obyvatel zaujímá již delší dobu 
přední místo mezi středoevropskými státy (pro srovnání: Maďarsko 78 m2, Polsko 57 m2, 
Slovensko 55 m2). 

 
Prognóza 
Cenový vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí bude v období do konce letošního roku  
a v roce příštím ovlivněn především silnou konkurencí na trhu a rozsáhlou nabídkou. 
Analytici i zástupci developerských firem se shodují v názoru, že se trh s byty v následujících 
dvou letech výrazně změní, resp. že po odeznění důsledků expektací na zvýšení cen 
rezidenčních nemovitostí dojde k poklesu množství nově zahájených staveb a zároveň 
k přesunu zájmu klientů od malých bytů k většímu a k dražšímu bydlení, jako jsou např. 
projekty v blízkosti Vltavy v Libni, Karlíně a Holešovicích (např. bytový komplex River 
Diamond firmy Real Estate Karlín Group). 

Za nejvýznamnější cenový faktor do konce roku a zejména v roce 2007 je možno považovat 
očekávání v souvislosti se zvýšením DPH od roku 2008, která mohou vést k dočasnému 
zvýšení cen rezidenčních nemovitostí obdobně jako před vstupem ČR do EU. Naproti tomu 
uvolnění regulovaných  nájmů by se  do cenového vývoje rezidenčních nemovitostí nemělo 
výrazněji promítat. Vlivem deregulace by však mohlo dle názoru některých expertů 
poklesnout tržní nájemné v průměru o cca 10 % za celou ČR s tím, že ve velkých městech 
jako je Praha a Brno, kde nyní existují velké rozdíly mezi tržním a regulovaným nájemným, 
by pokles mohl být ještě výraznější. Rozsah a načasování skutečného uplatnění deregulace 
nájmů bude znám zřejmě až  po výsledcích voleb do zastupitelstev obcí s tím, že pro 
oznámení změny nájemného nájemníkům je podle zákona stanovena tříměsíční lhůta.    
                                                           
4    Např. Hypoteční banka v prvním pololetí 2006 zaznamenala meziroční 44% nárůst objemu a 20% nárůst 

počtu hypoték poskytnutých na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci rekreačních objektů, přičemž ¼  klientů 
je z Prahy. Průměrná výše hypotéky činila 769 tis., což je o téměř 100 tis. více než ve stejném období loni 
(64 % je určeno na koupi nemovitosti).  

5     Data o aktuálním vývoji a výhledu do budoucna v oblasti komerčních nemovitostí byly prezentovány na  
5. ročníku mezinárodní odborné konference Real Estate Market Autumn 2006 Komerční nemovitosti  
a budoucnost výnosů konané dne 5. 10. 2006 v Praze. 
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Zcela novými subjekty na trhu nemovitostí budou již koncem roku 2006 nemovitostní fondy  
a fondy kvalifikovaných investorů určené zejména pro drobné investory. Předpokládá se, že 
fondy budou investovat do kancelářských budov, obchodních a logistických center, hotelů  
a bytových komplexů s očekávaným ročním zhodnocením ve výši 5 – 7 %. Odhaduje se, že 
v roce 2007 by objem investic mohl dosáhnout zhruba 10 mld. Kč. 
 
V ČR se díky rozmachu maloobchodu, přílivu zahraničního kapitálu, atraktivním výnosům  
a výhodné geografické poloze výrazně zvyšuje plocha logistických a skladových prostor. 
V roce 2006 by se jejich plocha měla podle odhadu mezinárodní společnosti DTZ zvýšit  
o 550 tis. m2 (po přírůstku 210 tis. m2 v roce 2005) a koncem roku by mělo být k dispozici 
celkem 1,55 mil. m2 průmyslových skladových prostor. Kromě Prahy má do budoucna velký 
potenciál i Brno, Ostrava a Plzeň, kde by v následujících letech mělo vzniknout zhruba 
350 tis. m2 nových ploch.  
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Příloha 8 –  ČR a rozpočet EU 

Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v roce 2006  
(1. – 3. čtvrtletí) 
 
Tabulka 1: Přehled finančních toků mezi Českou republikou a Evropskou unií 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč
Předvstupní pomoc 156,9 4 877,9 67,9 2 004,9 23,6 666,8 248,5 7 549,6 483,0 14 731,2
   PHARE 82,5 2 576,7 58,6 1 725,2 23,6 666,8 164,7 4 968,6 263,6 8 047,8
   ISPA 35,8 1 086,8 35,8 1 086,8 162,0 4 926,7
   SAPARD 38,6 1 214,4 9,3 279,7 47,9 1 494,1 57,4 1 756,7
Zemědělství 90,8 2 813,7 428,5 12 739,3 434,1 12 317,4 953,4 27 870,4 1 099,8 32 630,6
   tržní opatření 4,7 147,3 70,1 2 070,7 59,4 1 683,0 134,2 3 901,0 299,2 8 932,9
   přímé platby 0,0 0,0 212,4 6 329,5 255,1 7 231,7 467,5 13 561,2 420,0 12 356,3
   rozvoj venkova 86,0 2 666,4 146,0 4 339,2 119,7 3 402,7 351,7 10 408,2 380,6 11 341,4
Strukturální operace 193,4 6 082,9 211,9 6 261,0 240,1 6 832,5 645,4 19 176,4 1 072,4 32 016,2
   strukturální fondy 161,6 5 118,5 137,6 4 072,4 73,2 2 078,4 372,5 11 269,4 857,3 25 682,0
   Fond soudržnosti 31,8 964,3 74,3 2 188,6 166,9 4 754,2 273,0 7 907,1 215,1 6 334,2
Vnitřní politiky 12,2 387,4 29,8 884,2 3,8 105,9 45,8 1 377,4 277,7 8 309,8
   přechodná opatření 10,9 320,1 0,0 0,0 10,9 320,1 27,9 840,1
   vnitřní politiky - komunitární programy 12,2 387,4 18,9 564,0 3,8 105,9 34,9 1 057,3 249,9 7 469,7
Kompenzace 331,3 10 466,5 291,8 8 667,7 151,4 4 281,6 774,5 23 415,7 834,1 25 401,5
Celkové příjmy z rozpočtu EU 784,6 24 628,4 1 029,9 30 557,0 853,1 24 204,2 2 667,6 79 389,6 3 767,0 113 089,3
Finanční nástroj EEA
Bilaterální pomoc Norska
Celkové příjmy 784,6 24 628,4 1 029,9 30 557,0 853,1 24 204,2 2 667,6 79 389,6

   tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 61,2 1 910,1 146,9 4 373,7 110,8 3 149,2 318,9 9 433,0 310,3 9 577,9
   zdroj DPH 80,5 2 548,8 151,0 4 507,8 117,7 3 348,6 349,2 10 405,2 346,8 10 704,4
   zdroj HNP 374,7 11 865,3 651,5 19 463,4 499,8 14 196,8 1 525,9 45 525,4 1 964,3 60 640,7
   kompenzace Velké Británii 51,8 1 639,0 79,0 2 359,0 67,2 1 912,0 198,0 5 910,1 266,9 8 237,4
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 568,1 17 963,2 1 028,3 30 703,9 795,5 22 606,6 2 391,9 71 273,7 2 888,4 89 160,5
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 216,5 6 665,2 1,6 -146,9 57,6 1 597,6 275,7 8 115,9 878,6 23 928,8

platby Evropské investiční bance 27,7 879,8 27,7 823,3 27,8 794,3 83,2 2 497,3
   podíl na základním kapitálu 7,9 249,4 7,9 233,4 7,9 225,2 23,6 708,0
   podíl na rezervách 19,9 630,3 19,9 589,9 19,9 569,1 59,6 1 789,3
platba Evropské centrální bance 5,7 184,9 5,7 184,9
   podíl na základním kapitálu 5,7 184,9 5,7 184,9
Výzkumný fond pro uhlí a ocel 6,0 173,7 6,0 173,7
Celkové odvody vůči institucím EU 601,6 19 027,9 1 056,0 31 527,2 829,3 23 574,6 2 486,8 74 129,7

Čistá pozice vůči institucím EU 183,1 5 600,5 -26,1 -970,2 23,8 629,6 180,8 5 259,9
zdroj:  MF, propočet ČNB

skutečnost předpoklad MF ČR
2004 - 20062004 - 2006Q1-32004 2005 2006Q1-3

skutečnost skutečnost skutečnost

 
 

V tabulce 1 jsou uvedeny finanční toky1 mezi rozpočtem Evropské unie a Českou republikou 
podle údajů v platební bilanci za rok 2004, 2005 a v prvních třech čtvrtletích roku 2006. Toky 
jsou sestaveny na základě transakcí na účtech hlavních subjektů – účty Evropských 
společenství u ČNB, účty Národního fondu MF a účet Ministerstva zemědělství. Předpoklad 
Ministerstva financí ČR2 pro zkrácené programové období 2004 – 2006 je odvozen ze závěrů 
kodaňského summitu a je uveden jako orientační rámec pro celé období.  

 

                                                           
 
1   Finanční toky uvedené jako skutečnost:  

• Příjmy jsou realizovány z eurového účtu ES vedeného u ČNB a do platební bilance jsou přepočteny 
kurzem použitým pro danou transakci. 

• Odvody vlastních zdrojů jsou realizovány na korunový účet ES v ČNB a do platební bilance jsou také 
zahrnovány v Kč, přepočet do EUR je pouze orientační a je proveden kurzem deviza střed v den 
transakce. 

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

Programy předvstupní pomoci jsou ukončovány a nahrazovány standardním čerpáním 
z evropských fondů. Na program PHARE, jehož čerpání pokračuje i po vstupu do EU, bylo 
přijato ke konci září 2006 celkem 974,2 mil. Kč. V lednu a v dubnu tohoto roku došlo 
k zaúčtování vratek finančních prostředků, v celkové výši 307,4 mil. Kč, z ukončených 
programů PHARE zpět do rozpočtu Komise. Čisté příjmy určené na program PHARE dosáhly 
ve třech čtvrtletích roku 2006 celkové výše 666,8 mil. Kč. 

Z kapitoly Zemědělství obdržela Česká republika do konce září 2006 dotace ve výši 
12,3 mld. Kč. V rámci programu Společné organizace trhu bylo přijato 1,7 mld. Kč. Převody 
pro přímé platby činily 7,2 mld. Kč. Na program Horizontální plán rozvoje venkova byly 
v prvních třech čtvrtletích roku 2006 přijaty platby ve výši 3,4 mld. Kč. Dotační prostředky 
na zemědělskou politiku jsou v daném roce příjmem speciálního účtu Ministerstva 
zemědělství, jehož zůstatek činil ke konci září 12,3 mld. Kč. 
 
Tabulka 2: Příjem prostředků z EU na strukturální operace a čerpání ekonomickými 
subjekty v České republice 

 příjem čerpání  příjem čerpání  příjem čerpání  příjem čerpání
strukturální fondy 5 118,5 141,7 4 072,4 1 287,6 2 078,4 5 219,4 11 269,4 6 648,7
Fond soudržnosti 2 051,2 290,8 2 188,6 2 832,5 4 754,2 4 480,6 8 993,9 7 603,9
Strukturální operace celkem 7 169,7 432,5 7 016,4 6 261,0 4 120,1 8 630,7 6 832,5 9 700,0 5 570,1 20 263,3 14 252,6
zdroj:  MF, propočet ČNB

mil. Kč  

2004 - 2006Q1-32004 stav účtu k 
31.12.2004

2005 stav účtu k 
31.12.2005

2006Q1-3 stav účtu k 
30.9.2006

 
 

V tabulce 2 jsou uvedeny příjmy finančních prostředků na strukturální politiku EU 
v jednotlivých letech a jejich postupné čerpání ekonomickými subjekty v ČR podle kreditních 
transakcí na hlavním účtu NF a debetních operacích na účtech jednotlivých platebních 
jednotek. Nevyčerpané prostředky představují zůstatky na dvou hlavních účtech Národního 
fondu k poslednímu dni sledovaného období. Z kapitoly Strukturálních operací získala 
Česká republika ke konci září 2006 celkem 6,8 mld. Kč, z toho platby ze strukturálních fondů 
ve výši 2,1 mld. Kč a platby na projekty z Fondu soudržnosti ve výši 4,7 mld. Kč. Čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů konečnými příjemci se postupně zvyšuje. 
V roce 2006 bylo vyčerpáno, podle údajů k 30. září, celkem 9,7 mld. Kč a zvýšil se i podíl 
prostředků vyplacených na operační programy. Zůstatky na hlavních účtech NF pro 
strukturální operace činily k 30. září 2006 v korunovém vyjádření cca 5,6 mld. Kč. 

Na Vnitřní politiky (tabulka 1) byly přijaty prostředky v celkové výši 105,9 mil. Kč. V rámci 
přechodných opatření nebyly zatím v roce 2006 realizovány žádné převody finančních 
prostředků. 

V rámci Kompenzací pro nezhoršení čisté pozice po vstupu do Evropské unie získala Česká 
republika za 9 měsíců tohoto roku celkem 4,3 mld. Kč. Kompenzace jsou přímým zdrojem 
státního rozpočtu a nejsou vázány na realizaci konkrétních projektů. 

 
Odvody do EU 

Odvody vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše ke konci září 2006 dosáhla 22,6 mld. Kč. V lednu 2006 byl 
uhrazen první příspěvek České republiky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel ve výši 
173,7 mil. Kč. V září 2006 byla uhrazena třetí splátka základního kapitálu a rezerv Evropské 
investiční bance v celkové výši 794,3 mil. Kč. 
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Shrnutí 

Realizovaná čistá pozice3 České republiky vůči institucím Evropské unie byla ke konci 
září 2006 aktivní ve výši 0,6 mld. Kč. V platební bilanci České republiky se tato suma 
projevila na běžném účtu pasivem v položce běžných převodů ve výši -5,3 mld. Kč 
a aktivním saldem převodů na kapitálovém účtu platební bilance v celkové výši 6,7 mld. Kč. 
Splátka základního kapitálu a rezerv v Evropské investiční bance je zachycena na finančním 
účtu platební bilance na straně aktiv ve výši 794,3 mil. Kč. 

                                                           
3  Čistá pozice je rozdíl mezi celkovými příjmy z rozpočtu Evropské unie a odvody do rozpočtu Evropské unie. 
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Příloha 9 – Výhled nefinančních korporací a firem na nejbližší období 
 

Výhled na 4. čtvrtletí letošního roku vyznívá podle většiny podnikových manažerů 
oslovených ČNB i nadále převážně optimisticky: 93 % manažerů ve zpracovatelském 
průmyslu a 100 % manažerů ve stavebnictví očekává ve zbývajících měsících letošního roku 
– pokud jde o celkové hodnocení ekonomických vyhlídek – udržení, případně zlepšení 
dosavadních pozitivních trendů. Pouze 7 % manažerů ze zpracovatelského průmyslu 
předpokládá, že všeobecná situace na trhu a celkové podnikatelské klima bude horší než 
v předchozím období. 

Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní situace – dosáhl pro 
4.Q 2006 ve zpracovatelském průmyslu hodnoty 119 bodů, což je o 3 body více než před 
rokem, ve stavebnictví pak hodnoty 109 bodů, tj. o 11 bodů více v porovnání se stejným 
obdobím loňského roku. Z názorů podnikových manažerů reflektovaných ve vývoji indexu 
lze proto usuzovat, že ekonomika jako celek by měla pokračovat po vzestupné trajektorii 
s udržitelným růstovým potenciálem. 

Převládající optimismus podnikových manažerů se opírá zejména o příznivý vývoj zakázek. 
Ve zpracovatelském průmyslu byl podle posledních údajů z konce července úhrnný objem 
zásoby práce, tj. smluvně potvrzených zakázek, o 33,7 % vyšší než před rokem, z toho 
k provedení v tuzemsku o 29,3 % vyšší. Objem nových zakázek vzrostl meziročně o 40,7 %. 
Celkový stav zakázek v podnicích zpracovatelského průmyslu – respondentech ČNB – 
dosahuje v posledních měsících zatím historicky nejvyšší úrovně. Ve stavebnictví se 
přibližně rok a půl trvající pokles zásoby práce zastavil a objem smluvně potvrzených zakázek 
převýšil o 4,6 % úroveň konce roku 2005. Zakázky na bytovou výstavbu se meziročně více 
než zdvojnásobily, téměř třicetiprocentního meziročního přírůstku dosáhl i objem nových 
zakázek. 

Ve zpracovatelském průmyslu vykazují ve výhledu na 4.Q dílčí konjunkturní indexy 
tržeb, finanční situace a dodávek pro vnitřní trh a zejména pro vývoz vesměs hodnoty, které 
se pohybují v pásmu vysokých pozitivních očekávání. 91 % respondentů počítá v porovnání 
s předchozím čtvrtletím s vyšší nebo stávající úrovní vývozu,  89 % respondentů očekává 
udržení, případně růst tuzemských dodávek, 90 % respondentů předpokládá stejné či vyšší 
tržby, 97 % respondentů pokládá finanční situaci svých firem za relativně dobrou a stabilní, 
případně očekává v krátkodobém horizontu její zlepšení. Na úseku zaměstnanosti hodlá 
v příštích třech měsících 82 % manažerů zachovat nebo zvýšit počet pracovníků, zatímco 
pokles zaměstnanosti očekává 18 % manažerů. 

Ve stavebnictví počítá ve výhledu na 4.Q převážná většina respondentů (97 %) s udržením 
nebo zvýšením stávající produkce. Finanční situace by se měla zlepšit anebo zůstat bez 
výraznějších změn podle 89 % respondentů. Pokud jde o zaměstnanost, 65 % respondentů 
očekává zachování její úrovně a 21 % respondentů její zvýšení. Nižší zaměstnanost 
předpokládá 14 % respondentů. 

Ceny průmyslových výrobců by podle názoru 92 % manažerů zpracovatelských firem měly 
ve 4.Q zůstat relativně stabilní, a to na úrovni 3.Q. S vyššími cenami počítá 5 % manažerů, 
naproti tomu s poklesem cen 3 % manažerů. Dílčí konjunkturní index cen tak pro 4.Q dosáhl 
hodnoty 102 body, což je o 1 bod méně než ve 3.Q. Z toho lze usuzovat, že celková dynamika 
cen průmyslových výrobců by měla být zhruba stejná jako ve 3.Q a jejich pohyb směrem 
nahoru by měl být minimální. 



 2

Ve stavebnictví předpokládá ve 4.Q stabilní hladinu cen stavebních prací 55 % manažerů (ve 
3.Q 77 % manažerů). Růst cen očekává 41 % manažerů (ve 3.Q 23 % manažerů), s jejich 
poklesem počítají 4 % manažerů, zatímco v předchozím čtvrtletí tak nepředpokládal žádný 
z nich. Dílčí konjunkturní index cen má pro 4.Q hodnotu 137 bodů, tj. o 14 bodů více než ve 
3.Q. Dynamika cen stavebních prací by se proto měla proti 3.Q zrychlit. 
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Příloha 10 – Úvěry a inflační rizika 
 
Tato příloha se zabývá vztahy mezi vývojem úvěrů a inflace a v jistém ohledu navazuje na 
analýzu vztahu peněz a inflačních rizik z příloh 4. SZ 2006 a 7. SZ 2006. Tyto přílohy 
zkoumaly, zda peněžní agregáty M1 a M2 lze považovat za spolehlivý předstihový indikátor 
růstu HDP a inflace na základě odhadu tzv. křížových korelací a peněžních mezer a převisu, 
které využívá ECB.  
 
Vzhledem k vysoké dynamice úvěrů v nových členských zemích EU se již několik studií1 
zabývalo otázkou, zda je tato dynamika zdravá (vysvětlitelná například jako přibližování se 
k rovnovážnému objemu úvěrů v ekonomice), anebo zda dochází k neudržitelnému 
úvěrovému boomu, který může následně vyústit do finanční krize. Dostupné studie, ačkoliv 
aplikují různé metodologie a zaměřují se na rozdílné aspekty vývoje úvěrů (např. dopad úvěrů 
na spotřebu), obecně docházejí k závěru, že vývoj úvěrů v České republice je prozatím 
udržitelný a nepředstavuje významné riziko pro ekonomickou stabilitu. Jistou nevýhodou 
těchto studií je, že odhad rovnovážného stavu úvěrů vychází téměř vždy z panelu několika 
zemí; uvedený výsledek je tedy založen na předpokladu, že vztahy mezi úvěry  
a fundamenty jsou v ČR statisticky stejné jako v ostatních zemích zahrnutých do zvoleného 
vzorku, což nemusí být nutně splněno.   
 
V této příloze zjišťujeme existenci případných inflačních tlaků z titulu růstu úvěrů využitím 
kvantifikace tzv. úvěrového převisu (credit overhang) dle metodiky ECB.2 Přístup ECB se 
zaměřuje na analýzu časových řad jednotlivé ekonomiky. Výhodou tohoto přístupu je možná 
identifikace převisu a zkoumání jeho dopadu na současnou a budoucí inflaci v horizontu 
měnové politiky. Naopak jeho nevýhodou je menší počet pozorování a jak bude zřejmé z jeho 
popisu níže, opominutí nabídkové strany úvěrů.  
 
Metodologie odhadu úvěrového převisu je analogická metodologii odhadování poptávky po 
penězích. Východiskem ke kvantifikaci úvěrového převisu je předpoklad, že rizika pro 
cenovou stabilitu jsou signalizována výraznějšími odchylkami skutečného vývoje úvěrů od 
úrovně “adekvátní“ momentální pozici ekonomiky v rámci cyklu a dalším fundamentům. 
Rozdíl mezi skutečným vývojem objemu úvěrů a „adekvátním“ vůči momentální pozici 
ekonomiky je označován jako úvěrový převis. Pozitivní hodnoty úvěrového převisu přitom 
implikují inflační riziko. Úvěrový převis je kvantifikován pomocí odhadu poptávky po 
úvěrech, kdy se obvykle předpokládá vliv inflace, HDP a úrokových sazeb. Tyto vlivy se 
standardně odhadují pomocí Johansenovy kointegrační analýzy v modelu VEC (vector error 
correction, vektorové korekce chyb), přičemž výsledkem je dlouhodobý vztah mezi 
následujícími  časovými řadami 
 
 4***)( RSINFHDP pL δγβα +++=−  
 

                                                           
1   Ze současných jmenujme Coricelli, Mucci a Revoltella (2006): Household Credit in the New Europe: Lending 

Boom or Sustainable Growth? CEPR Discussion Paper, No. 5520 a Égert, Backé a Zumer (2006): Credit 
Growth in Central and Eastern Europe: New (Over)Shooting Stars? Focus on European Economic 
Integration, No. 1/2006.  

2   Metodicky vycházíme ze studií  Calza, Gartner a Sousa (2001): Modelling the Demand for Loans to Private 
Sector in the Euro Area, ECB Working Paper, No. 55 a Calza, Manrique a Sousa (2003): Aggregate Loans to 
the Euro Area Private Sector, ECB Working Paper, No. 202. 
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kde L je logaritmus objemu celkových úvěrů poskytnutých v Kč3, p je logaritmus deflátoru 
HDP, HDP je logaritmická hodnota reálného HDP, INF je anualizovaná mezičtvrtletní inflace 
spočtená z deflátoru HDP (v souladu s ECB a další literaturou) a RS4 je nominální výše 12M 
PRIBORu4. Lze očekávat, že důchodová elasticita (β ) bude nabývat pozitivních hodnot, 
jelikož ekonomické subjekty při vyšší ekonomické aktivitě zvýší svoji poptávku po úvěrech 
(někdy analogicky k poptávce po penězích označováno jako tzv. transakční motiv).5 
Koeficient u inflace (γ ) není a priori jednoznačný, i když empiricky studie ECB nalézají, že 
tento koeficient je pozitivní. Na jednu stranu, vyšší inflace snižuje reálné náklady úvěrů, 
pokud jsou sazby na úvěry alespoň do jisté míry strnulé. Na druhou stranu vyšší inflace bývá 
více variabilní, čímž zvyšuje nejistotu a může tím ekonomické subjekty odradit od investic. 
Koeficient u sazeb (δ ) lze očekávat negativní, tedy vyšší sazby by měly brzdit poptávku po 
úvěrech.  
 
Délka časových řad zahrnuje na čtvrtletní frekvenci období od začátku roku 1996 do druhého 
čtvrtletí 2006 (42 pozorování). Před samotným provedením odhadu byla odpovídajícími testy 
(Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron a Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) u všech 
proměnných zjištěna integrovanost prvního řádu.6 Vzhledem k postupné konsolidaci 
bankovního sektoru během sledovaného období, která měla vliv na nabídkovou stranu úvěrů,  
zařazujeme do kointegrační rovnice i lineární trend.7  
 
Výsledky pro vybraná časová období jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka uvádí 
odhady pro tři nepříliš odlišná časová období. Z tabulky je zřejmé, že odhadnuté vztahy jsou 
nestabilní a velmi citlivé na přidání (či ubrání) dodatečných pozorování. 

 
Tabulka 1: Odhady poptávky po úvěrech – různá časová období 

    trend Log 
věrohodnost 

1996:1-2006:2 -1.93 (1.5)  -9.93*** (1.0)  0.15*** (0.01) 0.03**(0.01) 230.71 

1998:1-2006:1 14.5*** (2.5)  8.47*** (0.8)  -0.13*** (0.02) -0.16***(0.04) 264.67 

1998:1-2006:2 7.15*** (0.94)  -2.38*** (0.55)  -0.01 (0.01) -0.07***(0.01) 268.34 

Poznámka: Standardní chyby v závorkách, ***,**, * označuje významnost na 1%, 5%, respektive 10% úrovni. 
 
 
                                                           
3    Jako citlivostní analýzu jsme rovněž odhadli danou rovnici v případě, kdy L zahrnovalo i cizoměnové úvěry 

anebo pouze úvěry podnikům, na interpretaci následujících výsledků to ovšem nemělo vliv. 
4    Některé studie používají výnosy státních dluhopisů místo krátkodobé sazby. 12M PRIBOR jsme zvolili kvůli 

tomu, že data pro výnosy státních dluhopisů jsou k dispozici až od dubna 1997, dále kvůli relativně vyšší 
likviditě mezibankovního trhu zejména v minulosti a také kvůli tomu, že sazba na úvěry je často fixována 
k 12M PRIBORu. Všechny časové řady s výjimkou RS4 byly sezonně očištěny. 

5  Na druhou stranu, některé práce Bernankeho a Gertlera poukazují na tzv. proticyklický komponent 
vyhlazování spotřeby a investic během hospodářského cyklu. Např. firmy mohou poptávat větší objem úvěrů 
během recese, jelikož se jim zhoršují vlastní zdroje, a tím jejich činnost více závisí na externím financování.  

6   U nominálních úvěrů byla zjištěna integrovanost řádu 2, nicméně pro odhad používáme reálné úvěry, které 
jsou integrovány řádu 1.  

7   Bez lineárního trendu je statistická věrohodnost odhadu nižší a nenalézáme žádnou specifikaci odhadu, kde 
např. sazby by měly správné znaménko. Zahrnutím lineárního trendu do jisté míry tlumíme výše zmíněnou 
nevýhodu přístupu úvěrového převisu spočívající v tom, že pomíjí vliv změn na nabídkové straně úvěrového 
trhu. 
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Odhad, založený na datech 1996:1-2006:2, dává výsledky, které nejsou v souladu s teorií. 
Odhady s daty od roku 1998 jsou sice nadějnější, ale stále velmi senzitivní. Konkrétně 
koeficient u inflace (γ ) mění znaménko v závislosti na tom, zda do odhadu zahrneme i 2Q06. 
Odhadnutý koeficient u sazeb (δ ) má znaménko dle očekávání, i když ve specifikaci s daty 
1998:1-2006:2 není statisticky významný.8 Tato nestabilita výsledků je zřejmě způsobena 
konsolidací bankovního sektoru během sledovaného období, přičemž lineární trend zachytil 
tento efekt pouze částečně.  
 
Vzhledem k tomu, že odhad poptávky po úvěrech je nestabilní v případě využití výše 
analyzovaných dat, je možné se zaměřit pouze na část vzorku dat (např. vynechat „starší“ data  
a zaměřit se pouze na ta „současná“). Konkrétně nalézáme, že pokud využijeme data až po 
roce 2003, odhadnuté vztahy odpovídají teorii (odhadnuté koeficienty nabývají očekávaných 
znamének). V tomto případě jsme ovšem nuceni použít pouze jednoduchou metodu OLS 
vzhledem k velmi nízkému počtu pozorování.9 Výsledky prezentujeme v Tabulce 2. 
Odhadnutý koeficient u HDP ( β ) je statisticky významný s očekávaným znaménkem. 
Koeficient u inflace (γ ) je rovněž statisticky významný, ale na rozdíl od výše zmíněných 
výsledků studií ECB je jeho znaménko negativní. Koeficient u sazeb (δ ) je patrně díky 
nízkému počtu pozorování nevýznamný na 5% hladině významnosti (jeho p-hodnota je cca 
0,15).  
 

Tabulka 2: Odhady poptávky po úvěrech – „krátká“ časová období, OLS 

    R2 

2003:1-2006:1 2.5*** (0.1)     -0.08** (0.03)  -0.02 (0.01) 0.98 

2003:1-2006:2 2.4*** (0.1)     -0.09** (0.03)  -0.03 (0.02) 0.98 

Poznámka: Standardní chyby v závorkách, ***, **, * označuje významnost na 1%, 5%, respektive 10% úrovni. 
 

S využitím koeficientů ve druhém řádku výše uvedené Tabulky 210 byla vypočítána časová 
řada hodnot reálné a (přičtením inflace) nominální poptávky po úvěrech „adekvátní“ vůči 
momentální pozici ekonomiky. Úvěrový převis byl poté vyjádřen v logaritmickém tvaru jako 
rozdíl logaritmu skutečného nominálního sezonně očištěného objemu úvěrů od logaritmu 
vypočteného „adekvátního“ stavu. Výsledná časová řada převisu je prezentována v grafu 
společně s budoucí meziroční inflací posunutou o 4 čtvrtletí (posunutí motivováno délkou 
horizontu měnové politiky). Z grafu není patrný systematický vztah mezi úvěrovým převisem 
a budoucí inflací. Také regrese metodou OLS vede ke stejným závěrům, tj. že nenalézáme 
signifikantní vztah mezi spočítaným úvěrový převisem a meziroční, nebo mezikvartální 
budoucí inflací (posunutou o 1 – 4 čtvrtletí).11 Jak u grafu, tak i u regresní analýzy je však 
nutné vzít v úvahu, že interpretace výsledků je významně omezena nízkým počtem 
pozorování.   
                                                           
8  Obecně jsou tyto výsledky podobné studii ECB, Brzoza-Brzezina (2005): Lending Booms in Europe 

Periphery: South-Western Lessons for Central-Eastern Members, ECB Working Paper, No. 543. Autor 
v případě ČR využívá obdobnou metodologii poptávky po úvěrech s daty z let 1996-2004 a nenalézá 
signifikantní dlouhodobý (kointegrační) vztah mezi úvěry, HDP, inflací a sazbami.  

9   Tím i případné vyhodnocení tzv. stacionarity proměnných, které je potřebné, aby odhadnuté vztahy nebyly 
pouze zdánlivé (spurious), má malou sílu, a proto ho neprovádíme.  

10   Tuto specifikaci preferujeme, jelikož je nejvíce v souladu s teorií.  
11  Rovněž jsme testovali, zda i úvěrový převis spočítaný na základě dat z Tabulky 1 je schopen vysvětlit budoucí 

dynamiku inflace a opět jsme nenalezli významný vztah.  
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Úvěrový převis a inflace (t+4) 
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