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

Exog. velič . - eurozóna, 1R Euribor
Fiskální impuls
Počáteční podmínky
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Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu v souhrnu hodnotí bilanci rizik 
makroekonomické prognózy z 10. SZ 2006 jako protiinflační. Tímto směrem bilanci 
rizik vychylují především nové údaje o říjnové inflaci, v simulaci zachycené spolu 
s nižšími schválenými spotřebními daněmi na cigarety. Nepatrně protiinflačně působí 
rovněž aktuální vývoj domácích nominálních měnových podmínek a cen energetických 
surovin na světových trzích, opačně působí vývoj ostatních zahraničních exogenních 
veličin. Ostatní nové informace zachycené v GRIPu jsou z hlediska rizik vývoje domácí 
inflace a úrokových sazeb neutrální.  
 
Nad rámec provedené simulace v GRIPu existují ještě další rizika stávající prognózy, 
která rovněž v souhrnu působí protiinflačním směrem. Meziroční zaměstnanost ve 
třetím čtvrtletí 2006 vzrostla oproti stávající prognóze pomalejším tempem. Současně ve 
stejném období došlo ke zpomalení růstu průměrné mzdy v průmyslu, což naznačuje 
možné riziko nižšího růstu mezd v podnikatelské sféře za třetí čtvrtletí. Protiinflační 
rizika stávající prognózy zvýrazňuje i apreciační vývoj nominálního měnového kurzu 
v posledních týdnech. 
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Listopadová předpověď publikace Consensus 
Forecasts a termínové kontrakty naznačují, že výhled vývoje cen ropy Brent i cen benzínů na 
burzách ARA poklesl oproti referenčnímu scénáři pro 10. SZ, a to na kratším horizontu již 
více než o 10 %. Na delším konci činní tento rozdíl cca 5 %. Výhled vývoje kurzu USD/EUR 
se změnil zejména v kratším období, v delším výhledu je USD pouze o cca 1 % silnější. 
Tomuto vývoji  odpovídá poloha příslušného bodu v GRIPu v levém dolním kvadrantu, avšak 
relativně blízko průsečíku os.  
 
V rámci nových údajů o zahraničním ekonomickém vývoji (bod „Exogenní veličiny – 
eurozóna, 1R Euribor) zaznamenáváme nepatrné zvýšení výhledu vývoje zahraniční 
ekonomické aktivity měřené vývojem HDP v eurozóně v letošním i příštím roce (o 0,1 p.b.). 
Mírně nižší ve srovnání s referenčními scénáři jsou aktuální očekávání budoucího vývoje 
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spotřebitelské inflace v efektivní eurozóně na letošní i příští rok (o 0,1 až 0,2 p.b.). Nový 
výhled zahraničních ročních nominálních úrokových sazeb je takřka v souladu se scénářem 
aktuální prognózy. V souhrnu tyto nové informace implikují nepatrně vyšší budoucí 
trajektorii domácích nominálních úrokových sazeb při nepatrně rychlejší inflaci.  
 
Očekávání vývoje fiskální politiky se oproti aktuální prognóze nemění. Odhad fiskálního 
deficitu činí v letech 2006 až 2008 3,5 % HDP, 4,0 % HDP a 3,7 % HDP. Aproximace 
fiskálního impulzu implikuje expanzivní působení fiskální politiky do dynamiky HDP 
v letošním a příštím roce (0,3 p.b., resp. 0,6 p.b.). V roce 2008 předpokládáme zhruba 
neutrální působení (-0,1 p.b.). Nové zákony schválené poslaneckou sněmovnou od doby 
zpracování aktuální prognózy  jdou ve směru naplňování předpokladů fiskální prognózy, 
a tudíž nemají vliv na prognózovaný fiskální schodek. Bod „Fiskální impulz“ v GRIPu se 
proto nachází v průsečíku os.  
 
Nově zveřejněné informace vztahující se k ekonomické aktivitě za třetí čtvrtletí jsou 
v souladu s platnou prognózou a signalizují očekávané zpomalení růstu HDP (v aktuální 
prognóze se předpokládá ve 3. čtvrtletí 5,8% meziroční růst HDP). Kromě krátkodobých 
metod na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů prognózu ekonomického růstu 
podporují zejména údaje o výrazných tržbách v maloobchodě a investiční aktivitě, naopak 
určitá rizika plynou z nižšího objemu mezd a platů a z horšího salda čistého vývozu. Bod 
„Počáteční podmínky“ je tedy v průsečíku os. 
 
Vývoj celkové mzr. inflace za říjen 2006 (1,3 %) měřený indexem spotřebitelských cen je pod 
stávající prognózou (1,6 %). Na odchylku prognózy od skutečnosti měly vliv přibližně 
rovným dílem ceny potravin a korigovaná inflace bez pohonných hmot. Vývoj regulovaných 
cen, pohonných hmot i dopadů daní byl v souladu s aktuální prognózou. Další nové informace 
se týkají zvyšování nepřímých daní. Poslanecká sněmovna sice schválila zvýšení daní 
z cigaret, avšak dopady změn daní do inflace budou v roce 2007 přibližně o třetinu nižší 
oproti stávající prognóze. Tento krok současně implikuje nutnost výraznějšího zvýšení daní 
z cigaret v roce 2008, aby ČR dorovnala daně v této oblasti na minimální úroveň stanovenou 
v EU. Toto předpokládané zrychlení inflace proti současné prognóze však již leží za 
aktuálním horizontem měnové politiky. K zanedbatelným obousměrným úpravám proti 
stávající prognóze dochází rovněž u regulovaných cen, a to zejména z důvodu změn cen 
zemního plynu pro domácnosti. Z výše uvedených důvodů se tak bod „Inflace“ v GRIPu  
nachází v levém dolním kvadrantu, a implikuje tak nižší inflaci i domácí úrokové sazby.  
I když nelze vyloučit, že část odchylky v inflaci cen potravin může být kompenzována 
v příštích měsících, většina ostatních indikátorů budoucího vývoje inflace (zejména devizový 
kurz, CZV a ceny průmyslových výrobců) směřuje spíše protiinflačním směrem.  
 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru za dosavadní průběh 4.Q 2006 mírně 
silnější oproti aktuální prognóze, tuzemské úrokové sazby se pohybují výše. Celkově 
příslušný bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v GRIPu implikuje riziko jen nepatrně 
nižších nominálních úrokových sazeb a inflace oproti říjnové prognóze. Aktuální vývoj kurzu 
směrem k vyšší apreciaci oproti stávající prognóze na 4. čtvrtletí však zvýrazňuje vyznění 
tohoto rizika. 
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2  Prognózy ostatních institucí  
 
V listopadu 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 15.11.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF, 
uzávěrka 13.11.). 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 nižší úrokové sazby, přesto však nadále prognózují pomalejší růst HDP, 
silnější kurz a nižší inflaci. 
 

HDP 
Analytici ponechali prognózu růstu HDP pro letošní rok i rok 2007 bez změny a nadále 
předpokládají, že klesající dynamika čistého vývozu (očekávané zpomalení v zahraničí) bude 
nahrazována spotřebou domácností. Rostoucí spotřebu domácností by měly podpořit nižší 
zdanění, ochota domácností se zadlužovat, pokles nezaměstnanosti, růst reálných mezd  
a v příštím roce také vyšší sociální výdaje. V roce 2007 se očekává zpomalení růstu 
ekonomiky, a to vlivem vymizení pozitivního efektu zahájení výroby v automobilce TPCA.  

 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: HDP (%) 

rok 2006 rok 2007
IOFT CF ČNB IOFT CF

 8/06 5.8 4.6
 9/06 5.7 6.2 4.6 4.9
 10/06 5.6 5.5 4.6
 11/06 5.6 4.6

6.2

ČNB
Datum vzniku 

prognózy

 
 

Měnový kurz 
V ročním horizontu se nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR; analytici v rámci 
šetření IOFT (převážně domácí) očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy 
apreciovanější kurz o cca 3,5 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o cca 2,5 %. Za 
očekávaným posilujícím trendem koruny stojí dlouhodobé faktory: cenová konvergence k EU, 
příliv zahraničních investic a oslabení dolaru. Negativními faktory pro korunu by mohly být 
očekávané zhoršení obchodní bilance, odliv dividend v roce 2007 a rostoucí investice českých 
firem v zahraničí.  

 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 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
 11/06 28.2 27.5 27.8

ČNB
aktuální čtvrtletíDatum vzniku 

prognózy
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Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů v ročním horizontu se zvýšila a již od srpna 2006 
se pohybují nad inflačním cílem ČNB ve výši 3 %. Mezi hlavní faktory inflačního vývoje 
patří očekávané zrychlení poptávkové inflace (zvýšená spotřeba domácností) a růst cen 
potravin. Nejvýraznějším protiinflačním faktorem zůstává silná koruna.  

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

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 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
 11/06 3.4 2.7

4.1

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

4.1
4.0

4.1  
 

Úrokové sazby 
Na listopadovém zasedání BR ČNB žádný analytik nepředpokládá změnu základních sazeb, 
v ročním horizontu se však predikce očekávaných úrokových sazeb dále mírně zvýšily. Jako 
důvody jsou uvedeny více proinflační struktura růstu HDP, rostoucí trajektorie eurových 
sazeb a uvolněná fiskální politika. Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují 
v rozmezí 3,00 – 3,50 %. 

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

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 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
 11/06 3.1 3.4

ČNB
3M PRIBOR

Datum vzniku 
prognózy

 
 
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T REPO a 3M PRIBOREM v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje 
realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
 
 
Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 
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Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %, k 22. 11. 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 již od 1.Q 2007 pohybují na nižší hladině 
než trajektorie sazeb konzistentní se základním scénářem říjnové prognózy, přičemž 
s prodlužujícím se horizontem odchylka narůstá. Analytici v rámci průzkumu IOFT očekávají, 
že ČNB bude zvyšovat své základní sazby ještě pomalejším tempem, než naznačují tržní 
sazby. 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
 

           meziročně v %
predikce 10. SZ skutečnost

Vývoz zboží  září 2006  . 9.4
Dovoz zboží  září 2006  . 8.4

Obchodní bilance (mld. Kč)  září 2006 5.0 7.5
Obchodní bilance (mld. Kč)  III/06 5.0 4.2
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  září 2006  . -13.9
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  III/06 -44.0 -51.7
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  září 2006  . 19.2
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  III/06  . 59.5

Index spotřebitelských cen  říjen  2006 1.6 1.3

Ceny průmyslových výrobců  říjen  2006  3.1 (Q) 1.9
Ceny zemědělských výrobců  říjen  2006  7.1 (Q) 1.9
Vývozní ceny  září 2006  0.4 (Q) 1.1
Dovozní ceny  září 2006  0.4 (Q) 0.4

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)  říjen  2006 . 8.0
z toho: míra nezaměstnosti - dosažitelní uchazeči  říjen  2006 . 7.4
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %)  III/06 7.1 7.1
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  III/06 1.3 0.9

Průměrná nominální mzda v průmyslu  září 2006 . 4.5
Průměrná nominální mzda v průmyslu  III/06 . 5.2
NJMN v průmyslu  září 2006 . -0.3
NJMN v průmyslu  III/06 . -1.6
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  září 2006 . 6.9
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  III/06 . 7.8
NJMN ve stavebnictví  září 2006 . 2.3
NJMN ve stavebnictví  III/06 . 0.5

Peněžní zásoba (M2)  září 2006   8.7 (Q) 9.1

Stavební výroba  září 2006  . 4.1
Stavební výroba  III/05  . 7.4
Index průmyslové produkce  září 2006  . 5.8
Index průmyslové produkce  III/06  . 8.3

Tržby v maloobchodu včetně motoristického segmentu  září 2006 . 5.2
Tržby v maloobchodu včetně motoristického segmentu  III/06  . 6.1

Tržby ve službách III/06  . 4.1
*) Podle nové metodiky
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA Z 10. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
V říjnu 2006 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2006 až 2008. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo, resp. bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky.1 V říjnu 2006 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 1,3 %, což bylo o 0,3 p.b. méně, než očekávala 
prognóza z 10. SZ. 
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Výchozími předpoklady pro formulování říjnové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
- výchozí mezera výstupu pro 3. čtvrtletí 2006 v rozsahu cca +0,5 % a budoucí růst 

potenciálního (inflaci nezrychlujícího) produktu ve výši kolem 5 – 5,5 % ročně;  
- zhruba neutrální úroková složka reálných měnových podmínek ve 3. čtvrtletí 2006;  
- velmi mírně přísná kurzová složka reálných měnových podmínek ve 3. čtvrtletí 2006 

s příspěvkem +0,1 p.b. do RMCI; 
- nominální měnový kurz 28,3 CZK/EUR ve 4.Q 2006;  
- deficit soustavy veřejných rozpočtů v metodice ESA 95 ve výši 3,5 % HDP v roce 2006 

s výhledem na jeho růst na 4,0 % v roce 2007 a následný pokles na 3,7 % v roce 2008; 
tomu odpovídá očekávaný fiskální impulz na úrovni +0,3 p.b. v letošním roce, +0,6 p.b. 
v roce příštím a -0,1 p.b. v roce 2008. 

 
Vnější prostředí  
- prognóza vychází ze zářijového Consensus Forecasts (CF09) a souvisejících tržních 

výhledů; 
- v roce 2006, resp. 2007, resp. 2008 růst zahraniční poptávky reprezentované indikátorem 

meziročního růstu HDP v efektivní eurozóně ve výši 2,3 %, resp. 1,6 %, resp. 1,8 %;  
- pro nejbližší čtvrtletí prognóza předpokládá úroveň cen ropy Brent kolem 66 USD za 

barel s mírným nárůstem k úrovni kolem 70 USD/b ve druhé polovině roku 2007 
a následnou stabilitu zhruba na těchto hodnotách ve zbytku predikčního horizontu; výhled 

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky říjen 2007 až duben 2008.  



 8

dolarových cen benzínů na burzách ARA předpokládá jejich mzr. růst v roce 2006 
v průměru kolem 20 %, v roce 2007 pak jejich růst výrazně zpomalí na hodnoty kolem  
2 % a v roce 2008 dosáhne tempa cca 5 %; 

- prognóza pro letošní rok předpokládá mzr. růst spotřebitelských, resp. průmyslových cen 
v efektivní eurozóně ve výši 1,9 %, resp. 5,1 %; pro rok 2007 je potom prognóza 
konzistentní s růstem cenového indexu CPI  tempem 2,2 %, který bude ovlivněn změnou 
sazby daně DPH v SRN (tento vliv je stejně jako v minulých prognózách očištěn ze 
zahraničních inflačních očekávání a domácích dovozních cen); pro rok 2008 prognóza 
očekává pokles spotřebitelské inflace v zahraničí na 1,7 %; výhled vývoje cen výrobců 
předpokládá v roce 2007 i 2008 jejich mzr. růst ve výši 2,5 %. 

 
Mezera výstupu se bude dle říjnové prognózy v nejbližších čtvrtletích stabilizovat zhruba 
kolem současných hodnot, když budou protisměrně působit pozvolna se uvolňující měnové 
podmínky a pozitivní fiskální impulz na straně jedné a postupně se prohlubující negativní 
zahraniční výstupová mezera na straně druhé. Ve druhé polovině prognostického horizontu se 
pak prosadí tendence k postupnému poklesu výstupové mezery směrem k nule. K tomu bude 
docházet vlivem odeznění pozitivního fiskálního impulzu a v důsledku přetrvávající slabé 
zahraniční konjunktury na pozadí uvolněných domácích měnových podmínek v jejich 
kurzové složce. Tento vývoj hospodářského cyklu spolu s předpokládaným tempem růstu 
potenciálního, inflaci nezrychlujícího produktu na úrovni v průměru kolem 5 – 5,5 % vyústí 
v růst HDP v tempu zhruba 6,0 % v roce 2006, cca 5,5 % v roce 2007 a cca 5 % v roce 2008. 
 
Ve struktuře růstu HDP budou i nadále hrát výraznou roli rychle rostoucí reálné exporty 
a fixní investice. Přes pozvolna zpřísňující působení reálných úrokových sazeb zejména 
v první polovině prognostického horizontu bude spotřeba domácností v letech 2006 – 2008 
rovněž poměrně dynamicky růst. Bude to jak odrazem pozitivního cyklického vývoje na trhu 
práce, tak důsledkem rostoucích sociálních transferů z veřejných rozpočtů.  
 
Velmi malé pohyby nominálního měnového kurzu na prognóze budou výsledkem 
protisměrného působení dvou skupin faktorů. Na jedné straně směrem k lehkému oslabení 
kurzu bude působit  narůstající domácí inflace v letech  2007 a 2008 a přetrvávající záporný 
úrokový diferenciál mezi domácími a zahraničními úrokovými sazbami. Na druhé straně na 
měnový kurz bude působit trend postupné nominální apreciace v souvislosti s rovnovážným 
reálným posilováním koruny. Vývoj měnového kurzu bude spolu s vývojem zahraničních cen 
hlavním faktorem ovlivňujícím vývoj dovozních cen bez energií. Ty postupně na prognóze 
přejdou z mírného meziročního poklesu v pozvolný mzr. růst, a to ve všech svých hlavních 
složkách.  
 
Na celkovou inflaci budou v letech 2007 a 2008 vedle mírných proinflačních tlaků 
vyplývajících z reálné ekonomiky a dovozních cen působit i nákladové faktory včetně 
administrativních vlivů. Na základě očekávaných cenových administrativních opatření 
dosáhne příspěvek regulovaných cen cca 1 p.b. v roce 2007 i 2008 zejména vlivem růstu cen 
elektřiny a nájemného. Příspěvek změn nepřímých daní (zvýšení spotřebních daní na cigarety) 
pak ovlivní celkovou mzr. inflaci v roce 2007 v rozsahu až cca 1,25 p.b. a v roce 2008 
(z velké míry v důsledku přesahu z roku 2007) pak až ve výši zhruba 0,9 p.b.  
 
Celková domácí inflace nejprve rychle poklesne ve 4. čtvrtletí v důsledku výrazného 
zpomalení meziročního růstu regulovaných cen a částečně též cen pohonných hmot. V roce 
2007 pak cenový růst zrychlí v důsledku příspěvku změn nepřímých daní, mírných inflačních 
tlaků z reálné ekonomiky, nárůstu inflačních očekávání a zmírňujícího se poklesu dovozních 
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cen. Na horizontu měnové politiky a dále potom v celém roce 2008 se bude celková inflace 
pohybovat v těsné blízkosti horní hrany tolerančního pásma inflačního cíle. Inflace očištěná 
o vliv změn nepřímých daní se pak bude na horizontu měnové politiky pohybovat směrem do 
horní poloviny tohoto tolerančního pásma.  
 
Se základním scénářem prognózy je konzistentní postupný růst nominálních úrokových sazeb. 
Sekce měnová a statistiky po diskuzi vyznění prognózy, jejích rizik a komunikačních aspektů 
doporučila BR ponechat v říjnu měnověpolitické úrokové sazby na nezměněné úrovni. 
Bankovní rada na svém zasedání toto doporučení vyslyšela. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět 
členů BR, jeden člen BR byl pro zvýšení sazeb o 0,25 p.b. Členové bankovní rady se shodli 
na tom, že nová prognóza nevede ke změně dosavadního pohledu na domácí ekonomiku. 
V diskuzi bankovní rady přitom zaznívala jak proinflační (domácí a zahraniční ekonomický 
růst a vývoj na trhu práce), tak i protiinflační rizika (vliv inflačních očekávání na korigovanou 
inflaci bez PH). Bankovní rada dále konstatovala, že vývoj inflace v nadcházejících čtvrtletích 
bude ovlivněn vysokou váhou administrativních vlivů, a proto bude provázen vyšší 
volatilitou. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 

V listopadu Consensus Forecasts (CF11) dále revidoval očekávaný růst HDP směrem vzhůru 
(o 0,1 p.b.) ve většině velkých zemí eurozóny, a to jak pro letošní, tak pro příští rok (jen 
v případě Francie se výhled pro celý rok 2006 snížil). Současná trajektorie očekávaného růstu 
efektivního HDP eurozóny je tak mírně nad aktuálním referenčním scénářem (RS10), který se 
zakládá na zářijové předpovědi CF. 
 
Významné změny doznala předpověď inflace CPI, která byla na rok 2007 snížena pro většinu 
zemí (kromě Irska), a v případě Francie a Německa byla o 0,1 p.b. snížena i pro letošní rok. 
Současná trajektorie se tak opět vzdálila od RS10, rozdíl činí 0,1 až 0,2 p.b. Skutečnost za 
říjen, která nebyla v den průzkumu Consensus Forecasts známa, byla ale nižší než výhled CF 
a v prosincovém vydání lze očekávat další revizi směrem dolů pro rok 2006. Naopak u inflace 
cen výrobců došlo pro roky 2006 a 2007 k posunu předpovědi mírně vzhůru a ke snížení 
v roce 2008.   
 
(rozdíl v p.b.)      Efektivní HDP eurozóny      (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.)      Efektivní CPI eurozóny      (mzr. růst v %)

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

  (rozdíl v %)                Cena ropy Brent             (USD/barel)  (rozdíl v %)               Cena benzínu             (USD/1000kg)
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Výhled kurzu USD/EUR reflektuje silnější hodnoty dolaru v nedávné minulosti, a proto 
krátký konec předpovědi se posunul tímto směrem. Delší výhled se v listopadu nezměnil 
a očekávaný kurz tak zůstává cca o 1 % silnější, než předpokládal RS10. 
 
Implikované jednoleté sazby Euribor se v listopadu posunuly pro rok 2007 cca o 0,1 p.b. 
vzhůru, čímž korigovaly pohyb z minulého měsíce. Rozdíl oproti RS10 je tak zanedbatelný. 
 
Očekávaná cena ropy Brent (na základě tržních forwardů) se oproti minulému měsíci snížila 
pouze v kratším horizontu, kde rozdíl oproti RS10 činí již více než 10 %. Na delším konci 
předpovědi zůstává očekávaná cena oproti referenčnímu scénáři o cca 5 % nižší. Totéž lze 
konstatovat o očekávané ceně benzínu. 
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1.2  Eurozóna a Německo 
Meziroční růst ekonomiky eurozóny se ve 3.Q 2006 podle předběžného odhadu zpomalil 
o 0,1 p.b. na 2,6 % (v mezikvartálních číslech výrazněji z 0,9 % na 0,5 %, oba údaje sezonně 
i kalendářně očištěné). Podle ECB je další výhled pro ekonomický růst příznivý, přes 
zpomalení v USA a růst DPH v Německu bude pokračovat silný růst investic i spotřeby 
domácností. Predikce CF10 je méně optimistická, tempo růstu HDP se sníží v příštím roce 
o 0,7 p.b. na 1,8 %, důvodem bude pokles dynamiky všech složek domácí poptávky.  
 
Podle předběžného odhadu se v říjnu snížil mzr. růst spotřebitelských cen na 1,6 %, zejména 
vlivem poklesu ropných cen. ECB však očekává návrat inflace nad 2 % nejpozději na počátku 
roku 2007, kdy se projeví zvýšení DPH v Německu. Pro rok 2007 odhaduje průměrný růst 
spotřebitelských cen na hladině 2,1 %, což odpovídá výhledu CF11. ECB vidí téměř všechna 
rizika prognózy na straně vyšší inflace: vyšší než očekávaný růst nepřímých daní 
a administrativních cen, vyšší růst mezd vyvolaný klesající nezaměstnaností, návrat 
k vysokým cenám ropy a rychlý růst agregátu M3. Po říjnovém zvýšení své základní sazby na 
3,25 % ji ECB ponechala 2. listopadu beze změny, ale zřetelně naznačila její další zvýšení 
v prosinci. Svou měnovou politiku totiž považuje stále za uvolněnou a vysoký růst měnových 
agregátů (způsobený zejména dynamickým růstem úvěrů soukromému podnikatelskému 
sektoru) za hrozbu pro cenovou stabilitu ve středním a dlouhém horizontu. Trhy se intenzívně 
zajímají o další vývoj sazeb v příštím roce, na tuto otázku však ECB odmítá odpovídat 
a ponechává si prostor pro rozhodování podle aktuálního vývoje. 
 
Meziroční hospodářský růst v Německu se ve 3.Q 2006 podle předběžných údajů mírně 
zvýšil na 2,8 % (mezikvartální růst se naopak snížil z 1,1 % na 0,6 %). Šetření hospodářské 
„nálady“ ZEW ukázalo 2 stránky tohoto vysokého růstu – index současných podmínek se 
výrazně zvýšil, zatímco index budoucího vývoje klesl na nejnižší hodnotu od r. 1993 (avšak 
IFO komponenta očekávání zdaleka tak pesimistická není a je stále poměrně vzdálená 
historickému minimu). Také podle CF11 se ekonomický růst v příštím roce sníží na polovinu 
(1,3 %) při poklesu přírůstku spotřeby domácností na 0,1 % a výrazném omezení dynamiky 
investic. Současné vysoké tempo růstu je provázeno velmi rychlým zvyšováním průmyslové 
produkce (6 % – 8 % v posledních 3 měsících) a poklesem nezaměstnanosti, která se v říjnu 
snížila meziměsíčně o 0,2 p.b. a meziročně o 1,2 p.b. Při slabém růstu spotřeby domácností 
jsou motorem hospodářské expanze investice a zahraniční poptávka, v září se přebytek 
obchodní bilance po sezonním očištění zvýšil na 15 mld. EUR a přebytek běžného účtu na 
9,4 mld. EUR. Přes další pokles cen ropy se mzr. inflace spotřebitelských cen mírně zvýšila 
z 1 % v září na 1,2 % v říjnu. Způsobilo to zvyšování cen tabáku, oděvů a obuvi, ke kterému 
došlo kvůli rostoucí poptávce v souvislosti se zvyšováním DPH v lednu 2007. 
 

1.3  Spojené státy 
Meziroční tempo růstu americké ekonomiky se ve 3.Q 2006 opět snížilo na 2,9 % z 3,5 % 
ve 2.Q (pokles anualizovaného mezikvartálního růstu byl ještě výraznější – z 2,6 % na 1,6 %). 
Zpomalil růst všech složek domácí poptávky, nejvýraznější byl tento pokles u fixních investic 
z 4 % na 2,3 %, zhoršila se také hodnota čistého vývozu. Spotřeba domácností byla ovlivněna 
poklesem cen na trhu bytových nemovitostí, jehož oslabení ukazuje i počet prodaných 
i zahajovaných domů. Proti tomuto poklesu působil růst průměrných reálných mezd 
a zaměstnanosti, pokles nezaměstnanosti (na mimořádně nízké 4,4 %) a cen energií. Stejné 
faktory budou ovlivňovat spotřebu i v budoucnu. Otázkou je, zda vliv zaměstnanosti, mezd 
a energetických cen převáží negativní efekt bohatství z poklesu (zatím stále pomalého) na trhu 
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bytových nemovitostí. Vnější nerovnováha USA v září se po propadu v srpnu výrazně 
nezlepšila, když deficit obchodní bilance se zvýšil meziročně pouze o 1 mld. USD. 
 
Inflace spotřebitelských cen se v září výrazně snížila o 1,6 p.b. na 2,1 % a k dalšímu oslabení 
cenového růstu až na 1,3 % došlo i v říjnu. Jádrová inflace se sice v září o 0,1 p.b. zvýšila na 
2,9 %, v říjnu však poprvé od února v meziročním vyjádření poklesla, a to na 2,7 %. Příznivý 
výhled pro inflaci signalizují ceny výrobců, jejichž meziroční růst byl v říjnu díky ropným 
cenám dokonce negativní (-1,5 %) a jejichž jádrová inflace je pouze 0,6 %. FOMC ponechal 
25.10. sazby již potřetí za sebou na 5,25 %, nicméně inflační tlaky považuje za stále dosti 
výrazné vzhledem k vývoji na trhu práce, stagnaci produktivity práce ve 3.Q, vysokému 
využití kapacit a zpožděným efektům minulých vysokých ropných cen. V opačném směru 
budou dle Fedu působit nižší růst HDP, současné ceny ropy a nízká inflační očekávání. Další 
růst sazeb je málo pravděpodobný a vzhledem k vývoji od zasedání FOMC trhy spíše 
spekulují o datu uvolnění měnové politiky. Odhady se pohybují od počátku příštího roku do 
začátku 3.Q 2007. 
 

1.4  Středoevropské ekonomiky 
Společným rysem všech tří sledovaných zemí bylo zejména v uplynulých čtyřech týdnech 
zhodnocování kurzu a pokles výnosů dluhopisů. Vzhledem k odlišnému vývoji fundamentů 
v jednotlivých zemích je za tímto vývojem třeba hledat globální změnu sentimentu investorů 
a jejich rostoucí ochotu přijímat riziko, částečně i zklidnění politické situace v regionu. 
Nejvíce posílila slovenská koruna a prolomila další historická maxima. Forint a zlotý spíše jen 
korigovaly ztráty z června tohoto roku.  
 
Polská národní banka zvýšila odhad růstu ekonomiky na 5,4 % letos, o 0,5 p.b. na 5,2 % 
v roce 2007 a další zrychlení se očekává v roce 2008 na 5,8 %. Úroková sazba centrální banky 
však zůstala beze změny (4,0 %). Říjnový cenový vývoj přerušil trend rostoucí inflace (díky 
cenám ropy). Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 % a inflace tak klesla z 1,6 % na 1,2 %. Pokles 
na 1,3 % zaznamenala i jádrová inflace. Centrální banka však již dříve zvýšila odhad inflace 
na příští rok o 0,4 p.b. na 2,9 %. V roce 2008 by se měla inflace pohybovat těsně pod horní 
hranou inflačního cíle 3,5 %. Nezaměstnanost v září dále poklesla, a to na nejnižší hodnotu od 
roku 2001 (15,2 %). Příznivý vývoj na trhu práce a růst reálných mezd zvyšuje 
koupěschopnost obyvatel a to se odráží ve vysoké dynamice spotřeby domácností. Centrální 
banka sice růst mezd vidí jako inflační riziko, ale neočekává žádné dramatické zvyšování 
sazeb. Jak banka, tak Ministerstvo financí, totiž očekávají další posilování zlotého. Běžný 
účet se v září překvapivě přehoupl do plusu a zlepšil tak 12-ti měsíční kumulovaný deficit 
z 2,1 % na 1,8 % HDP. Příznivý výsledek byl však dosažen pouze díky přílivu fondů z EU, 
neboť obchodní bilance pokračovala ve zhoršování, když tempo růstu dovozu rostlo rychleji 
než vývozu. Deficit obchodní bilance tak kumulovaně za 12 měsíců činí již 1,2 % HDP 
a přímé zahraniční investice poprvé za dva roky nestačily krýt deficit běžného účtu.  
 
Růst HDP v Maďarsku ve 3. čtvrtletí opět zvolnil z 3,8 % na 3,6 %. V závěru roku se 
očekává další zvolnění v důsledku fiskálních škrtů. Přes pokles cen pohonných hmot inflace 
v říjnu dále vzrostla z 5,9 % na 6,3 %, když se začalo promítat zvýšení DPH na plyn o 5 p.b. 
na 20 %. Růst cen se však zvyšoval i v jiných kategoriích (zejména oblečení) a tak rostla 
i jádrová inflace (ze 4 % na 4,4 %). Centrální banka v říjnu pokračovala ve zvyšování klíčové 
úrokové sazby (o 0,25 p.b. na 8,0 %), v listopadu ji ponechala beze změny. V dalším období 
bude mít na měnovou politiku vliv naplnění fiskální reformy, ale i vývoj mezd, který v srpnu 
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opět nabral na dynamice. Zatím se rozpočtové deficity daří nové vládě držet pod prognózami 
Ministerstva financí a posilující forint tlumí tlaky na růst sazeb. 
 
Největším překvapením pro trhy byl rekordní růst HDP na Slovensku ve 3. čtvrtletí, který 
zrychlil ze 6,7 % v první polovině roku na 9,8 %. Předstihové indikátory průmyslové výroby 
a spotřeby domácností ale nesignalizovaly tak velké oživení. Předchozí posilování koruny 
vlivem sentimentu se díky tomuto číslu ještě zrychlilo. Centrální banka (pro některé analytiky 
překvapivě) ponechala zatím dvoutýdenní repo sazbu na hodnotě 4,75 % a většinu práce při 
potřebném zpřísňování politiky (HDP nad potenciálem, růst mzdových a poptávkových tlaků) 
za ní zatím vykonává posilující kurz. Celková inflace v říjnu poklesla z 4,6 % na 3,7 % 
v důsledku vysoké srovnávací základny a vlivem letošního příznivého vývoje cen pohonných 
hmot. Obchodní bilance za září nepříjemně překvapila deficitem 9,4 mld. korun a kumulovaně 
za 12 měsíců činí 6,2 % HDP. V příštích měsících by se však trend prohlubování měl obrátit, 
neboť odpadnou investice do nových automobilových výrob a naopak se projeví jejich 
vývozní kapacita.    
 

1.5  Efektivní kurz 
Vůči agregátu všech významných obchodních partnerů nominální efektivní kurz koruny již od 
počátku června stagnuje, v reálném vyjádření je patrné výrazné oslabení koruny v říjnu 
vlivem poklesu domácí inflace. Výhled je v obou případech dle CF mírně apreciační, podle 
ČNB jde spíše mírně ve směru oslabování. 
 
Vývoj ve středoevropském regionu byl značně ovlivněn nejprve zhoršením, následně opětným 
zlepšením sentimentu investorů. Sousední měny na něj reagovaly výrazněji než koruna. Proto 
nejprve vůči středoevropským měnám koruna prudce posílila, v říjnu a první dekádě listopadu 
však své zisky opět ztratila. Výhled dle CF předpokládá po mírném posílení stagnaci kurzu 
koruny, ČNB očekává spíše v první polovině roku 2007 oslabování a pak stagnaci kurzu. 
V reálném vyjádření předpovědi v podstatě odpovídají vývoji nominálních hodnot.  
 
 Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)
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1.6  Cena ropy 
Vysoké zásoby ropy a ropných produktů, relativní klid ve světě, příznivé počasí a očekávaný 
pokles růstu poptávky, to jsou faktory, které udržují cenu ropy na hodnotách mírně pod 
60 USD/b, výrazně pod historickým maximem 78 USD/b ze srpna 2006. Průměrná cena ropy 
Brent za dosavadní průběh čtvrtletí dosáhla 58 USD/b, což je o 12 % méně než předpoklad 
říjnové prognózy.  
 
V této situaci je logická snaha zemí OPEC cenový pokles zastavit, nebo alespoň zbrzdit. 
Spotové trhy však snahy o omezení produkce zatím neberou příliš vážně. Naopak forwardové 
kontrakty (ale i např. studie Goldman Sachs) považují současný pokles za dočasný a v delším 
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horizontu očekávají opětovný růst ceny. Poté co se ukázalo, že cena ropy poblíž 60 USD/b 
prakticky nebrzdí světový hospodářský růst, ale ještě nezpůsobuje výrazný odklon 
k alternativním palivům, je v zájmu zemí OPEC (i ostatních producentů) udržet ceny poblíž 
této úrovně. Vzhledem k nízkým rezervám v těžebních kapacitách neměl OPEC v minulosti 
nástroj k ovlivňování ceny směrem dolů. Totéž však neplatí v současné situaci, kdy již 
jednání kartelu směřuje tradičním směrem k udržení dostatečně vysoké ceny. Je jen otázkou, 
zda a kdy se producentům ropy podaří přesvědčit trh o jednotnosti a kredibilitě jejich postupu. 
Americká vládní agentura EIA např. odhaduje, že se zemím OPEC podaří dodržet pouze 60 % 
z dohodnutého snížení těžby (tedy 1,2 mil. barelů za den od začátku listopadu).  
 
V důsledku nižšího růstu poptávky za první 3. čtvrtletí (zejména v Číně) se mírně snižují 
odhady (IEA, EIA, OPEC)  růstu poptávky po ropě a ropných produktech za celý rok 2006. 
Výhled pro rok 2007 se nemění. Zásoby vytěžené ropy ve světě jsou cca 7 % nad loňskou 
úrovní, benzínu je více o 10 % a ostatních ropných produktů dokonce o 18 %. 
 
Vývoj ceny ropy Brent a benzínu (CZK/l)
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1.7  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
Sazby 3M a 1R Euribor pokračovaly v trendovém růstu, který započal v říjnu loňského roku. 
Krátkodobé eurové sazby tak reflektovaly období zvyšování základních měnověpolitických 
sazeb ECB. Sazba pro hlavní refinanční operace byla naposledy zvýšena v říjnu o 25 b.b. na 
současných 3,25 %. Z křivky implikovaných tržních sazeb je patrné očekávání dalšího 
zvýšení základních sazeb v nejbližším období. Dlouhodobé eurové sazby naopak dosáhly 
svého maxima již v červenci a poté postupně poklesly pod 4 %. V průběhu října sice 
dlouhodobé sazby dočasně vzrostly nad 4 %, ale v listopadu opět poklesly. Uvedený vývoj 
vedl ke zploštění eurové výnosové křivky až na rozdíl 10 b.b. mezi desetiletými a jednoletými 
výnosy. Záporný diferenciál mezi českými a eurovými výnosy během října a první poloviny 
listopadu se mírně prohloubil. Desetileté diferenciály se prohloubily o 8 b.b. a jednoleté 
diferenciály o 27 b.b. Výhled rozpětí jednoletých sazeb na základě implikovaných budoucích 
sazeb se oproti předchozím dvěma měsícům posunul níže na celém horizontu předpovědi. 
Průběh křivky implikovaného rozpětí odráží očekávaní trhu na brzké zvýšení eurových sazeb 
a jejich následnou stagnaci či mírný pokles, zatímco růst českých sazeb je očekáván pozvolný 
na celém horizontu předpovědi. 
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Rozdíl korunových a eurových swapových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 1R - EUR 1R
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Kurz USD/EUR se od května, kdy postupně oslabil z předchozí úrovně 1,20, pohyboval 
okolo průměrné hodnoty 1,27. Kolem této úrovně kurz USD/EUR osciloval také v průběhu 
října a v první polovině listopadu. Od počátku října nejprve dolar posiloval až k hodnotě 1,25, 
poté se však od poloviny října začal opět navracet k původním hodnotám nad úrovní 1,28. Fed 
od června, kdy naposledy zvýšil základní měnověpolitické sazby o 25 b.b., drží sazby na 
současné úrovni 5,25 %. V souladu s tím docházelo od konce června k postupnému poklesu 
diferenciálu mezi dolarovými a eurovými výnosy. Do poloviny listopadu poklesly 
diferenciály jednoletých výnosů o 74 b.b. a desetiletých výnosů o 36 b.b. S ohledem na vývoj 
kurzu USD/EUR je proto netrpělivě očekáváno další směřování měnové politiky Fedu. Podle 
CF11 již skončilo období zvyšování sazeb ve Spojených státech a v horizontu jednoho roku je 
očekáváno oslabení kurzu USD/EUR k hodnotě 1,30. 
 

 
2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Očekávání budoucího vývoje fiskální politiky zůstává stejné jako v minulé SZ. I nadále 
předpokládáme fiskální deficity ve výši: 3,5 % HDP v roce 2006, 4,0 % HDP v roce 2007 
a cca 3,7 % HDP v roce 2008. Fiskální saldo upravené o mimořádné jednorázové operace by 
mělo v roce 2006 dosáhnout 3,3 % HDP, pro roky 2007 a 2008 zatím neuvažujeme žádné 
mimořádné operace a výše schodku je tak identická neupravenému schodku, tj. 4,0 % HDP  
a 3,7 % HDP v letech 2007, resp. 2008. Aproximace fiskálního impulzu indikuje expanzivní 
působení fiskální politiky do dynamiky HDP v roce 2006 ve výši 0,3 p.b. a v roce 2007 ve 
výši 0,6 p.b. a neutrální až mírně restriktivní působení na dynamiku HDP v roce 2008 ve výši 
-0,1 p.b. Rovněž fiskální pozice (meziroční změna cyklicky očištěného salda) signalizuje 
mírné fiskální uvolnění v letech 2006 a 2007 a fiskální zpřísnění v roce 2008.   
 

7.SZ 10.SZ 11.SZ 7.SZ 10.SZ 11.SZ 7.SZ 10.SZ 11.SZ 10.SZ 11.SZ
Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)             v % HDP 2,6% 3,6% 3,6% 2,4% 3,5% 3,5% 3,0% 4,0% 4,0% 3,7% 3,7%

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

200820072005 2006

 
 

V uplynulém měsíci zpracovalo Ministerstvo financí pravidelný Konvergenční program, který 
by měl být po projednání vládou doručen 1. prosince Evropské komisi. Program předpokládá 
fiskální schodky 3,5 % HDP v roce 2006, 4,0 % HDP v roce 2007, 3,5 % v roce 2008 a 3,0 % 
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HDP v roce 2009 (minulý Konvergenční program sliboval deficit 3,3 % HDP v roce 2007 
a 2,7 % HDP v roce 2008, tj. ukončení stavu nadměrného deficitu o rok dříve než předpokládá 
letošní program). Skutečnost, že v ČR dochází k odsunutí odstranění nadměrného deficitu 
o jeden rok oproti dřívějším plánům, může vyvolat kritiku ze strany Evropské komise. Dalším 
problematickým místem je i fakt, že program vlivem specifické povolební situace nastiňuje 
nutné kroky vedoucí k poklesu deficitu v letech 2007 až 2009 jen ve velmi obecné rovině 
(v podstatě se vychází z odhadu deficitu pro rok 2007 4,0 % HDP a minimální úrovně 
meziročního poklesu deficitu o 0,5 % HDP bez bližší specifikace, která opatření budou ke 
snížení schodku použita). Předpokládá se, že program bude konkretizovat vláda, která získá 
důvěru Poslanecké sněmovny.     
 
Poslanecká sněmovna schválila tři legislativní změny, které by měly zajistit deficit SR v roce 
2007 ve výši 91,3 mld. Kč. Jedná se o úpravu systému nemocenských dávek, odložení 
služebního zákona (předpokládaná úspora státního rozpočtu cca 4 mld. Kč) a zvýšení 
spotřebních daní na cigarety. Dopady prvních dvou legislativních změn jsou v souladu 
s fiskální prognózou a ani zvýšení spotřebních daní na cigarety, které nebylo schváleno  
v původně předpokládaném rozsahu, neznamená výraznější odchylku.  
 
Úprava systému nemocenských dávek znamená volnější přechod na nový systém. Původně 
schválený systém předpokládal pokles odvodů zaměstnavatelů na nemocenské pojištění ze  
3,3 % na 1,4 % a výplatu nemocenských dávek v prvních 14 dnech nemoci zaměstnavatelem 
již od roku 2007. Aktuální úprava spočívá v tom, že zaměstnavatelé pocítí dopady nového 
systému až v roce 2009. Dávky v nemoci bude sice od příštího roku v prvních dvou týdnech 
vyplácet zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení je ale plnou výší refunduje. 
Odvody na nemocenském pojištění podniků současně neklesnou (sazba zůstává na 3,3 %). 
Praktické ponechání stávajícího systému nemocenských dávek znamená, že se nebudou 
realizovat negativní dopady na státní rozpočet předpokládané podle původně schváleného 
systému (dodatečné náklady až 8 mld. Kč). Zvýšení sazeb spotřebních daní na cigarety bylo 
pro rok 2007 schváleno v nižším rozsahu, než uvažoval původní vládní návrh. Současně byla 
posunuta účinnost této novely k 1. 3. 2007. Odhady dopadů zvýšení spotřebních daní podle 
původního návrhu měly přinést cca 10 mld. Kč dodatečných příjmů do státního rozpočtu. 
Fiskální prognóza ČNB v 10. SZ však předpokládala konzervativnější scénář s cca 
polovičním dopadem do inkasa spotřebních daní. Aktuální úprava tak neznamená z hlediska 
fiskální prognózy významnější riziko.  
 
Počátkem listopadu vláda schválila navýšení schodku SR v letošním roce (s účinností od  
1. 11.) z důvodu změny výplat prosincových důchodů ve výši 5 – 6 mld. Kč (jedná se o řešení 
nesouladu mezi prosincovými výdaji na důchody a lednovými příjmy důchodového systému – 
v minulosti bylo řešeno úvěrem od České pošty, letos dojde k použití finančních prostředků ze 
zvláštního účtu důchodového pojištění ve státních finančních aktivech). Tato změna 
financování nebude mít vliv na saldo v metodice ESA 95.  
 
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až říjen 2006 skončilo schodkem ve výši  
12,7 mld. Kč. Oproti konci září t.r., kdy státní rozpočet hospodařil s přebytkem 1,5 mld. Kč, 
došlo ke zhoršení rozpočtového salda o 14,2 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 
2005 je říjnový výsledek hospodaření státního rozpočtu horší o 27,9 mld. Kč. 
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Meziroční přírůstek příjmů státního rozpočtu za leden až říjen 2006 (+6,5 %) byl nižší než 
přírůstek výdajů (+10,6 %). Příjmy z DPH meziročně vzrostly o 7,1 %, příjmy ze spotřebních 
daní o 6,3 %. Inkaso daně z příjmů právnických osob ve sledovaném období meziročně 
pokleslo o 4,8 %, inkaso daně z příjmů fyzických osob o 4,1 %. Rozpočet na celý rok 2006 
předpokládá snížení inkasa DPPO  o 12,2 %  a  DPFO o 2,6 % . Důvodem je zejména snížení 
daňových sazeb u těchto daní, u DPFO navíc vyplácení vyšších vratek daně z titulu 
společného zdanění manželů a zvýšených výdajových paušálů u OSVČ. Dynamika celkových 
daňových příjmů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je velmi nízká – celostátní 
inkaso všech daní včetně příjmů místních rozpočtů za leden až říjen meziročně vzrostlo jen  
o 1,4 %  (tj. o 7,3 mld. Kč), zatímco v loňském roce o 14,1 % (téměř o 64,0 mld. Kč). Naopak 
růst nedaňových příjmů je nadále poměrně silný. Zásluhu na tom mají především převody 
z rezervních fondů, které za období leden až říjen t.r. činily 36,7 mld. Kč, což představuje 
meziroční přírůstek 67,6 % (14,8 mld. Kč). Zvyšují se též příjmy z rozpočtu EU, kdy přijaté 
dotace a kompenzační platby v souhrnu meziročně vzrostly přibližně o 11,8 %  
(tj. o 2,1 mld. Kč). 
 
Na výdajové straně rozpočtu byla počátkem října realizována zálohová platba ve prospěch 
resortu školství na krytí výdajů v posledním čtvrtletí roku 2006 ve výši přibližně  
17,0 mld. Kč. Meziroční růst výdajů za leden až říjen 2006 byl podpořen zejména vyššími 
neinvestičními transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, které meziročně vzrostly 
o 29,8 %, tj. přibližně o 8,8 mld. Kč. Kromě dvou předsunutých splátek ve prospěch VZP 
v celkovém objemu 5,5 mld. Kč bylo příčinou i zvýšení vyměřovacího základu pojistného za 
státní pojištěnce ve dvou krocích v únoru a v dubnu. Ve sledovaném období výrazněji 
vzrostly výdaje na důchody (o 8,5 % tj. o 17,8 mld. Kč), u nichž se kromě valorizace  
a vyššího počtu přiznaných důchodů projevila i úprava vdovských důchodů. Výrazněji 
vzrostly též výdaje na dluhovou službu (meziročně +24,6 %, tj. +5,8 mld. Kč) a kapitálové 
výdaje (meziročně +36,8 %, tj. +15,1 mld. Kč), zejména v položce investiční nákupy. Odvody 
do rozpočtu EU za leden až říjen dosáhly 21,7 mld. Kč a meziročně se zvýšily jen minimálně 
(o 0,5 %). 
 
Vlastní hospodaření SR ve sledovaném období upravené o operace ve státních finančních 
aktivech a o vlivy transferů mezi SR a rozpočtem EU, resp. rezervními fondy skončilo 
deficitem ve výši 51,1 mld. Kč, takže meziročně porovnatelný výsledek je o 44,3 mld. Kč 
horší (viz tabulka).  
 

SR 2006               Skutečnost
zákon  1 -10 / 2005  1 -10 / 2006  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -74,4 15,2 -12,7 -27,9 61,7
v tom: operace státních aktiv 0,0 0,9 0,2 -0,7 0,2
           vliv zdrojů EU -0,9 -0,8 1,5 2,3 2,4
           vliv rezervních fondů 0,0 21,9 36,7 14,8 36,7
           vlastní běžné hospodaření SR -73,5 -6,8 -51,1 -44,3 22,4
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti celkem - nová metodika MPSV (v %) říjen 2006  . 8.0
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči říjen 2006  . 7.4
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) III/06 7.1 7.1
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) III/06 1.3 0.9
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev III/06 1.0 0.3
             ostatní zaměstnaní III/06 2.7 4.0
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) III/06 . 5.2
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) září 2006 . 4.5
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) III/06 . 7.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) září 2006 . 6.9  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
  

V období od 10. SZ byly publikovány předběžné údaje VŠPS o zaměstnanosti  
a nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí, o míře registrované nezaměstnanosti MPSV v říjnu  
a o průměrné mzdě v průmyslu a stavebnictví v září a ve 3. čtvrtletí. Zatímco 
nezaměstnanost se vyvíjela v souladu s prognózou z 10. SZ, zaměstnanost rostla oproti 
prognóze pomalejším tempem (o 0,4 p.b.). Zpomalení růstu průměrné mzdy v průmyslu 
naznačuje riziko mírně nižšího růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve srovnání 
s prognózou z 10. SZ.   
 
V souladu s prognózou z 10. SZ došlo ve 3. čtvrtletí 2006 ke zpomalení meziročního růstu 
počtu zaměstnanců včetně členů produkčních družstev. Toto zpomalení (28,2 tis. osob) však 
bylo ve srovnání s predikcí o 0,7 p.b. výraznější. Stejně jako v předchozím čtvrtletí byl 
nejvyšší růst počtu zaměstnanců zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu (47,9 tis. osob). 
Na rozdíl od vývoje v předcházejících obdobích však došlo k poklesu počtu zaměstnanců ve 
službách (-24,4 tis. osob). Ve 3. čtvrtletí se zde snížil jejich počet o 1,1 %, zatímco ve 
2. čtvrtletí počet zaměstnanců meziročně rostl o 0,7 %. Od počátku roku 2006 dochází 
meziročnímu k poklesu počtu zaměstnanců ve stavebnictví, ve třetím čtvrtletí se jejich počet 
meziročně snížil o 6,5 %.  Meziroční růst počtu zahraničních pracovníků v ČR se v průběhu 
roku 2006 postupně zvolňoval a v posledních měsících se stabilizoval na cca 24 %. Vývoj 
celkové zaměstnanosti a zejména počtu zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2006 naznačuje, že 
pravděpodobně dojde k přehodnocení tempa růstu zaměstnanosti v celém horizontu prognózy 
směrem k nižším hodnotám. Zcela shodně s predikcí se naopak vyvíjela míra obecné 
nezaměstnanosti, která dosáhla 7,1 %.  
 
Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci října 8,0 %. Ze sezonně očištěných údajů 
je patrné, že se nadále zvyšují počty sankčně vyřazených z evidence úřadů práce. Zhruba od 
května trvající rychlejší pokles nově hlášených uchazečů se v posledních třech měsících 
zastavil. Z vývoje Beveridgeovy křivky je patrné, že se snižuje cyklická složka registrované 
nezaměstnanosti. Pro čtvrté čtvrtletí je průměrná míra registrované nezaměstnanosti podle 
stávající prognózy 8,1 %. Aktuální propočty v souladu s tím naznačují, že se průměrná míra 
nezaměstnanosti bude ve 4. čtvrtletí pohybovat mezi 8,0 – 8,1 %. 
 
Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu vzrostla ve 3. čtvrtletí o 5,2 % při nárůstu 
evidenčního počtu zaměstnanců o 1,3 %. Produktivita práce rostla rychleji než průměrná 
mzda, což se projevilo v poklesu jednotkových mzdových nákladů o 1,6 %. Růst mezd 
v průmyslu je dlouhodobě umírněný a nevyvolává inflační tlaky. Ve stavebnictví se ve 
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3. čtvrtletí 2006 zvýšila průměrná měsíční mzda o 7,8 %. Počet pracujících osob ve 
stavebnictví se meziročně snížil o 0,1 %, z toho manuálně pracujících osob bylo dokonce 
o 2,5 % méně. Produktivita práce rostla jen nepatrně pomaleji než průměrná mzda, což se 
projevilo v růstu nominálních jednotkových nákladů o 0,5 %.  
 
Mzdový vývoj v průmyslu a stavebnictví je dobrým koincidenčním indikátorem nárůstu mezd 
v celé podnikatelské sféře. V předchozích obdobích byl růst průměrné mzdy v tržních 
službách vyšší než v průmyslu a stavebnictví. Za této situace lze vlivem zpomalení růstu 
průměrné mzdy v průmyslu očekávat, že ve 3. čtvrtletí 2006 dojde k mírně nižšímu růstu 
průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve srovnání s predikcí (6,9 %). Mimořádný pokles 
počtu zaměstnanců ve službách ve 3. čtvrtletí 2006 však vnáší do růstu průměrné mzdy ve 
službách a tedy i v celé podnikatelské sféře větší míru nejistoty. 
 

Zaměstnanci včetně členů produkčních družstev v NH ve 2. a 3. čtvrtletí 
(meziroční změna v % pro celek a příspěvky v procentních bodech pro jednotlivé části) 
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Beveridgeova křivka (sezonně očištěné údaje), Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení 
uchazeči z evidence úřadů práce (v %)                                                          
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Poznámka: Sezonně očištěné počty osob v tisících 
 
 
 
2   Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období Skutečnost 
Průmyslová výroba září 2006 5,8 
Průmyslová výroba 3. čtvrtletí 2006 8,3 
Stavební výroba září 2006 4,1 
Stavební výroba 3. čtvrtletí 2006 7,4 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segm. září 2006 5,2 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segm. 3. čtvrtletí 2006 6,1 
Tržby v tržních službách 3. čtvrtletí 2006 4,1 
 

Nové údaje vztahující se k očekávanému růstu HDP a jeho složek signalizují v souladu 
s říjnovou prognózou zpomalení růstu HDP (prognóza předpokládá ve 3.Q meziroční 
růst o 5,8 %, což odpovídá mezikvartální dynamice 1,3 %). Tento předpoklad potvrzují 
krátkodobé metody na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů. Z hlediska 
struktury růstu ve 3.Q 2006 podporují dostupné údaje předpoklad o zhruba stabilním 
růstu spotřeby domácností. Zejména pokračuje silný růst tržeb v maloobchodu, určité 
riziko mírně nižšího růstu spotřeby domácností vnímáme z důvodu pravděpodobně 
nižšího růstu objemu mezd a platů v průběhu 3.Q. Dostupné indikátory investiční 
poptávky indikují vyšší růst investic ve srovnání s 2.Q. Měsíční údaje obchodní bilance, 
bilance služeb a cen zahraničního obchodu signalizují ve 3.Q ve srovnání s prognózou 
riziko hlubšího záporného salda čistého vývozu a zároveň nižší tempa růstu vývozu 
a dovozu. 
 
Ukazatele spotřeby domácností. Podle říjnové prognózy bude růst reálné spotřeby 
domácností ve 3.Q stagnovat na úrovni slabě pod 4 % (meziroční růst o 3,9 %, zatímco ve 2.Q 
se spotřeba domácností zvýšila o 3,8 %). Vývoj růstu tržeb signalizuje růst spotřeby 
domácností ve zhruba stejné dynamice jako ve 2.Q, kdy spotřeba domácností meziročně 
vzrostla o 3,8 %. Tezi o poměrně vysokém, avšak nezrychlujícím růstu spotřeby domácností 
ve 3.Q 2006 podporuje i vývoj indikátoru důvěry spotřebitelů. Ten se v posledních měsících – 
i přes určité výkyvy – udržoval na velmi vysokých úrovních. Rovněž je větší podíl 
respondentů, kteří očekávají zlepšení své finanční situace a zhoršení celkové ekonomické 
situace. Oproti září se snížil podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti. 
Riziko nižšího růstu spotřeby domácností ve srovnání s říjnovou prognózou však naznačuje 
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vývoj objemu mezd a platů (očekávaný nižší růst průměrné mzdy, nižší růst počtu 
zaměstnanců). 
 
Odhad salda čistého vývozu. Odhad čistého vývozu na 3.Q 2006 vychází z kompletních 
předběžných měsíčních údajů obchodní bilance, bilance služeb (obojí v běžných cenách) 
a cen zahraničního obchodu za třetí čtvrtletí. Propočet ukazuje ve srovnání s říjnovou predikcí 
čistého vývozu (-14,1 mld. Kč) na riziko vyššího deficitu záporného čistého vývozu  
(-20,2 mld. Kč). Současně indikuje ve srovnání s predikcí mírně nižší tempo růstu celkového 
vývozu (o 2,2 procentního bodu) i celkového dovozu (o 1,1 procentního bodu). 
 
Investice. Z hlediska členění dovozů podle užití ve 3.Q zrychlil meziroční růst dovozu 
komodit pro investiční účely (v běžných cenách) na 14,8 % (10,4 % ve 2.Q). To může 
signalizovat rychlejší růst investic ve srovnání s 2.Q, což je v souladu s prognózou . Rychlejší 
růst investic ve 3.Q očekáváme i na základě vyššího růstu objemu stavební výroby (viz níže). 
 
Objem průmyslové produkce se v září zvýšil o 5,8 %, v celém 3.Q 2006 se meziročně zvýšil 
o 8,3 % (ve 2.Q byl zaznamenán růst 8,9 %). K růstu nejvíce přispěla výroba dopravních 
prostředků a zařízení, výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení a výroba základních 
kovů, hutních a kovodělných výrobků. Meziročně se zvýšil objem produkce pro dlouhodobou 
spotřebu (o 17,7 %), pro investice (o 14,3 %), pro mezispotřebu (o 7,9 %) a pro výrobu 
energií (o 5,1 %), naopak meziročně poklesl objem produkce pro krátkodobou spotřebu  
(o 2,8 %). Objem nových zakázek v průmyslových podnicích v září meziročně vzrostl  
o 8,9 %. V jejich rámci objem zakázek ze zahraničí vzrostl o 6,3 %, objem tuzemských 
zakázek vzrostl zhruba o 12,0 %. V samotném 3. čtvrtletí 2006 byly uzavřeny nové zakázky 
ve výši 394,2 mld. Kč (meziroční nárůst o 14,4 %). 
 
Celková stavební výroba v září 2006 meziročně vzrostla o 4,1 %. Za 3.Q 2006 dosáhl 
meziroční růst stavební výroby 7,4 % (6,5 % ve 2.Q) při prakticky shodném růstu 
produktivity. Ve 3.Q poklesl počet stavebních povolení meziročně o 5,7 %. Orientační  
náklady nově povolených staveb dosáhly 100,3 mld. Kč (9,6 % meziročně). 
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v září meziročně reálně vzrostly 
o 5,2 %. Za 3.Q tržby meziročně vzrostly o 6,1 %, růst mírně zpomalil ve srovnání  
s 1. a 2. čtvrtletím, udržel se však nadále výrazně výše než v roce 2005 (4,0 %). Meziroční 
dynamika tržeb v odvětvích tržních služeb (po očištění o vliv růstu cen) ve 3.Q 2006 
dosáhla 4,1 % (stejně jako ve 2. čtvrtletí, v 1. čtvrtletí 4,7 %). Nejvýznamnější podíl na růstu 
tržních služeb měl přitom maloobchod včetně motoristického segmentu. Samotný růst byl 
v jednotlivých odvětvích tržních služeb diferencovaný, růst tržeb z činností ve výpočetní 
technice dosáhl 10,8 %, tržeb v maloobchodě včetně motoristického segmentu 6,1 %, tržby 
v dopravě vzrostly o 5,6 % a ve spojích 3,3 %. Po delší době meziročně vzrostly rovněž tržby 
v ubytování a stravování (o 1,7 %). Poklesly tržby v ostatních podnikatelských činnostech 
a ve službách osobního charakteru. 
 
Indikátor důvěry v podnikatelské sféře, zjišťovaný ČSÚ (hodnocení celkové poptávky, 
zásoby hotových výrobků a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se v říjnu proti září zvýšil (ze 
105,6 bodu na 106,2 bodu), čímž vyrovnal srpnové dvouleté maximum (průměr roku 2005 = 
100 bodů). 
 
Na základě nově dostupných údajů byly aktualizovány výsledky metod krátkodobé 
prognózy HDP na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů. Průměr odhadu 
meziročního růstu HDP ve 3.Q 2006 na bázi těchto metod po zahrnutí nových údajů činí 
5,9 % (stejně jako odhad v říjnu), zatímco říjnová prognóza předpokládá růst HDP o 5,8 %. 
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3  Vývoj platební bilance 
 
Podle předběžných údajů skončil běžný účet platební bilance v září deficitem ve výši 
13,9 mld. Kč, přičemž byl i nadále ovlivněn v rozhodující míře zisky nerezidentů z přímých 
zahraničních investic. Kromě deficitu bilance výnosů (21,2 mld. Kč) přispěl k celkovému 
výsledku také deficit běžných převodů (2,2 mld. Kč). Zářijový deficit běžného účtu byl 
zmírňován přebytkem obchodní bilance (7,5 mld. Kč) a bilance služeb (1,9 mld. Kč). 
V případě obchodní bilance se měsíční bilance meziročně zlepšila.  
 
Finanční účet dosáhl v září přebytku ve výši 19,2 mld. Kč, který byl v rozhodující míře 
tvořen kladným saldem přímých investic (13,2 mld. Kč). Významněji se na přílivu kapitálu 
podílely i portfoliové investice (3,7 mld. Kč).  
 
Za leden až září 2006 dosáhl celkový deficit běžného účtu platební bilance předběžně 
hodnoty 99,5 mld. Kč (4,2 % HDP). Meziročně se jedná o zvýšení deficitu o 58,5 mld. Kč, 
zejména vlivem prohloubení deficitu bilance výnosů a běžných převodů. Oproti prognóze na 
rok 2006 (-125 mld. Kč) může být skutečný deficit běžného účtu vlivem aktuálního vývoje 
mírně vyšší (cca o 10 mld. Kč).  
 
Běžný účet (v mld. Kč)                                           Finanční účet (v mld. Kč) 
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Kumulovaný přebytek obchodní bilance činil za 9 měsíců 41,4 mld. Kč (prognóza na rok 
2006 předpokládá 45 mld. Kč). Meziročně se jedná o zlepšení obchodní bilance o 4 mld. Kč. 
Na tvorbě přebytku se nadále v rozhodující míře podílely stroje a dopravní zařízení (zejména 
automobilový a elektrotechnický průmysl), z teritoriálního hlediska pak vývoz do zemí EU. 
V posledním čtvrtletí se na vývoji obchodní bilance projeví kromě standardní sezonnosti též 
utlumení meziročního nárůstu cen energetických surovin. Tento příznivý vliv bude ze značné 
části kompenzován vyšší srovnávací základnou ve vývozu automobilového průmyslu (od října 
2005 plný náběh automobilky v Kolíně).  
 
Bilance služeb dosáhla ve sledovaném období přebytku ve výši 8,2 mld. Kč (prognóza na rok 
2006 činí 10 mld. Kč). Meziroční zhoršení bilance služeb téměř o 9 mld. Kč je dáno 
v rozhodující míře meziročním poklesem vývozu služeb mezi podniky v rámci přímých 
investic (silný růst vývozu těchto služeb v roce 2005 byl zřejmě pouze jednorázový). 
Dosavadní vývoj nominální bilance výkonů (obchodní bilance + bilance služeb) nesignalizuje 
významnější odchylku od prognózy. 
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12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance Faktory mzr. změny celkového salda za leden až září 2006
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Bilance výnosů skončila za leden až září deficitem ve výši 141,6 mld. Kč (na rok 2006 
prognóza 175 mld. Kč). Meziroční zhoršení bilance činí 27,9 mld. Kč a bylo způsobeno 
především růstem zisku nerezidentů z přímých zahraničních investic (o 42 mld. Kč, z cca 
65 % se jedná o reinvestovaný zisk a zbytek tvoří růst dividend). Dosavadní vývoj bilance 
výnosů a říjnová dividenda Telecomu signalizují možnost mírného překročení 
prognózovaného záporného salda bilance výnosů (zčásti vlivem vyšších reinvestovaných 
zisků, které zároveň zlepšují přímé investice).  
 
Bilance běžných transferů dosáhla deficitu 7,4 mld. Kč (prognóza na celorok předpokládá 
deficit ve výši 5 mld. Kč). Meziročně se jedná o zhoršení v rozsahu 20,7 mld. Kč. 
K výraznému meziročnímu zhoršení běžných transferů přispívá významně vliv jednorázové 
náhrady škody Slovenskou republikou ve prospěch ČSOB uhrazené v roce 2005 ve výši 
12,6 mld. Kč. V menší míře se na něm podílí i meziroční snížení přímých kompenzací 
z rozpočtu EU v rozsahu cca 3 mld. Kč. U běžných transferů resp. na kapitálovém účtu 
dochází k méně příznivému vývoji oproti prognóze zejména vlivem velmi nízkého čerpání 
zdrojů z fondů EU. Prognóza předpokládala čisté čerpání zdrojů ve výši 3 mld. Kč, za deset 
měsíců letošního roku je však ČR čistým plátcem ve výši 0,6 mld. Kč. Vývoj se tak, oproti 
očekávání, stále neliší od loňského roku, kdy byla ČR čistým přispěvatelem EU a jejím 
institucím ve výši 1 mld. Kč.  
 
Saldo přímých investic dosáhlo ve sledovaném období přebytek ve výši 80,9 mld. Kč 
(celoroční prognóza 93 mld. Kč). Meziročně se jedná o výrazný pokles čistého přílivu téměř 
o 130 mld. Kč. Příčinou je růst zájmu rezidentů o investice v zahraničí (zejména ČEZu), 
snížení základního kapitálu firmy se zahraničním kapitálem a absence významnějších prodejů 
majetku nerezidentům v letošním roce v porovnání s rokem 2005 (Telecom, Nova, Unipetrol, 
Vítkovice). Příliv kapitálu ze zahraničí očištěný o významné prodeje majetku zhruba stagnuje, 
zatímco objem reinvestovaných zisků nerezidentů roste. Lze očekávat, že vykázaný čistý 
příliv přímých investic v letošním roce bude vyšší oproti prognóze (mírně vyšší reinvestované 
zisky, nově realizované akvizice nerezidentů do soukromého sektoru a možné zpoždění či 
zrušení poměrně významné tuzemské akvizice v energetickém sektoru v Gruzii).   
 
V oblasti portfoliových investic byl vykázán kumulovaný deficit ve výši 51,9 mld. Kč 
(celoroční prognóza předpokládá deficit 70 mld. Kč). Meziročně se jedná o snížení deficitu 
o 1,6 mld. Kč (a to i přes růst záporného úrokového diferenciálu). Na straně aktiv dosáhl čistý 
odliv kapitálu 59,9 mld. Kč (prognóza 90 mld. Kč), na straně pasiv činil dosavadní čistý příliv 
7,9 mld. Kč (prognóza 20 mld. Kč). Zatímco na straně aktiv nebude pravděpodobně prognóza 
naplněna, dosavadní vývoj na straně pasiv hodnotíme jako soulad s prognózou (v říjnových 
údajích by měl být obsažen příliv kapitálu spojený s emisí obligací ČEZu). Celkově by tak 
čistý odliv portfoliových investic mohl být mírně nižší než prognózovaný. 
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Čisté čerpání zdrojů ze zahraničí vládním sektorem dosáhlo od počátku roku 2006 hodnoty 
11,4 mld. Kč (prognóza pro rok 2006 činí 20 mld. Kč). Meziročně se jedná o pokles  
o 17,1 mld. Kč. Příčinou je jednak dokončování deblokace aktiv v Rusku a jednak nižší 
čerpání úvěrů v zahraničí spojené zřejmě s volbami a následujícím povolebním vývojem. 
Skutečné čisté čerpání úvěrů v letošním roce tak může být spíše nižší, než předpokládala 
prognóza. 
 
Čisté čerpání úvěrů podnikatelským sektorem dosáhlo 15,8 mld. Kč (prognóza pro rok 2006 
činí 30 mld. Kč). Meziročně se jedná o pokles o 3,2 mld. Kč. V závěru roku dojde 
k významnému čerpání úvěru ze strany OKD cca 20 mld. Kč, zároveň však zřejmě dojde 
ke splacení stávajících zahraničních úvěrů ČEZu (nahrazení již zmíněnou obligací).  
 
Bankovní sektor získal zdroje od nerezidentů ve výši 29,2 mld. Kč (ještě v pololetí činil 
odliv kapitálu 1,3 mld. Kč). Ve stejném období minulého roku činil čistý odliv kapitálu 
prostřednictvím bankovního sektoru 79,5 mld. Kč a navíc část přebytků eliminovala ČNB 
svými operacemi (89,6 mld. Kč). 
     
 
 
4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
4.1 Spotřebitelské ceny 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 10.SZ skutečnost predikce 10.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen -0,3 -0,5 1,6 1,3
Regulované ceny   říjen 2006 -0,8 -0,9 5,0 4,9
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,00 0,00 0,21 0,21
Čistá inflace -0,1 -0,4 0,4 0,1
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,0 -0,5 0,9 0,4
Korigovaná inflace bez PH 0,2 0,0 0,8 0,6
Ceny pohonných hmot - čisté -6,0 -5,5 -11,3 -10,8  
 
Meziroční růst spotřebitelských cen za říjen (1,3 %) byl pod stávající prognózou 
(1,6 %). Na odchylku prognózy od skutečnosti měly vliv ceny potravin a korigovaná 
inflace bez pohonných hmot, a to přibližně rovným dílem. Vývoj regulovaných cen, 
pohonných hmot i dopadů daní byl naproti tomu v souladu s aktuální prognózou. 
Primární dopady změn daní byly v říjnu nulové. Od 1. dubna 2006 sice byla zvýšena 
spotřební daň u cigaret, avšak to se zatím ani v říjnové v inflaci neprojevilo (ceny 
jednotlivých značek cigaret obsažených ve spotřebním koši se zatím nezměnily).  
 
Z hlediska budoucího vývoje inflace dojde s vysokou pravděpodobností k nižšímu 
zvýšení daní z cigaret v roce 2007, než je uvažováno ve stávající prognóze. Skutečný 
přímý dopad daní do spotřebitelských cen by tak měl být zhruba o třetinu nižší. 
Současně se ale dá předpokládat, že růst daní z cigaret bude v průběhu roku 2008 vyšší 
z důvodu nutnosti dosáhnout minimální úrovně daní v EU. Výhled vývoje regulovaných 
cen se takřka nemění, dílčí obousměrné pohyby oproti platné prognóze jsou způsobeny 
především jiným výhledem cen zemního plynu pro domácnosti. Z nových informací 
plynou v souhrnu protiinflační rizika stávající predikce u cen potravin, korigované 
inflace bez PH i cen pohonných hmot. Celkově tedy převládají protiinflační rizika 
u predikce celkové inflace. 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Meziroční změny dalších segmentů inflace v % a dopad změn nepřímých daní v p.b.  
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POZN.:  Stálé váhy ve spotřebním koši: ceny pohonných hmot 3,05 %, regulované ceny energií 8,48 %, 

regulované ceny bez energií 8,73 %.  
 
 

Rizika (změny) predikce z 10. SZ 2006 
 

U regulovaných cen se predikce v říjnu naplnila (meziměsíční pokles regulovaných cen 
v říjnu byl způsoben především očekávaným poklesem cen zemního plynu pro domácnosti 
o 5,5 %). Aktuální informace by vedly jen k malým změnám predikce. K dispozici jsou 
přesnější informace o prosincovém zvýšení cen u některých položek ze skupiny jízdného na 
železnici. Růst cen jízdného na železnici bude v souhrnu pravděpodobně o něco vyšší,  avšak 
dopad této změny proti stávající prognóze zanedbatelný. Další novou zprávou je předběžná 
informace ERÚ o snížení cen zemního plynu od ledna o cca 3 % (v souladu s vývojem 
světových cen) a jeho opětovné zvýšení od dubna o cca stejnou hodnotu. Tyto pohyby mají 
dopad do inflace cca -0,1 resp. 0,1 p.b. 
  
V oblasti dopadů změn nepřímých daní by nyní došlo v predikci k více změnám. 
V cenovém věstníku MF již vyšla většina nových cen cigaret po zvýšení spotřebních daní od 
1. 4. 2006. Nové ceny se celkově jen minimálně liší od  předpokladů stávající prognózy. 
Změna by se výrazněji týkala pouze časového posunu – zvýšené ceny cigaret jsou v aktuální 
prognóze očekávány od listopadu 2006, nyní předpokládáme, že tomu bude až od ledna 2007. 
 
Další zvýšení spotřebních daní u cigaret pro rok 2007 bylo Poslaneckou sněmovnou odsunuto  
z 1. ledna na 1. března  a  bylo současně rozhodnuto o nižším zvýšení těchto daní. Dopady do 
inflace z toho plynoucí budou ve srovnání s původním návrhem zákona o více jak třetinu 
nižší. Zákon ještě není definitivně schválen (Senát, prezident). Současně nová podoba zákona 
obsahuje omezení týkající se předzásobení cigaretami v předešlých cenách. Podle našeho 
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odhadu by tak mělo být zpoždění dopadů do inflace od platnosti zákona cca 2 měsíce, tj. 
cenový dopad by měl nastat od května, a to znamená, se nemění predikce načasování dopadů 
tohoto kroku oproti stávající prognóze.  
 
Nižší růst daní u cigaret v roce 2007 implikuje jejich vyšší zvýšení od 1. ledna 2008, kdy ČR 
plyne povinnost dorovnat sazby na minimální stanovenou úroveň v EU. K tomuto kroku 
zatím neexistuje návrh zákona, nicméně nepřímo z toho vyplývá celkový dopad do inflace cca 
0,6 p.b. (v 10. SZ to bylo pouze 0,15 p.b.). Kvůli zákonnému omezení předzásobení 
předpokládáme i kratší časové zpoždění dopadů vyšších daní do inflace oproti 10. SZ. 
Určitým rizikem prognózy zůstávají nejistoty spojené se zavedením nového spotřebního koše 
v příštím roce, které se dotkne i počtu reprezentantů u cen cigaret. 
 
Predikce cen pohonných hmot se v říjnu naplnila, avšak z nových údajů vyplývá, že ceny 
benzínů ARA na světových trzích jsou oproti předpokladům 10. SZ nižší. Zároveň je aktuálně 
apreciovanější i kurz Kč. Z toho plynou protiinflační rizika predikce vývoje cen PH z 10. SZ. 
To potvrzují i týdenní šetření cen pohonných hmot, které ukazují na meziměsíční pokles cen 
PH v listopadu o více jak  2 %, přičemž  predikce z 10. SZ je -0,1 %.  
 
Vývoj cen potravin byl v říjnu pod prognózou. Mzm. pokles cen potravin v říjnu je (sezonně) 
neobvyklý. Krom položek ovoce a zeleniny se též týkal skupiny pekárenských výrobků. 
Protiinflačně rovněž působí zpomalení meziročního růstu cen zemědělských výrobců v říjnu, 
zatímco aktuální prognóza předpokládá v nejbližších měsících jeho zrychlování. Naopak 
týdenní šetření na listopad ukazují na možný mírně vyšší růst cen potravin, než je ve stávající 
predikci, a nelze tedy vyloučit, že současná odchylka bude alespoň částečně kompenzována. 
Celková bilance rizik budoucího vývoje u cen potravin přesto v souhrnu vyznívá 
protiinflačně. 
 
Korigovaná inflace bez PH byla v říjnu o 0,2 p.b. nižší než stávající predikce. Při 
podrobnějším pohledu do struktury došlo k neočekávanému vývoji zejména u cen rekreací, 
který je obtížné hodnotit s ohledem na možný atypický vývoj sezonnosti v letošním roce. 
Protiinflačním směrem jde však i vývoj některých dalších indikátorů budoucí inflace, zejména 
pak vývoje kurzu koruny v posledních týdnech. 
 

Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2  Ostatní cenové okruhy 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/ 

predikce 
Skutečnost 
za 3. čtvrtletí 2006 

Skutečnost 
 

Ceny průmyslových výrobců 10/2006 3,1 1) 2,3 1,9 
Ceny zemědělských výrobců 10/2006 7,1 1) 2,7 1,9 
Dovozní ceny  9/2006 -0,42) 0,5 0,4  

1) Predikce průměrné hodnoty za 4. čtvrtletí z 10. SZ 2006. 
2)     Predikce průměrné hodnoty za 3. čtvrtletí z 10. SZ 2006. 

 
 
Hladina dovozních cen za třetí čtvrtletí byla vyšší oproti prognóze z 10. SZ. Částečně byl 
tento rozdíl zapříčiněn vývojem cen neenergetických surovin a polotovarů z kovů. Tyto 
suroviny však nemají na rozdíl od vývoje cen ropy bezprostřední dopad na vývoj 
spotřebitelských cen. Meziroční růst cen průmyslových a zejména pak zemědělských 
výrobců v říjnu byl nižší oproti aktuální prognóze.  
 
Dovozní ceny v září se meziročně zvýšily o 0,4 % (v srpnu o 0,6 %) a byly nejvíce ovlivněny 
růstem cen polotovarů o 7,0 % (hlavně neželezných kovů). Nejvýrazněji se naopak snížily 
ceny ostatních surovin o 5,5 % (především rud kovů a šrotu). Ceny strojů a dopravních 
prostředků se snížily o 1,7 % (zejména zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci 
zvuku). V souladu s vývojem na světových trzích poprvé od března r. 2004 meziročně klesly 
ceny nerostných paliv – o 0,1 % (hlavně uhlí, ale i ropy a ropných výrobků). 
 
Ve třetím čtvrtletí 2006 se dovozní ceny meziročně mírně zvýšily o 0,5 %, predikce  
z 10. situační zprávy přitom předpokládala jejich mírný pokles (o 0,4 %). Vyšší růst 
dovozních cen byl vykázán především ve skupině dovozních cen bez energií a potravin  
(-0,5 % za 3.Q oproti prognózovaným -2,2 %), tento rozdíl je způsoben zejména skupinou 
surovin a polotovarů. Mírně vyšší byly i dovážené ceny potravin, naopak mírně nižší byl růst 
cen dovážených energií. 
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. %) 
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Ceny průmyslových výrobců byly meziročně v říjnu vyšší o 1,9 % (v září o 2,4 %). Na 
zpomalení růstu cen působil hlavně pokles cen v odvětví koksu a rafinérských ropných 
výrobků, který se v říjnu prohloubil na 8,6 % (ze 3,1 % v září). Ceny v odvětví elektřiny, 
plynu a vody byly v říjnu vyšší o 6,6 % (v září o 7,9 %), základních kovů, hutních 
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a kovodělných výrobků o 4,2 % (v září o 3,9 %), chemických výrobků a vláken  
o 6,1 % (v září o 6,8 %). Ceny v odvětví potravinářských výrobků již podruhé za sebou 
meziročně vzrostly (o 0,5 %, v září to bylo o 0,1 %). Zvýšily se především ceny nápojů, 
pekárenských výrobků, mlýnských výrobků, olejů a tuků. Při hodnocení podle hlavních 
průmyslových seskupení se nejvíce zvýšily ceny meziproduktů o 3,8 % a energií o 1,6 %. 
 
Růst cen průmyslových výrobců v říjnu byl ve srovnání s aktuální prognózou ČNB na 
3. čtvrtletí nižší (o cca 1,1 p.b. proti čtvrtletnímu průměru), na čemž se podílely v největší 
míře nižší ceny v odvětví rafinérského zpracování ropy a rovněž růst cen kovů zrychloval 
pomaleji oproti očekáváním. 
 
Ceny průmyslových výrobců (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. mzr. v %) 
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V meziročním srovnání byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 1,9 % (v září o 4,2 %). 
Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 9,5 % v důsledku výrazně vyšších cen brambor  
o 81,9 %. Dále byly vyšší ceny zeleniny o 15,8 %, obilovin o 17,8 % a olejnin o 14,8 %. Ceny 
živočišných výrobků klesly o 1,7 %, přičemž meziroční pokles cen v této skupině se stále 
týkal většiny komodit. 
 
Meziroční růst cen zemědělských výrobců v říjnu je významně nižší než platná prognóza 
ČNB z 10. SZ, a to zejména z důvodu pomalejšího růstu cen produktů rostlinné výroby. Ceny 
zemědělských výrobců tedy prozatím signalizují protiinflační rizika aktuální prognózy cen 
potravin. 
 
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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5  Peníze a úvěry 
 
Peníze 
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 se v září 2006 mírně zpomalil o 0,2 p.b. na 9,1 %. 
Jeho roční míra růstu, upravená o kurzové a ostatní netransakční vlivy, poklesla o 0,3 p.b.             
na 9,6 %. V celém 3.Q 2006 se růst peněžního agregátu M2 oproti 1.Q 2006 a 2.Q 2006 mírně 
zrychlil.  
 
Peněžní agregáty                                        Struktura peněžních agregátů 
(mzr. v %)                                                  (průměry za čtvrtletí a stavy ke konci 
                                                                     měsíce, mzr. v %)                                                                            

IV/05 I/06  II/06 III/06  8/06  9/06

Podíl 
na M2 v 
% 9/06

M1 11,1 13,4 14,6 16,5 16,0 16,3 56,4

   Oběživo 10,3 10,0 10,4 11,4 11,7 12,2 13,7

   Jednodenní vklady 11,4 14,5 16,1 18,2 17,4 17,7 42,7

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

   Vklady s dohod. splatností -1,2 -0,2 -3,2 -4,9 -3,7 -4,1 31,6

   Vklady s výpovědní lhůtou 11,5 12,7 15,1 19,3 20,3 20,4 11,5

   Repo operace 11,6 123,0 66,5 5,4 -4,8 -18,4 0,5

M2 6,6 8,8 8,4 9,0 9,3 9,1 100,00
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Na růstu peněžního agregátu M2 měl v září významný podíl nadále peněžní agregát M1. 
Jeho meziroční dynamika se zrychlila o 0,3 p.b. na 16,3 %. V rámci peněžního agregátu M1 
se zvýšil růst oběživa i jednodenních vkladů. Dynamika kvazi-peněz se v září snížila 
o 0,5 p.b. na 1,1 %. Ve struktuře kvazi-peněz nadále klesaly vklady s dohodnutou splatností, 
růst vkladů s výpovědní lhůtou zhruba přetrvával na úrovni předchozího měsíce. Podíl M1 na 
M2 v září poklesl oproti minulému měsíci o 0,4 p.b. na 56,4 %. Nadále však dosahoval 
poměrně vysoké úrovně a indikoval působení stále ještě relativně nízké hladiny úrokových 
sazeb, implikující nízké náklady příležitosti z držby peněz.  
 
V rámci sektorové struktury vkladů peněžního agregátu M2 se v září zpomalil růst vkladů 
nefinančních podniků o 2,7 p.b. na 11,8 %, a to u všech vkladových produktů. Dynamika 
vkladů domácností se naopak urychlila o 0,8 p.b. na 8,7 %. Vklady domácností mají od 
počátku letošního roku významný podíl na vyšším růstu M2. Z hlediska měnové struktury 
měly nadále rozhodující váhu korunové vklady. Podíl vkladů v cizí měně na celkových 
vkladech se v září snížil na 9,6 % (z toho na podniky připadalo 5,7 p.b., na domácnosti 
3,6 p.b. a na finanční neměnové instituce 0,2 p.b.). Meziroční přírůstek cizoměnových vkladů 
podniků, který se na počátku letošního roku zřejmě mimo jiné vlivem pozitivního vývoje  
zahraničního obchodu zvyšoval až na úroveň 34,1 % v květnu, se následně naopak začal 
snižovat (v září na 7,4 %). Toto snižování může souviset rovněž se signály, že exportující 
podniky provádějí konverzi eur do korun v závislosti na aktuálním vývoji kurzu a očekávání 
jeho budoucího posilování.  
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Z hlediska protipoložek byl hlavním 
zdrojem růstu M2 vývoj úvěrů podnikům 
a domácnostem (21,2 %, což je stejně jako 
v srpnu). Růst M2 podporovala také roční 
míra růstu čistého úvěru vládě, která se dále 
urychlila o 7,2 p.b. na 23,2 %. Pokračoval 
zejména meziroční pokles vkladů vlády 
u MFI. V opačném směru na M2 působil 
pokles čistých zahraničních aktiv (-0,4 %).  
 
 
Úvěry 
 
Meziroční růst úvěrů podnikům 
a domácnostem dosáhl v září, stejně jako 
v minulém měsíci, úrovně 20,3 %. Na růstu 
úvěrů se více než polovinou nadále podílely 
úvěry domácnostem. Rozhodující váhu 
měly korunové úvěry, úvěry v cizí měně 
byly nadále (mj. vlivem záporného diferenciálu korunových a eurových úrokových sazeb) 
relativně nízké. Podíl úvěrů v cizí měně na celkových úvěrech nepatrně vzrostl na 10,0 % 
(z toho na nefinanční podniky připadalo 8,9 p.b., na domácnosti 0,1 p.b. a na finanční 
neměnové instituce 1,0 p.b.).   
 
Meziroční růst úvěrů nefinančním 
podnikům se v září zvýšil o 0,6 p.b. na  
16,4 %. Nejrychleji nadále rostly 
dlouhodobé úvěry (zvýšení růstu o 0,9 p.b. 
na 24,2 %), což je v souladu 
s předpokládaným vyšším růstem fixních 
investic v letošním roce. Růst krátkodobých 
úvěrů se zvýšil o 3,6 p.b. na 13,1 % 
a střednědobých úvěrů poklesl o 4,5 p.b. na 
11,2 %. Podíl úvěrů se splatností nad jeden 
rok dosáhl 60,5 % (z toho 36,4 % se 
splatností nad pět let). Rozhodující část 
nových úvěrů podnikům (97,9 %) má 
pohyblivou či krátkodobou fixní úrokovou 
sazbu. Z hlediska odvětvové struktury se na 
růstu úvěrů podnikům v září i v celém 
dosavadním průběhu letošního roku podílely především úvěry do odvětví pronájmu strojů 
a zařízení,  do odvětví zpracovatelského průmyslu a do odvětví výstavby a stavebnictví. 
Příspěvek úvěrů do odvětví obchodu, prodeje, údržby a oprav k růstu celkových úvěrů byl 
rovněž významný, i když se od počátku letošního roku snižoval. Vysoký růst úvěrů podnikům 
souvisel s pozitivním vývojem ekonomické aktivity a s nízkou úrovní úrokových sazeb. Čistý 
roční tok zahraničních úvěrů poskytnutých domácím podnikům v září stagnoval a nadále 
dosahoval necelé jedné třetiny ročního toku domácích úvěrů. 
 

Úvěry nefinančním podnikům 
a domácnostem (mzr. v %)
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Meziroční růst úvěrů domácnostem v září  
přetrvával na úrovni 32,1 %. Pokračovalo 
mírné zpomalování růstu spotřebitelských 
úvěrů (o 0,3 p.b. na 26,8 %) i úvěrů na 
bydlení (o 0,2 p.b. na 33,5 %) a naopak se 
zvýšila dynamika  ostatních úvěrů (o 2,1 p.b. 
na 34 %). Ve struktuře úvěrů na bydlení dále 
zpomalil růst úvěrů ze stavebního spoření  
(o 0,6 p.b. na 12,7 %). Dynamika 
hypotečních úvěrů zůstala na vysoké úrovni 
50,4 %. Byla ovlivňována příznivou úrovní 
úrokových sazeb, nabídkou úvěrů od MFI 
a očekávaným zvýšením sazby DPH na 
stavební práce od roku 2008. Struktura 
zadlužení domácností podle splatností 
a fixací úrokových sazeb se v září oproti 
předchozím měsícům výrazně nezměnila.   
 
Celková úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem, vstupující 
do makroekonomické prognózy, v září přetrvávala na úrovni 5,8 %. Vliv vyšších sazeb 
u úvěrů nefinančním podnikům byl kompenzován snížením podílu nových úvěrů 
domácnostem a nepatrně nižší průměrnou sazbou u těchto úvěrů. Výše 5,8 % dosáhla celková 
úroková sazba z nových úvěrů i v průměru za celé 3.Q 2006, což bylo v souladu 
s počátečními předpoklady říjnové prognózy. Spread mezi touto sazbou a úrokovou sazbou  
1R PRIBOR v 3.Q činil 3 p.b. a od poloviny loňského roku se postupně mírně snižoval. 
Zvýšení základních úrokových sazeb ČNB se v září projevilo do klientských úrokových sazeb 
zatím pouze částečně. Krátkodobé úrokové sazby se zvýšily u nových úvěrů nefinančním 
podnikům, u nových úvěrů na bydlení se nezměnily a u nových spotřebitelských úvěrů nadále 
klesaly. Vývoj dlouhodobých úrokových sazeb byl v září rozdílný u jednotlivých úvěrových 
produktů. U nových úvěrů na bydlení se nepatrně zvýšily dlouhodobé úrokové sazby s fixací 
od jednoho roku do pěti let, zatímco ostatní sazby z nových úvěrů na bydlení zatím 
stagnovaly. Dlouhodobé úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům převážně 
rostly. Vývoj krátkodobých a dlouhodobých klientských úrokových sazeb z nových úvěrů 
dokládají následující grafy. 
 
Krátkodobé úrokové sazby z úvěrů MFI        Dlouhodobé úrokové sazby z úvěrů MFI        
(v %, nové obchody)                                          (v %, nové obchody) 
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Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem se v září nepatrně snížila o 0,1 p.b. na 10,8 %  
(z toho sazba z kontokorentních úvěrů činila 15,9 %, ze spotřebitelských úvěrů 12,4 % 
a z úvěrů na bydlení 4,5 %). Úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem byly v ČR nadále 
převážně vyšší oproti eurozóně, kde tyto sazby činí u kontokorentních úvěrů 10,1 %,              
u spotřebitelských úvěrů 6 – 8 % a u úvěrů na bydlení 4,3 – 4,6 % v závislosti na fixaci sazby. 
Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům v ČR se v září zvýšila o 0,2 p.b. na  
4,3 % (z toho sazba z kontokorentních úvěrů činila 4,8 %, z úvěrů do 30 mil. Kč 4,5 % a nad 
30 mil. Kč 3,5 %). Obdobné sazby v eurozóně se v září rovněž zvyšovaly a byly nadále vyšší 
než v ČR (sazba u kontokorentních úvěrů dosáhla 5,7 %, u úvěrů do 1 mil. EUR 4,5 – 5 % 
a u úvěrů nad 1 mil. EUR 4,0 – 4,5 % v závislosti na fixaci sazby). 
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 
1  Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby během října zhruba stagnovaly, od počátku listopadu začaly mírně klesat  
(v rozsahu 0,1 až 0,2 p.b.). Příčinou bylo posílení kurzu Kč a zveřejněné údaje o říjnové 
inflaci (nižší v porovnání s očekáváním). K poklesu úrokových sazeb přispělo  
i vyjádření viceguvernéra M. Singera pro Reuters (9.11.), že vzhledem k posílení koruny 
může ČNB zvednout úrokové sazby později, než naznačuje její inflační prognóza. Prakticky 
všichni účastníci trhu posunuli svá očekávání zvýšení úrokových sazeb až do roku 2007. 
Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR se již od 1.Q 2007 odchyluje směrem dolů od trajektorie 
sazeb konzistentní s aktuální prognózou, přičemž s prodlužujícím se horizontem odchylka 
narůstá.  
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon: průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za 4.Q 2006 (do 22.11.) činil +0,4 p.b. Aktuální prognóza předpokládá spread 
+0,2 p.b. Hodnota 3M PRIBORu se v dosavadním průběhu 4.Q 2006 pohybovala zhruba na 
úrovni předpokládané základním scénářem prognózy, 1R PRIBOR byl v průměru výše.  
 
V dalších primárních aukcích státních dluhopisů se splatností 3R, 5R a 15R (1.11., 8.11.  
a 15.11.) byly prodány dluhopisy za 4,3, resp. 5,9, resp. 6,3 mld. Kč. Průměrné výnosy 
dosáhly 3,33 %, resp. 3,52 %, resp. 4,07 %. Obchodníci hodnotili výsledky pozitivně, 
zejména z hlediska poptávaného objemu. V případě prvních dvou dluhopisů byl zaznamenán 
zhruba trojnásobný převis poptávky (investoři v období rostoucích úrokových sazeb preferují 
dluhopisy s kratší durací). MF dodatečně zařadilo do emisního kalendáře SD na 4.Q 2006 dvě 
emise v objemu 15 mld. Kč. Důvodem je zvýšení výpůjčních potřeb státu, především vlivem 
předčasného splacení státní záruky ve prospěch ČNB. Jednou z emisí bude historicky první 
dluhopis se splatností 30 let. Tento krok byl pro trh překvapením, obchodníci předpokládali 
spíše vydání dluhopisu na zahraničních trzích.  
 
Klientské úrokové sazby v září v souhrnu zhruba stagnovaly. Průměrná sazba z nově 
poskytnutých úvěrů činila 5,8 %, sazba z termínovaných vkladů 1,9 %. Klientské úrokové 
sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 3,0 %, z pohledu ex 
ante 2,5 % (viz příloha č. 3). 
 
Průměrná hodnota úrokového 
diferenciálu (1R PRIBOR – 1R 
Euribor) v dosavadním průběhu  
4.Q 2006 dosahuje -0,7 p.b., 
přičemž  prognóza předpokládá 
spread -1,0 p.b. Odchylka 
diferenciálu od prognózy jde plně 
na vrub odchylky od prognózy 
u sazby 1R PRIBOR. Aktuální 
hodnoty obou sazeb (k 22.11.) se 
pohybují na mírně vyšší úrovni 
v porovnání s prognózou. 
 
 
 

Vývoj 1R PRIBORu a 1R Euriboru 
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2  Devizový kurz 
 
Po oslabení koruny ve druhé polovině srpna a v září se v říjnu kurz koruny stabilizoval 
v úzkém intervalu mezi 28,2 až 28,4 CZK/EUR. Průměrná říjnová hodnota činila 
28,3 CZK/EUR, což je hodnota o 4,7 % silnější než ve stejném období minulého roku. 
V posledních říjnových dnech a zejména v první listopadové dekádě však došlo k dalšímu 
posílení koruny až na historicky nejsilnější úroveň 27,85 CZK/EUR. Trend posilování se 
projevil i u ostatních středoevropských měn. V případě ČR k posílení koruny mohla přispět 
i zveřejněná data o vývoji obchodní bilance za září. Kromě technických aspektů koruna 
posilovala také pod vlivem větších prodejů CZK/USD ze zahraničí, když dle části trhu někteří 
zahraniční investoři začínají opouštět investice do dolaru kvůli jeho očekávanému oslabování. 
Středoevropský region je tak pro investory naopak lákavý svým výhledem na zvyšování 
sazeb a pokračující posilování měn. Na počátku druhé listopadové dekády se zájem 
nerezidentů o středoevropský region obnovil a koruna opět posílila. Apreciace domácí měny 
je mírnější ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi, což lze připsat mj.  zápornému 
úrokovému diferenciálu. V závěru druhé listopadové dekády se kurz koruny pohyboval 
v intervalu 27,9 až 28,0 CZK/EUR. Ve srovnání s říjnovou prognózou (28,3 CZK/EUR) je 
dosavadní průměrný kurz koruny vůči euru za 4. čtvrtletí (28,2 CZK/EUR) jen mírně 
pevnější, ale aktuální kurzový vývoj představuje významné protiinflační riziko prognózy.  
 
Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
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3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení dosavadního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání předpokladů základního scénáře prognózy v oblasti 
veličin určujících nominální měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v průběhu  
4.Q 2006. Kurz koruny v průměru je jen mírně silnější než prognóza. Zahraniční úrokové 
sazby zhruba odpovídají prognóze. Sazba 1R PRIBOR se pohybuje na vyšší úrovni ve 
srovnání s prognózou.  
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Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 4.Q 2006 – základní 

scénář 
4.Q 2006 – 
skutečnost 

22.11. – skutečnost

3M PRIBOR** 2,6 2,7* 2,6 
1R PRIBOR 2,8 3,1* 3,0 
Nově poskytnuté 
úvěry  

6,3 5,8***  

1R Euribor 3,8 3,8* 3,9 
Kurz – CZK/EUR 28,30 28,19* 27,94 
*

        Průměr za čtvrtletí do 22.11.2006. 
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
***  Údaj za září.  

 
V tabulce jsou uvedeny nominální veličiny. Pro výpočet reálných veličin jsou brány v úvahu 
nově publikované informace o domácím a zahraničním cenovém vývoji i s jejich následnými 
dopady do výpočtu inflačních očekávání. Vývoj rovnovážných veličin je předpokládán na 
úrovni říjnové prognózy. 
 
Za těchto předpokladů je reálná úroková složka měnových podmínek neutrální, reálná 
kurzová složka je neutrální až mírně uvolněná. Celkově reálné měnové podmínky jsou 
v dosavadním průběhu 4.Q 2006 neutrální až mírně uvolněné a neodchylují se od prognózy 
z 10. SZ. 
 

Implikace pro měnovou politiku 
 
V této části je komentována pozice těch dvou bodů Grafu rizik inflační prognózy, do nichž 
vstupují veličiny používané pro výpočet nominálního indexu měnových podmínek. 
  
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik inflační prognózy ohodnocuje 
celkový dopad domácích nominálních měnových podmínek pro budoucí měnovou politiku. 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru v průměru za 4.Q 2006 je jen mírně silnější než 
prognóza, tuzemské úrokové sazby se pohybují výše. Celkově příslušný bod v GRIPu 
implikuje riziko jen nepatrně nižších nominálních úrokových sazeb a inflace. Aktuální vývoj 
kurzu směrem k vyšší apreciaci oproti stávající prognóze na 4.Q 2006 však zvýrazňuje 
vyznění tohoto rizika. 
 
Bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 1R Euribor“ ohodnocuje celkové riziko prognózy 
pramenící z nových údajů o HDP a inflaci v eurozóně a aktuální implikované trajektorii  
1R Euribor. Průměrná hodnota 1R Euriboru v dosavadním průběhu 4.Q 2006 odpovídá 
předpokladům referenčního scénáře. Rovněž trajektorie budoucích sazeb 1R Euribor z období 
šetření CF11 se od RS10 téměř neliší. K minimálním změnám došlo také v prognózovaných 
trajektoriích HDP; pouze inflace se posunula na mírně nižší hladiny. Celkově simulace u bodu 
„Exogenní veličiny – eurozóna, 1R Euribor“ implikuje nepatrně vyšší trajektorii sazeb 3M 
PRIBOR. 
 
Souhrnným pohledem přes vývoj veličin spadajících do indexu nominálních měnových 
podmínek, tedy součtem obou zmíněných bodů Grafu rizik prognózy, následně dostáváme ve 
srovnání s říjnovou prognózou nezměněnou úroveň 3M PRIBOR v následujících šesti 
čtvrtletích. Pro celkové hodnocení rizik prognózy, které je uvedeno ve Shrnutí SZ, je ovšem 
potřeba zvážit také ostatní body v Grafu rizik a všechny další relevantní informace.   






























