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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
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Po posouzení výsledků modelových simulací zachycených v GRIPu lze hodnotit bilanci 
rizik makroekonomické prognózy z 10. SZ 2006 jako protiinflační. Tímto směrem 
bilanci vychylují především nové údaje o inflaci v říjnu a listopadu zachycené v simulaci 
spolu s protiinflační změnou prognózy dopadů změn spotřebních daní na cigarety 
a regulovaných cen v roce 2007. Stejným směrem, ovšem v menší míře, působí na bilanci 
rizik dosavadní vývoj domácích měnových podmínek. Vnější faktory a předpoklady 
počátečních podmínek a fiskálního vývoje v souhrnu působí zhruba neutrálně.  
 
Nad rámec provedených simulací lze identifikovat dodatečná protiinflační rizika 
vyplývající zejména z posledního vývoje nominálního kurzu koruny vůči euru a dolaru, 
zahraniční inflace a domácích nákladových faktorů. Tyto informace dále podporují 
protiinflační vyznění bilance rizik prognózy z 10. SZ. Celkově tedy jednoznačně 
převládá protiinflační hodnocení rizik a jejich bilance je vychýlena tímto směrem více 
než v 11. SZ.  
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Aktualizovaná tržní data naznačují, že výhled 
vývoje dolarových cen ropy Brent i cen benzínů na burzách ARA leží stejně jako v 11. SZ 
mírně pod předpoklady referenčního scénáře poslední prognózy. Oproti minulému měsíci 
došlo k určité korekci a aktuálně činí tento rozdíl v nejbližším období cca 10 %. Tento faktor 
je ve svém vlivu na domácí cenovou hladinu v prezentované simulaci v GRIPu oslabován 
působením kurzu USD/EUR. Zde vycházíme z předpovědi poslední dostupné, tj. listopadové 
publikace Consensus Forecasts, v níž je očekávaná budoucí trajektorie kurzu dolaru poněkud 
silnější ve srovnání s předpoklady říjnové prognózy. Tomu odpovídá poloha příslušného bodu 
v GRIPu téměř v průsečíku os signalizující jen nepatrná protiinflační rizika na horizontu 
měnové politiky. V kratším výhledu jsou však tato rizika nižší inflace znatelnější. Navíc 
výrazné oslabení dolaru v listopadu a na počátku prosince nezachycené v simulaci posunulo 
jeho kurz až na hodnotu 1,33 USD/EUR, což znamená další posílení dezinflačního rizika 
vyplývajícího z této skupiny faktorů.  
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V rámci ukazatelů zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 
1R Euribor) zaznamenáváme podle listopadové předpovědi publikace Consensus Forecasts  
stejně jako v 11. SZ nepatrné zvýšení výhledu vývoje zahraniční ekonomické aktivity. Nově 
dostupné údaje o růstu HDP ve 3. čtvrtletí v zemích eurozóny jsou pak plně v souladu 
s touto předpovědí. Rovněž shodně s 11. SZ jsou naopak mírně nižší očekávání budoucího 
vývoje zahraniční spotřebitelské inflace. Přitom poslední publikované skutečné a předběžné 
údaje dále prohlubují odchylku skutečnosti od referenčního scénáře 10. SZ a lze předpokládat, 
že prosincový CF bude dále revidovat výhled inflace za celý rok 2006 směrem dolů. 
Aktualizovaný tržní výhled zahraničních ročních nominálních úrokových sazeb je stejně jako 
v 11. SZ takřka v souladu se scénářem poslední prognózy. V souhrnu nové informace 
implikují v prezentované simulaci slabě vyšší budoucí trajektorii domácích nominálních 
úrokových sazeb při nepatrně rychlejší inflaci. 
 
Očekávání vývoje fiskální politiky se oproti aktuální prognóze nemění. Bod „Fiskální impulz“ 
v GRIPu se proto stejně jako v 11. SZ nachází v průsečíku os. Odhad fiskálního deficitu činí 
v letech 2006 až 2008 3,5 %, 4,0 % a 3,7 % HDP. Odhad fiskálního impulzu implikuje 
expanzivní poptávkové působení fiskální politiky v letošním a příštím roce (s příspěvkem 
0,3 p.b., resp. 0,6 p.b. do dynamiky reálného HDP). V roce 2008 předpokládáme neutrální až 
slabě restriktivní poptávkové působení fiskální politiky státu (-0,1 p.b.).  
 
Nově zveřejněné informace o růstu HDP za třetí čtvrtletí (5,8 % mzr.) jsou plně v souladu 
s předpoklady říjnové prognózy, přičemž mzkv. dynamika reálné ekonomické aktivity (1,4 %) 
se rovněž vyvíjela dle očekávání (1,3 %). Ve struktuře hospodářského růstu bylo rovněž 
dosaženo velké shody s prognózou, když se do značné míry potvrdily předpoklady o růstu 
spotřeby domácností, fixních investic a o obratu a saldu zahraničního obchodu se zbožím 
a službami. Současně s novými daty byly převážně mírně dolů revidovány úrovňové, mzkv. 
i meziroční údaje za rok 2005 a 1. pololetí 2006. Promítnutí nových údajů o HDP v simulaci 
v GRIPu znamená jen velmi slabé protiinflační tlaky z titulu nepatrného přehodnocení 
počáteční mezery výstupu blíže k neutrálnímu působení. Nově dostupné informace ze 
souběžných a předstihových indikátorů signalizují pokračování hospodářského růstu 
v posledním čtvrtletí tohoto roku zhruba na úrovni 5,5 %, což je v souladu s říjnovou 
prognózou. 
 
Vývoj celkové mzr. inflace za listopad 2006 (1,5 %) měřený indexem spotřebitelských cen je 
výrazně pod stávající prognózou (1,9 %). Nejvýznamnější odchylka se týká cen potravin 
a korigované inflace bez PH. Stejným směrem, ovšem v menším rozsahu, byla zaznamenána 
odchylka od prognózy ve vývoji cen pohonných hmot a regulovaných cen. Rovněž došlo, 
podobně jako již několikrát v minulosti, ke zpoždění náběhu dopadů změn nepřímých daní na 
cigarety. Promítnutí těchto informací do simulace prezentované v GRIPu signalizuje 
významná protiinflační rizika. Vedle vlivu zahrnutí skutečných dat tento výsledek simulace 
reflektuje stejně jako v 11. SZ efekty vyplývající ze snížení odhadu očekávaných dopadů 
změn spotřebních daní u cigaret v roce 2007 a v mnohem menší míře pak také předpoklad 
nižšího růstu regulovaných cen v příštím roce.  
 
Protiinflační bilanci rizik plynoucích z cenového vývoje v modelové simulaci odpovídá též 
vývoj některých hlavních faktorů inflace. U mnoha z nich lze totiž aktuálně pozorovat a/nebo 
pro budoucnost očekávat více či méně protiinflační vývoj (kurz koruny vůči euru i dolaru, 
cena ropy a ropných produktů, administrativní vlivy, ceny průmyslových výrobců, ceny 
zemědělských výrobců). Příčinou odchylky od prognózy tak zřejmě není pouze běžná 
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krátkodobá volatilita inflace a jejích segmentů, a predikce inflace z 10. SZ má tudíž 
významná protiinflační rizika i v delším horizontu.  
 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru za dosavadní průběh 4.Q 2006 
apreciovanější oproti aktuální prognóze a tuzemské úrokové sazby se pohybují mírně výše. 
Celkově příslušný bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v GRIPu implikuje riziko 
mírně nižších nominálních úrokových sazeb a inflace. Stejně jako v 11. SZ potom aktuální 
vývoj kurzu dále zvýrazňuje protiinflační vyznění tohoto rizika. 
 
 
2  Prognózy ostatních institucí  
 
V prosinci bylo do uzávěrky SZ publikováno pouze jedno šetření, na základě kterého 
provádíme srovnání se základním scénářem prognózy z 10. SZ: anketní zjišťování ČNB 
nazývané Inflační očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 12. 12., převážně domácí 
analytici). Všechny níže uvedené ekonomické úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí. 
 
Analytici ve svých aktuálních predikcích předpokládají již od 1.Q 2007 ve srovnání se 
základním scénářem prognózy z 10. SZ nižší úrokové sazby, přesto však nadále prognózují 
pomalejší růst HDP, silnější kurz a nižší očekávanou inflaci. 

 

HDP 
Analytici ponechali prognózu růstu HDP pro roky 2006 a 2007 téměř beze změny. Analytici 
nadále předpokládají, že dynamika čistého vývozu bude klesat díky očekávanému zpomalení 
v zahraničí a vyšším dovozům. Naopak růst by měla spotřeba domácností; ta bude podpořena 
nižším zdaněním, ochotou domácností se zadlužovat, poklesem nezaměstnanosti, růstem 
reálných mezd a vyššími sociálními výdaji. 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

 9/06 5.7 6.2 4.6 4.9
 10/06 5.6 5.5 4.6
 11/06 5.6 6.0 4.6 4.8
 12/06 5.6 4.7

Datum vzniku 
prognózy ČNB

6.2

 
 

Měnový kurz 
V ročním horizontu se nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR; analytici v rámci 
šetření IOFT očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy apreciovanější kurz 
o cca 4 %. Za očekávaným posilujícím trendem koruny stojí dlouhodobé faktory: cenová 
konvergence s EU, příliv zahraničních investic a oslabení dolaru. Proti tomuto trendu by 
mohlo působit očekávané zhoršení obchodní bilance, odliv dividend v roce 2007 a rostoucí 
investice českých firem v zahraničí.  
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 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
 12/06 27.4

ČNB
aktuální čtvrtletíDatum vzniku 

prognózy

 
 
Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů v ročním horizontu se mírně snížila. Mezi hlavní 
faktory inflačního vývoje patří očekávané zrychlení poptávkové inflace (zvýšená spotřeba 
domácností) a administrativní úpravy cen. Nejvýraznějším protiinflačním faktorem zůstává 
silná koruna.  

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

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 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
 12/06 3.3 2.7

ČNB

4.1

horizont 1R

4.0
4.1

Datum odečtu 
prognózy

4.0  
 

Úrokové sazby 
Žádný analytik nepředpokládá změnu základních sazeb na prosincovém zasedání BR ČNB, 
odhady dalšího růstu sazeb se posunuly na přelom 1Q07 – 2Q07. Odhady úrovně repo sazby 
v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 3,00 – 3,25 %. Hlavním důvodem očekávaného 
zpřísnění měnové politiky jsou poptávkově-inflační tlaky. Rizikem působícím oběma směry 
(směrem k vyšším i nižším sazbám) bude vývoj nominálního kurzu koruny. 

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

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 9/06 2.9 3.1 3.2
 10/06 4.2 (4Q07) 3.0 4.3 3.4
 11/06 3.1 3.2 3.4
 12/06 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 křivky1. 

                                                 
1  Kvůli názornějšímu srovnání tržních a modelově konzistentních sazeb jsme za tržní sazby ve 4.Q 2006 

dosadili průměrný 3M PRIBOR za 4.Q 2006, aktuální 3M PRIBOR aproximuje očekávané sazby  
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Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %, k 13. 12. 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 také 
očekávají, že ČNB bude zvyšovat své základní sazby pomalejším tempem, než naznačuje 
základní scénář říjnové prognózy. 
 
 

                                                                                                                                                         
v 1.Q 2007, atd. Snažíme se tím předejít nekonzistenci, která vzniká vždy při poslední „malé“ SZ před 
vznikem nové prognózy, kdy očekávání tržních sazeb se již více přibližuje nové prognóze pro další čtvrtletí 
(např. v 12. SZ současné 3M sazby zasahují takřka celý 1.Q 2007 a nikoli již téměř skončený 4.Q 2006). 
Nicméně použití průměrného 3M PRIBORu pro 4.Q 2006 je jinou informací, než poskytují aktuální 
očekávané 3M sazby v dalších čtvrtletích. 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
           meziročně v %

predikce 10. SZ skutečnost
Hrubý domácí produkt  III/06 5.8 5.8
Výdaje domácností na konečnou spotřebu  III/06 3.9 4.0
Výdaje vlády na konečnou spotřebu  III/06 2.0 -2.6
Tvorba hrubého fixního kapitálu  III/06 6.6 7.5
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.)  III/06 5.0 16.9
Vývoz zboží a služeb  III/06 10.5 11.4
Dovoz zboží a služeb  III/06 9.8 10.6

Vývoz zboží  říjen 2006  . 19.8
Dovoz zboží  říjen 2006  . 19.2
Obchodní bilance (mld. Kč)  říjen 2006 3.0 4.4
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  říjen 2006  . -26.2
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  říjen 2006  . 26.3

Vývoz zboží  III/06 . 12.1
Dovoz zboží  III/06 . 10.8
Obchodní bilance (mld. Kč)  III/06 5.0 5.1
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  III/06 -44.0 -48.4
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  III/06 . 45.9

Index spotřebitelských cen  listopad 2006 1.9 1.5

Ceny průmyslových výrobců  listopad 2006  3.1 (Q) 2.0
Ceny zemědělských výrobců  listopad 2006  7.1 (Q) 1.3
Vývozní ceny  říjen 2006  -0.8 (Q) 0.2
Dovozní ceny  říjen 2006  -2.3 (Q) -1.3

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)  listopad 2006 . 7.9
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči  listopad 2006 . 7.3
Průměrná mzda ve sledovaných organizacích  III/06 6.7 6.1
Průměrná mzda v podnikatelské sféře  III/06 6.9 6.2
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  III/06 6.0 5.4

Průměrná nominální mzda v průmyslu  říjen 2006 . 7.7
NJMN v průmyslu  říjen 2006 . -4.6
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  říjen 2006 . 9.4
NJMN ve stavebnictví  říjen 2006 . 1.5

Peněžní zásoba (M2)  říjen 2006  8.9 (Q) 9.9

Stavební výroba  říjen 2006  . 7.1
Index průmyslové produkce  říjen 2006  . 12.8
*) 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 sestavena nová 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.2 V listopadu 2006 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 1,5 %, což bylo o 0,4 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/b 

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 
dolarových cen benzínů na burzách ARA předpokládá jejich mzr. růst v roce 2006 

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky listopad 2007 až květen 2008.  
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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 
cen. Na horizontu měnové politiky a dále potom v celém roce 2008 se bude celková inflace 



 9

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. 
 
V 11. SZ byla rizika prognózy vyhodnocena jako protiinflační. V návaznosti na to doporučila 
SMS bankovní radě ponechat úrokové sazby na nezměněné úrovni. Bankovní rada tak na 
svém listopadovém zasedání učinila, přičemž její rozhodnutí bylo jednomyslné. Bankovní 
rada se shodla na tom, že rizika prognózy z 10. SZ se vyskytují na protiinflační straně.  
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
K datu zpracování 12. SZ nemáme k dispozici novou předpověď Consensus Forecasts, proto 
byl připraven aktualizovaný scénář na základě listopadového CF. U veličin založených na CF 
(efektivní růst HDP, inflace CPI a PPI, kurz USD/EUR) se nemění výhled a byly pouze 
aktualizovány hodnoty za poslední čtvrtletí 2006, případně revidována minulost. U ostatních 
veličin byly z tržních dat připraveny nové předpovědi3.  
 
Zatím dostupné údaje o růstu HDP ve 3. čtvrtletí jsou plně v souladu s předpovědí CF11 
a potvrzují, že skutečný efektivní růst v eurozóně byl o cca 0,2 p.b. vyšší, než očekával 
referenční scénář 10. SZ (RS10). Zvýšen byl růst ve většině velkých zemí eurozóny. 
 
Inflace CPI v říjnu poklesla prakticky ve všech zemích eurozóny (v Německu stagnovala na 
překvapivě nízké hodnotě ze září) a předběžné údaje za listopad dále prohlubují odchylku 
skutečnosti od RS10. Lze tedy předpokládat, že prosincový CF bude dále revidovat výhled 
inflace za celý rok 2006 směrem dolů. Rovněž inflace cen průmyslových výrobců v říjnu ve 
většině zemí klesala a skutečnost za 4. čtvrtletí je zatím o cca 0,5 p.b. níže v porovnání 
s RS10. 
 
(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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Nejvýznamnější korekce se v prosincovém CF s největší pravděpodobností dočkáme 
u předpovědi kurzu USD/EUR. Výrazné oslabení dolaru v listopadu posunulo kurz až na 
hodnotu 1,33 USD/EUR, zatímco aktuální referenční scénář očekává oslabení dolaru 
v horizontu jednoho roku na hodnotu 1,3 USD/EUR.  
 
Nový výhled jednoletých sazeb Euribor jsme připravili dle tržních očekávání k 7. prosinci. 
Zde byla přepočítána celá trajektorie, ale změny oproti minulému měsíci jsou zanedbatelné 
stejně jako rozdíl od RS10. 
                                                 
3 Tento přístup není plně konzistentní, ale umožňuje zahrnout alespoň některé nové informace. 
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Rovněž trajektorie očekávané ceny ropy Brent byla přepočítána na základě aktuálních tržních 
forwardů. Oproti minulému měsíci se celá křivka posunula cca o 3 % vzhůru. Na krátkém 
horizontu je stále pod RS10, a to cca o 10 %, ale v horizontu dvou let roste očekávaná cena 
opět na úroveň 70 USD/b odpovídající zhruba RS10. Totéž lze konstatovat o očekávané ceně 
benzínu. 
 

1.2 Eurozóna a Německo 
Eurostat provedl revizi předběžného odhadu růstu HDP eurozóny ve 3.Q 2006 a zvýšil jej 
o 0,1 p.b. na 2,7 %. Vůči 2.Q to však představuje mírné zpomalení o 0,1 p.b. (anualizované 
mezikvartální snížení růstu je výraznější – z 1,0 % na 0,5 %). Na tomto vývoji se podílel 
zejména rychlý růst investic (o 4,7 %), přičemž růst vládní a osobní spotřeby se pohyboval 
okolo 2 %. Čistý vývoz se ve 3.Q vyvíjel nepříznivě, tempo růstu vývozu se snížilo více než 
u dovozu. Rychlý hospodářský růst se projevil v dalším meziročním (o 0,8 p.b.) snížení míry 
nezaměstnanosti (na 7,7 %).  
 
Podle předběžného odhadu růst spotřebitelských cen v listopadu mírně zrychlil na 1,8 % 
(oproti 1,6 % v říjnu4). Inflace se tedy drží pod 2% hladinou, ale pro příští rok očekává ECB 
její zvýšení nad tuto úroveň. Společně s údaji o relativně silném ekonomickém růstu 
v eurozóně, poklesu nezaměstnanosti či dynamice peněžní zásoby (růst o 8,5 % v říjnu) 
a úvěrů to vedlo ECB, aby dne 7. prosince dále zvýšila svou základní sazbu o 0,25 p.b. na 
3,5 %. Prosincové zvýšení sazeb bylo trhy všeobecně očekáváno, ale další směřování měnové 
politiky v roce 2007 je předmětem spekulací. Centrální banka zvýšila predikci ekonomického 
růstu pro příští rok a snížila odhad inflace pro roky 2007 a 2008. Pro rozhodování ECB bude 
klíčové další pokračování hospodářského růstu při oslabování dynamiky USA a posilování 
eura vůči dolaru, ukotvení inflačních očekávání či vývoj měnových agregátů v eurozóně. 
 

Meziroční tempo růstu německého HDP se ve 3.Q 2006 zvýšilo o 0,1 p.b. na 2,8 %5. Růst 
spotřeby domácností a vlády zůstal pod 1 %, přírůstek fixních investic dosáhl 6,5 %. 
Příspěvek čistého vývozu zůstal pozitivní při růstu vývozů i dovozů přes 11 %. V dalším 
poklesu nezaměstnanosti v listopadu na 10,2 % se projevila celková příznivá 
makroekonomická situace i předchozí reformy pracovního trhu umožňující posílení 
konkurenceschopnosti německé produkce. Ta by mohla kompenzovat očekávané zpomalení 
růstu spotřeby z titulu změny sazby DPH, což naznačující některé předstihové indikátory. 
Významný ukazatel podnikové důvěry IFO v listopadu neočekávaně vzrostl (ze 105,3 na 
106,8 bodů), a to v obou složkách – současné situace a očekávaného vývoje. Investoři byli 
sice v minulosti více skeptičtí, ale prosincové šetření ZEW ukazuje sílící důvěru analytiků 
v německou ekonomiku. Zlepšuje se také fiskální vývoj. Predikce podílu deficitu státního 
rozpočtu na HDP byla pro letošní rok díky vyššímu růstu HDP i nižším státním výdajům 
snížena pod hladinu 3 %, také pro příští rok se počítá s dalším poklesem tohoto ukazatele. 
 

1.3 Spojené státy 
Revize údajů za 3.Q 2006 zvýšila mírně odhad meziročního růstu o 0,1 p.b. na 3 % (po 
sezonním i kalendářním očištění), přičemž odhad anualizovaného čtvrtletního růstu byl 
                                                 
4 Za zpomalením inflace v předchozím měsíci stojí zejména vývoj cen ropy, který se projevil také v říjnovém 
snížení inflace cen výrobců na 4,0 % (ze 4,6 % v září). 
5 Jedná se o sezonně i kalendářně očištěný údaj, podle zřetězeného sezonně neočištěného údaje se růst 
německého produktu zvýšil z 1,3 % na 2,3 %. 
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zvýšen mnohem výrazněji – z 1,6 % na 2,2 %. Ve struktuře však nepřinesla výraznou změnu, 
poklesla dynamika všech složek domácí poptávky. Hlavním zdrojem stále ještě dosti silného 
růstu zůstávají spotřeba domácností s 2,7% a fixní investice s 2,5% dynamikou. Ochlazení má 
dle očekávání dopad na trh nemovitostí. Meziroční a meziměsíční pokles počtu započatých 
bytových staveb v říjnu (-27 %, resp. -5 %), stavebních povolení (-28 %, resp. - 6 %) i prodeje 
nových domů (-25 %, resp. -3 %) spojený s rostoucí zásobou neprodaných nových i již 
existujících domů (přes 7 měsíců) jasně ukazují na zhoršující se situaci v tomto sektoru. 
Naproti tomu „béžová“ kniha Fedu a předstihové ukazatele podnikatelské i spotřebitelské 
nálady poskytují smíšené signály. Služby a průmysl kromě výrobních odvětví spojených 
s bydlením a automobily však dále rostou.  
 
Série nepříznivých údajů o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby (durables), údaje z trhu 
nebytových nemovitostí a pokles v odvětví automobilového průmyslu se podepsala na vývoji 
kurzu dolaru. Americká měna oslabila až na 1,33 USD/EUR, to představuje 20měsíční 
minimum. Tyto údaje prakticky eliminovaly (přes opačné signály z Fedu, např. projev 
předsedy Bernankeho) pravděpodobnost zvýšení sazeb na zasedání FOMC 12. prosince, ale 
naopak zvýšily pravděpodobnost snížení sazeb již v 1.Q 2007. 
 

1.4 Středoevropské ekonomiky 
Pozitivní regionální sentiment vedl k posílení měn středoevropských zemí vůči euru a díky 
globálnímu oslabování amerického dolaru posílily všechny měny výrazně také vůči dolaru. 
Ekonomický růst akceleroval zejména na Slovensku, ale také v Polsku. Naopak maďarská 
ekonomika zpomalila a zároveň v ní rostou inflační tlaky. Ve srovnání s ostatními zeměmi 
regionu se očekává ekonomický růst v Maďarsku nižší i v roce 2007. Během listopadu 
ponechaly centrální banky středoevropských zemí úrokové sazby beze změny. 
 
Reálný HDP Polska vzrostl ve třetím čtvrtletí o 5,8 % mzr. zejména díky domácí poptávce. 
Spotřeba domácností vzrostla o 5,5 % mzr. Ekonomický růst se tak ve srovnání s předchozími 
čtvrtletími dále urychlil. Meziroční míra inflace spotřebitelských cen dosáhla v listopadu 
1,4 %, oproti 1,2 % v říjnu, a stabilizovala se tak na průměrné úrovni třetího čtvrtletí. Ceny 
průmyslových výrobců rostly v průměru okolo 3,5 % ve třetím čtvrtletí a podobný vývoj 
pokračoval i v říjnu. Sezonně očištěná míra nezaměstnanosti v říjnu opět poklesla na 14,9 %.  
 
Maďarská ekonomika si ve třetím čtvrtletí udržela tempo růstu na úrovni předcházejícího 
čtvrtletí (3,8 % mzr.). Sezonně očištěná průmyslová produkce vzrostla v září o 11,8 % mzr. 
a udržela si tak poměrně stabilní tempo v letošním roce. Růst spotřebitelských cen naopak od 
června postupně zrychloval a v listopadu již dosáhl hodnoty 6,4 % mzr. Růst cen výrobců 
zrychloval až do srpna (9,7 % mzr.), poté došlo k zmírnění růstu až na 7 % mzr. v říjnu. 
Sezonně očištěná míra nezaměstnanosti v říjnu oproti předchozímu měsíci poklesla na 7,4 %. 
V listopadu ponechala centrální banka základní úrokové sazby beze změny. Učinila tak 
poprvé od června letošního roku, kdy zahájila prudké zvyšování sazeb z úrovně 6 % až na 
současných 8 %. Maďarská vláda schválila nový konvergenční program, který víceméně 
potvrzuje předcházející verzi, která byla Evropské komisi předložena 1. září. Nový 
konvergenční program nemění předpovědi rozpočtových deficitů (snížení na 3,2 % HDP do 
roku 2009), počítá však s mírně rychlejším umořováním státního dluhu. 
 
Reálný HDP na Slovensku zrychlil ve třetím čtvrtletí podle zpřesněných údajů na 9,8 % mzr. 
Růst v předchozím čtvrtletí dosáhl 6,7 % mzr. K vysokému růstu nejvíce přispěl výrazný 
nárůst stavu zásob. Investice do fixního kapitálu vzrostly o 6,7 % mzr. a spotřeba domácností 
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o 6,5 % mzr. Inflace spotřebitelských cen v listopadu opět stoupla na 4,3 % mzr. po 
krátkodobém poklesu v říjnu (3,7 %). Tempo růstu cen výrobců pokračovalo v poklesu 
a v říjnu dosáhlo 7,1 %. Míra nezaměstnanosti po sezonním očištění poklesla v říjnu na 9,3 %. 
Zlepšení regionálního sentimentu a množství pozitivních indikátorů podpořilo korunu, která 
v první prosincové dekádě posílila na nové historické maximum 35,33 SKK/EUR. 
 

1.5 Efektivní kurz 
Přestože koruna vůči euru a dolaru za posledního půl roku výrazně posílila, nominální 
efektivní kurz se drží stále na úrovni z května 2006. Hlavní příčinou je apreciace ostatních 
středoevropských měn, která byla ve větším rozsahu. V reálném vyjádření podle CPI kurz od 
srpna dokonce mírně oslabil. Reálný efektivní kurz podle PPI po celý rok stagnoval na úrovni 
ze začátku roku 2005. 
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1.6 Cena ropy 
Cena ropy Brent se po vytrvalém tříměsíčním poklesu dostala na počátku listopadu na více 
než jednoleté minimum pod hranicí 56 USD/b. Od té doby však vzrostla a momentálně se 
pohybuje nad hranicí 60 USD/b.  
 
Mezi faktory, které působily na pokles cen, můžeme jmenovat nezvykle teplé počasí, vysoké 
a nadále rostoucí zásoby ropy i derivátů, relativní klid ve světě, očekávané zpomalení růstu 
v USA a v neposlední řadě i pochybnosti o schopnosti zemí OPEC dodržet snížení produkce 
dohodnuté na začátku listopadu. S tím, jak se cena  postupně propadala pod hranici 60 USD/b, 
se však stupňovala intenzita prohlášení představitelů OPEC o dalším možném snížení 
těžebních kvót na příštím zasedání v polovině prosince. Na tomto zasedání má být také 
vyhodnocena účinnost snížení z počátku listopadu, které se začne projevovat až od poloviny 
měsíce. Zástupci zemí OPEC přitom prohlašují, že nechtějí nárůst ceny, ale její stabilizaci 
a současný trh vidí jako „přezásobený“. Obavy obchodníků z možného omezení dodávek 
nakonec vedly k zastavení poklesu ceny a jejímu opětnému růstu. Ten postupně akceleroval, 
když ochlazení na většině území USA koncem listopadu zastavilo nárůst zásob. Trhy také 
znervózňovaly občasné zprávy o drobných provozních výpadcích těžby ve světě a opětovných 
nepokojích v Nigérii.  
 
Nezanedbatelnou roli v růstu ceny ropy patrně sehrál i vývoj kurzu dolaru. Jeho propad 
snižuje příjmy zemí OPEC a posouvá tak jejich implicitní optimální cenu ropy vzhůru. Kromě 
toho oslabování dolaru přesouvá zájem investorů z finančních trhů na komoditní a způsobuje 
zvýšení spekulativní poptávky po ropě. Naopak k určité stabilizaci cen ropy by mohl přispět 
deklarovaný záměr Číny doplňovat své strategické zásoby v obdobích náhlého propadu cen. 
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Forwardová křivka, ze které odvozujeme budoucí cenu ropy, na krátkém konci kopíruje 
pohyby aktuální spotové ceny. Dlouhý konec tyto pohyby sice také zohledňuje, ale v menším 
rozsahu a již delší dobu je ukotven v úzkém rozmezí pod úrovní 70 USD/b. Naopak vzhůru se 
posouvají dlouhodobé předpovědi analytiků, v současnosti je konsenzus pro rok 2010 již jen 
těsně pod hranicí 50 USD/b. Ceny benzínu (i očekávané) se vyvíjejí v souladu s cenou ropy.  
 
Vývoj ceny ropy Brent a benzínu (CZK/l)                                                                  (měsíční průměry)
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1.7 Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
ECB v prosinci opět zvýšila základní úrokové sazby o 25 b.b. na 3,5 %. Tento krok byl 
naprostou většinou trhu očekáván (CF11 86 % respondentů). Sazby Euribor 3M pokračovaly 
v trendovém růstu, zatímco sazby 1R dosáhly svého vrcholu v první dekádě listopadu. Trhy je 
dále očekáván pouze mírný růst sazeb v roce 2007. Prezident Trichet hodnotil stávající 
měnovou politiku jako akomodativní, zároveň ale ECB snížila inflační výhled na rok 2007. 
Dlouhodobé eurové sazby se pohybovaly pod úrovní 4 % a krátkodobě poklesly pod 3,9 %. 
Došlo tak k dalšímu zploštění výnosové křivky na rozdíl 8 b.b. mezi desetiletými 
a jednoletými výnosy. Záporný úrokový diferenciál mezi českými a eurovými výnosy se 
během listopadu a první dekády prosince mírně prohloubil, pro desetileté výnosy o 13 b.b. 
a pro jednoleté o 26 b.b. Výhled rozpětí jednoletých sazeb na základě implikovaných 
budoucích sazeb se posunul opět k více záporným hodnotám na celém horizontu předpovědi. 
Průběh křivky implikovaného rozpětí odráží blízkou stabilizaci eurových sazeb a pozvolný 
růst českých sazeb na celém horizontu předpovědi. 
 
Rozdíl korunových a eurových swapových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 1R - EUR 1R
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Kurz USD/EUR během druhé poloviny listopadu výrazně oslabil z předchozí dlouhodobé 
průměrné úrovně 1,27 a ustálil se na začátku prosince okolo hodnoty 1,33. Meziročně dosáhlo 
oslabení dolaru vůči euru více jak 10 %. Ve prospěch eura hrálo postupné zužování 
výnosového diferenciálu. Fed naposledy zvýšil základní úrokové sazby v červnu na 
současnou úroveň 5,25 %, zatímco ECB pokračovala ve zvyšování sazeb. Proto se také spread 
mezi dolarovými a eurovými sazbami od počátku listopadu zúžil o dalších 26 b.b. v případě 
jednoletých a o 15 b.b. v případě desetiletých výnosů. 
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Prognózu fiskálního vývoje v letech 2006 až 2008 ponecháváme beze změn na úrovni 10. SZ. 
Očekávaný deficit vládního sektoru v roce 2006 zůstává na hodnotě 3,5 % HDP, v roce 2007 
na 4,0 % HDP a  v roce 2008 na 3,7 % HDP. Beze změny ve srovnání s minulou SZ zůstává 
i odhad fiskálního impulzu, který indikuje expanzivní působení fiskální politiky v roce 2006 
ve výši 0,3 p.b. a v roce 2007 ve výši 0,6 p.b. V roce 2008 je vliv fiskální politiky na 
dynamiku HDP vyjádřený fiskálním impulzem neutrální až mírně restriktivní ve výši -0,1 p.b.   
 

2005
12.SZ 10.SZ 11.SZ 12.SZ 10.SZ 11.SZ 12.SZ 10.SZ 11.SZ 12.SZ

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

Fiskální pozice (ESA 95)  +1,1 p.b  +0,1 p.b  +0,1 p.b  +0,1 p.b  +0,2.p.b.  +0,2.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 2,5% 3,3% 3,3% 3,3% 4,0% 4,0% 4,0% 3,7% 3,7% 3,7%
Fiskální pozice (upravený deficit)  +0,3 p.b  +1,0 p.b  +1,0 p.b  +1,0 p.b  +0,5 p.b.  +0,5 p.b.  +0,5 p.b.  -0,3 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.  +0,3 p.b.  +0,6 p.b.  +0,6 p.b.  +0,6 p.b.  -0,1 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)

200820072006

 
 
Aktuálně zveřejněné údaje o vývoji HDP indikují riziko nižší spotřeby vlády v roce 2006 
v metodice ESA 95 oproti předpokladu prognózy. Současně existují nové odhady kvantifikace 
dopadů sociální reformy a odkladu reformy nemocenského pojištění. Vedle toho lze v roce 
2008 podle aktualizovaných předpokladů očekávat mírnou akceleraci investiční aktivity 
veřejného sektoru způsobenou zejména vyšším čerpáním fondů EU vládním sektorem. 
Uvedené informace v souhrnu neindikují riziko výraznější odchylky od fiskální prognózy 
z 10. SZ pro rok 2006 a 2007. V roce 2008 lze v důsledku zpřesnění dopadů reformy 
nemocenského pojištění a ostatních vlivů očekávat mírné přehodnocení působení fiskální 
politiky směrem k mírně expanzivnímu vyznění. Výsledné dopady budou posouzeny v rámci 
tvorby nové fiskální prognózy pro 1. SZ, která bude zohledňovat i předběžné výsledky roku 
2006.          
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2006 skončilo schodkem ve výši  
30,9 mld. Kč. Oproti konci října t. r., kdy deficit činil 12,7 mld. Kč, došlo k prohloubení 
schodku o 18,2 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 se saldo hospodaření SR 
v listopadu 2006 zhoršilo o 31,1 mld. Kč. 
 
Meziroční přírůstek příjmů státního rozpočtu za leden až listopad 2006 (+6,7 %) byl nižší než 
přírůstek výdajů (+10,7 %). Na příjmové straně SR pokračoval růst příjmů z nepřímých daní. 
Příjmy z DPH meziročně vzrostly o 6,1 %, příjmy ze spotřebních daní o 6,9 %. Opačný vývoj 
zaznamenávají příjmy z přímých daní, a to jak v důsledku snížení daňových sazeb, tak kvůli 
vyšším vratkám DPFO z titulu společného zdanění manželů a zvýšených výdajových paušálů 
u OSVČ. Inkaso daně z příjmů právnických osob ve sledovaném období meziročně pokleslo  
o 5,3 %, inkaso daně z příjmů fyzických osob pokleslo o 3,6 % (rozpočet na celý rok 2006 
přitom předpokládá snížení inkasa DPPO o 12,2 % a DPFO o 2,6 %). Celostátní inkaso všech 
daní včetně příjmů místních rozpočtů za leden až listopad 2006 vykazuje slabou dynamiku, 
meziročně vzrostlo jen o 1,3 % (tj. o 7,4 mld. Kč), zatímco v loňském roce vzrostlo o 13,5 % 
(téměř o 66,0 mld. Kč). Naopak na vysoké úrovni se udržuje tempo růstu nedaňových příjmů. 
Zásluhu na tom mají především převody z rezervních fondů, které za období leden až listopad 
2006 činily přibližně 38,0 mld. Kč, což představuje meziroční přírůstek 65,7 %  
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(15,1 mld. Kč). Přijaté dotace a kompenzační platby z rozpočtu EU v lednu až listopadu 
meziročně vzrostly o 3,2 mld. Kč (tj. o 14,8 %) na 25,0 mld. Kč. 
 
Růst výdajů za leden až listopad 2006 byl podpořen zejména vyššími neinvestičními transfery 
fondům sociálního a zdravotního pojištění, které meziročně vzrostly o 26,2 %, tj. přibližně  
o 5,7 mld. Kč. Na výdajové straně výrazněji rostly též výdaje v položce všeobecné pokladní 
správy, kde se začíná projevovat postupné splácení státní záruky 17 mld. Kč pro ČNB  
(v listopadu platba 3,0 mld. Kč). Výdaje na důchody vzrostly ve sledovaném období 
v důsledku valorizace a vyššího počtu přiznaných důchodů meziročně o 8,6 %, tj. téměř  
o 20,0 mld. Kč. Nadprůměrným tempem rostly výdaje na dluhovou službu (meziročně 
+25,0 %, tj. +6,0 mld. Kč) a kapitálové výdaje (meziročně +43,6 %, tj. cca +21,0 mld. Kč), 
zejména v položce investiční nákupy. Odvody do rozpočtu EU za leden až listopad dosáhly 
24,0 mld. Kč, při minimálním meziročním růstu (o 0,7 %). 
 
Vlastní hospodaření SR za leden až listopad 2006 upravené o operace ve státních finančních 
aktivech a o vlivy transferů mezi SR a rozpočtem EU, resp. rezervními fondy skončilo 
deficitem ve výši 77,0 mld. Kč, což představuje meziroční zhoršení o 55,2 mld. Kč. 
 

SR 2006              Skutečnost
zákon  1 -11 / 2005  1 -11 / 2006  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -74,4 0,2 -30,9 -31,1 43,5
v tom: operace státních aktiv 0,0 1,1 7,1 6,0 7,1
           vliv zdrojů EU -0,9 -0,9 1,0 1,9 1,9
           vliv rezervních fondů 0,0 21,8 38,0 16,2 38,0
           vlastní běžné hospodaření SR -73,5 -21,8 -77,0 -55,2 -3,5
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl

 
 
Predikce očekávaného peněžního plnění SR za celý rok 2006 je komplikována řadou nejistot. 
Kromě aktuálního specifického vývoje na příjmové i výdajové straně bude prosincové plnění 
SR zatíženo několika mimořádnými výdaji zvyšujícími peněžní schodek. Jedná se zejména 
o úhradu zbývající části závazku vůči ČNB ve výši 14,0 mld. Kč, navýšení výplat 
prosincových důchodů v rozsahu cca 10,0 mld. Kč (z titulu vyššího objemu vyplácených 
důchodů a změnou ve financování prosincové výplaty důchodů) a úhradu závazku vůči 
Slovenské inkasní v objemu cca 1,2 mld. Kč. Další  významný faktor, který ovlivní celoroční 
peněžní výsledek SR, představuje tvorba a užití rezervních fondů. Po zohlednění výše 
uvedených vlivů a zmíněných nejistot předpokládáme, že by se mohl peněžní schodek SR ke 
konci roku 2006 prohloubit až na úroveň 90 – 110 mld. Kč. Vývoj dalších částí veřejných 
rozpočtů (místní rozpočty, mimorozpočtové státní fondy aj.) odhadujeme na základě 
aktuálních informací v metodice cash jako přibližně vyrovnaný. V metodice ESA 95 se řada 
výše uvedených operací do výše schodku nepromítá (např. úhrada závazku vůči ČNB, SI, 
časový nesoulad úhrady důchodů apod.).  
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti celkem - nová metodika MPSV (v %) listopad 2006 . 7.9
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči listopad 2006 . 7.3
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %) III/06 6.7 6.1
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) III/06 6.9 6.2
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) III/06 6.0 5.4
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %) III/06 . 8.2
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna mediánu v %) III/06 . 6.8
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) říjen 2006 . 7.7
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) říjen 2006 . 9.4  
Pramen: ČSÚ, MPSV 
 
V období od 11. SZ byly publikovány údaje MPSV o míře registrované nezaměstnanosti 
v listopadu, údaje ČSÚ o vývoji měsíčních mezd ve 3. čtvrtletí a ve vybraných odvětvích 
v říjnu a údaje MPSV o vývoji hodinových výdělků v podnikatelské sféře ve 3. čtvrtletí. 
Vývoj míry nezaměstnanosti v listopadu je konzistentní s predikcí nezaměstnanosti na 
4. čtvrtletí.  
 
Celková míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci listopadu 7,9 %. Ze sezonně 
očištěných údajů je zřejmé, že míra registrované nezaměstnanosti se snižuje zejména vlivem 
vyřazování uchazečů z evidence úřadů práce – a to jak jejich umístěním na pracovní místa, 
tak i ze sankčních důvodů6. Počty nově hlášených uchazečů v posledních měsících stagnují. 
Z vývoje Beveridgeovy křivky v posledních měsících je patrné, že se snižuje cyklická složka 
registrované nezaměstnanosti. Míra registrované nezaměstnanosti v listopadu 2006 je 
konzistentní s prognózou pro 4. čtvrtletí (predikce 8,1 % podle 10. SZ).  
 
Podle předběžných údajů VŠPS prezentovaných v 11. SZ došlo ve 3. čtvrtletí 2006 v sektoru 
služeb k poklesu počtu zaměstnanců o 1,1 %. Nově zveřejněné údaje o zaměstnanosti 
v metodice ESA 95 však pokles počtu zaměstnanců ve službách nepotvrdily (mzr. růst 
o 1,4 %). Dynamika růstu mezd v tržních službách je stabilní, nicméně v posledních 
čtvrtletích vykazuje tendenci k mírnému zpomalení meziročního růstu. Růst nominálních 
jednotkových mzdových nákladů propočtených podle údajů v metodice ESA 95 v tomto 
odvětví nevykazuje žádnou změnu v posledním čtvrtletí a pohybuje se na úrovni 3 – 4 %. 
 
Meziroční tempo růstu průměrné měsíční nominální mzdy v národním hospodářství ve 
3. čtvrtletí 2006 v porovnání s předchozím čtvrtletím zpomalilo. Průměrná mzda se ve 
sledovaných organizacích zvýšila o 6,1 % (predikce 6,7 %). Reálná mzda se zvýšila o 3,1 %.  
 
V podnikatelské sféře se průměrná měsíční mzda zvýšila o 6,2 % (6,9 % podle 10. SZ). 
V mezikvartálním vyjádření po očištění o sezonní a kalendářní vlivy vzrostla mzda v této 
sféře o 1,8 %, přičemž její dynamika v posledních obdobích stagnuje až velmi mírně roste.7 

                                                 
6 Sankčními důvody se rozumí neplnění podmínek pro registraci, nespolupráce s úřady práce atd. Počty 
nezaměstnaných vyřazených z evidence úřadů práce z těchto důvodů se zvyšují stabilně a nepřetržitě od roku 
2004. Počty umístěných nezaměstnaných na pracovní místa vykazují naopak velmi volatilní pohyb, z nějž lze 
rostoucí trend rozpoznat snad až v samém závěru sledovaného období.  
7 Tuto informaci je však nutno, vzhledem k opakovaným obtížím při konstrukci sezonně očištěné řady, 
interpretovat opatrně. Případné riziko nižšího než očekávaného budoucího růstu nominálních mezd 
v podnikatelské sféře na základě posledních mzr. dat je rovněž zeslabováno dalšími informacemi z trhu práce 
(jako je zrychlující růst hodinových mezd, pokračující cyklický pokles míry nezaměstnanosti apod.).  
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Zpomalení mzr. růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře bylo avizováno již v 11. SZ 
a souvisí zejména se zvolněním mzdového růstu v průmyslu8. Ke zpomalení mzdového růstu 
nicméně došlo i ve stavebnictví a některých váhově významných částech tržních služeb. 
Dalším faktorem, který ovlivnil chybu predikce, byla i drobná revize dat za 2. čtvrtletí, kdy 
došlo ke snížení skutečnosti o 0,2 procentního bodu. Meziroční růst průměru a mediánu 
hodinového výdělku podle MPSV (údaje IPSV) se ve srovnání s 2. čtvrtletím naopak zvýšil 
(8,2 %, resp. 6,8 %). Zrychlení růstu průměrné hodinové mzdy podle MPSV a zpomalení 
růstu průměrné měsíční mzdy podle statistiky ČSÚ indikuje nižší počet odpracovaných hodin. 
 
V nepodnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda o 5,4 % (predikce 6,0 %). Mírné zpomalení 
růstu mezd ve srovnání s 1. pololetím 2006 bylo zaznamenáno ve všech sekcích OKEČ 
nepodnikatelské sféry. Přes určité zvolnění mzdové dynamiky lze vývoj růstu mezd 
v nepodnikatelské sféře hodnotit jako plynulý, přičemž oproti prognóze z 10. SZ 
neinterpretujeme pozorovaný vývoj jako významnější riziko pro vývoj celkových mezd 
v ekonomice.  
 
Ve 3. čtvrtletí se nominální jednotkové mzdové náklady v národním hospodářství zvýšily 
meziročně o 1,1 % (1,0 % podle 10. SZ). Vývoj NJMN je v průběhu roku 2006 poměrně 
stabilní a nenaznačuje významnější zrychlování mzdověinflačních tlaků.  
 
Údaje za vybraná odvětví v říjnu signalizují, že dynamika růstu mezd podle ČSÚ ve 
4. čtvrtletí 2006 by mohla odpovídat predikci z 10. SZ (6,9 %). V průmyslu vzrostla průměrná 
mzda v říjnu o dva pracovní dny při větším fondu pracovní doby o 7,7 % a ve stavebnictví 
o 9,4 %. Při vysokém růstu produktivity NJMN v průmyslu klesly o 4,6 %, ve stavebnictví 
vzrostly o 1,5 %.  
 
Beveridgeova křivka a toky registrované nezaměstnanosti (sezonně očištěné údaje)  
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Nominální mzda v podnikatelské sféře a NJMN v metodice ESA 95 (mrz. změny v %) 
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8 Zatímco v 1. pololetí se průměrná mzda v průmyslu meziročně zvýšila o 6,8 %, ve třetím čtvrtletí zde průměrná 
mzda vzrostla jen o 5,9 %. 
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Ukazatel 
(stálé ceny 2000, meziroční změny v %)

Období Predikce Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 3Q 2006 5,8 5,8 
Spotřeba domácností 3Q 2006 3,9 4,0 
Spotřeba vládních institucí 3Q 2006 2,0 -2,6 
Tvorba hrubého fixního kapitálu 3Q 2006 6,6 7,2 
Změna stavu zásob (mld. Kč) 3Q 2006 5,0 28,0 
Vývoz zboží a služeb 3Q 2006 10,5 11,4 
Dovoz zboží a služeb 3Q 2006 9,8 10,6 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 3Q 2006 -14,1 -12,6 
Průmyslová výroba říjen 2006 . 12,8 
Stavební výroba říjen 2006 . 7,1 
 
Čtvrtletní národní účty HDP ve 3. čtvrtletí 2006 
Reálný HDP se podle odhadu ČSÚ ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil shodně s říjnovou 
prognózou ČNB o 5,8 %, zatímco údaj za 1. čtvrtletí byl revidován na 6,4 % (z hodnoty 
7,1 %) a údaj za 2. čtvrtletí na 6,0 % (původně 6,2 %). Revize čtvrtletích údajů za rok 2005 je 
nevýznamná. Po sezonním očištění činil mezikvartální růst reálného HDP ve 3. čtvrtletí 
letošního roku 1,4 % (prognóza 1,3 %), stejně jako v předchozích dvou čtvrtletích. Tyto nové 
údaje znamenají, za jinak nezměněných podmínek, jen nevýznamné přehodnocení počáteční 
podmínky mezery výstupu dezinflačním směrem oproti předpokladům 10. SZ. Nově dostupné 
informace signalizují pro poslední čtvrtletí tohoto roku hospodářský růst zhruba na úrovni  
5,5 %, tj. v souladu s říjnovou prognózou.  
 
Vývoj HDP (mzr. v %)    Vývoj HDP (sez. oč., mezikvartálně v %) 
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Pramen: ČSÚ, prognóza ČNB z 10. SZ 2006   
 
Výsledky za 3. čtvrtletí potvrzují postupnou změnu tendencí výdajových složek, která byla 
signalizována již v předchozích čtvrtletích a která se promítá do příspěvku jednotlivých 
složek k růstu HDP. Příspěvek zahraničního obchodu se nadále snižuje, zatímco v růstu HDP 
roste vliv výdajů na konečnou spotřebu a investic. 
 
Spotřeba domácností se ve 3. čtvrtletí 2006 reálně meziročně zvýšila o 4,0 % (predikce 
z 10. SZ 3,9 %). Při růstu deflátoru o 2,7 % se výdaje v běžných cenách zvýšily o 6,8 % 
(predikce 6,7 %). Vývoj spotřeby domácností a deflátoru spotřebitelských výdajů tak byl plně 
v souladu s predikcí. K odchylkám od predikce z 10. SZ došlo v jednotlivých 
složkách národních účtů domácností. Tyto odchylky však částečně souvisely i s revizí 
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národních účtů. Podle revidovaných údajů tempo růstu nominálního disponibilního důchodu 
ve srovnání s předchozím čtvrtletím zpomalilo o 0,9 p.b. na 4,4 % (predikce 6,6 %), přičemž 
revize za předešlá čtvrtletí spočívala zejména ve zvýšení objemu důchodových daní placených 
domácnostmi. Rychlejší pokles růstu disponibilního důchodu však byl z hlediska vlivu na 
spotřebu kompenzován větším než očekávaným snížením míry úspor. Ta poklesla na 2 % a je 
nejnižší za dobu existence časové řady národních účtů sektoru domácností. Pokles míry úspor 
byl v prognóze očekáván vzhledem ke zpožděnému vlivu uvolněné úrokové složky měnových 
podmínek. Její výraznější snížení je patrně důsledkem běžné volatility časové řady míry 
úspor, přičemž není vyloučena její další revize.  
 
Růst hrubého disponibilního důchodu ovlivnila zejména objemově nejvýznamnější položka 
mzdy a platy. Růst objemu mezd a platů podle národních účtů dosáhl ve 3. čtvrtletí 2006 
6,3 % (prognóza 7,0 %). Tato dynamika je shodná s růstem propočtených mezd a platů 
(průměrná mzda ve sledovaných organizacích x počet zaměstnanců). O 0,7 p.b. nižší růst 
objemu mezd ve srovnání s predikcí z 10. SZ byl způsoben pomalejším než prognózovaným 
růstem průměrné mzdy i počtu zaměstnanců. To se vzhledem ke své váze projevilo i v nižším 
růstu disponibilního důchodu.   
 
V souvislosti s revizí údajů HDP byla zveřejněna i revize časové řady čtvrtletních národních 
účtů domácností. V roce 2005 byl podle revidovaných údajů růst nominálního hrubého 
disponibilního důchodu o 0,7 p.b. nižší a nominální spotřeba domácností o 0,3 p. b. vyšší. To 
se projevilo v poklesu míry úspor. V obdobném rozsahu byly provedeny změny i v prvním 
pololetí roku 2006. Míra úspor zaznamenala další pokles a její vývoj v roce 2005 a prvním 
pololetí tohoto roku tak lépe odpovídal působení zpožděného dopadu postupného uvolňování 
úrokové složky měnových podmínek.  
 
Spotřeba vlády se ve stálých cenách ve 3. čtvrtletí 2006 meziročně snížila o 2,6 %, zatímco 
říjnová prognóza očekávala růst o 2,0 %. ČSÚ zdůvodnil snížení meziroční hodnoty spotřeby 
vlády – stejně jako v předchozím čtvrtletí – vysokou srovnávací základnou, která byla 
ovlivněna nákupem bojových letadel. Bez zahrnutí této položky by se výdaje vlády zvýšily 
o 1,1 %.9 
 
Tvorba hrubého fixního kapitálu nadále udržuje vysokou dynamiku růstu, ve 3. čtvrtletí se ve 
stálých cenách meziročně zvýšila o 7,2 % (predikce 6,6 %). Rychlý růst investic se realizoval 
zejména skrze vysoké investice do dopravních prostředků, ostatních strojů a zařízení a budov 
a ostatních staveb s výjimkou bytů. O vysoké investiční aktivitě patrně svědčí i výrazný růst 
zásob, které se ve stálých cenách zvýšily o 28 mld. Kč a které mohou být mj. odrazem 
rozpracovanosti investiční výstavby ve stavebnictví.  
  
Reálný vývoz zboží a služeb se ve 3. čtvrtletí 2006 meziročně zvýšil o 11,4 % (prognóza 
10,5 %), zatímco dovoz se ve stejném období zvýšil o 10,6 % (prognóza 9,8 %). Rychlý růst 
dovozu (ve srovnání s rokem 2005) pravděpodobně souvisí s oživením růstu domácí 
poptávky, především spotřeby domácností a hrubé tvorby kapitálu. Deficit čistého vývozu 
dosáhl 12,6 mld. Kč (prognóza předpokládala deficit 14,1 mld. Kč), ve srovnání se stejným 
obdobím minulého roku se zmírnil o 2,9 mld. Kč.  
 
                                                 
9 Loňská srovnávací základna zvýšená nákupem letadel má sice dopad na výši mzr. změny spotřeby vlády a její 
odchylky od prognózy ve 3.Q 2006, ale současně prakticky nulový vliv na velikost mzr. změny reálného HDP 
v tomto období. A to z toho důvodu, že tento vládní nákup se v roce 2005 realizoval prostřednictvím dovozu 
zmíněných letadel a neovlivnil tak doma vytvořenou přidanou hodnotu.  
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Hrubá přidaná hodnota ve stálých cenách se ve 3. čtvrtletí 2006 zvýšila meziročně  
o 6,1 %, tj. o 0,3 procentního bodu více než HDP. Nejvyšší přírůstky přidané hodnoty byly 
podobně jako v předchozích čtvrtletích zaznamenány ve zpracovatelském průmyslu (+13,9 %) 
a v odvětví obchodu, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží (+11,5 %). 
 
Finanční výsledky v sektoru nefinančních podniků a korporací za 3.Q 2006   
Segment sledovaných nefinančních podniků10 vykázal ve 3. čtvrtletí 2006 (obdobně jako 
v předchozích dvou čtvrtletích) dynamický meziroční nárůst ekonomické aktivity. Meziroční 
růst hospodářského výsledku před zdaněním dosáhl 28,6 %. Celkové výkony včetně obchodní 
marže meziročně vzrostly o 15,9 %. Výkonová spotřeba (meziroční růst o 17,0 %) rostla 
i v tomto čtvrtletí rychleji než výkony, naopak pomalejší růst zaznamenaly osobní náklady 
(meziročně o 8,9 %) a odpisy (o 8,2 %).  
 
Opět blízko historicky nejlepších hodnot zůstaly klíčové poměrové ukazatele hospodaření 
firem. Rentabilita vlastního kapitálu poměrně výrazně vzrostla (ze 2,9 % na 3,3 %, 
neanualizováno), především v důsledku růstu rentability tržeb (ve 3. čtvrtletí 2005 činila  
5,20 %, v letošním 3. čtvrtletí již 5,99 %). Opět mírně zpomalil obrat aktiv a zhruba na stejné 
úrovni jako loni zůstal poměr celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. 
 
Finanční výsledky podniků ve 3. čtvrtletí 2006 
Absolutní ukazatele        Celkem (v mld. Kč)                  Změna

3.Q05 3.Q06 absolutně v %

Tržby za vlastní produkci a zboží celkem 1103.4 1233.8 130.3 11.8

Výkonová spotřeba 612.7 716.8 104.1 17.0

Odpisy  50.5 54.7 4.2 8.2

Osobní náklady 128.5 140.0 11.4 8.9

Výkony vč.obch.marže 812.3 941.2 128.9 15.9

Účetní přidaná hodnota  237.9 271.2 33.2 14.0

Náklady celkem  1141.5 1272.4 131.0 11.5

Výnosy celkem  1199 1346 147.4 12.3
HV před zdaněním 57.4 73.9 16.4 28.6

Pořízení dlouhodobého majetku 64.7 70.6 5.9 9.1

Aktiva celkem 3772.9 4282.9 510.0 13.5

Podílové ukazatele podíl v % v p.b. v %

Rentabilita tržeb 5.2 6.0 0.8 15.2

Obrat aktiv 29.3 28.8 -0.4 -1.5

Rentabilita vlastního kapitálu 2.9 3.3 0.4 13.8  
 
Růst přidané hodnoty, hospodářského výsledku před zdaněním i rentability vlastního kapitálu 
byl výrazně rozdílný v jednotlivých vlastnických formách. Celkový vysoce nadprůměrný růst 
zisku ve sledovaných podnicích byl dosažen díky podnikům pod zahraniční kontrolou 
(především v důsledku expanze vývozu) a veřejným  podnikům (nešlo přitom pouze o odvětví 
výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody). Naopak u soukromých národních podniků (zhruba 
40 % celkových aktiv sledovaného segmentu) meziroční dynamika zisku stagnovala. 

                                                 
10 Zhruba 50 % celkových aktiv a pasiv sektoru nefinančních podniků a dle odhadu zhruba dvě třetiny přidané 
hodnoty sektoru.  
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Obdobné rozdíly lze sledovat i pokud jde o vývoj tvorby přidané hodnoty a také pokud jde 
o změny v rentabilitě vlastního kapitálu. 
 
Indikátory vývoje HDP ve 4. čtvrtletí 2006 
Objem průmyslové produkce v říjnu meziročně vzrostl o 12,8 %. S jednou výjimkou 
(výroba koksu, zpracování ropy) vzrostla produkce ve všech odvětvích, z toho v plné polovině 
z nich dvojciferným tempem. Za leden až říjen 2006 meziročně průmyslová produkce vzrostla 
o 10,7 %. Objem nových zakázek v průmyslových podnicích v říjnu meziročně vzrostl 
o 19,6 %, v jejich rámci objem zakázek ze zahraničí vzrostl o 21,3 %. Tento vývoj znamenal 
zrychlení meziročního růstu nových zakázek oproti září. Za posledních 12 měsíců se objem 
zakázek v průměru zvýšil zhruba o 17,3 % a indikuje další pokračování současného trendu 
rychlého růstu průmyslové produkce.  
 
Stavební výroba v říjnu 2006 meziročně vzrostla o 7,1 %. Za leden – říjen  byl objem 
stavební výroby ve stálých cenách o 5,7 % vyšší ve srovnání se stejným obdobím minulého 
roku. Růst stavební produkce v říjnu byl tažen jak novou výstavbou a rekonstrukcemi 
(meziroční růst o 5,0 %), tak i opravami a údržbou (meziroční růst o 7,7 %). Počet vydaných 
stavebních povolení v říjnu po několika měsících opět meziročně vzrostl (o 3,6 %). Orientační 
náklady nově povolených staveb zaznamenaly rovněž růst (meziročně o 27,6 %). Za leden až 
říjen 2006 dosáhl meziroční růst hodnoty nově povolených staveb 8,9 %, což signalizuje 
pokračování růstu stavební výroby v příštích měsících zhruba na dosavadní úrovni. 
 
Konjunkturní očekávání (hodnocení celkové poptávky, zásoby hotových výrobků  
a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se v listopadu (105,3 bodu) proti říjnu (105,9 bodu) slabě 
snížila, zůstávají však nadprůměrně vysoká. V rámci souhrnného indexu se udržela na úrovni 
předchozího měsíce hodnocení podnikatelů (zejména v průmyslu a ve službách), naopak 
poměrně výrazně se zhoršila očekávání spotřebitelů (ze 104,4 bodu v říjnu na 100,7 bodu).  
 
 
3  Vývoj platební bilance 
 
Platební bilance ve 3. čtvrtletí 2006 byla pod vlivem dvou významných faktorů: vysokého 
schodku bilance výnosů s rozhodujícím dopadem na vývoj celého běžného účtu 
a výraznějšího snížení odlivu portfoliových investic v rámci finančního účtu. Na základě 
čtvrtletních údajů setrval ve 3. čtvrtletí schodek běžného účtu (48,4 mld. Kč) zhruba na úrovni 
předchozího čtvrtletí, oproti stejnému období roku 2005 (31 mld. Kč) je však výrazně vyšší; 
podíl ročního klouzavého úhrnu schodku běžného účtu na HDP dosáhl -3,8 %. 
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Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
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Obchodní bilance dosáhla ve 3. čtvrtletí 2006 přebytku 5,1 mld. Kč (obdobné výše jako 
v předchozím čtvrtletí) a meziročně se zlepšila o 5 mld. Kč. Ke zlepšení celkového salda ve 
3. čtvrtletí fakticky přispěl pouze výraznější meziroční růst přebytku skupiny strojů (ve 
3. čtvrtletí přes 18 mld. Kč), který byl kompenzován nárůstem schodku skupiny minerálních 
paliv již jen zčásti (-7 mld. Kč). Saldo se zhoršilo také v ostatních skupinách (v celkové výši 
6 mld. Kč.) Pozitivní efekty z přílivu zahraničního kapitálu a přesunu výrob do ČR byly tedy 
nadále zčásti korigovány vysokými cenami ropy, zemního plynu a kovů. Nepříznivý cenový 
vliv však ve srovnání s 1.Q a 2.Q 2006 výrazně zeslábl (meziroční změna směnných relací 
činila jen -0,3 %) a jeho negativní příspěvek ke změně celkového salda představoval pouze  
-1,2 mld. Kč.  
 
Bilance služeb se ve 3. čtvrtletí vyvíjela celkově příznivěji než v 1. pololetí 2006. Skončila 
přebytkem 6,2 mld. Kč zejména díky nárůstu vývozu ostatních služeb (především 
telekomunikačních, technických, výpočetní techniky), které předtím pět čtvrtletí v řadě 
klesaly. Na bilanci služeb se podepsal vliv rostoucí vnější poptávky, ale domníváme se, že 
zlepšení také souvisí s pozitivními změnami na nabídkové straně v oblasti podnikových 
služeb. 
 
Bilance výnosů vykázala při meziročním zhoršení salda o téměř 20 mld. Kč čtvrtletní 
schodek 56,5 mld. Kč. Její rozhodující složku nadále představoval odliv dividend 
a odhadovaný objem reinvestovaného zisku z přímých zahraničních investic na výdajové 
straně bilance. Dle prvotního odhadu vzrostl schodek dílčí bilance výnosů z přímých investic 
na 53 mld. Kč. Běžné převody skončily stejně jako v předchozím čtvrtletí mírným schodkem  
(-3,2 mld. Kč). Meziroční zhoršení jejich bilance (o téměř 4 mld. Kč) bylo způsobeno růstem 
výdajů v důsledku soukromých převodů, placených daní a poplatků a odvodů ČR ve vztahu 
k rozpočtu EU. Kapitálový účet dosáhl mírného přebytku (2,2 mld. Kč) a v zásadě byl 
výsledkem čistých příjmů z fondů EU. 
          
K přebytku finančního účtu ve 3. čtvrtletí 2006 (45,9 mld. Kč) přispěl zejména přebytek 
bilance přímých investic ve výši 39,1 mld. Kč, tj. zhruba na úrovni stejného období 
předchozího roku. Nejvýznamnější položkou bilance byl příliv zahraničních přímých investic 
ve formě reinvestovaného zisku (27,2 mld. Kč), který dosáhl 61% podílu na celkovém přílivu 
(44,4 mld. Kč). Odliv přímých investic do zahraničí se uskutečnil v rozsahu 5,2 mld. Kč, 
přičemž jeho nejzávažnější složkou byl rovněž reinvestovaný zisk.  
 
Čistý odliv portfoliových investic se ve 3. čtvrtletí zmírnil na -11,1 mld. Kč (meziročně 
i mezikvartálně o zhruba 23 mld. Kč), a to i přes růst záporného úrokového diferenciálu. 
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Celkovou bilanci ovlivnily především nákupy domácích cenných papírů ze strany 
zahraničních investorů a splacení emise tuzemského subjektu realizované na zahraničních 
finančních trzích. Čistý příliv v rámci ostatních investic (19,8 mld. Kč) byl hlavně 
důsledkem změny pozic bankovního sektoru (růstu krátkodobých pasiv). Vládní sektor 
zaznamenal čistý příliv zahraničních zdrojů ve výši 2,4 mld. Kč. Podobně jako v předchozích 
čtvrtletích se zde projevilo čerpání úvěru na rozvoj infrastruktury od EIB a dále úvěrů 
k financování projektů na regionální úrovni. K čistému odlivu (-15,4 mld. Kč) došlo pouze 
u podnikového sektoru z titulu splacených dodavatelských úvěrů a navýšených krátkodobých 
zahraničních pohledávek. 
 
Dosavadní vývoj naznačuje, že schodek běžného účtu bude oproti predikci z 10. situační 
zprávy až o 10 mld. Kč vyšší. Hlavním faktorem je vývoj bilance výnosů. V rámci finančního 
účtu lze naopak očekávat vyšší přebytek bilance přímých investic (vlivem zvýšeného odhadu 
reinvestovaného zisku a současně i nižšího odlivu přímých investic) a dále i nižší čistý odliv 
bilance portfoliových investic (v důsledku menšího zájmu rezidentů o zahraniční dluhové 
cenné papíry).    
 
Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za říjen 2006 skončil běžný účet 
druhým nejvyšším letošním schodkem (ve výši 26,2 mld. Kč). Byl výsledkem prohloubení 
schodku bilance výnosů na 30,4 mld. Kč, a to zejména vlivem výplaty dividend. Ke zmírnění 
schodku běžného účtu naopak působil přebytek výkonové bilance. Přebytek finančního účtu 
(bez vlivu změny devizových rezerv) se v říjnu zvýšil na 26,3 mld. Kč. Byl nejvýznamněji 
ovlivněn přebytkem bilance portfoliových investic (20,2 mld. Kč) v důsledku emise dluhopisů 
ČEZ v zahraničí a poklesem držby zahraničních dluhových aktiv rezidenty, což může souviset 
s růstem rizika investic do dolarových aktiv.  
 
V říjnu 2006 skončila obchodní bilance přebytkem ve výši 4,4 mld. Kč (predikce 
z 10. situační zprávy předpokládala 3 mld. Kč), což v meziročním srovnání představuje jeho 
zvýšení o 1,6 mld. Kč. Jedná se o historicky nejlepší říjnový výsledek. Došlo i k výraznějšímu 
zrychlení obratu zahraničního obchodu (růstu vývozu o 19,8 % a dovozu o 19,2 %). 
K meziročnímu růstu celkového přebytku opět nejvýznamněji přispěla skupina strojů (růstem 
přebytku o 2,4 mld. Kč). Rostl vývoz i dovoz především v komoditách výpočetní technika, 
telekomunikační zařízení, průmyslové stroje a zařízení, silniční vozidla a elektrická zařízení. 
Na růstu přebytku obchodní bilance se podílela zejména silniční vozidla (o 2,4 mld. Kč). 
Poprvé po 22 měsících meziročního zvyšování schodku skupiny minerálních paliv se deficit 
v této skupině snížil o 1,7 mld. Kč. Nižší dovoz minerálních paliv (mzr. o 10,7 %) ovlivnil 
hlavně pokles dovozu zemního plynu (hodnotově o 8,6 %, naturálně o 20,1 %) a ropy 
(hodnotově o 7,1 %, naturálně o 5,8 %). Proti zvyšování celkového přebytku naopak působil 
hlavně růst schodku v obchodu s chemikáliemi.  
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12měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance               Faktory mzr. změny celkového salda za leden až říjen 2006 
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Box: Vývoj ostatních investic ve 3.Q 2006 
 
Údaje v platební bilanci za 3. čtvrtletí 2006 signalizují jednu poměrně významnou změnu oproti 
předcházejícímu období: čisté čerpání zdrojů ze zahraničí bankovním sektorem. Za leden až září 2006 
čerpal bankovní sektor zdroje od nerezidentů ve výši 29,2 mld. Kč (více než polovinu však 
představovala jen změna struktury aktiv ve prospěch portfoliových investic). Veškeré čerpání zdrojů 
bylo koncentrováno do 3. čtvrtletí (ještě za 1. pololetí činil čistý odliv kapitálu z bankovního sektoru 
1,3 mld. Kč). Ve stejném období předchozího roku byla situace opačná, tj. čistý odliv kapitálu 
prostřednictvím bankovního sektoru dosáhl 79,5 mld. Kč (meziroční změna tedy činila 108,7 mld. 
Kč).  
 
Významným faktorem způsobujícím meziročně odlišnou situaci v tocích kapitálu prostřednictvím 
bankovního sektoru bylo především meziroční výrazné snížení čistého čerpání zdrojů od nerezidentů 
ze strany vlády (o 163,3 mld. Kč). V roce 2005 vláda získala mimořádné příjmy, jejichž značná část 
(spojená s privatizačními příjmy) byla eliminována operacemi ČNB (růst rezerv o 89,6 mld. Kč). 
Z toho vyplývá, že pouze část tohoto meziročního poklesu v rozsahu 73,7 mld. Kč představoval 
skutečný dopad na vývoj nabídky deviz na trhu. Chováním vlády lze tedy vysvětlit více než 70 % 
meziroční změny nabídky deviz. Mezi významnější faktory, které přispěly k meziroční změně v tocích 
kapitálu prostřednictvím bankovního sektoru, patřily: růst dividend nerezidentů z přímých 
zahraničních investic (cca 15 mld. Kč) a nižší objem prodeje soukromého majetku nerezidentům 
(o cca 20 mld. Kč).  
 
Říjnová prognóza platební bilance očekávala v roce 2006 převis poptávky po devizách v rozsahu 
24 mld. Kč, zatímco pro rok 2007 převis nabídky deviz (13 mld. Kč). Meziroční zhoršení v roce 2007 
neočekáváme s výjimkou bilance výnosů v žádné dílčí položce (běžné transfery a kapitálový účet 
chápeme dohromady). Určitá rizika prognózy (ve směru nižšího přebytku) lze nalézt u čerpání fondů 
z EU (ČR je zatím mírným čistým plátcem a prognóza předpokládá v roce 2007 čisté čerpání ve výši 
10 mld. Kč), u podnikových úvěrů a případně v oblasti běžných transferů (např. náhrada škody 
nerezidentům ze strany vlády). Naproti tomu rizika (ve směru vyššího přebytku) jsou spojena 
především s portfoliovými investicemi (nižší než očekávaný čistý odliv). Tato rizika jsou spojena 
např. s případným přílivem kapitálu z USA, resp. financováním potřeb vlády prostřednictvím operací 
spojených s odkupem akcií ČEZu samotným ČEZem, který by byl financován zahraničními 
obligacemi ČEZu. Přes možná rizika naplnění prognózy, prognózovaný převis nabídky nebo poptávky 
po devizách v roce 2006 a 2007 není dostatečně výrazný, aby ovlivnil trend kurzu koruny, jehož vývoj 
tak bud nadále ovlivňován zejména sentimentem trhu.   
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4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
 4.1  Spotřebitelské ceny  

Období      meziměsíčně v %       meziročně v % dopad odchylky u mzr.
predikce 10.SZ skutečnost predikce 10.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0,1 -0,1 1,9 1,5 -0,50
Regulované ceny   listopad 2006 0,0 0,0 5,0 4,8 -0,03
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,06 0,00 0,27 0,21 -0,06
Čistá inflace 0,1 -0,1 0,7 0,2 -0,41
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,3 0,1 1,1 0,4 -0,18
Korigovaná inflace bez PH 0,0 -0,1 1,0 0,6 -0,17
Ceny pohonných hmot - čisté -0,1 -2,7 -6,5 -8,4 -0,06  
 
V období od 10. SZ byly publikovány nové údaje o inflaci za říjen a listopad 2007. 
Celková mzr. inflace v listopadu byla významně nižší (o 0,5 p.b.), než předpokládala 
říjnová SZ. Vývoj v obou měsících působil na chybu v prognóze ve stejném směru 
a zhruba v podobném rozsahu, přičemž oproti prognóze byl zaznamenán nižší růst cen 
prakticky ve všech segmentech inflace. Tomu odpovídá vývoj hlavních faktorů inflace. 
U mnoha z nich lze totiž pozorovat a/nebo očekávat více protiinflační vývoj (kurz 
koruny, cena ropy a ropných produktů, administrativní vlivy, ceny průmyslových 
výrobců, ceny zemědělských výrobců). Příčinou odchylky od prognózy tak zřejmě není 
pouze běžná krátkodobá volatilita inflace a jejích segmentů, a predikce inflace z 10. SZ 
má tudíž významná protiinflační rizika i v delším horizontu.  
 
Z hlediska budoucího vývoje inflace dojde s vysokou pravděpodobností k menšímu zvýšení 
daní z cigaret v roce 2007, než je uvažováno ve stávající prognóze. Skutečný dopad změn 
daní do spotřebitelských cen by tak měl být v příštím roce zhruba o třetinu (tj. o cca 0,4 p.b.) 
nižší. Současně se ale dá předpokládat, že tento dopad bude vyšší v roce 2008 z důvodu 
nutnosti dosáhnout minimální úrovně daní v EU. Výhled růstu regulovaných cen by byl nyní 
mírně snížen v roce 2007 v návaznosti na zpřesnění odhadů růstu cen energií spojených 
s bydlením. U tržních cen na základě nových informací identifikujeme v souhrnu jednoznačně 
protiinflační rizika stávající predikce plynoucí jak z aktuálního vývoje inflace, tak i z více 
protiinflačního vývoje hlavních faktorů inflace (u cen potravin, korigované inflace bez PH 
i cen pohonných hmot).  
 
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 segmentů inflace z 10. SZ 2006 
 
U regulovaných cen se predikce v říjnu a v listopadu v zásadě naplnila. Meziměsíční pokles 
regulovaných cen v říjnu byl způsoben především očekávaným poklesem cen zemního plynu 
pro domácnosti o 5,5 % a v listopadu nedošlo k žádnému významnějšímu pohybu některé 
regulované ceny. Aktuálně jsou k dispozici přesnější informace o novém ceníku Českých drah 
a nové zprávy z Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Růst cen jízdného na železnici bude 
v souhrnu pravděpodobně o něco vyšší, než jsme předpokládali v 10. SZ,  avšak dopad této 
změny do stávající prognózy je zanedbatelný. Z informací ERÚ plyne, že ceny energií by 
měly v roce 2007 růst mírně méně, než jsme původně předpokládali (elektřina, zemní plyn, 
teplo). V souhrnu by uvedené změny vedly ke snížení predikce růstu regulovaných cen na rok 
2007 z 4,9 % na 4,5 % s dopadem do inflace -0,1 p.b.  
  
V oblasti dopadů změn nepřímých daní by nyní došlo v predikci k více změnám. 
V cenovém věstníku MF již byla oznámena 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 stejně jako v 11. SZ předpokládáme, 
že k tomu dojde 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 (tj. 
o cca 0,4 p.b.) nižší. Zákon ještě není definitivně schválen (chybí podpis prezidenta). 
Současně nová podoba zákona obsahuje omezení týkající se předzásobení cigaretami 
v předešlých cenách. Podle našeho odhadu by tak mělo být zpoždění dopadů do inflace od 
platnosti zákona cca 2 měsíce, tj. cenový dopad by měl nastat od května. To znamená, že se 
nemění predikce načasování dopadů tohoto kroku zvýšení daní oproti stávající prognóze.  
 
Nižší zvýšení daní u cigaret v roce 2007 implikuje jejich vyšší růst od 1. ledna 2008, kdy ČR 
plyne povinnost dorovnat sazby na minimální stanovenou úroveň v EU. K tomuto kroku 
zatím neexistuje návrh zákona, nicméně z minimální výše sazeb v EU odhadujeme, že dopad 
zvýšení daní u cigaret v roce 2008 bude 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.  
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Predikce cen pohonných hmot se v říjnu naplnila, v listopadu ale ceny poklesly více, než 
byla predikce. Ceny benzínů ARA na světových trzích jsou oproti předpokladům 10. SZ nižší. 
Zároveň je aktuálně apreciovanější i kurz koruny. Z toho plynou protiinflační rizika predikce 
vývoje cen PH z 10. SZ zejména v kratším horizontu, což potvrzují i týdenní šetření cen 
pohonných hmot, která ukazují na mzm. pokles cen PH v listopadu o více jak 1,2 %, přičemž  
predikce z 10. SZ je +0,5 %.  
 
Vývoj cen potravin byl v říjnu i v listopadu pod prognózou a podobný vývoj lze očekávat na 
základě týdenních šetření i v prosinci. Tento vývoj je zatím kvalitativně v souladu s vývojem 
indikátorů inflace, které se vyvíjejí více protiinflačně, než očekávala 10. SZ. Z faktorů inflace 
cen potravin je především značně nižší růst cen zemědělských výrobců, vliv bude mít 
postupně i posilování kurzu koruny a s tím související více protiinflační vývoj dovozních cen 
potravin. Bilance rizik budoucího vývoje cen potravin tedy vyznívá protiinflačně. 
 
Korigovaná inflace bez PH byla v říjnu o 0,2 p.b. a v listopadu o 0,1 p.b. nižší než stávající 
predikce. Tento vývoj je v souladu, jak již bylo uvedeno, s odchylkami v predikci faktorů 
inflace.11 Oproti předpokladům z 10. SZ se aktuálně očekává posun protiinflačním směrem, 
alespoň v nejbližších obdobích, u budoucího vývoje kurzu koruny, ceny ropy, ceny zemního 
plynu, cen průmyslových výrobců a mzdově nákladových tlaků (predikce poptávkových 
faktorů se zhruba naplňuje). Proto lze očekávat, že současná odchylka od prognózy ve vývoji 
korigované inflace bez PH bude pravděpodobně přetrvávat i v dalších měsících.  
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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11 Při podrobnějším pohledu do struktury došlo k neočekávanému vývoji zejména u cen rekreací, jejichž ceny 
klesaly více, než je v tomto období obvyklé. Přitom podstatnou měrou se na tom podílely tuzemské rekreace, 
a tak za tím nelze hledat pouze vliv posilování kurzu Kč.  
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4.2  Ostatní cenové okruhy 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/ 

predikce 
Skutečnost 
 

Skutečnost 
za 3. čtvrtletí 2006 

Ceny průmyslových výrobců 11/2006 3,1 1) 2,0 2,3 
Ceny zemědělských výrobců 11/2006 7,1 1) 1,3 2,7 

Dovozní ceny  10/2006 -2,31) -1,3 0,5 

1) Predikce průměrné hodnoty za 4. čtvrtletí z 10. SZ 2006. 
 
Meziroční pokles dovozních cen za říjen přibližně odpovídal prognóze z 10. SZ na 
4. čtvrtletí. Meziroční růst cen průmyslových a zejména pak zemědělských výrobců 
v říjnu a listopadu byl nižší oproti aktuální prognóze. U cen zemědělských výrobců tento 
rozdíl implikuje protiinflační působení na ceny potravin ve srovnání se stávající 
prognózou. 
 
Dovozní ceny klesly v meziročním srovnání o 1,3 % a snížily se poprvé od září roku 2005. 
Jejich pokles byl nejvíce ovlivněn snížením cen strojů a dopravních prostředků o 2,9 % 
(hlavně zařízení k telekomunikaci, záznamu a reprodukci zvuku). Nejvýrazněji se však snížily 
ceny ostatních surovin o 5,6 % (především rud kovů a šrotu). Z významnějších skupin 
vzrostly pouze ceny polotovarů – o 6,2 % (zejména neželezných kovů). 
 
Vývoj dovozních cen za říjen odpovídá trajektorii jejich očekávaného meziročního poklesu ve 
4. čtvrtletí (průměrně -2,3 % mzr.), přičemž z jednotlivých skupin dovozních cen se proti 
stávající prognóze rychleji prohloubil meziroční pokles dovozních cen energií. 
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. %) 
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Ceny průmyslových výrobců byly v listopadu meziročně vyšší o 2,0 % (v říjnu o 1,9 %). Na 
mírné zrychlení růstu cenové hladiny působilo hlavně zpomalení poklesu cen v odvětví koksu 
a rafinérských ropných výrobků. Ceny v odvětví elektřiny, plynu a vody byly vyšší o 6,6 % 
a v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 4,3 %. Naopak pokračoval 
pokles cen v odvětví dopravních prostředků o 1,6 %. Ceny v odvětví potravinářských 
výrobků, nápojů a tabákových výrobků se snížily o 0,3 %. 
 
Meziroční růst cen průmyslových výrobců byl v říjnu a listopadu  2006 ve srovnání  s aktuální  
prognózou ČNB z 10. SZ nižší. Na tomto rozdílu se podílely nižší ceny v odvětví rafinérského 
zpracování ropy. Současně růst cen v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu 
zrychloval pomaleji oproti očekáváním. 



 30

Ceny průmyslových výrobců (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. mzr. v %) 
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Ceny zemědělských výrobců byly v listopadu meziročně vyšší o 1,3 % (v říjnu o 1,9 %). 
Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 9,1 % (v říjnu o 9,5 %) v důsledku výrazně vyšších cen 
brambor o 96,5 %, dále byly v meziročním srovnání výrazně vyšší ceny obilovin o 21,3 % 
a olejnin o 15,4 %. Ceny živočišných výrobků klesly o 2,4 % (v říjnu o 1,7 %). 
 
Meziroční růst cen zemědělských výrobců v říjnu a listopadu je významně nižší než prognóza 
ČNB z 10. SZ, a to zejména z důvodu pomalejšího růstu cen produktů rostlinné výroby. Ceny 
zemědělských výrobců tedy nadále 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 říjnu 2006 oproti minulému měsíci zrychlil 
o 0,7 p.b. na 9,9 %. Dosavadní růst M2 za 4. čtvrtletí je tak poněkud vyšší než predikce  
(8,9 %), ale stále v blízkosti růstu dlouhodobě rovnovážné poptávky po penězích (9,5 %; viz 
Příloha 10 Peníze a inflační rizika ze 7. SZ). Uvedený vývoj lze tudíž nadále hodnotit 
z hlediska dlouhodobějších rizik spíše jako neutrální. Roční míra růstu M2, upravená 
o kurzové a ostatní netransakční vlivy, vzrostla o 0,7 p.b. na 10,4 %.  
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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  9/06  10/06

Podíl 
na M2 v 
% 10/06

M1 11,1 13,4 14,6 16,5 16,3 16,4 57,4

   Oběživo 10,3 10,0 10,4 11,4 12,2 11,1 13,5

   Jednodenní vklady 11,4 14,5 16,1 18,2 17,7 18,1 43,9

M2-M1 (kvazi-peníze) 1,7 3,7 1,5 0,6 1,1 2,1 42,6

   Vklady s dohod. splatností -1,2 -0,2 -3,2 -4,9 -4,1 -3,6 30,6

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

   Repo operace 11,6 123,0 66,5 5,4 -18,4 19,2 0,6

M2 6,6 8,8 8,4 9,0 9,2 9,9 100,00
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Na vyšším růstu peněžního agregátu M2 měly nadále významný podíl vysoce likvidní 
peníze, zahrnuté v peněžním agregátu M1. Meziroční dynamika peněžního agregátu M1 se 
v říjnu mírně zvýšila na 16,4 %. Rostly jednodenní vklady, dynamika oběživa naopak 
zpomalila. K vyššímu růstu peněžní zásoby přispěly v říjnu i  kvazi-peníze. Zmírnil se 
meziroční pokles vkladů s dohodnutou splatností, růst vkladů s výpovědní lhůtou přetrvával 
na úrovni minulého měsíce. Postupné urychlování dynamiky vkladů s výpovědní lhůtou 
v posledních dvou letech souvisí s výhodnějším úročením ve srovnání s ostatními vkladovými 
produkty (významná část těchto vkladů je u stavebních spořitelen).  
 
Relativně vysoký růst likvidních peněz se projevil v dalším zvýšení podílu M1 na M2, což 
dokládá působení stále ještě nízké hladiny úrokových sazeb, implikující nízké náklady 
příležitosti z držby peněz. Zářijové zvýšení základních úrokových sazeb ČNB se v říjnu 
projevilo v růstu úrokových sazeb zejména z vkladů v rámci kvazi-peněz, a to s dohodnutou 
splatností do jednoho roku a z vkladů nefinančních podniků s výpovědní lhůtou (zhruba ve 
výši 0,2 p.b. u obou uvedených kategorií). Zvýšení úrokových sazeb bylo výraznější u vkladů 
nefinančních podniků než z vkladů domácností. Úrokové sazby z ostatních vkladů stagnovaly 
či mírně klesaly. Výše uvedený růst úrokových sazeb z vkladů v rámci kvazi-peněz a naproti 
tomu stagnace úrokových sazeb z vkladů zahrnutých v M1 se však ve struktuře peněžní 
zásoby zatím neprojevily.  
 
V rámci sektorové struktury vkladů peněžního agregátu M2 se v říjnu zrychlil růst vkladů  
všech ekonomických sektorů. Na růstu peněžní zásoby se z převážné většiny podílely nadále 
vklady domácností a nefinančních podniků. Postupné zvyšování jejich příspěvku odráží vyšší 
růst nominálního hrubého domácího produktu v letošním roce. 
 
V měnové struktuře vkladů peněžního agregátu M2 měly nadále rozhodující váhu korunové 
vklady. Podíl vkladů v cizí měně na celkových vkladech se v říjnu zvýšil na 11,2 % (z toho na 
podniky připadalo 7,1 p.b., zbývající část tvořily vklady domácností a finančních neměnových 
institucí). Meziroční přírůstek cizoměnových vkladů podniků v říjnu činil 31,1 %, tj. po 
zpomalení v letních měsících se vrátil do blízkosti hodnot pozorovaných v první polovině 
roku, což bylo v souladu s vývojem zahraničního obchodu (v říjnu pravděpodobně i vlivem 
zvýšení vkladů ČEZu o zdroje získané emisí dluhopisů v zahraničí).  
 
 



 32

Na růstu peněžní zásoby se z hlediska protipoložek podílel růst čistého úvěru vládě 
(pokračoval zejména meziroční pokles vkladů vlády u MFI) a růst úvěrů podnikům 
a domácnostem (nepatrně nižší než v září). Opačně působil pokles čistých zahraničních aktiv. 
Hlavní protipoložkou růstu peněžní zásoby zůstávají úvěry podnikům a domácnostem.   
 
Vklady peněžního agregátu M2 podle Protipoložky peněžního agregátu M2
sektorů (mzr. v %) (roční toky v mld. Kč, upraveno o kurzové a 

ostatní netransakční vlivy)

 

Poznámka: M2 = 1 + 2 + 3 - 4. 

Ostatní čisté položky jsou zobrazeny se záporným znaménkem, 

protože se jedná o pasiva konsolidované bilance MFI.
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Úvěry 
 
Meziroční růst úvěrů podnikům a domácnostem se v říjnu zpomalil o 0,2 p.b. na 20,1 %. Na 
růstu úvěrů se více než polovinou nadále podílely úvěry domácnostem. Podíl úvěrů v cizí 
měně na stavu celkových úvěrů byl – zřejmě vlivem záporného diferenciálu korunových 
a eurových úrokových sazeb – pouze 10 %.   
 
Meziroční růst úvěrů nefinančním podnikům se v říjnu dále zvýšil o 0,3 p.b. na 16,8 %. To 
souviselo s pozitivním vývojem ekonomické aktivity, s nízkou úrovní úrokových sazeb 
a s příznivým postojem MFI při poskytování úvěrů. V říjnu, obdobně jako v celém letošním 
roce, se zvyšoval meziroční růst dlouhodobých úvěrů (v říjnu 26,6 %). Tento vývoj byl 
v přibližném souladu s vývojem hrubé tvorby fixních investic v běžných cenách. Dynamika 
krátkodobých a střednědobých úvěrů se v současnosti pohybuje na úrovních pozorovaných 
v prvních měsících letošního roku (v říjnu činila 11,8 % u obou uvedených kategorií). 
 
Z hlediska odvětví, kde jsou k dispozici pouze údaje za celkové úvěry, se na růstu úvěrů 
podílely úvěry na pronájem strojů a zařízení, zpracovatelskému průmyslu a v menší míře na 
výstavbu a stavebnictví, tj. odvětví, která měla rovněž významný podíl na růstu investic. 
Roční tok úvěrů poskytovaných do odvětví obchodu, prodeje, údržby a oprav byl z hlediska 
ročního toku celkových úvěrů rovněž významný, i když se od počátku letošního roku 
zpomaloval. Naopak u úvěrů do odvětví výstavby a stavebnictví dochází k růstu jejich ročních 
toků (v říjnu cca 10 mld. Kč). Úvěry do tohoto odvětví zahrnují rovněž financování bytové 
výstavby prostřednictvím úvěrování developerských společností. Podle informací obchodních 
bank se však obvykle jedná o krátkodobé nebo střednědobé úvěry (do tří let) v závislosti na 
velikosti financovaného projektu. Uvedený vývoj souvisí s růstem poptávky po rezidenčních 
bytech zejména v důsledku očekávaných změn sazby DPH z 5 % na 19 % na stavební práce 
od roku 2008, který se projevuje růstem cen bytů (podle odborníků realitního trhu až o 30 % 
v letošním roce). 
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Dlouhodobé úvěry podnikům a hrubá tvorba Dlouhodobé úvěry a úvěry vybraným 
fixního kapitálu (mzr. v %) odvětvím (roční toky v mld. Kč)
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Meziroční růst úvěrů domácnostem se v říjnu 
zpomalil o 1,1 p.b. na 31,1 %, a to vlivem 
kategorie ostatních úvěrů. Dynamika 
spotřebitelských úvěrů i úvěrů na bydlení zhruba 
přetrvávala na úrovni předchozího měsíce 
(26,9 %, resp. 33,6 %). Růst hypotečních úvěrů, 
které jsou rozhodující složkou úvěrů na bydlení, 
činil 46,8 %. Dynamika hypotečních úvěrů je 
i nadále vysoká a je ovlivňována příznivou úrovní 
úrokových sazeb, nabídkou úvěrů od MFI 
a zmíněným očekávaným zvýšením sazby DPH.  
 
Celková úroková sazba z nových úvěrů 
nefinančním podnikům a domácnostem, vstupující 
do makroekonomické prognózy, se v říjnu zvýšila o 0,4 p.b. na 6,2 %. V jejím vývoji se 
promítlo zářijové zvýšení základních sazeb ČNB a růst podílu nových úvěrů domácnostem na 
celkových úvěrech. Spread mezi celkovou sazbou z nových úvěrů a 1R PRIBORem se v říjnu 
zvýšil o 0,2 na 3,0 p.b. (oproti průměru za 3.Q se nezměnil). Z dlouhodobějšího hlediska se 
však tento spread od poloviny loňského roku postupně snižoval, patrně díky zlepšující se 
finanční situaci podniků a domácností v období zrychlení hospodářského růstu. 
 
Říjnový vývoj úrokových sazeb byl rozdílný z hlediska doby jejich fixací. Krátkodobé 
úrokové sazby rostly u převážné většiny úvěrových produktů (s výjimkou spotřebitelských 
úvěrů, u kterých byl zaznamenán další pokles). Růst krátkodobých úrokových sazeb byl 
obdobný jako u sazby 3M PRIBOR (tj. v rozsahu 0,1 - 0,2 p.b.). Dlouhodobé úrokové sazby 
naopak převážně klesaly či stagnovaly (s výjimkou sazeb ze spotřebitelských úvěrů a sazeb 
z velkých úvěrů podnikům, které vzrostly). Ve struktuře dlouhodobých sazeb byl zaznamenán 
pokles zejména u sazeb s fixací od jednoho roku do pěti let. Souhrnně lze konstatovat, že 
zvýšení základních úrokových sazeb ČNB v červenci a září se promítlo do zvýšení většiny 
krátkodobých klientských úrokových sazeb a některých dlouhodobých sazeb z úvěrů 
podnikům. Krátkodobé sazby ze spotřebitelských úvěrů, dlouhodobé sazby z úvěrů na bydlení 
a některé dlouhodobé sazby z úvěrů podnikům naopak klesaly. 
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Krátkodobé úrokové sazby z úvěrů MFI        Dlouhodobé úrokové sazby z úvěrů MFI        
(v %, nové obchody)                                          (v %, nové obchody) 
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3M PRIBOR

Úvěry na bydlení s pohybl. sazbou a fixací do 1 roku vč. 

Úvěry nefin. podnikům do 30 mil. Kč s pohybl. sazbou a fixací do 1 roku vč.

Úvěry nefin.podnikům nad 30 mil. Kč s pohybl. sazbou a fixací do 1 roku vč.

Spotřebitelské úvěry s pohybl. sazbou a fixací do 1 roku vč. (p.o.)
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5R IRS

Úvěry na bydlení s fixací od 1 roku do 5 let vč.

Úvěry na bydlení s fixací nad 10 let

Úvěry nefin. podnikům do 30 mil. Kč s fixací nad 5 let

Spotřebitelské úvěry s fixací nad 5 let (p.o.)

 
 
Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem se v říjnu zvýšila o 0,2 p.b. na 11 % (z toho 
sazba z kontokorentních úvěrů činila 16 %, ze spotřebitelských úvěrů 12,7 % a z úvěrů na 
bydlení 4,5 %). Úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem byly v ČR s výjimkou úvěrů na 
bydlení 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 v říjnu vzrostla 
o 0,25 p.b. na 4,5 % (z toho sazba z kontokorentních úvěrů činila 5,2 %, z úvěrů do 30 mil. 
Kč 4,6 % a nad 30 mil. Kč 3,4 %). 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 od konce října postupně mírně klesaly (v celkovém rozsahu 0,1 až 0,2 p.b.). 
Hlavní faktory představovaly silný kurz koruny a nízká inflace. K poklesu úrokových sazeb 
přispěly i komentáře členů BR ČNB k nastavení základních úrokových sazeb. Účastníci trhu 
posunuli svá očekávání směrem k pozdějšímu a mírnějšímu zpřísňování měnové politiky. 
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 13. 12.) činil +0,4 p.b. Aktuální prognóza předpokládá spread 
+0,2 p.b. Hodnota 3M PRIBORu se v dosavadním průběhu 4.Q 2006 pohybovala na úrovni 
předpokládané základním scénářem prognózy, 1R PRIBOR byl v průměru mírně výše. 
 
Na primárním trhu státních dluhopisů byl emitován historicky první dluhopis se splatností 
30 let (29. 11.). Aukce byla hodnocena jako extrémně úspěšná, přestože na trhu panovala před 
aukcí nejistota. Vzhledem k vysoké poptávce v konkurenčním kole aukce se MF rozhodlo 
výrazně navýšit objem emise, celkově byly prodány dluhopisy za 13,1 mld. Kč při 
průměrném výnosu 4,22 %. Úspěšně proběhla také další primární aukce dluhopisu se 
splatností 15 let, prodány byly dluhopisy za 7,7 mld. Kč, průměrný výnos činil 3,91 %. 
 
MF zveřejnilo strategii financování státního dluhu v roce 2007. Na domácím trhu by měly být 
emitovány státní dluhopisy v objemu 72,8 až 152,8 mld. Kč, na zahraničním trhu v objemu  
0 až 80 mld. Kč. MF pokračuje v trendu prodlužování durace dluhu (podíl SPP by měl 
klesnout pod 20 %), proto budou vydány nové benchmarkové emise se splatností 5, 10 a 15 
let. 
 
Klientské úrokové sazby se v říjnu zvýšily. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů 
činila 6,2 %, sazba z termínovaných vkladů 2,0 %. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů  
v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 4,8 %, z pohledu ex ante 3,0 %. 
 
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 tuzemské sazby. Aktuální hodnoty 
obou sazeb (k 13. 12.) se pohybují 
na mírně vyšší úrovni v porovnání 
s prognózou. 
 
 
 
 

Vývoj 1R PRIBORu a 1R Euriboru 
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2  Devizový kurz 
 
Po výrazném posílení na začátku listopadu se kurz stabilizoval na úrovni 28 CZK/EUR. 
Koncem listopadu koruna opět posílila a dosáhla nového historického maxima 
27,82 CZK/EUR, v první prosincové dekádě se však opět pohybovala okolo 28 CZK/EUR. 
Oproti předchozímu měsíci zpevnil průměrný kurz o 0,9 % a dosáhl historicky nejsilnější 
průměrné měsíční úrovně 28,03 CZK/EUR. V meziročním srovnání apreciace dosáhla 4,2 %. 
Průměrná hodnota kurzu za dosavadní průběh čtvrtletí činí 28,15 CZK/EUR a odchylka od 
referenčního scénáře pro 10. situační zprávu (28,30 CZK/EUR) dosáhla 0,5 %.  
 
Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
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K apreciačnímu trendu počátkem listopadu částečně přispěl pozitivní sentiment na trzích 
středoevropského regionu v souvislosti s odezníváním politické nejistoty. Atraktivnost tohoto 
regionu, a tedy i ČR, souvisí kromě vlivu apreciačních očekávání i s výhledem dalšího 
zvyšování úrokových sazeb při slábnoucím dolaru. Domácí měna tak v listopadu posílila 
nejen z technických důvodů, ale rovněž pod vlivem prodejů USD/CZK ze zahraničí, když 
zahraniční investoři začali opouštět investice do USD v souvislosti s jeho očekávaným 
oslabováním. Ve srovnání s ostatními měnami regionu byla však apreciace koruny mírná, 
protože zde působí přetrvávající záporný úrokový diferenciál.  
 
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 je v průměru oproti prognóze mírně silnější. Zahraniční úrokové 
sazby odpovídají prognóze, sazba 1R PRIBOR se pohybuje na mírně 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 

13.12. – skutečnost

3M PRIBOR** 2,6 2,6* 2,6 
1R PRIBOR 2,8 3,0* 2,9 
Nově poskytnuté úvěry  6,3 6,2***  
1R Euribor 3,8 3,8* 3,9 
Kurz – CZK/EUR 28,30 28,13* 27,88 
*

        Průměr za čtvrtletí do 13.12.2006. 
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
***  Údaj za říjen.  

 
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 je v průměru za 4.Q 2006 mírně silnější než 
prognóza, tuzemské úrokové sazby se pohybují poněkud výše. Celkově příslušný bod  
v GRIPu implikuje riziko mírně nižších nominálních úrokových sazeb a inflace. Aktuální 
vývoj kurzu směrem k silnějším hodnotám oproti stávající prognóze na 4.Q 2006 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 (vycházíme z CF11 doplněného o některé aktuální údaje, CF12 zatím není 
k dispozici). Průměrná hodnota 1R Euriboru v dosavadním průběhu 4.Q 2006 odpovídá 
předpokladům referenčního scénáře. Rovněž trajektorie budoucích sazeb 1R Euribor se od 
RS10 téměř neliší. K jen drobným změnám došlo také v prognózovaných trajektoriích HDP 
a inflace. Celkově simulace u bodu „Exogenní veličiny – eurozóna, 1R Euribor“ implikuje jen 
nepatrně vyšší budoucí 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 potřebu nepatrně nižší úrovně 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.   






























