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Předkládací zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní 
rady na I. pololetí 2007. Obsahuje přílohy: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu, 
Aktuální vývoj na trhu práce, Nabídková strana ekonomiky, Peníze a úvěry, Nákladové 
faktory, Platební bilance, Aktuální vývoj na trhu nemovitostí, ČR a rozpočet EU, Výhled 
nefinančních korporací a firem na nejbližší období, Srovnání chování rozšířeného 
a původního modelu QPM, Inflační očekávání domácností v České republice a Alternativní 
projekce novým strukturálním modelem (G3). 
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I.  SHRNUTÍ 

I.1 Předpoklady a počáteční podmínky prognózy 

Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním ze základních předpokladů prognózy. Pro tento 
účel ČNB standardně využívá publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi řady 
zahraničních analytických týmů, a tržní výhledy. Aktuální prognóza je založena na 
prosincových datech Consensus Forecasts a na tržních informacích platných v den jejího 
zjišťování. Vývoj ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR je aproximován efektivním 
vývojem v zemích eurozóny. Jako indikátor vývoje cen energetických surovin používá 
prognóza ČNB výhled ceny ropy Brent, který je pro účel prognózy cen pohonných hmot 
doplněn o výhled ceny benzínu z trhů ARA. Očekávání budoucího zahraničního vývoje se 
oproti minulé prognóze posunulo směrem k vyššímu ekonomickému růstu. Naopak se snížily 
očekávané ceny energetických produktů, což se odrazilo i v poklesu očekávané zahraniční 
inflace. Souběh vyššího ekonomického růstu a nižší inflace v zahraničí vedl k tomu, že se 
očekávaná trajektorie zahraničních úrokových sazeb významně nezměnila. 

Nový referenční scénář předpokládá v loňském roce růst efektivního ukazatele 
spotřebitelských cen eurozóny ve výši 1,8 %, v letošním roce by měl růst zrychlit na 2,1 %. 
Za tímto zrychlením bude stát zejména podstatné zvýšení německé inflace z titulu změny 
sazby DPH v roce 2007. Po odeznění tohoto vlivu v roce 2008 růst efektivního ukazatele 
spotřebitelských cen v eurozóně zpomalí a dosáhne hodnoty 1,7 %. Zvýšení DPH v SRN by 
nemělo vytvářet tlak na zvýšení dovozních cen do ČR, a tento efekt je proto v prognóze 
očištěn. U efektivního ukazatele cen výrobců eurozóny referenční scénář lednové prognózy 
předpokládá zpomalení růstu z loňských 5,2 % na 2,3 % v letech 2007 i 2008. V důsledku 
příznivého vývoje ekonomik eurozóny v prvních třech čtvrtletích roku 2006 analytici znovu 
výrazně přehodnotili svůj výhled hospodářského růstu, a to jak v loňském roce, tak 
i v následujících letech. Růst ekonomik eurozóny v efektivním vyjádření by tedy v loňském 
roce měl dosáhnout 2,6 %, v letošním roce by měl vlivem důchodového efektu změny sazby 
DPH v SRN zpomalit na 1,8 % a v roce 2008 mírně zrychlit na 1,9 %. 

Pokles cen ropy v závěru loňského roku překonal očekávání, když průměrná cena ropy ve 
čtvrtém čtvrtletí dosáhla 59,6 USD/barel. Nový výhled budoucích cen ropy se tak posouvá 
směrem dolů, avšak předpoklad mírného nárůstu cen zůstává zachován. Cena ropy Brent by 
měla postupně vzrůst k hranici 67 USD/barel ke konci letošního roku a k hranici 
68 USD/barel ke konci roku 2008. Podobně by se měly vyvíjet ceny benzínu z trhů ARA, 
které se sezonními výkyvy vzrostou až na úroveň 680 USD/t v létě 2008.  

S ohledem na nedávné oslabení kurzu dolaru došlo v prosincovém Consensus Forecasts 
k mírnému přehodnocení budoucího vývoje kurzu USD/EUR směrem k slabšímu dolaru, a to 
zejména v nejbližších čtvrtletích. V horizontu jednoho roku by se však kurz dolaru měl vrátit 
zpět k hodnotám 1,30 USD/EUR, v roce 2008 je pak očekávána zhruba stabilita kurzu 
USD/EUR na této úrovni. Trajektorie implikovaných jednoletých sazeb EURIBOR se oproti 
předpokladům minulé prognózy takřka nezměnila a na celém horizontu prognózy se pohybuje 
mírně nad 3,8 %. 

Vedle předpokladů o zahraničním ekonomickém vývoji je významným vstupem prognózy 
i předpoklad o působení domácí fiskální politiky. Lednová prognóza nemění svůj náhled na 
vývoj deficitu veřejných financí v metodice ESA 95 pro roky 2006 (3,5 % HDP) a 2007 
(4,0 % HDP). Pro rok 2008 se prognózovaný deficit nepatrně zvýšil na 3,9 % HDP. 
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V souvislosti s tímto zvýšením deficitu došlo v roce 2008 k mírnému zvýšení odhadu 
fiskálního impulzu, aproximujícího vliv fiskální politiky na ekonomický růst. Zatímco říjnová 
prognóza pro rok 2008 předpokládala mírně záporný příspěvek fiskální politiky 
k ekonomickému růstu, lednová prognóza již předpokládá mírně kladný příspěvek. Tento 
předpoklad je však s ohledem na stávající politickou situaci spojen se značnou mírou 
nejistoty. Odhad fiskálního impulzu v letech 2006 a 2007 se významně nezměnil, prognóza 
nadále počítá s prorůstovým působením fiskální politiky v obou těchto letech. Na horizontu 
prognózy není očekáván výraznější dodatečný fiskální stimul z titulu přílivu peněz z fondů 
Evropské unie. 

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

Počínaje lednovou prognózou je jádrový predikční model ČNB rozšířen o inflační vliv 
reálných mzdových nákladů (viz Box 2 Rozšíření jádrového predikčního modelu o vliv 
reálných mezd). V souvislosti s tímto rozšířením modelu nedošlo k výraznému přehodnocení 
rovnovážných veličin, pouze je nově stanoven odhad rovnovážných reálných mezd. Odhad 
tempa rovnovážného reálného posilování kurzu na prognóze zůstává v intervalu 3,5 – 4,0 % 
s pozvolna klesající tendencí. Rovnovážná roční reálná úroková sazba peněžního trhu nadále 
leží mírně pod 1 % a na prognóze se rovněž pozvolna snižuje. Nezměnil se ani předpoklad 
dlouhodobého tempa růstu inflaci nezrychlujícího produktu na úrovni 5 %. V souvislosti se 
zveřejněním odhadu růstu HDP ve třetím čtvrtletí 2006 a s revizí údajů za první dvě čtvrtletí 
roku však došlo ke snížení odhadu aktuálního tempa růstu potenciálního, inflaci 
nezrychlujícího produktu na úroveň mírně nad 5 %. Přibližně stejným tempem poroste inflaci 
nezrychlující produkt i na prognóze. Dlouhodobý růst reálných rovnovážných mezd je 
předpokládán na úrovni dlouhodobého růstu ekonomické aktivity, tj. ve výši 5 %. Na 
horizontu prognózy rostou rovnovážné reálné mzdy tempem 4,5 – 5 %. 

Inflační tlaky z reálné ekonomiky jsou v rozšířeném modelu aproximovány tzv. reálnými 
mezními náklady. Tyto náklady se skládají z nákladů plynoucích ze zvyšujícího se objemu 
produkce (nazývány mezera výstupu) a ze mzdových nákladů (nazývány mezera reálných 
mezd). Ve srovnání s předpoklady říjnové prognózy se snížil odhad inflačních tlaků z reálné 
ekonomiky. Zatímco říjnová prognóza předpokládala obnovení inflačních tlaků z reálné 
ekonomiky v průběhu roku 2005,  dle předpokladů lednové prognózy se tyto inflační tlaky 
objevují až od druhé poloviny roku 2006. Změna v náhledu je do značné míry dána revizí dat 
o růstu HDP za rok 2006. Částečný vliv mělo také explicitní zachycení tlaků plynoucích 
z reálných mezd v novém modelovém rámci, když působení mezd je od druhé poloviny roku 
2005 hodnoceno jako protiinflační. Odhad inflačních tlaků z reálné ekonomiky ve čtvrtém 
čtvrtletí 2006 se významně nezměnil. Celkový vliv reálné ekonomiky je odhadován jako 
mírně proinflační, přičemž mezera výstupu působí proinflačně a mezera reálných mezd mírně 
protiinflačně. 

Proinflační tlaky ze strany objemu produkce, aproximované mezerou výstupu, plynou 
z rychlého, zhruba 6% růstu HDP v uplynulých dvou letech na pozadí růstu potenciálního 
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produktu ve výši necelých 5 %. Záporná mezera výstupu se uzavřela na konci roku 2005 a na 
začátku roku 2006 překmitla do kladných hodnot. V průběhu roku 2006 se výrazně snížil 
příspěvek čistého vývozu k ekonomickému růstu, tahouny růstu se staly investice a spotřeba 
domácností. Spotřeba vlády v průběhu roku 2006 stagnovala, a nepřispívala tak k růstu 
domácí poptávky. 

Opačně, protiinflačním směrem, působí aktuálně tlaky ze strany reálných mezd. Postupný 
nárůst inflace od poloviny roku 2005 způsobil, že růst reálných mezd začal zaostávat za svou 
rovnovážnou hodnotou. Prudký pokles inflace ve čtvrtém čtvrtletí 2006 následující po 
předchozích třech čtvrtletích stability vedl k obratu ve vývoji reálných mezd, které začaly růst 
rychleji než by odpovídalo růstu rovnovážných mezd. Mezera reálných mezd se tak začala 
uzavírat, v samotném čtvrtém čtvrtletí 2006 je však ještě záporná. 

Celkový růst spotřebitelských cen ve čtvrtém čtvrtletí 2006 byl ve srovnání s říjnovou 
prognózou nižší. Za výrazným zpomalením inflace stály zejména regulované ceny a ceny 
potravin. Zatímco vývoj regulovaných cen byl říjnovou prognózou očekáván, výrazné 
zpomalení cen potravin prognóza nepředpokládala. Stejně tak říjnová prognóza nadhodnotila 
příspěvek nepřímých daní, korigované inflace bez pohonných hmot a cen pohonných hmot. 
Odchylky skutečné inflace od prognózy lze vysvětlit oproti předpokladům odlišným vývojem 
kurzu koruny, světových cen ropy a tuzemských nákladových faktorů.  

Současné nastavení reálných měnových podmínek, které ovlivňuje budoucí průběh 
hospodářského cyklu, je hodnoceno v souhrnu jako zhruba neutrální, přičemž blízko 
neutrálnímu působení jsou obě složky měnových podmínek. Kurzová složka je v průměru za 
čtvrté čtvrtletí 2006 hodnocena jako zhruba neutrální, úroková složka jako mírně přísná. 
 
Box: Rozšíření jádrového predikčního modelu o vliv reálných mezd 
Počínaje stávající prognózou je jádrový predikční model ČNB rozšířen o blok trhu práce, který 
zachycuje inflační vliv reálných mzdových nákladů. Původní podoba jádrového predikčního modelu 
sice implicitně zahrnovala i vývoj reálných mezd, jejich vliv ale byl brán systematicky v úvahu pouze 
na úrovni krátkodobé prognózy a při modelování inflačních tlaků z reálné ekonomiky jádrovým 
modelem nebyl přímo zohledněn. Mezera výstupu, jež byla k tomuto účelu dosud používána, je jen 
jednou částí teoretického konceptu tohoto typu inflačních tlaků, který odráží vliv reálných mezních 
nákladů podniků na cenu produkce. Rozšíření modelu o působení reálných mezd jako dalšího 
možného zdroje inflačních tlaků tak umožní strukturovanější modelově konzistentní náhled na inflační 
vliv reálné ekonomiky. Zároveň bude možné zohlednit pozorované spíše proticyklické chování 
reálných mezd v české ekonomice, které je způsobeno vyšší strnulostí nominálních mezd ve srovnání 
s cenami. 

Rozšířený model rozlišuje dva typy inflačních tlaků z reálné ekonomiky. Za prvé se jedná o rostoucí 
mezní náklady při zvyšujícím se objemu produkce, které odpovídají klesajícím výnosům z použitých 
výrobních faktorů a jsou aproximovány mezerou výstupu. Druhým typem inflačních tlaků je vliv 
reálných mzdových nákladů. Pokud se tyto náklady nacházejí nad svou rovnovážnou úrovní, působí 
proinflačně, a naopak, pokud se nacházejí pod svou rovnovážnou úrovní, umožňují podnikům 
nezvyšovat cenu produkce. Efekt odchylky současné úrovně průměrné reálné mzdy od její rovnovážné 
úrovně, která dlouhodobě roste stejným tempem jako rovnovážný (inflaci nezrychlující) reálný 
produkt, je reprezentován mezerou reálných mezd. Celkové inflační tlaky z reálné ekonomiky pak 
odpovídají souhrnnému působení mezery výstupu a mezery reálných mezd a jsou popsány mezerou 
reálných mezních nákladů. Vývoj mezery reálných mezních nákladů a jejích dvou složek v letech 
2001–2006 je znázorněn v Grafu 1. 

Vývoj reálných mezd v rozšířeném modelu odráží vývoj nominálních mezd v podnikatelské sféře 
a spotřebitelských cen očištěných o vliv změn nepřímých daní. Prognózovaný růst nominálních mezd 
je určen očekáváními mzdového růstu a mezerou v reálné mzdě. Pokud jsou mzdy v reálném vyjádření 
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pod svou rovnovážnou úrovní (záporná mezera v reálné mzdě), domácnosti se snaží jejich úroveň 
zvýšit rychlejším růstem nominálních mezd. V důsledku vyšší strnulosti nominálních mezd 
v porovnání s cenami se mezera reálných mezd vyvíjí spíše proti cyklu v mezeře výstupu.  

Schéma transmisního mechanismu měnové politiky v rozšířeném modelu je znázorněno níže. 
Centrální banka stanovuje úroveň nominálních úrokových sazeb, které ovlivňují inflaci přes přímý 
a nepřímý kanál transmise. Přímý kanál působí přes pohyb nominálního kurzu a dovozních cen přímo 
na inflaci a je shodný s původní verzí modelu. Nepřímý kanál působící přes reálnou ekonomiku je 
nyní rozšířen o mezeru reálných mezd. Reálné měnové podmínky sice nadále ovlivňují mezeru 
výstupu, ta však nyní reprezentuje pouze inflační tlaky plynoucí z objemu produkce. Druhá část 
reálných mezních nákladů, mezera reálných mezd, vzniká souběhem růstu nominálních mezd a inflace 
a představuje hodnocení inflačních tlaků z pohledu nákladů na výrobní faktor práce. 

Měnový kurz

Měnověpolitické 
úrokové sazby

Reálné měnové 
podmínky

Dlouhodobé 
úrokove sazby

Inflační 
očekávání

Inflace

Růst nom. 
mezd

Reálné mezní 
náklady

Reálná mzda

Výstup

 
Ve srovnání s původním přístupem k modelování inflačních tlaků z reálné ekonomiky se nový model 
liší zejména strukturovanějším příběhem při vytváření prognózy. Použití konceptu mezery reálných 
mezních nákladů umožňuje modelovat možný protichůdný vliv cyklické pozice ekonomiky a vývoje 
reálných mezd. Tento bohatší přístup zároveň umožní intuitivnější interpretaci inflačních tlaků na 
historii.  

V souvislosti s výše popsaným rozšířením jádrového predikčního modelu došlo i k modifikaci 
některých dalších rovnic; jedná se například o rovnici popisující tvorbu inflačních očekávání. Vývoj 
inflace a sazeb v rámci ekonomického cyklu a jejich reakce na různé ekonomické šoky jsou však 
v rozšířeném modelu velmi podobné původní verzi. V reakční funkci měnové politiky zůstává stejně 
jako v původní verzi modelu vedle očekávané odchylky inflace od inflačního cíle mezera výstupu. 
Graf 2 srovnává inflační tlaky identifikované původním a rozšířeným modelem pro data použitá při 
sestavení aktuální prognózy. Podle rozšířeného modelu došlo zejména v roce 2005 k pomalejšímu 
odeznívání protiinflačních tlaků z reálné ekonomiky. 
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I.2 Vyznění prognózy 

Výše uvedené informace o domácím i zahraničním ekonomickém vývoji získané od sestavení 
říjnové prognózy mění prognózu budoucího vývoje české ekonomiky. Tlaky z reálné 
ekonomiky – zachycené mezerou reálných mezních nákladů – na prognóze nejprve vzrostou, 
poté však budou přecházet z mírně proinflačních do mírně protiinflačních.  

První jejich složka – mezera výstupu – se bude na prognóze postupně snižovat, její působení 
ale zůstane mírně proinflační. Za poklesem mezery výstupu bude stát dočasné zpřísnění 
reálných měnových podmínek a přechodné zmírnění zahraniční konjunktury. Mezera výstupu 
se tak v kladných hodnotách udrží především díky kladnému fiskálnímu impulzu. Za těchto 
předpokladů růst reálného HDP poklesne ze 6,0 % v roce 2006 na 5,3 % v roce 2007, v roce 
2008 dále zpomalí na 4,8 %.  

Z hlediska jednotlivých složek budoucího ekonomického růstu bude hrát důležitou roli 
spotřeba domácností. V letošním roce spotřeba domácností poroste 4% tempem. Vysoké 
tempo růstu bude podporováno vysokým tempem růstu reálných mezd a růstem sociálních 
transferů, plynoucích ze zákonné úpravy výše rodičovského příspěvku a ze změn v systému 
sociálních dávek. Opačným směrem bude působit pokles růstu zaměstnanosti. Působení 
úrokové složky měnových podmínek bude v letošním roce zhruba neutrální. V roce 2008 
dojde vlivem dalšího snížení růstu zaměstnanosti, zpomalení růstu reálných mezd, odeznění 
efektu sociálních transferů z předchozího roku a přísného působení úrokové složky měnových 
podmínek ke zpomalení dynamiky reálných spotřebitelských výdajů pod úroveň 4 %. 

Dalším významným zdrojem ekonomického růstu bude růst hrubé tvorby fixního kapitálu. 
Soukromá investiční aktivita bude nadále podporována především pokračujícím růstem 
zahraniční poptávky a přílivem reálně alokovaných přímých zahraničních investic. Navzdory 
mírně přísnějšímu působení reálných měnových podmínek se tak hrubá tvorba fixního 
kapitálu zvýší o 8,7 % v roce 2007 a o necelých 8 % v roce 2008. Zvýšení předpokládané 
dynamiky ve srovnání s minulou prognózou je do určité míry ovlivněno vyšším než 
očekávaným růstem fixních investic v průběhu roku 2006. 

Prognóza nadále předpokládá trendový růst exportní výkonnosti spojený s přílivem přímých 
zahraničních investic a souvisejícími změnami na nabídkové straně ekonomiky. Přechodné 
oslabení růstu zahraniční poptávky spolu s dočasným zpřísněným působením kurzové složky 
měnových podmínek povede ke zpomalení tempa růstu reálného vývozu v letošním roce na 
11 %. Na stejně vysoké úrovni by se měl růst reálného vývozu udržet i v roce 2008. Růst 
reálného dovozu bude v průběhu let 2007 a 2008 jen mírně zaostávat za dynamikou vývozu. 
Relativně robustní růst domácí poptávky spolu s vysokým podílem kooperačních dovozů 
povede k meziročnímu růstu reálného dovozu mírně pod 11 % v obou letech. Čistý vývoz tak 
nadále bude přispívat k růstu HDP. 

Druhá složka mezery reálných mezních nákladů – mezera reálných mezd – se nejprve na 
začátku prognózy uzavře v důsledku významného předstihu růstu reálných mezd nad svým 
rovnovážným tempem. V roce 2008 pak dojde k opětovnému poklesu mezery reálných mezd 
do záporných hodnot. Za tímto poklesem bude stát zrychlující inflace, která při relativně 
strnulém růstu nominálních mezd povede ke snížení růstu reálných mezd. V roce 2007 
prognóza očekává růst průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře ve výši 6,6 %, v roce 
2008 zhruba ve výši 7 %. 
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Na celém prognózovaném období se kurz koruny vůči euru bude pohybovat poblíž 
současných hodnot, přičemž tlaky na jeho oslabení plynoucí ze záporného úrokového 
diferenciálu vůči zahraničí a z vyšší domácí inflace než v zahraničí budou vyváženy vlivem 
dlouhodobého rovnovážného zhodnocování reálného kurzu. Tento dlouhodobý vliv začne 
převažovat až ke konci horizontu prognózy. 

Lednová prognóza inflace se nachází oproti říjnové prognóze níže po většinu svého horizontu. 
Za přehodnocením výhledu stojí zejména odchylka skutečného vývoje ve čtvrtém čtvrtletí 
2006 od říjnové prognózy, nižší růst nepřímých daní očekávaný v roce 2007 a posílení kurzu 
koruny z konce loňského roku. Prognóza se snížila výrazně pro konec roku 2007, kdy by měla 
inflace dosáhnout 3,1 %. Směrem k růstu inflace bude působit zvyšování regulovaných cen 
a vysoký příspěvek změn nepřímých daní, zároveň ale dojde ke zvýšení korigované inflace 
bez pohonných hmot a růstu cen potravin. V horizontu měnové politiky, tj. v prvním pololetí 
roku 2008, se inflace bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma pro inflační cíl.  

Vývoj inflace bude v následujících letech zásadně ovlivněn růstem regulovaných cen 
a dopady daňových změn, plynoucích z potřeby harmonizace spotřebních daní na tabákové 
výrobky s pravidly EU. Průměrný příspěvek těchto administrativních vlivů k meziroční inflaci 
dosáhne v horizontu měnové politiky 1,9 procentního bodu.  

Na primární dopady nepřímých daní, jejichž vliv je na horizontu měnové politiky výrazný, je 
standardně aplikován institut výjimek. Po očištění o tyto vlivy se inflace, na kterou měnová 
politika reaguje, v horizontu měnové politiky pohybuje v dolní polovině tolerančního pásma 
pro inflační cíl a postupně mírně roste směrem k cíli.  

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní nejprve zhruba stabilita 
a poté postupný růst nominálních úrokových sazeb na horizontu prognózy. 

 
 
I.3 Alternativní scénáře 

Při zpracování prognózy nebyl sestaven plnohodnotný alternativní scénář. Byly pouze 
zpracovány citlivostní analýzy, které zachycují nejistotu základního scénáře prognózy 
ohledně budoucího kurzového vývoje. Výsledky těchto analýz se liší v závislosti na tom, zda 
je kurzový šok očekávaný či nikoliv a zda je jednorázový nebo trvalejšího charakteru.  
 
Graf: Prognóza inflace (mzr. v %) 

0

1

2

3

4

5

01
/0

5

03
/0

5

05
/0

5

07
/0

5

09
/0

5

11
/0

5

01
/0

6

03
/0

6

05
/0

6

07
/0

6

09
/0

6

11
/0

6

01
/0

7

03
/0

7

05
/0

7

07
/0

7

09
/0

7

11
/0

7

01
/0

8

03
/0

8

05
/0

8

07
/0

8

09
/0

8

11
/0

8

horizont 
měnové 
politikyskutečnost/ 

skutečnost

prognóza inf lace

prognóza měnově 
relevantní inf lace

 



 7   

Aktuální prognóza a její změny oproti 10. SZ 2006 
I. 1. SZ 10. SZ

mezera RMC* 0,2 0,5
z toho: mezera výstupu 0,6 -
           mezera reálných mezd -0,3 -
RMCI gap 0,0 0,1
z toho: RIR gap 0,1 0,0
           RER gap -0,0 0,1

II. 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007 1Q2008 2Q2008
1. SZ 1,8 1,9 2,0 3,1 3,3 3,5
10. SZ 2,8 2,8 3,3 4,0 4,0 4,1
1.SZ 0,5 0,4 0,3 0,2 -0,2 -0,3
10.SZ 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3 0,1
1. SZ 5,5 5,4 5,2 5,0 4,8 4,8
10. SZ 5,3 5,4 5,6 5,7 5,3 5,0
1. SZ 5,5 5,6 5,7 4,4 4,2 4,1
10. SZ - - - - - -
1. SZ 2,7 2,7 3,0 3,2 3,2 3,4
10. SZ 3,0 3,4 3,9 4,2 4,2 4,2

III. 2006 2007 2008
1. SZ 1,3 0,6 0,3
10. SZ 1,4 0,9 0,3
1. SZ 8,6 8,0 7,9
10. SZ 8,7 8,0 7,8
1. SZ -4,5 -3,9 -3,3
10. SZ -3,9 -3,4 -3,0

*/ V případě 10.SZ se jedná o mezeru výstupu, která aproximovala inflační tlaky z reálné ekonomiky, a je tedy srovnatelná s mezerou RMC v 1.SZ.
**/ Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

4Q2006

BÚ/HDP v b.c. 

Implikované sazby

Zaměstnanost

Míra nezaměstanosti**

Reálné mzdy

CPI

Mezera RMC*

HDP

 
 
Komentář k tabulce: 
První blok tabulky zachycuje v prvním sloupci počáteční podmínky predikce, které jsou nezbytné pro 
její sestavení. Mezera RMC vyjadřuje inflační tlaky z reálné ekonomiky tak, jak jsou aproximovány 
reálnými mezními náklady podniků na cenu produkce. Kladná hodnota mezery vyjadřuje proinflační 
tlaky. Mezera RMC se dále člení na mezeru výstupu, zachycující rostoucí mezní náklady podniků při 
zvyšujícím se objemu produkce a definované jako rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem, 
a na mezeru reálných mezd, popisující reálné mzdové náklady a definované jako rozdíl mezi reálnou 
mzdou a její rovnovážnou úrovní. RMCI gap zachycuje aktuální nastavení měnových podmínek. 
Kladná hodnota gapu vyjadřuje přísné nastavení počátečních podmínek. RMCI gap se dále dělí na 
úrokovou složku (RIR gap, zobrazuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní reálných 
úrokových sazeb, přičemž kladná hodnota znamená, že skutečné sazby jsou vyšší než rovnovážné) 
a na kurzovou složku (RER gap, zachycuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní reálného 
kurzu, kladná hodnota ukazuje, o kolik procent je skutečný kurz apreciovanější oproti své rovnovážné 
hodnotě). Druhý sloupec potom vyjadřuje nastavení počátečních podmínek pro současné období 
předpokládané poslední prognózou.  
Druhý blok obsahuje veličiny generované jádrovým predikčním aparátem a jejich srovnání 
s předchozí makroekonomickou prognózou.   
Třetí blok potom obsahuje predikce ostatních významných makroekonomických veličin, které jsou na 
jedné straně odvozovány od predikcí veličin obsažených v bloku II, na druhé straně jsou ale 
ovlivňovány také řadou jiných faktorů nevystupujících v jádrovém predikčním aparátu a jsou pro 
hodnocení budoucího vývoje ekonomiky podstatné. Zaměstnanost celkem zachycuje meziroční změnu 
počtu zaměstnaných osob v procentech. Míra nezaměstnanosti a podíl běžného účtu platební bilance 
na HDP jsou v procentech.  
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I.4   Srovnávací tabulka změn v prognóze 

Následující část shrnutí přináší srovnání současné a minulé prognózy. Kvantifikuje vlivy 
jednotlivých faktorů, které byly v aktuální prognóze změněny. Srovnání je provedeno pro 
celkovou inflaci, korigovanou inflaci bez pohonných hmot, mezeru reálných mezních nákladů 
a tříměsíční úrokové sazby.  

Trajektorie úrokových sazeb leží oproti říjnové prognóze na celém horizontu prognózy níže. 
Důvodem je nižší měnověpolitická inflace, tj. inflace, na kterou měnová politika reaguje, 
odrážející především nižší prognózou korigované inflace bez PH a inflace cen potravin, které 
jsou zčásti ovlivněny jiným rozložením změn nepřímých daní. Koncem roku 2008 se 
prognóza celkové inflace působením nižších úrokových sazeb dostává na hodnoty z minulé 
SZ. 

Oproti minulé SZ došlo k několika změnám v predikčním aparátu. Nejpodstatnější změnou je  
rozšíření modelového aparátu o strukturovanější pohled na zdroje inflačních tlaků, 
vycházejících z reálné ekonomiky. Dalšími dílčími modelovými změnami jsou nahrazení cen 
benzínu ARA cenou ropy Brent při prognózování dovozních cen energií, úprava velikosti 
klientské prémie pro sazby na nově poskytnuté úvěry a upuštění od omezování průsaku 
nadměrných pohybů regulovaných cen a cen PH do inflačních očekávání. 

Efekt změn modelu obsahuje všechny tyto výše zmíněné změny (viz řádek Efekt změn 
modelu). Kvantifikován je jako rozdíl mezi prognózou z 10. SZ 2006 a tzv. „nultou verzí“, tj. 
replikovanou prognózou z října 2006 s použitím aktuální verze modelu zahrnující všechny 
výše uvedené úpravy. Výsledkem je mírně vyšší prognóza inflace a sazeb, což je důsledkem 
stejnosměrného působení více faktorů. Podrobnější popis rozdílů v nulté verzi oproti 
autentické říjnové prognóze je popsán v Příloze 10 – Srovnání chování rozšířeného 
a původního modelu QPM.  

Zahrnutím změny historických dat do minulé prognózy dochází ke značnému poklesu inflace, 
a to na celém horizontu prognózy. Důvodem je nenaplnění prognózy pro 4.Q 2006 
z říjnové SZ v průměru o zhruba 0,5 p.b. K nenaplnění došlo zejména u inflace cen potravin 
a korigované inflace bez PH. K nižší inflaci cen potravin přispěla také absence avizovaných 
dopadů změn nepřímých daní, kdy ani ve 4.Q 2006 nedošlo k očekávanému proinflačnímu 
dopadu dubnového zvýšení daní u cigaret (jejich dopad se opět odsunul). Dalším významným 
faktorem, přispívajícím k protiinflačnímu efektu historických dat, byl kurz, který byl 
apreciovanější, než předpokládala minulá prognóza. Nízká inflace z konce roku 2006 pak 
značně ovlivňuje inflační očekávání na prognóze. Mezera v reálných mezních nákladech 
zůstává po zohlednění historických dat téměř beze změny. Více proinflační působení reálných 
mezd (při nižší inflaci očištěné o daňové dopady) je vykompenzováno posunem v mezeře 
výstupu vlivem přísnějších měnových podmínek. 

Protiinflačním směrem působí také zahrnutí krátkodobé prognózy. Hlavním faktorem je 
zahrnutí předpokládaného vývoje kurzu na hladině 27,50 CZK/EUR pro 1.Q 2007. Zahrnutí 
prognózy inflace z NTF působí spíše opačně, posunuje trajektorii prognózované inflace 
a sazeb mírně nahoru. Vyšší inflace zmírňuje proinflační působení reálných mezd, mezera 
v reálných mezních nákladech se posouvá mírně směrem dolů.   

Zahraniční vývoj působí na inflaci v souhrnu mírně proinflačně. Vyšší růst eurozóny oproti 
referenčnímu scénáři z 10. SZ tlačí na zvyšování domácí inflace. 1R Euribor je téměř beze 
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změny. Protiinflačním směrem působí očekávaný nižší výhled cen ropy spolu se silnější 
apreciací eura vůči dolaru.   

Výsledné působení výše zmíněných faktorů je hodnoceno jako protiinflační. Jejich dopad je 
uveden v řádku Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF. Na nižší vývoj inflace 
reaguje měnová politika nižšími úrokovými sazbami.    

Ve srovnání s říjnovou SZ (resp. s její verzí na rozšířeném modelu – tzv. „nultou verzí“) došlo 
k mírnému přehodnocení počáteční podmínky mezery reálných mezních nákladů směrem 
dolů. Hlavním důvodem je revize HDP za rok 2006. Na prognóze došlo jen k zanedbatelnému 
přehodnocení rovnovážných trajektorií. Obě změny jsou bez výraznějšího dopadu na vyznění 
prognózy (viz  Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu).  

Oproti říjnové SZ dochází k změně časování dopadu změn nepřímých daní na cigarety. Pro 
rok 2007 se odhad dopadu snižuje a jeho část se přesouvá do roku 2008. Vyšší odhad pro rok 
2008 pak vychází z potřeby dostát závazkům vůči EU. Protože se na primární dopady změn 
nepřímých daní uplatňuje výjimka, měnověpolitické sazby se téměř nemění (viz Efekt daní). 

Aktuální prognóza regulovaných cen se nachází výše, než by v těchto simulacích implikovala 
příslušná modelová rovnice dle vývoje korigované inflace a cen energií, neboť jsou na 
prognóze očekávána administrativní opatření, která příslušná modelová rovnice neobsahuje. 
Zahrnutí aktuálního výhledu regulovaných cen tak působí téměř na celém horizontu 
proinflačně (viz Efekt regulovaných cen).  

Oproti 10. SZ se odhaduje mírně vyšší fiskální impulz pro rok 2007 a vyšší pro rok 2008. 
Odhadnutý expanzivnější fiskální impulz zvyšuje mezeru výstupu a sazby. Dopad této 
expertní úpravy na prognózu inflace je však velmi malý (viz Efekty expertních úprav). 
Reakce mezery v reálných mezních nákladech na zvýšení fiskálního impulzu je omezená jak 
vlivem toho, že váha mezery výstupu v rámci ní je 45 %, tak z důvodu reakce měnové 
politiky, která implikuje mírně apreciovanější kurz.  

 
Celková meziroční inflace (v p.b.) 07q1 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Efekt změn modelu 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0
Efekty hist. dat, exogen. faktorů a NTF -1,0 -1,0 -1,3 -1,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,6
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Efekty daní 0,0 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,3 0,4
Efekty regulovaných cen -0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1
Efekty expertních úprav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkový posun oproti 10. SZ 2006 -1,0 -0,9 -1,3 -1,0 -0,8 -0,6 -0,2 0,0
 
Korigovaná mzr .inflace bez PH (v p.b.) 07q1 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Efekt změn modelu 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,1
Efekty hist. dat, exogen. faktorů a NTF -0,6 -0,9 -1,3 -1,4 -1,4 -1,3 -1,0 -0,7
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Efekty daní 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1
Efekty regulovaných cen 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1
Efekty expertních úprav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Celkový posun oproti 10. SZ 2006 -0,5 -0,8 -1,1 -1,2 -1,3 -1,2 -1,0 -0,7
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Reálné mezní náklady 07q1 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Efekt změn modelu1 0,2 0,1 -0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2
Efekty hist. dat, exogen. faktorů a NTF 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Efekty daní 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Efekty regulovaných cen -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2
Efekty expertních úprav 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Celkový posun oproti 10. SZ 20061 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,6 -0,4 -0,4 -0,2
 
3 měsíční úroková sazba (v p.b.) 07q1 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Efekt změn modelu 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Efekty hist. dat, exogen. faktorů a NTF -0,8 -1,2 -1,4 -1,4 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Efekty daní -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1
Efekty regulovaných cen 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Efekty expertních úprav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Celkový posun oproti 10. SZ 2006 -0,3 -0,7 -0,9 -1,0 -1,0 -0,8 -0,7 -0,6
 

                                                           
1   Efektem změny modelu u reálných mezních nákladů je srovnání mezery výstupu v původní verzi modelu 

a reálných mezních nákladů v rozšířené verzi modelu. Totéž platí při výpočtu celkového posunu oproti 10. 
SZ 2006. 
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 

II.1  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Skutečný růst eurozóny ve 3.Q 2006 výrazně předčil očekávání a spolu s posledními 
příznivými údaji z reálné ekonomiky vedl ke zlepšení výhledu budoucího vývoje. V roce 
2007 se na růstu Německa projeví vliv změny sazby DPH, i když dopad na spotřebitelskou 
poptávku není zatím jasný. S ohledem na zpřísnění měnových podmínek (jak na úrovni 
úrokových sazeb, tak i kurzu) a s ohledem na nepříznivý výhled poptávky (zejména v USA, 
ale i ve Francii či Itálii) se zdá být nepravděpodobné, že by tato největší ekonomika eurozóny 
v letošním roce zopakovala výjimečně vysoký růst z  roku 2006. 
 
Nový referenční scénář a změny od poslední prognózy 
Referenční scénář pro 1. SZ (RS01) byl připraven na základě Consensus Forecasts z prosince 
2006 (CF12) a tržních výhledů ze dne šetření tohoto CF. Ve srovnání se scénářem říjnové 
prognózy (RS10) doznal významné změny výhled růstu efektivního HDP eurozóny, který se 
pod vlivem skutečných dat zvýšil o 0,3 p.b. pro rok 2006 (na 2,6 %). Výrazně se zlepšil 
náhled na růst Německa či Rakouska, zatímco výhled růstu ve Francii se snížil. V letošním  
roce se i nadále očekává zpomalení růstu, i když se předpověď oproti RS10 zvýšila o 0,2 p.b. 
(na 1,8 %). Pro rok 2008 se předpověď zvýšila o 0,1 p.b. (na 1,9 %). 
 
Směrem dolů oproti RS10 (o 0,1 p.b.) byl revidován výhled efektivní spotřebitelské inflace, 
která v roce 2006 dosáhne 1,8 % a v roce 2007 se mírně zvýší na 2,1 %. K této revizi přispěla 
výrazně nižší skutečnost v dosavadním průběhu posledního čtvrtletí loňského roku. Výhled 
byl snížen pro všechny velké obchodní partnery. Předpověď pro rok 2008 zůstala nezměněna 
(1,7 %). Prognóza vývoje cen výrobců se nemění, jejich růst by měl v letošním roce klesnout 
na 2,3 % a udržet se na této hodnotě i v roce 2008.   
 
(rozdíl v p.b.)      Efektivní HDP eurozóny      (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.)      Efektivní CPI eurozóny      (mzr. růst v %)

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

  (rozdíl v %)                Cena ropy Brent             (USD/barel)  (rozdíl v %)               Cena benzínu             (USD/1000kg)
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Průměrná hodnota jednoleté sazby Euribor ve 4.Q 2006 činila 3,9 %, což odpovídá říjnové 
prognóze. Nový scénář implikovaných sazeb předpokládá shodně s RS10 jen nepatrný pokles 
na úroveň 3,8 % ke konci roku 2007.  
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Podobně i průměrná hodnota kurzu USD/EUR ve 4.Q 2006 (1,288 USD/EUR) odpovídá  
předpokladům RS10. Vzhledem k nedávnému vývoji však nový výhled očekává pro  
1.Q 2007 slabší hodnotu 1,32 USD/EUR. V horizontu jednoho roku by se však kurz měl vrátit 
zpět zhruba k hodnotě 1,30 USD/EUR.  
 
Pokles cen ropy Brent ve 4.Q 2006 překonal tržní očekávání, když průměrná cena ropy 
(59,6 USD/b) dosáhla hodnoty o 9 % nižší než předpoklad RS10. Nový tržní výhled počítá 
s postupným nárůstem ceny až na hranici 68 USD/b ve druhé polovině roku 2007, přičemž 
RS10 očekával pro stejné období cenu o 2 USD/b vyšší. Také nová předpověď cen benzínu je 
pod úrovní říjnové prognózy.  

Nový výhled Consensus Forecasts (CF01) byl zveřejněn až po uzavření prognózy a nebyl 
tedy zapracován. Lednová předpověď CF nepřináší významnou změnu v náhledu na vývoj 
efektivních indikátorů pro roky 2006 a 2007, nově však obsahuje standardní, měsíční výhled 
i pro rok 2008. Ten byl dosud součástí dlouhodobé předpovědi, která byla aktualizována 
naposledy v říjnu loňského roku. I nadále se očekává zpomalení efektivního růstu HDP 
z 2,6 % v roce 2006 na 1,8 % letos, zejména pod vlivem změny sazby DPH v Německu. Pro 
rok 2008 byla předpověď zvýšena o 0,2 p.b. na 2,1 %. Naopak výhled efektivní inflace byl 
revidován směrem dolů o 0,1 p.b. pro roky 2007 (na 2 %) i 2008 (na 1,6 %). U PPI se mění 
pouze výhled pro rok 2008 (nyní 1,8 %). 

Aktuální výrazný pokles cen ropy Brent se promítl do očekávání, podle tržních výhledů ke dni 
zjišťování CF je předpověď pro rok 2007 v průměru o 8 % níže než minulý měsíc. Cena ropy 
by se však měla během půl roku vrátit zpět na úroveň 60 USD/b. Předpověď kurzu USD/EUR 
rovněž zohlednila nedávný slabší kurz dolaru, ale do jednoho roku očekává návrat kurzu 
k úrovni 1,3 USD/EUR. Implikovaná trajektorie jednoletých sazeb Euribor se posunula 
o 0,2 p.b. výše; nová předpověď očekává stabilitu sazeb v horizontu dvou let na úrovni 4,1 %.  

Vývoj v zahraničí 
Efektivní ukazatele při zahrnutí všech obchodních partnerů byly vypočteny na základě 
prosincového Consensus Forecasts (CF12). V porovnání s předpovědí ze září loňského roku 
nedoznala předpověď efektivní inflace pro tento agregát významných změn a nadále očekává 
zpomalování růstu spotřebitelských cen v průběhu celého roku 2007. Pouze skutečnost za 3.Q 
a částečně za 4.Q 2006 byla nižší než očekávání CF. Opačným směrem překvapila revidovaná 
data za růst HDP hlavních obchodních partnerů v roce 2006 a také předpověď efektivního 
růstu se v porovnání s CF09 posunula výše.  
 
Efektivní ukazatele růstu CPI a HDP všech obchodních partnerů (vč. předpov. Consensus Forecasts)
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Ve vývoji celkového efektivního kurzu koruny v závěru roku se odrazilo další výrazné 
posílení domácí měny, které předčilo očekávání analytiků CF. Ostatní měny v regionu ale 
posílily ještě více, takže efektivní kurz koruny vůči koši měn ostatních středoevropských 
ekonomik oslabil. Podle CF12 by měla v následujících měsících koruna v efektivním 
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vyjádření dále mírně oslabit (v případě obou agregátů), zatímco v září Consensus Forecast 
viděl prostor pro další apreciaci. 
 
Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)
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Eurozóna a Německo 
Ve 3.Q 2006 došlo k mírnému zpomalení hospodářského růstu eurozóny (na 2,7 % mzr.), ve 
4.Q růst podle CF12 zrychlil na 3,0 %. K relativně robustnímu růstu v roce 2006 přispěl 
zejména růst fixních investic (5 %), v menší míře také růst spotřeby domácností a vlády 
(okolo 2 %). V roce 2007 se tempo růstu HDP podle CF12 poněkud sníží (na 2,0 %) při 
podobné struktuře domácí poptávky. ECB naopak očekává menší zpomalení růstu v eurozóně 
(2,2 %). 
 
Inflace spotřebitelských cen vzrostla z říjnových 1,6 % až na 1,9  % v prosinci. Podle CF12 
i interní prognózy ECB by v roce 2007 měly spotřebitelské ceny růst o 2,1 %, tedy o 0,1 p.b. 
pod úrovní roku 2006. V roce 2008 by tempo růstu CPI mělo znovu klesnou pod 2% úroveň. 
Silný ekonomický růst a jeho příznivá prognóza, pokles nezaměstnanosti a vysoká dynamika 
peněžní zásoby vedly ECB k tomu, aby 7. prosince zvýšila svou základní sazbu o 0,25 p.b. na 
3,5 %. Další zvyšování sazeb, které trhy očekávají již v 1.Q 2007, sice ECB naznačila, ale 
nezavázala se k němu. Při rozhodování o případném dalším zpřísnění měnové politiky bude 
hrát hlavní roli síla pokračujícího hospodářského růstu, vývoj kurzu EUR vůči USD, výše 
inflačních očekávání a vývoj měnových agregátů a mezd. Zatímco při svém odhadu růstu 
HDP vidí ECB vesměs rizika směrem dolů (opětovný růst cen ropy, zvýšení protekcionismu, 
šokové vyrovnávání světových nerovnováh), pro predikci inflace jsou rizika spíše směrem 
nahoru (ceny energií, vyšší administrativní ceny a nepřímé daně a nepřiměřené zvyšování 
mezd). Toto hodnocení se nezměnilo ani na lednovém měnovém zasedání, kde ECB 
ponechala sazby na úrovni 3,5 %. 
 
Zrychlení růstu německé ekonomiky na 2,8 % ve 3.Q 2006 bylo taženo zejména investicemi 
a vývozem. Podle CF12 i předstihových ukazatelů přesáhne růst ve 4.Q hranici 3 %. V roce 
2007 se nicméně očekává jeho zpomalení až o 1 p.b. Systematické zlepšování předstihových 
indikátorů důvěry ZEW a IFO však naznačuje, že by pokles mohl být mírnější. V důsledku 
růstu konkurenceschopnosti německé ekonomiky a poklesu reálných mezd v posledních třech 
letech se zvýšila investiční a vnější poptávka. Tato poptávka se projevila v silném růstu 
průmyslové výroby, která za srpen až říjen vzrostla meziročně o 6 %. Robustní hospodářský 
růst se odrazil též v meziročním poklesu nezaměstnanosti o 1,4 p.b. a v růstu zaměstnanosti 
(o 0,9 %) i počtu volných míst. V meziměsíčním a meziročním srovnání se zvyšuje přebytek 
běžného účtu i obchodní bilance. Přes rychlý ekonomický růst se německá inflace snížila  
a stejně jako jádrová inflace se v prosinci pohybovala o 0,5 p.b. pod úrovní eurozóny. Podle 
aktualizovaného vládního stabilizačního programu se díky rychlejšímu růstu snížil za rok 
2006 deficit veřejných financí na 2,1 % HDP a v letošním roce má díky zvýšení DPH dále 
klesnout na 1,5 % HDP. Pro roky 2008 až 2010 se počítá s poklesem deficitu o 0,5 p.b. ročně, 
tento cíl však Bundesbanka považuje za málo ambiciózní. 
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Spojené státy 
Tempo růstu americké ekonomiky se ve 3.Q 2006 snížilo na 3 % (oproti 3,5 % ve 2.Q 2006). 
Oproti předchozímu období klesla zejména dynamika investic a spotřeby, která byla 
negativně ovlivněna propadem na trhu rezidenčních nemovitostí. Mezičtvrtletně i meziročně 
klesaly počty stavebních povolení a zahajovaných staveb. Naproti tomu pokračoval růst 
investic do nerezidenčních nemovitostí, strojního zařízení a softwaru. Spotřebitelskou 
poptávku stále podporuje růst mezd i nízká nezaměstnanost. Dle CF12 by se mělo tempo růstu 
ve 4.Q udržet na úrovni 3 %, přičemž hodnota za celý rok 2006 dosáhne 3,3 %. V roce 2007 
by měla americká ekonomika růst o 1 p.b. pomaleji, a to kvůli všem složkám domácí 
poptávky.  
 
Vývoj cen energií v posledních měsících roku 2006 se odrazil ve snížení inflace 
spotřebitelských cen i pomalejším růstu cen výrobců. V listopadu dosáhl růst CPI jen 2 %, 
přičemž podle CF12 zůstane inflace na této úrovni i v roce 2007. Jádrová inflace však zůstává 
vysoká, což spolu s výrazným růstem nominálních i reálných mezd představuje významné 
inflační riziko. Zatímco trhy spekulují o termínu uvolnění měnové politiky, Fed naopak zcela 
nevyloučil její zpřísnění. Fed ve svém rozhodování zatím přikládá větší váhu proinflačním 
rizikům. Domnívá se totiž, že snižování tempa ekonomického růstu bude probíhat i nadále 
pozvolna (soft vs. crash landing), a jeho očekávanou úroveň v roce 2007 mírně pod trendovou 
hodnotou považuje za vhodný způsob odstranění inflačních tlaků. Údaje publikované 
ve druhé polovině prosince a počátkem ledna tento názor podporují. V listopadu se mírně 
meziměsíčně zvýšil sezonně očištěný počet zahajovaných staveb rezidenčních nemovitostí 
i cena nových i již postavených domů. V listopadu se také zvýšila průmyslová produkce, 
maloobchodní obrat, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a byl vytvořen vysoký počet 
nových pracovních míst (132 tis.). Také zatím publikované předstihové ukazatele signalizují 
vesměs zlepšení spotřebitelské i podnikatelské důvěry. 
 
Středoevropské ekonomiky 
Eastern European Consensus Forecast z listopadu 2006 (EECF11) dále revidoval směrem 
nahoru výhled efektivní inflace, když skutečnost za 3. Q a 4. Q 2006 byla o 0,2 – 0,4 p.b. 
vyšší než předpokládal předchozí EECF09. Inflační tlaky jsou patrné zejména v Maďarsku, 
v menší míře též na Slovensku. Výrazně nad očekávání zrychlil efektivní ekonomický růst ve 
3.Q 2006, a to zejména díky výsledkům slovenské ekonomiky. Pro 4.Q se předpokládá 
zpomalení dynamiky, přesto by se měl efektivní růst udržet nad 5 %. 
 
Graf: Efektivní CPI  a HDP pro středoevropské ekonomiky (vč. předpovědi CF) 
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Ve 3.Q 2006 meziroční tempo růstu polské ekonomiky dále zrychlilo na 5,8 %. Jeho hlavním 
motorem byl prudký růst investic dosahující téměř 20 % (oproti 14 % ve 2.Q) a silný přírůstek 
spotřeby domácností ve výši 5,4 %. Pro celý rok 2006 očekává EECF11 dosažení 
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hospodářského růstu ve výši 5,3 % při pokračování robustního zvyšování spotřeby (okolo 
5 %) a zejména investic (přes 11 %). Silná investiční i spotřebitelská poptávka podporuje 
rychlou expanzi průmyslové výroby, jejíž dynamika překračuje 12 %. Vysoké tempo růstu 
HDP se projevilo na trhu práce, jak v růstu zaměstnanosti, tak i v poklesu nezaměstnanosti.  
 
Ekonomická expanze nemá zatím výrazný dopad na vývoj spotřebitelských cen (v prosinci 
1,4 % mzr.). Mezi hlavní faktory patří posilování zlotého, umírněný růst mezd (při relativně 
vysoké nezaměstnanosti okolo 15 %) a vysoký růst produktivity práce. Inflace se již od 
května 2005 pohybuje na nebo pod dolním okrajem cílového pásma NBP a podle EECF11 
i v roce 2007 by se měla inflace pohybovat pod inflačním cílem (2,5 %). Polská centrální 
banka již 9 měsíců v řadě ponechala svou základní sazbu na hladině 4 %. Přes akcelerující 
růst HDP ji nezvýšila kvůli nízké inflaci, posilujícímu kurzu a rychlému růstu produktivity 
práce. EECF11 očekává, že NBP svou sazbu během roku 2007 zvýší o 0,5 p.b., k prvnímu 
zvýšení o 0,25 p.b. by podle prognózy mělo dojít během 1.Q.  
 
Meziroční tempo růstu maďarského HDP se ve 3.Q 2006 oproti 2.Q nezměnilo a zůstalo na 
úrovni 3,8 %. Zvýšil se zejména příspěvek čistého vývozu, domácí poptávka se naproti tomu 
snížila o 0,3 % v důsledku poklesu investic a vládní spotřeby a nízkého růstu spotřeby 
domácností. Tento vývoj byl důsledkem přijatých úsporných opatření, která snižují vládní 
výdaje a zvyšují daně, regulované ceny a ceny některých služeb. Pro rok 2007 lze v souladu 
s EECF11 očekávat snížení růstu HDP o 1,5 p.b. na 2,4 %, které bude důsledkem omezení 
vládních výdajů, zpřísnění měnové politiky a poklesu reálných mezd. Růst průmyslové 
výroby v říjnu dosáhl 10,6 % a za celý rok 2006 se očekává její růst ve výši 9 %. 
 
Růst spotřebitelských cen i jádrová inflace se v prosinci mírně zvýšily na 6,5 %, resp. 5,0 %. 
V letošním roce provede vláda v několika krocích další zvyšování daní a deregulaci cen 
energií, které pravděpodobně povedou ke zvýšení inflace CPI na 8 % od ledna 2007 
a na 8,5 % od března. V předposledním prosincovém týdnu rozhodla MNB ponechat svou 
základní sazbu beze změny na 8 %. Při vysoké inflaci a jejím výhledu pro rok 2007 bylo 
rozhodnutí centrální banky ovlivněno posílením forintu, jehož hodnota se za 4.Q zvýšila 
zhruba o 7 %, a strukturou růstu HDP, který je při poklesu domácí poptávky tažen zejména 
vývozem. MNB nevyloučila budoucí zvýšení sazeb, přičemž při svém rozhodování bude 
přihlížet zejména k vývoji jádrové inflace, mezd a kurzu forintu.  
 
Meziroční růst slovenské ekonomiky dosáhl ve 3.Q 2006 výjimečné úrovně 9,8 % hlavně 
díky vysokým nárůstům zásob v souvislosti s rozšiřováním výrob v automobilovém 
a elektrotechnickém průmyslu. Výrazně se na růstu podílely také fixní investice a spotřeba 
domácností, které se zvýšily o více než 6 %. Přes vysoký růst vývozu okolo 25 % byl kvůli 
růstu dovozu o více než 23 % příspěvek čistého vývozu nevýznamný. V říjnu se průmyslová 
výroba zvýšila o 11 % zejména díky nárůstu v automobilovém (zvýšení za poslední tři známé 
měsíce o 45 %) a v elektrotechnickém průmyslu. Silnou investiční aktivitu provázelo 
zhoršování vnější rovnováhy. Deficit obchodní bilance dosáhl v říjnu 5 mld. SKK po 
10 mld. SKK deficitu v září. Celkový schodek obchodní bilance za rok 2006 se očekává 
zhruba ve výši 80 mld. SKK, tj. 6,2 % HDP. Výhled pro rok 2007 je však příznivý a zejména 
díky nárůstu vývozu automobilů by se deficit měl snížit až na 31,5 mld. SKK. 
 
V prosinci stouply kvůli růstu cen plynu a potravin spotřebitelské ceny o 4,2 % meziročně. 
Pro rok 2007 se však očekává výrazné snižování inflace díky odeznění vlivu úprav 
regulovaných cen. V lednu by inflace měla klesnout na 3 % a do konce roku na 2 %. 
V prosinci NBS ponechala základní sazbu na nezměněné úrovni 4,75 %. Zpřísnění měnové 
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politiky se totiž uskutečnilo prostřednictvím výrazného posílení kurzu SKK/EUR, proti 
kterému centrální banka intervenovala. Nepřímo proti koruně zasáhla, když v první polovině 
ledna odmítla stáhnout z peněžního trhu část volných zdrojů komerčních bank. Kurz v lednu 
(4.1. 2007) dosáhl rekordní úrovně 34,41 SKK/EUR.  
 
Euribor a kurz eura vůči dolaru 
V průběhu 4.Q 2006 sazby Euribor rostly v reakci na další zvyšování základních sazeb ze 
strany ECB. V porovnání s koncem září vzrostl 3M Euribor ze 3,4 % na současnou hodnotu 
3,7 %, 1R Euribor ze 3,7 % nad 4,0 %. Růst jednoletých eurových sazeb a pokles 1R 
PRIBOR vedl v průběhu 4.Q 2006 k dalšímu prohloubení záporného úrokového diferenciálu 
(až na současných 1,4 p.b.), což výrazně kontrastuje s posílením koruny ve stejném období. 
Naopak dlouhý konec eurové výnosové křivky se stabilizoval a desetileté výnosy se pohybují 
okolo 4,0 %. Dle předpovědi CF12 lze v horizontu jednoho roku očekávat další nárůst  
3M Euriboru o 0,2 p.b., zatímco výnosy desetiletých bundů se výrazně nezmění. Z aktuálních 
tržních výhledů tedy vyplývá, že je pravděpodobné ještě jedno zvýšení základních sazeb 
v 1.Q 2007 a následná stabilita. Očekávání zvyšování sazeb podporují pozitivní zprávy o růstu 
eurozóny (na základě předstihových indikátorů) či vývoj měnových agregátů (růst M3 
v listopadu 9,3 % oproti 8,5 % v říjnu).  

Dolar od poloviny října výrazně oslaboval a kurz USD/EUR se v závěru roku přiblížil 
k úrovni 1,34 USD/EUR, což je v meziročním vyjádření o 12 % slabší hodnota. Směrem 
k oslabení působily informace o postupném ochlazování americké ekonomiky v kontrastu 
s vývojem v eurozóně. Úrokový diferenciál vůči sazbám v eurozóně se zúžil (zejména na 
krátkém konci) a trhy v 1.Q 2007 spíše předpokládají jeho další snížení. Na svých zasedáních 
v říjnu a prosinci Fed ponechal svou základní sazbu beze změny na 5,25 %, zatímco ECB 
zvýšila sazby již dvakrát. Consensus Forecasts považuje nedávný propad dolaru za dočasný 
a očekává v horizontu jednoho roku návrat kurzu zhruba na 1,3 USD/EUR. V průběhu ledna 
2007 kurz dolaru posílil na tuto hranici zejména vlivem pozitivních zpráv z americké 
ekonomiky a umírněného komentáře prezidenta ECB Tricheta k růstu sazeb v eurozóně.  

Cena ropy 
Ve 4.Q  2006 se cena ropy Brent v porovnáním s předchozími dvěma čtvrtletími relativně 
stabilizovala. Od začátku října až do druhé poloviny listopadu postupně mírně klesala 
a pohybovala se díky mírnému počasí, vysokým zásobám ropných produktů v USA 
a uskutečněným i plánovaným zvýšením těžebních i zpracovatelských kapacit v rozmezí  
56 – 60 USD/b. Na konci listopadu se však její cena prudce zvýšila v důsledku ochlazení 
v Severní Americe, prohlášení představitelů OPEC a drobných provozních výpadků kapacit 
ve světě až na 65 USD/b na počátku prosince. Během prosince se díky teplejšímu počasí její 
cena opět postupně snižovala a na konci roku se přiblížila k úrovni 60 USD/b. Nižší poptávka 
z titulu teplého počasí v 1.Q 2007 by mohla kompenzovat vliv snížení těžebních kvót OPEC, 
které bude v platnosti od února. Na druhou stranu stabilně (i díky budování strategických 
rezerv Čínou) rostou zásoby ropy a jejích derivátů. Za celý rok 2006 dosáhla průměrná 
světová denní poptávka podle předběžného odhadu Mezinárodní agentury pro energii (IEA) 
hodnoty 84,5 mil. barelů a proti roku 2005 se zvýšila o 1,1 %. V letošním roce IEA očekává 
nárůst průměrné denní poptávky o 1,7 % na 85,9 mil. barelů. Odhady vycházejí 
z předpokládaného oslabení celosvětového růstu z 5 % v roce 2006 na 4,4 % v roce 2007 při 
poklesu tempa růstu v USA a mírném oslabení v EU a Číně. Odhady poptávky po ropě 
vypracované OPEC se od odhadu IEA liší pouze o jednu či dvě desetiny p.b. 
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Průměrná cena ropy Brent se ve 4.Q (59,6 USD/b) oproti předchozímu čtvrtletí snížila 
o téměř 15 % a ve srovnání s predikcí obsaženou v RS10 byla její skutečná cena o více než 
9 % nižší. Aktuální referenční scénář předpokládá opětovný nárůst ceny nad hladinu 
60 USD/b, současná cena (k 17.1.) na trhu je 50,4 USD/b. 
 

II.2  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 

Prognóza vývoje deficitu veřejných financí v metodice ESA 95 v letech 2006 a 2007 zůstává 
ve srovnání s prognózou obsaženou v 10. SZ nezměněna. V roce 2006 předpokládáme deficit 
vládního sektoru ve výši 3,5 % HDP, nezměněné jsou i hodnoty ukazatelů fiskální 
pozice a fiskálního impulzu, charakterizující působení fiskální politiky jako expanzivní. 
V závěru roku 2006 sice došlo k překročení plánovaného peněžního deficitu státního 
rozpočtu, když výsledný schodek 97,3 mld. Kč o 13,6 mld. Kč převýšil hodnotu upraveného 
schodku2 především v důsledku mimořádné splátky záruky ve prospěch ČNB a výpadku 
příjmů spotřební daně3. Toto překročení však bylo v souladu s naším očekáváním a do 
aktuální prognózy v metodice ESA 95 se nepromítlo. Na předpokládaný deficit vládního 
sektoru nemělo vliv ani výraznější přehodnocení vládní spotřeby směrem dolů v prvních třech 
čtvrtletích roku 2006, neboť bylo kompenzováno změnami v jiných výdajových 
komponentách.  

Obdobně jako pro rok 2006 prognóza fiskálního vývoje na rok 2007 také neobsahuje 
výraznější odchylky od našich dosavadních předpokladů. Zůstávají zachovány předpoklady 
o rozpočtových dopadech nových zákonů v sociální oblasti, které byly přijaty v předvolebním 
období v polovině roku 2006. Tyto zákony nově upravují v podstatě všechny dávky i jiné 
výdaje ve státem financovaných oblastech sociální ochrany osob a státního zaopatření 
v pojištěneckých systémech. Podle odhadu MF jejich aplikace povede k nárůstu tzv. 
sociálních výdajů v roce 2007 oproti předchozímu roku o 69,0 mld. Kč (tj. téměř o 17,0 %). 
Na příjmové straně SR naopak předpokládáme vyšší inkaso spotřebních daní (přibližně 
o 5,0 mld. Kč) z důvodu úpravy cen cigaret s účinností od 1. 3. 2007. Tyto vlivy byly již 
zahrnuty do říjnové prognózy, takže očekávaný deficit vládního sektoru v roce 2007 zůstává 
beze změny ve výši 4,0 % HDP. Mírně zvýšená hodnota fiskální pozice je výsledkem 
aktualizace jejího propočtu, která se provádí každé čtvrtletí. Tento propočet zahrnuje použití 
upravených a aktualizovaných časových řad, např. daně z příjmů, spotřeby domácností, mezd 
a nezaměstnanosti. I nadále byla použita stejná metodika propočtu, kterou je dlouhodobě 
metoda ESCB cyklicky očištěného salda hospodaření vládního sektoru. 

Na rozdíl od roku 2006 a 2007 mírně zvyšujeme deficit hospodaření vládního sektoru 
v roce 2008 z původních 3,7 % na 3,9 % HDP. Tato změna je výsledkem nového expertního 
posouzení vývoje základních příjmových a výdajových komponent vládního sektoru, v jehož 
důsledku se např. snižují příjmy státu na sociální zabezpečení a zvyšují investice a dotace 
podnikům. Predikce fiskálního vývoje v roce 2008 se tak dále vzdaluje od aktuální verze 
KOPRu (3,5 % HDP), který je pouze obecnou indikací o záměru vlády navrátit se zpět 
k určitému stupni rozpočtové konsolidace bez jakýchkoliv konkrétněji specifikovaných 
opatření zajišťujících tento vývoj. V souvislosti s tím se mění také hodnocení fiskální politiky 
z mírně restriktivní na mírně expanzivní, jak je indikováno změnou hodnoty fiskálního 
impulzu z -0,1 p.b. na +0,2 p.b.  
                                                           
2   Původně schválený schodek SR byl v polovině prosince na návrh vlády Parlamentem zvýšen ze 74,4 mld. Kč 

na 83,7 mld. Kč kvůli očekávaným vyšším výdajům na důchody. 
3    Podrobněji viz komentář v Příloze – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu. 
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2005
1.SZ 10.SZ 12.SZ 1.SZ 10.SZ 12.SZ 1.SZ 10.SZ 12.SZ 1.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% 3,9%

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

200820072006

 

 
II.3    Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 

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

Tabulka: Nastavení podmínek ve 4.Q 2006 podle 10. SZ 2006 (prognóza)  
a 1. SZ 2007  (odhad počátečního stavu) 

 

* Mezera výstupu v 1.SZ není srovnatelná s mezerou výstupu v 10.SZ, kdy popisovala celkové inflační tlaky 
z reálné ekonomiky 
 
Jádrový predikční model rozšířený o mzdový blok poskytuje strukturovanější pohled na 
zdroje inflačních tlaků vycházejících z reálné ekonomiky. Tyto tlaky jsou nyní 
reprezentovány mezerou v reálných mezních nákladech složenou z mezery výstupu a mezery 
v reálných mzdách. Ve srovnání s předpoklady říjnové prognózy se částečně snižuje odhad 
inflačních tlaků z reálné ekonomiky (v předchozí verzi modelu aproximovány mezerou 
výstupu, v současné verzi mezerou RMC), přičemž tato změna náhledu je do značné míry 
dána revizí dat o růstu HDP za rok 2006 a částečně i implementací nového modelu. Aktuální 
odhad mezery reálných mezních nákladů ukazuje na pomalejší odeznívání protiinflačních 
tlaků z reálné ekonomiky v uplynulém období. Na rozdíl od říjnové prognózy, která 
odhadovala otevření mezery výstupu do kladných hodnot v průběhu roku 2005, v lednové 

                                                           
4   Stanovení počátečních podmínek vychází z analýzy informací o vývoji ekonomické aktivity, mezd, inflace, 

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

4.Q 2006 10. SZ 2006 1. SZ 2007 
Mezera RMC - 0,2 
Mezera výstupu* 0,3 0,6 
Mezera reálných mezd - -0,3 
Mezera RMCI  -0,1 0,0 
Úroková složka RMCI -0,0 0,1 
Kurzová složka RMCI -0,1 -0,0 
Reálná rovnovážná apreciace 3,7 3,8 
Rovnovážná reálná 1R sazba 0,8 0,8 
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prognóze dochází k dosažení kladné mezery v reálných mezních nákladech až ve druhé 
polovině roku 2006.  

Rychlý růst HDP v předchozích letech (i přes mírnou revizi směrem dolů) vedl k uzavření 
záporné výstupové mezery na konci roku 2005 a k jejímu překmitu do kladných hodnot na 
začátku roku 2006. Tempo růstu potenciálního (inflaci nezrychlujícího) produktu zůstává 
vysoké, zhruba na úrovni 5 %. V porovnání s 10. SZ došlo k jeho mírnému snížení, a to nejen 
kvůli zmiňované revizi dat, ale částečně i vlivem nového strukturovanějšího cyklického 
příběhu, který vedl ke snížení odhadu tempa růstu potenciálu na minulosti (část inflačních 
tlaků vstřebávají nižší než rovnovážné reálné mzdy, a proto při pozorovaném růstu HDP není 
důvod pro tak vysoký odhad tempa neinflačního produktu).  

Vývoj reálných mezd je v rozšířeném modelu vypočten z nominálních mezd v podnikatelské 
sféře deflovaných inflací bez zahrnutí dopadu změn nepřímých daní. Především urychlování 
růstu cenové hladiny od poloviny roku 2005 v důsledku negativních nákladových šoků 
způsobilo, že reálné mzdy začaly postupně zaostávat za svou rovnovážnou hladinou, a tlumily 
tak inflační tlaky z reálné ekonomiky. Odeznívání zmíněných cenových šoků ústící do 
prudkého poklesu dynamiky růstu cen ve 4.Q 2006 vedlo k obratu ve vývoji mezery reálných 
mezd, která se začala uzavírat.  

Rovnovážná reálná mzda roste v dlouhém období stejným tempem jako rovnovážný reálný 
produkt, v krátkém období její odhadovaný růst poměrně značně kolísá vlivem volatility ve 
vývoji nominální mzdy i cenové hladiny. Zmíněný pokles inflace v závěru roku 2006 vedl, při 
relativní stabilitě růstu nominálních mezd, k dočasnému zrychlení růstu rovnovážných 
reálných mezd na 5,2 %. Prognóza však předpokládá opětovné snížení tohoto tempa zhruba 
na 4 % a teprve následně jeho trvalejší zrychlování směrem k tempu růstu rovnovážného 
produktu. 

Současné nastavení reálných měnových podmínek, které ovlivňuje budoucí průběh 
hospodářského cyklu, je hodnoceno v souhrnu jako zhruba neutrální, přičemž blízko 
neutrálnímu působení jsou obě složky měnových podmínek. Kurzová složka je hodnocena 
jako zhruba neutrální, úroková složka je mírně přísná. 

Mezera reálných mezních nákladů bude dosahovat kladných hodnot i na počátku roku 2007, 
což bude dáno především kladnou mezerou výstupu, reálné mzdy se budou nacházet zhruba 
na své rovnovážné úrovni. 
 
Graf: Mezera výstupu (v % HDP) z 10. SZ 
a mezera reálných mezních nákladů z 1. SZ 

  Graf: Inflace očištěná o vliv změn daní  
  (mzr. v %) 
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Graf: Reálné mzdy a rovnovážné reálné 
mzdy 

Graf: Mezera v reálných mezních nákladech     
a její složky 
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Následující část se podrobněji věnuje posledním údajům o ekonomické aktivitě, které jsou 
prvním zdrojem informací pro nastavení počátečních podmínek prognózy. 

Hospodářský růst  
Meziroční růst reálného HDP se ve 3.Q 2006 snížil na 5,8 % (říjnová prognóza 5,8 %). Údaje 
za 1. a 2.Q byly revidovány na 6,4 % a 6,0 % (z hodnot 7,1 % a 6,2 %), revize čtvrtletních 
údajů za rok 2005 byla nevýznamná. Po sezonním očištění činil mezičtvrtletní růst reálného 
HDP ve 3.Q 1,4 % (říjnová prognóza 1,3 %), stejně jako v prvních dvou čtvrtletích minulého 
roku. V souladu s říjnovou prognózou se vyvíjela spotřeba domácností a čistý vývoz. Oproti 
říjnové prognóze rostla mírně rychleji tvorba hrubého fixního kapitálu, vyšší byly i zásoby. 
Očekávání říjnové prognózy naopak nedosáhla spotřeba vlády. Pokračování vysokého růstu 
HDP se promítlo do kladné produkční mezery ve 3.Q 2006 na úrovni 0,6 %. 

Dostupné údaje o vývoji ekonomické aktivity ve 4.Q 2006 signalizují stabilitu či další mírné 
zpomalení meziročního růstu reálného HDP ve srovnání s 3.Q 2006 (na 5,7 %). Tomu 
odpovídá mezičtvrtletní růst po sezonním očištění o 1,3 %. Při odhadovaném meziročním 
tempu růstu potenciálního produktu ve výši mírně nad 5 % se kladná produkční mezera udrží 
na úrovni 0,6 %. 

Reálná spotřeba domácností pokračovala i ve 3.Q 2006 ve stabilním růstu. Meziročně se 
zvýšila o 4,0 % (predikce z 10. SZ 3,9 %). V mezičtvrtletním vyjádření (po sezonním 
očištění) to však ve srovnání s předchozím čtvrtletím představuje zpomalení dynamiky 
o 0,2 p.b. na 1,0 %. Meziroční reálný růst spotřeby byl výsledkem zvýšení nominálních 
spotřebitelských výdajů domácností o 6,8 % a růstu cen měřeného deflátorem spotřeby 
domácností o 2,7 %. Při zvolnění růstu hrubého disponibilního důchodu ve 3.Q 2006  
o 0,9 procentního bodu na 4,4 % (reálně 1,6 %) došlo k výraznému snížení míry hrubých 
úspor domácností (meziročně o 2,1 p.b. na  2,0 %). Pokles míry úspor je v souladu 
s uvolněným působením úrokové složky měnových podmínek v předchozích čtvrtletích. 
Vlivem setrvačného růstu spotřeby při nižším růstu disponibilních příjmů byl však její pokles 
výraznější. S ohledem na vysokou volatilitu míry úspor a její částečně reziduální charakter 
nelze nicméně vyloučit, že případná revize dat propad míry úspor ve 3.Q 2006 zmírní. Tempo 
růstu reálných spotřebitelských výdajů ve srovnání s růstem HDP bylo o 1,8 procentního bodu 
nižší. To odpovídá současné fázi ekonomického cyklu i zdrojům dlouhodobého růstu české 
ekonomiky. 
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Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus  Graf: Spotřeba a reálné úrokové sazby 
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Ve 4.Q 2006 odhadujeme meziroční zvýšení reálné spotřeby domácností o 4,6 %, což 
v mezičtvrtletním vyjádření (po sezonním očištění) představuje stabilní růst ve výši 1,0 %. 
Téměř stabilní růst nominálních výdajů na individuální spotřebu bude ve 4.Q 2006 
konfrontován s nižší inflací než ve 3.Q 2006 (deflátor spotřeby domácností se sníží z 2,7 % ve 
3.Q na 2,0 % ve 4.Q) a nepatrnou akcelerací hrubého disponibilního důchodu. Působení 
uvolněné úrokové složky měnových podmínek z minulosti povede ke stimulaci tempa růstu 
spotřeby.  

Rovněž indikátory spotřebitelské důvěry naznačují prostor pro rychlý růst spotřebitelských 
výdajů, když se jejich hodnota i ve 4.Q 2006 pohybovala na vysoké úrovni. Spotřebu 
domácností též podporuje růst spotřebitelských úvěrů (viz Příloha 4 – Peníze a úvěry). 

Spotřeba vlády ve stálých cenách se ve 3.Q 2006 meziročně snížila o 2,6 %, zatímco říjnová 
prognóza očekávala její růst o 2,0 %. Tento pokles byl způsoben, stejně jako v předchozím 
čtvrtletí, vyšší srovnávací základnou ovlivněnou nákupem bojových letadel. Bez zahrnutí této 
položky by se výdaje vlády podle ČSÚ zvýšily o 1,1 %.5 Pokud dojde k naplnění 
předpokládané výše a struktury výdajů veřejných rozpočtů v metodice národních účtů, reálná 
spotřeba vlády by se měla ve 4.Q 2006 zvýšit o 1,4 % meziročně. 

Meziroční růst hrubé tvorby kapitálu ve 3.Q 2006 oproti předchozímu čtvrtletí zpomalil 
o 2,6 procentního bodu a dosáhl 13,6 %. Dynamika fixních investic ve stálých cenách 
zrychlila na 7,2 % (prognóza 6,6 %). Rychlý růst fixních investic se realizoval zejména skrze 
vysoké investice do dopravních prostředků, ostatních strojů a zařízení a budov a ostatních 
staveb s výjimkou bytů. Zásoby v průběhu 3.Q narostly o 28,7 mld. Kč (ve srovnání 
s nárůstem o 41,6 mld. Kč ve 2.Q). Vysoký růst zásob zřejmě svědčí mimo jiné o vysoké 
rozpracovanosti investiční výstavby ve stavebnictví. Podle aktuálních předpokladů dosáhne 
ve 4.Q růst fixních investic výše 8,9 %, celková hrubá tvorba kapitálu se zvýší o 14,7 %. 

Meziroční růst reálného vývozu zboží a služeb ve 3.Q 2006 činil 11,4 %, ve srovnání 
s minulou prognózou byl o 0,9 procentního bodu vyšší. Růst vývozu se tak již od 3.Q 2005, 
s výjimkou 1.Q 2006, udržuje na relativně vysoké úrovni těsně nad 10 %. K této dynamice 
vývozu nadále přispívaly poměrně rychlý růst zahraniční poptávky a pokračující příznivé 
změny na nabídkové straně ekonomiky při mírně uvolněném kumulovaném působení kurzové 
složky měnových podmínek.  

                                                           
5   Nákup letadel v roce 2005, který má vliv na velikost srovnávací základny, a tím i na meziroční růst spotřeby 

vlády v jednotlivých čtvrtletích 2006, nemá vliv na růst celkového HDP. Tato vládní transakce se realizovala 
prostřednictvím dovozu a neovlivnila tuzemskou přidanou hodnotu. 



 22   

Graf: Vývoz a dovoz  Graf: Investice  (mzr v %)  
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Podle předběžných údajů za 4.Q 2006 růst vývozu zboží a služeb patrně zrychlil na 16,3 %. 
Růst vývozu podporovaly obdobné faktory jako ve 3.Q, zejména pak další zrychlení růstu 
zahraniční poptávky a vysoká exportní výkonnost především strojírenských oborů.  

Dynamika dovozu zboží a služeb se ve 3.Q mírně zvýšila na 10,6 % (říjnová prognóza 
9,8 %). Rychlý růst dovozu ve srovnání s rokem 2005 souvisí s výraznějším oživením růstu 
celkové domácí poptávky, především hrubé tvorby kapitálu a spotřeby domácností. 

Ve 4.Q 2006 dynamika reálného dovozu pravděpodobně zrychlila na 15,4 %. Růst celkového 
dovozu souvisel s pokračujícím rychlým růstem celkové domácí poptávky, jejíž meziroční 
tempo růstu bylo oproti říjnové prognóze přibližně o 2,2 procentního bodu vyšší. Deficit 
čistého vývozu ve stálých cenách roku 2000 se podle předběžných propočtů meziročně zlepšil 
o 2,6 mld. Kč na 17,2 mld. Kč. 

Trh práce 
Vývoj v oblasti trhu práce je v souladu s předpokladem prognózy, že míra nezaměstnanosti je 
stále mírně vyšší než NAIRU a postupně klesá jejím směrem, což odpovídá obvyklým 
zpožděním mezi vývojem mezery výstupu a nezaměstnanosti. Údaje VŠPS o zaměstnanosti 
za 3.Q 2006 stále signalizují zvyšující se poptávku po práci, ve srovnání s minulou prognózou 
však v nižší dynamice. Počty zaměstnanců se zvýšily především v průmyslu a v odvětví 
nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti. V odvětví nepodnikatelské sféry se 
zaměstnanost převážně snižovala. Rostoucí poptávka po práci, která odpovídá současné fázi 
hospodářského cyklu, je zčásti realizována zaměstnáváním cizích státních příslušníků a je 
patrná i ve snižování míry nezaměstnanosti (viz Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce). 
Také z vývoje Beveridgeovy křivky je patrné, že se v posledním roce snižuje cyklická složka 
registrované nezaměstnanosti. Registrovaná nezaměstnanost se však snižuje především 
z důvodu vyšších počtů osob vyřazených z evidence ze sankčních důvodů. V posledních 
měsících přispěly ke snižování nezaměstnanosti i nižší počty nově hlášených 
nezaměstnaných. 
 
Meziroční růst průměrné měsíční mzdy v podnikatelské sféře podle údajů ČSÚ ve 3.Q 2006 
zpomalil na 6,2 % (6,9 % podle 10. SZ). Část odchylky od prognózy lze přičíst na vrub dílčí 
revizi dat, významné zejména ve 2.Q 2006. Zpomalení meziročního růstu průměrné mzdy 
bylo způsobeno zejména zvolněním mzdového růstu v průmyslu. Ke zvolnění meziročního 
růstu nicméně došlo i ve stavebnictví a některých odvětvích tržních služeb. Rozdílnost 
dynamiky růstu průměrných mezd v jednotlivých odvětvích ekonomiky je dána řadou vlivů, 
zejména úrovní poptávky, dosahovanými hospodářským výsledky, mírou konkurence 
a konkurenceschopností. Podrobnější analýza však nenaznačuje zásadní obrat ve vývoji mezd 
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směrem k jejich pomalejšímu růstu. V mezičtvrtletním vyjádření po očištění o sezonní vlivy 
vzrostla mzda v podnikatelské sféře o 1,8 %, přičemž její dynamika v posledních obdobích 
stagnuje až velmi mírně roste. Rovněž v údajích Informačního systému o průměrném výdělku 
(ISPV) je zřejmé zrychlení dynamiky růstu hodinových výdělků ve 3.Q 2006. Meziroční růst 
průměru a mediánu hodinového výdělku se podle ISPV ve 3.Q 2006 zvýšil na 8,2, resp. 
6,8 %. Měsíční údaje ČSÚ o mzdě v průmyslu a stavebnictví naznačují, že růst průměrné 
mzdy v podnikatelské sféře ve 4.Q 2006 by se mohl pohybovat okolo 6,8 %.  
 
V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda ve 3.Q zvýšila o 5,4 % (predikce z 10.SZ činila 
6,0 %). Mírné zpomalení růstu mezd ve srovnání s prvním pololetím bylo zaznamenáno ve 
všech skupinách OKEČ nepodnikatelské sféry. Přes určité zvolnění mzdové dynamiky lze 
vývoj růstu mezd v nepodnikatelské sféře v roce 2006 hodnotit jako plynulý. Zmírnění rozdílů 
ve mzdové úrovni mezi jednotlivými čtvrtletími úzce souvisí se zrušením třináctých 
a čtrnáctých platů od 1. ledna 2005. Plynulost růstu nominálních mezd v nepodnikatelské 
sféře tak aktuálně narušují jen případné skoky v závislosti na přijatých legislativních 
opatřeních. 
 
Růst objemu mezd a platů ve 3.Q 2006 byl ve srovnání s prognózou z 10. SZ o 1,4 p.b. nižší 
a dosáhl 6,3 %. Odchylka skutečnosti od predikce byla způsobena souběhem nižší skutečnosti 
průměrné mzdy a nižšího počtu zaměstnanců. Každý z těchto dvou vlivů se na chybě predikce 
podílel cca z jedné poloviny.  
 
Růst produktivity práce ve 3.Q nepatrně zpomalil na 4,3 %. Nominální jednotkové mzdové 
náklady v průmyslu nadále výrazně klesají. Na úrovni národního hospodářství růst NJMN 
zvolnil ve 3.Q 2006 o 0,3 p.b. na 1,1 % (viz Příloha 2). Růst NJMN nadále negeneruje 
mzdověnákladové inflační tlaky. To je v souladu s nastavením počátečních podmínek 
prognózy, kdy je mezera reálných mezd hodnocena jako mírně protiinflační. 
 
Inflace 
Predikce z 10.SZ celkové meziroční inflace ve 4.Q 2006 se nenaplnila. Skutečná inflace byla 
výrazně nižší. Naplnila se pouze predikce růstu regulovaných cen, ve všech ostatních 
predikovaných okruzích byla inflace nižší, než jsme očekávali. Odchylka v inflaci je 
v souladu s odchylkami v predikci indikátorů inflace, kde jsme u mnoha faktorů pozorovali 
více protiinflační vývoj (kurz Kč, cena ropy, cena zemního plynu, ceny průmyslových 
výrobců, ceny zemědělských výrobců, mzdověnákladové faktory). 

 
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 0,4 0,2 2,5 1,7 -0,74
Regulované ceny   prosinec 2006 0,0 0,0 5,0 4,9 -0,02
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,17 0,00 0,39 0,16 -0,23
Čistá inflace 0,3 0,2 1,3 0,7 -0,49
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,7 0,6 1,8 0,9 -0,23
Korigovaná inflace bez PH 0,1 0,1 1,1 0,8 -0,16
Ceny pohonných hmot - čisté 0,5 -1,2 0,2 -3,4 -0,11  
 

Dynamika meziročního růstu zpomalila ze 2,7 % v září na 1,7 % v prosinci. Nejvíce k tomu 
přispělo zpomalení meziročního růstu regulovaných cen (ve výši cca 1 p.b.) a cen potravin. 
Opačným směrem působilo výrazné zmírnění meziročního poklesu cen pohonných hmot 
vlivem základny. Meziroční korigovaná inflace bez PH a příspěvek dopadu změn nepřímých 
daní do inflace se ve 4.Q ve srovnání s koncem 3.Q významně nezměnily. Během 4.Q se 
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neobjevily nové dopady změn nepřímých daní. I přesto ¾ meziročního růstu spotřebitelských 
cen ke konci roku 2006 byly způsobeny růstem regulovaných cen a zpožděnými dopady změn 
nepřímých daní  

Nejvýznamnějším pohybem v rámci regulovaných cen ve 4.Q, který společně s vlivem 
srovnávací základny způsobil zpomalení jejich meziročního růstu, bylo říjnové snížení cen 
zemního plynu o -5,5 % s dopadem do inflace cca -0,2 p.b. Zvýšení jízdného na železnici 
v prosinci o 3,5 % mělo zanedbatelný dopad do inflace. Rozdíl skutečnosti oproti říjnové 
prognóze regulovaných cen byl nevýznamný. 

Ve 4.Q nebyly zaznamenány žádné nové dopady změn nepřímých daní v roce 2006 (kladné 
příspěvky k meziročním růstům byly ovlivněny dřívějšími změnami). Ani ve 4.Q se totiž ještě 
na trhu neobjevily cigarety s vyššími cenami po zvýšení jejich spotřebních daní od dubna 
2006. Jejich dopad se tak zřejmě odsunul do prvních měsíců roku 2007, jak ukazují i nově 
vydané cenové věstníky. V predikci z 10. SZ jsme s prvními dopady zvýšení cen cigaret 
počítali již ve 4.Q, a proto byly skutečné dopady nižší, než předpokládala predikce  
(o -0,25 p.b.). 

Vývoj cen sloučené skupiny potravin byl během 4.Q ovlivněn protiinflačním vývojem cen 
zemědělských výrobců a dovozních cen potravin, které byly tlumeny apreciací kurzu koruny. 
Tyto faktory se vyvíjely více protiinflačně, než jsme předpokládali v 10. SZ, a v důsledku 
toho se nenaplnila ani predikce meziročního růstu cen potravin, který byl oproti predikci 
o 0,9 p.b. nižší (s dopadem odchylky do inflace cca -0,25 p.b.). Nadále ale platilo, že vývoj 
cen potravin byl významně ovlivňován velmi volatilními pohyby cen ovoce a zeleniny, které 
často přebíjejí vliv fundamentálních faktorů inflace. Týdenní šetření cen potravin ukazují na 
meziměsíční růst cen potravin v lednu 2007 v rozmezí cca 0,8 – 1,0 %, což je v souladu 
s aktuální prognózou). 

Korigovaná inflace bez pohonných hmot byla ve 4.Q rovněž nižší než prognóza, a to  
o 0,3 p.b. s dopadem této odchylky do inflace cca 0,15 p.b. Odchylka v predikci korigované 
inflace bez PH odpovídá odchylkám ve vývoji determinant této složky inflace. Především 
došlo ve 4.Q k větší apreciaci kurzu, více protiinflačně se ale vyvíjely i dovozní ceny 
a tuzemské nákladové faktory.   

Během 4.Q ceny pohonných hmot trvale klesaly. Reagovaly tak na vývoj světových cen 
ropy, potažmo cen benzínů na burzách ARA, a zároveň na silnější apreciaci kurzu koruny 
vůči dolaru. Tento vývoj faktorů byl významně více protiinflační, než předpokládala 10. SZ. 
Ta sice očekávala pokles cen pohonných hmot, avšak ve srovnání se skutečností v menší 
míře. Dopad chyby predikce do inflace byl cca -0,1 p.b. Týdenní šetření cen pohonných hmot 
ukazují, že pokles cen pohonných hmot bude pokračovat i v lednu 2007 (odhadujeme cca  
-1,3 % meziměsíčně). 

Následující graf zobrazuje vývoj meziročních růstů hlavních podskupin spotřebitelských cen. 
Zrychlování meziročního růstu cen potravin se ve 4.Q obnovilo (hlavně vlivem nízké 
srovnatelné základny), meziroční růst regulovaných cen významně zpomalil (vliv základny  
a snížení cen zemního plynu). Meziroční růst neobchodovatelných ostatních cen je nadále 
zhruba stabilní a mírně zpomaluje meziroční pokles obchodovatelných ostatních cen bez PH.  



 25   

Mzr. růst jednotlivých skupin cen (kromě regulovaných cen očištěno o vliv změn daní, v %) 
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Pozn.:  Stálé váhy ve spotřebním koši: ceny pohonných hmot 3,05 %, regulované ceny energií 8,48 %, regulované ceny bez 

energií 8,73 %.  
 

V nejbližším období očekáváme postupné zrychlování meziročního růstu spotřebitelských cen 
hlavně v důsledku náběhu dopadů zvýšení spotřebních daní u cigaret a zrychlení meziročního 
růstu cen potravin (hlavně vlivem nízké srovnatelné základny). Meziroční růst regulovaných 
cen naopak dále zpomalí rovněž hlavně vlivem srovnatelné základny. Přestože v lednu 2007 
odhadujeme zvýšení regulovaného nájemného o 19,2 %, růst cen elektřiny o 7,9 % a že byl 
zvýšen poplatek za televizi o 20 %, v lednu 2006 byl meziměsíční růst regulovaných cen ještě 
vyšší. Hodnota meziroční korigované inflace bez PH mírně zrychlí z 0,8 % ke konci roku 
2006 na hodnoty okolo 1 %. Meziroční pokles cen pohonných hmot by se měl postupně 
znovu prohlubovat. 
 
Reálné měnové podmínky 
Odhad počáteční mezery výstupu je vedle vývoje inflace odvozován také od vývoje reálných 
měnových podmínek. Vzájemný vztah mezi mezerou výstupu (jednou ze složek reálných 
mezních nákladů) a měnovými podmínkami je však charakterizován existencí zpoždění, které 
je nutno brát v úvahu. Současné nastavení měnových podmínek je tak určující pro vyznění 
prognózy do budoucna.  

Aktuální nastavení reálných měnových podmínek ve 4.Q 2006 hodnotíme v souhrnu jako 
zhruba neutrální. Je výslednicí mírně přísného nastavení úrokové složky měnových podmínek 
a zhruba neutrálního nastavení kurzové složky. Nastavení měnových podmínek se oproti 
10. SZ téměř nemění. Mírné změny v nastavení úrokové složky RMCI jsou dány neočekávaně 
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prudkým poklesem inflace ve 4.Q. 2006 a nepatrným přehodnocením průběhu rovnovážných 
reálných úrokových sazeb. Odhad kurzové složky RMCI se oproti 10. SZ mění pouze velmi 
mírně, což je důsledkem vzájemné kompenzace neočekávané apreciace nominálního 
měnového kurzu a překvapivě rychlého poklesu inflace v závěru roku 2006. 

Kumulovaný efekt jednotlivých složek měnových podmínek ukazuje, že kurzová i úroková 
složka působí od roku 2004 uvolněně, což přispělo k uzavření mezery výstupu a k jejímu 
otevření do kladných hodnot v roce 2005. Kumulované působení měnových podmínek na 
reálnou ekonomiku zůstává i nadále uvolněné. V souladu s uvolněným kumulovaným 
působením úrokové složky reálných měnových podmínek je nadále poměrně vysoký podíl 
peněžního agregátu M1 na M2 a rychlý růst úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem 
(viz Příloha 4 – Peníze a úvěry). 
 
Graf: Index reálných měnových podmínek Graf: Kumulovaný efekt RMCI 
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Sazby 
Úroková složka reálných měnových podmínek je podle současných odhadů pro 4.Q 2006 
mírně přísná. Její zpřísnění oproti 10. SZ je dáno zejména nečekaně rychlým poklesem 
inflace.  

Graf: Reálný 1R Euribor (v %) Graf: Reálný 1R PRIBOR (v %) 
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Úrokové sazby na finančním trhu ve 4.Q 2006 poklesly ve všech splatnostech. Největší pokles 
byl zaznamenán ve splatnostech 9M – 2R (0,3 p.b.), ostatní splatnosti klesly méně, případně 
stagnovaly. Posilující kurz koruny a nízká inflace byly hlavními faktory poklesu úrokových 
sazeb, avšak přispěly i komentáře členů BR ČNB k nastavení základních úrokových sazeb. 
Účastníci trhu posunuli svá očekávání směrem k pozdějšímu a mírnějšímu zpřísňování 
měnové politiky, blíže viz kapitola III.2 Prognózy ostatních institucí. 
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Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 4.Q 2006 činil 0,4 p.b., říjnová prognóza 
předpokládala spread 0,2 p.b. Průměrná hodnota 3M PRIBORu se pohybovala na úrovni 
předpokládané základním scénářem prognózy, zatímco 1R PRIBOR byl mírně výše. Aktuální 
výnosová křivka na peněžním trhu má mírně pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR k 17.1. činí 0,3 p.b.  

Klientská úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů v listopadu dosáhla 6,0 %. Stejné výše  
dosahuje i dosavadní průměr za 4.Q 2006, zatímco říjnová prognóza předpokládala 6,3 %. 
Sazba z termínovaných vkladů v listopadu stagnovala na 2,0 %.  

V reálném vyjádření byla sazba 1R PRIBOR ve 4.Q 2006 oproti říjnové prognóze vyšší. 
Důvodem byla mírně vyšší nominální úroková sazba a nižší inflační očekávání. Reálná roční 
sazba tak oproti minulé prognóze zpřísnila a nyní se nachází blízko své rovnovážné úrovni.  

Sazby z nově poskytnutých úvěrů byly v reálném vyjádření mírně vyšší oproti říjnové 
prognóze. V nominálním vyjádření tyto sazby ve 4.Q 2006 sice mírně poklesly, ale současně 
poklesla inflační očekávání, což způsobilo zmíněný mírný růst sazeb v reálném vyjádření. 
Přehodnocení klientské prémie na nižší hodnotu (viz část II.4) se odrazilo v poklesu jejich 
rovnovážné úrovně a přispělo ke zpřísnění této složky měnových podmínek. Celkové 
působení této složky úrokové části RMCI je tedy přísné.   

Také působení zahraničních sazeb v úrokové složce měnových podmínek se oproti minulé 
prognóze pro 4.Q 2006 mírně zpřísnilo. Aktuální zahraniční reálná úroková sazba 1R Euribor 
je oproti předpokladům 10. SZ o 0,3 p.b. vyšší. Důvodem je mírný růst její nominální hodnoty 
a nižší úroveň zahraničních inflačních očekávání. 

Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R Euribor) ve 4.Q 2006 činil -0,8 p.b., přičemž 
prognóza předpokládala  -1,0 p.b. Aktuální úrokový diferenciál k 17.1. dosahuje -1,2 p.b. 
 
Graf: Úrokový diferenciál ročních nominálních 
sazeb vůči eurozóně 
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Kurz 

Reálný kurz měl v letech 2003 a 2004 klíčový význam pro uvolněné působení reálných 
měnových podmínek, toto působení nicméně v uplynulém období sláblo. V důsledku výrazné 
apreciace měnového kurzu v závěru roku 2005 a v průběhu roku 2006 došlo ke zpřísňování 
kurzové složky měnových podmínek. Působení kurzové složky ve 4.Q 2006 je hodnoceno 
jako zhruba neutrální.  
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Graf: Nominální kurz CZK/EUR a CZK/USD   Graf: Reálný kurz vůči euru 
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Ve 4.Q 2006 průměrný kurz koruny vůči euru mezičtvrtletně dále posílil (o 1,0 %)  
a dosáhl 28,05 CZK/EUR. Oslabování koruny patrné ve druhé polovině srpna a v září 
(spojené zřejmě s významnými nákupy deviz na výplatu dividend) bylo tedy dočasné a trend 
posilování se opět obnovil. Hlavní příčinou byl zřejmě obnovený pozitivní sentiment 
finančních trhů vůči středoevropskému regionu. Míra apreciace se u jednotlivých měn lišila, 
přičemž česká koruna (spolu s polským zlotým) byla nejpomaleji posilující měnou v regionu 
(zřejmě vlivem záporného úrokového diferenciálu). Z fundamentálních faktorů mohl příznivě 
ovlivnit vývoj české koruny jen obnovený trend zlepšování čistého vývozu. Kurz koruny vůči 
euru byl cca o 1,0 % silnější oproti předpokladům 10. SZ (28,30 CZK/EUR). Meziroční 
nominální apreciace domácí měny se ve 4.Q ve srovnání s předchozím čtvrtletím významněji 
nezměnila a dosáhla 4,3 %. Průměrný kurz koruny vůči euru za rok 2006 činil 
28,34 CZK/EUR a byl meziročně silnější o 4,8 %.  

Na počátku ledna 2007 se koruna pohybovala okolo hodnoty 27,5 CZK/EUR. V polovině 
ledna koruna oslabila na hodnotu cca 27,8 CZK/EUR. Tento vývoj mohl částečně souviset 
s vyjádřeními několika členů Bankovní rady ČNB o jejich názoru na výhled 
měnověpolitických úrokových sazeb. Tato vyjádření signalizovala převážně stabilitu, 
případně i pokles sazeb v nejbližším období oproti dosud očekávanému výhledu jejich 
zvyšování. K oslabení koruny přispěla částečně i korekce předchozího vývoje v rámci 
středoevropského regionu. 

Analytici finančních trhů očekávají v ročním horizontu již poněkud mírnější meziroční 
posilování české koruny o 2 až 3 %, kterému by na konci letošního roku odpovídala hodnota 
cca 26,8 CZK/EUR. 

Nastavení kurzové složky měnových podmínek hodnotíme ve 4.Q 2006 jako zhruba neutrální. 
Souběh nečekaně apreciovaného měnového kurzu a oproti prognóze z 10. SZ výraznějšího 
poklesu domácí než zahraniční inflace vedl k prakticky stejné hodnotě nastavení kurzu, jakou 
předpokládala pro závěr roku říjnová SZ. 

Pro 1.Q 2007 předpokládá prognóza hodnotu nominálního měnového kurzu CZK/EUR na 
úrovni 27,50 CZK/EUR. Ve výhledu vývoje kurzové složky reálných měnových podmínek se 
začátkem roku 2007 předpokládá zpřísnění, když tempo reálné apreciace bude vyšší než její 
rovnovážné tempo. 
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II.4 Předpoklady ekonomických mechanismů 
 
Počínaje lednovou prognózou byl jádrový predikční model ČNB rozšířen o modelování 
reálných mezd. Motivace tohoto kroku a popis rozšířeného transmisního mechanismu jsou 
popsány v Boxu Rozšíření jádrového predikčního modelu o vliv reálných mezd v části I.1. 
Dopad změny v modelovém aparátu do prognózy ekonomického vývoje je nastíněn v části I.4 
a podrobněji analyzován v Příloze 10 – Srovnání chování rozšířeného a původního modelu 
QPM. 
 
Kromě přechodu na model rozšířený o mzdový blok došlo v modelovém predikčním aparátu 
k několika dalším dílčím změnám. Byla přeodhadnuta hodnota termínové prémie pro nově 
poskytnuté klientské úvěry. Rovnice dovozních cen energií byla změněna v důsledku  
přechodu na jiný prediktor, kdy ceny benzínů z burz ARA byly nahrazeny ropou Brent. 
Počínaje touto prognózou též není částečně očišťován dopad jednorázového vysokého výkyvu 
inflace regulovaných cen a cen energií do inflačních očekávání, jak tomu bylo v několika 
posledních prognózách. 
 
V lednu 2004 byla časová řada nově čerpaných klientských úvěrů z důvodu změny metodiky 
dat nahrazena novou řadou nově poskytnutých úvěrů. V důsledku omezeného počtu 
pozorování přistupujeme každý rok po obdržení dalších pozorování ke zpřesňování této 
modelové rovnice. Na základě nového odhadu došlo ke snížení termínové prémie z hodnoty 
3,25 % na hodnotu 2,9 %, přičemž původní tvar rovnice zůstává zachován. Snížení termínové 
prémie zpřesňuje modelovou rovnici pro odhad sazeb z nově poskytnutých úvěrů, která tak 
lépe odráží skutečný vývoj. Současně s tím dochází v logice modelových rovnic k posunu 
rovnovážné trajektorie sazeb z nově poskytnutých úvěrů směrem dolů. Tuto složku reálných 
měnových podmínek tak hodnotíme jako přísnější. 
 
Na základě podrobné analýzy, která doporučila používat pro odhad dovozních cen energií 
řadu ropy Brent namísto v posledních prognózách užívané časové řady benzínů z burz ARA, 
jsme přistoupili ke změně příslušné modelové rovnice. Nový tvar rovnice přitom vychází 
z tvaru používaného dříve, kdy se jako prediktor používaly ceny ropy uralské, pouze došlo 
k nepatrné úpravě koeficientů. Tato změna modelu se projeví v mírně odlišné odezvě na 
ropný šok, ostatní modelové vlastnosti zůstávají nezměněny. Benzíny ARA jsou nadále 
využívány pro krátkodobou prognózu cen pohonných hmot.  
 
Z důvodu velkého výkyvu inflace regulovaných cen a cen energií, který byl považován za 
jednorázový a neměl dlouhodobě ovlivňovat inflační očekávání, byly v několika předchozích 
prognózách vysoké příspěvky těchto položek do inflace z titulu inflačních očekávání 
v modelu částečně očištěny na 50 % standardní modelové kalibrace. V aktuální prognóze již 
není tento vysoký příspěvek očišťován z důvodu jeho úplného odeznění. 
 

Veškeré dopady změn nepřímých daní jsou na horizontu prognózy stejně jako v minulých SZ 
rozděleny na primární a sekundární dopady s tím, že na primární dopady je aplikován institut 
výjimek. Výše sekundárních dopadů je navíc jako obvykle snížena na 20 % standardní výše. 
V souvislosti s očekávanou změnou nepřímých daní v Německu v roce 2007 jsou v prognóze 
očištěny cenové dopady této změny ze zahraničních inflačních očekávání a domácích 
dovozních cen. Také tento postup byl uplatněn již v předchozích prognózách.  
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II.5   Vyznění prognózy 

Hospodářský růst  

Dočasné zpřísnění reálných měnových podmínek a přechodné zmírnění zahraniční 
konjunktury povede v následujících čtvrtletích k zastavení dalšího otevírání kladné výstupové 
mezery. K udržení mírně pozitivních hodnot v roce 2007 přispěje především kladný fiskální 
impulz, ve srovnání s minulou prognózou však bude uzavírání mezery výstupu rychlejší. 
V průběhu roku 2008 se mezera výstupu vrátí k otevírání do kladných hodnot vlivem vyšší 
zahraniční poptávky, uvolnění reálných měnových podmínek a nadále expanzivní fiskální 
politiky. Spolu s předpokládaným tempem růstu inflaci nezrychlujícího produktu na úrovni 
kolem 5 % bude uvedený vývoj mezery výstupu znamenat zpomalení růstu HDP na 5,3 % 
v roce 2007 a na 4,8 % v roce 2008. Na straně výdajových složek bude ekonomický růst 
nadále tažen především investiční a zahraniční poptávkou, dynamický růst lze očekávat v roce 
2007 také u spotřeby domácností vlivem vyšších transferů. S očekávaným vývojem 
ekonomické aktivity je v souladu prognóza růstu peněžního agregátu M2 v roce 
2007 okolo 8,5 % a jeho mírné zrychlení na úroveň 8,8 % v roce 2008.  
 
Graf: Inflační tlaky z reálné ekonomiky Graf: Mezera výstupu a reálných mezd 
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Graf: Reálné měnové podmínky 

 
Graf: Kumulovaný efekt RMCI 
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Předpoklady prognózy ohledně působení měnových podmínek, zahraniční poptávky a fiskální 
politiky ovlivní i jednotlivé složky celkové poptávky. Spotřeba domácností v roce 2007 
a 2008 bude ovlivněna zejména vývojem na trhu práce, růstem sociálních transferů 
a zpožděným dopadem úrokové složky měnových podmínek. Prognózované snížení tempa 
růstu reálných výdajů domácností na konečnou spotřebu úzce souvisí s očekávaným mírně 
nižším růstem průměrné mzdy v národním hospodářství. Nižší růst mezd při přibližně stejné 
prognóze růstu zaměstnanosti generuje nižší objem mezd a platů, a tedy i nižší růst celkových 
příjmů domácností ve srovnání s předpoklady 10. SZ. Ve srovnání s rokem 2006 tempo růstu 
hrubého disponibilního důchodu nicméně zrychlí, a to zejména vlivem zvýšení sociálních 
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transferů domácnostem v souvislosti se zákonnou úpravou výše rodičovského příspěvku 
a změnou systému sociálních dávek. Meziroční zvýšení sociálních transferů o 10,6 % povede 
ke zrychlení růstu reálného disponibilního důchodu na 3,9 %. To při zhruba neutrálním 
působením zpožděného dopadu úrokové složky měnových podmínek povede v roce 2007 
k růstu reálných spotřebitelských výdajů zhruba stejným tempem jako poroste reálný 
disponibilní důchod, tj. o 4,0 % (3,6 % v 10. SZ).  

V roce 2008 dojde ke zpomalení růstu objemu mezd (zpomalení růstu počtu zaměstnanců 
převáží nad vlivem zrychlení průměrné mzdy) v důsledku vývoje na trhu práce a k výraznému 
zpomalení meziročního růstu sociálních transferů. Chování spotřebitelů bude zároveň 
ovlivněno zpožděným dopadem postupného zpřísnění úrokové složky měnových podmínek, 
což se projeví v růstu míry úspor a ve zpomalení dynamiky reálných spotřebitelských výdajů 
na 3,7 %. 
 
Graf: Spotřeba domácností (mzr. v %) Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
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V reálném vyjádření spotřeba vlády v letech 2007 a 2008 vzroste o 1,7 %, resp. o 0,6 %. Ve 
srovnání s říjnovou prognózou bude růst spotřeby vlády vyšší o 2,4 p.b. resp. 0,4 p.b. 
Důvodem tohoto posunu je zejména revize údajů o spotřebě vlády v roce 2006. S ohledem na 
nízký příspěvek spotřeby vlády k celkovému růstu HDP tato úprava nemá významnější dopad 
do prognózovaného růstu HDP. 

V následujících dvou letech bude růst hrubé tvorby fixního kapitálu vyšší než v roce 2006. 
Soukromá investiční aktivita bude nadále podporována především pokračujícím růstem 
zahraniční poptávky a přílivem reálně alokovaných přímých zahraničních investic. Navzdory 
mírně přísnějšímu působení reálných měnových podmínek se tak hrubá tvorba fixního 
kapitálu zvýší o 8,7 % v roce 2007 a o 7,9 % v roce 2008. Zvýšení předpokládané dynamiky 
ve srovnání s minulou prognózou je do určité míry ovlivněno vyšším než očekávaným růstem 
fixních investic v průběhu roku 2006. 

Vývoj reálného vývozu zboží a služeb bude na prognóze pozitivně ovlivněn zejména 
pokračujícím trendovým růstem exportní výkonnosti ekonomiky, který je důsledkem změn na 
nabídkové straně. Zahraniční konjunktura v roce 2007 mírně oslabí, nadále však bude kladně 
přispívat k růstu reálného vývozu. V letech 2007 i 2008 tak dosáhne tempo růstu reálného 
vývozu hodnot okolo 11 %. Zatímco v letošním roce bude růst reálného vývozu ve srovnání 
s říjnovou prognózou o 1 p.b. vyšší, v roce 2008 se prognóza reálného vývozu téměř nemění. 
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Graf: Vývoz a dovoz Graf: Investice (mzr. v %) 
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Růst reálného dovozu bude v průběhu let 2007 a 2008 jen mírně zaostávat za dynamikou 
vývozu. V roce 2007 bude k dynamice dovozu přispívat zejména vyšší celková domácí 
poptávka. Předpokládaný meziroční růst dovozu bude v roce 2007 činit 10,6 %, což generuje 
meziroční snížení deficitu čistého vývozu v letošním roce přibližně o 7,1 mld. Kč na 
23,6 mld. Kč. V roce 2008 růst dovozu udrží dynamiku růstu na 10,7 %. Deficit čistého 
vývozu se tak v příštím roce sníží na 10,3 mld. Kč. Ve srovnání s minulou prognózou  bude 
v roce 2007 dynamika dovozu vyšší o 1,2 p.b., v roce 2008 se prognóza reálného dovozu 
nemění. 

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

Hrubý domácí produkt 6.4 6.0 5.8 5.7 6.0 5.6 5.4 5.2 5.0 5.3 4.8 4.8 4.8 4.9 4.8
Spotřeba domácností 3.9 4.1 4.0 4.6 4.2 4.4 4.1 3.9 3.7 4.0 3.5 3.6 3.7 3.8 3.7
Spotřeba vlády 2.4 -1.8 -2.6 1.4 -0.2 -1.2 1.6 3.8 2.4 1.7 3.0 0.3 -1.2 0.5 0.6
Hrubá tvorba fixního kapitálu 6.1 6.7 7.2 8.9 7.3 7.9 9.4 9.1 8.2 8.7 6.8 7.8 8.5 8.2 7.9
Vývoz zboží a služeb 18.5 10.7 11.4 16.3 14.2 12.0 11.7 11.8 8.8 11.0 10.6 11.3 11.5 11.5 11.2
Dovoz zboží a služeb 16.3 11.0 10.6 15.4 13.3 11.9 10.7 11.1 9.0 10.6 10.6 10.8 10.7 10.6 10.7
Čistý vývoz zboží a služeb (saldo, mld. Kč) 8.9 -9.8 -12.6 -17.2 -30.7 10.6 -4.5 -9.2 -20.5 -23.6 11.7 -1.7 -4.8 -15.5 -10.3
Podíl čistého vývozu na HDP (%) 1.4 -1.4 -1.8 -2.4 -1.1 1.5 -0.6 -1.2 -2.7 -0.8 1.6 -0.2 -0.6 -2.0 -0.3

 

 

Srovnání prognózy HDP a jeho složek v 10. SZ a 1. SZ  

mzr v % 10.SZ 1.SZ Rozdíl 10.SZ 1.SZ Rozdíl 10.SZ 1.SZ Rozdíl
HDP 6.1 6.0 -0.1 5.6 5.3 -0.3 4.9 4.8 -0.1
Spotřeba domácností 4.1 4.2 0.1 4.4 4.0 -0.4 3.8 3.7 -0.1
Spotřeba vlády 1.0 -0.2 -1.2 -0.7 1.7 2.4 0.2 0.6 0.4
HTFK 6.4 7.3 0.9 5.4 8.7 3.3 4.9 7.9 3.0
Vývoz zboží a služeb 12.4 14.2 1.8 10.0 11.0 1.0 11.5 11.2 -0.3
Dovoz zboží a služeb 11.8 13.3 1.5 9.4 10.6 1.2 10.7 10.7 0.0

2006 2007 2008

 
 

Trh práce 
Rychlé uzavírání mezery výstupu bylo spojeno se zvýšenou dynamikou zaměstnanosti, která 
však začala v průběhu roku 2006 postupně oslabovat. V souvislosti s otevřenou mezerou 
výstupu bude růst zaměstnanosti pokračovat i v roce 2007. Celková zaměstnanost se zvýší 
o 0,6 %, což je o 0,3 p.b. méně, než předpokládala 10. SZ. Počet zaměstnanců včetně členů 
produkčních družstev vzroste o 1 %, tedy stejně jako v 10. SZ. Růst poptávky po práci bude 
pokračovat zejména ve zpracovatelském průmyslu. V některých sektorech ekonomiky se růst 
poptávky bude nadále realizovat zaměstnáváním zahraničních pracovníků, i když v klesající 
míře. Nezaměstnanost se bude nacházet nepatrně nad svou neinflační úrovní, což bude spolu 
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se zaměstnáváním osob s nižšími mzdovými nároky tlumit tlaky na výraznější růst mezd.6 
Míra registrované nezaměstnanosti se ve srovnání s rokem 2006 sníží 0,6 p.b. a v průměru za 
rok 2007 se bude nacházet na úrovni 8 %, tj. stejně jako v 10. SZ. Míra nezaměstnanosti bude 
ovlivněna zejména polohou ekonomiky v rámci cyklu, podstatnými faktory však budou i nižší 
počet nově hlášených uchazečů, přísnější podmínky pro registraci na úřadech práce a vyšší 
sankční vyřazování. Obecná míra nezaměstnanosti se sníží o 0,3 p.b. na 6,9 %. Rychlejší 
pokles registrované nezaměstnanosti ve srovnání s obecnou mírou nezaměstnanosti souvisí 
zejména s vyřazováním registrovaných nezaměstnaných ze sankčních důvodů.  

V roce 2008 dojde k dalšímu zpomalení růstu zaměstnanosti na 0,3 % v důsledku uzavírání 
kladné mezery výstupu a zpomalování ekonomického růstu. Míra registrované 
nezaměstnanosti se sníží jen nepatrně na 7,9 % a bude se pohybovat na své neinflační úrovni. 
V závěru roku se registrovaná nezaměstnanost dostane mírně pod svou neinflační úroveň 
(NAIRU). Obecná míra nezaměstnanosti se rovněž nepatrně sníží na 6,8 %.  

 
Základní údaje trhu práce (mzr. změny v %, sezonně neočištěno) 

UKAZATEL 2004 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006 I/07 II/07 III/07 IV/07 2007 I/08 II/08 III/08 IV/08 2008
Zaměstnanost celkem -0,6 1,2 1,7 1,6 0,9 1,0 1,3 1,1 0,5 0,3 0,3 0,6 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
        z toho : zaměstnanci a) -0,2 2,2 2,2 1,6 0,3 1,0 1,3 0,7 0,9 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4
                      ostatní zaměstnaní -2,4 -3,7 -0,9 1,6 4,1 1,1 1,5 3,1 -1,6 -5,9 -3,3 -2,0 -1,7 -0,7 -0,4 0,6 -0,6
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 10,0 9,5 9,6 8,5 8,3 8,0 8,6 8,7 7,8 7,7 7,8 8,0 8,4 7,7 7,7 7,8 7,9
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 8,3 7,9 8,0 7,1 7,0 7,0 7,3 7,1 6,8 6,9 6,8 6,9 7,0 6,6 6,8 6,7 6,8
NAIRU v % 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 7,9 8,1 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 6,6 5,4 7,1 6,7 6,0 6,3 6,5 6,5 6,3 6,4 6,1 6,3 6,8 6,3 6,7 6,7 6,6
                                                                         (reálná) 3,7 3,5 4,2 3,6 3,1 4,7 3,9 4,6 4,3 4,3 3,0 4,0 3,0 2,7 3,0 2,9 3,0
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 6,9 5,1 7,4 6,9 6,2 6,6 6,8 6,8 6,6 6,7 6,3 6,6 7,2 6,6 7,2 7,3 7,1
                      z toho: průmysl                          (nominální) 7,0 4,6 6,3 6,5 5,2 . . . . . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 5,7 6,7 5,9 5,9 5,4 5,5 5,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 6,4 7,8 9,5 8,4 6,3 7,4 7,9 7,2 7,3 8,0 7,2 7,4 7,2 6,8 7,2 7,0 7,0
Mzdy a platy celkem podle NÚ - české domácnosti (nominální) 5,4 6,3 7,1 6,8 6,3 6,7 6,7 6,7 6,8 7,2 6,8 6,9 6,6 6,7 7,0 7,0 6,8
NJMN (nominální mzdy a platy celkem podle NÚ na HDP v s.c.) 2,1 0,5 1,0 1,4 0,3 0,9 1,1 1,0 1,2 1,7 1,5 1,3 1,7 1,5 1,7 1,5 1,6
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -3,2 -3,3 -6,6 -0,3 -1,6 . . . . . . . . . . . .
NJMN v průmyslu (objem mezd na přidanou hodnotu) -0,7 -8,9 -8,6 -4,1 -6,1 . . . . . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na zaměstnané podle NÚ) 4,1 4,4 5,4 4,7 4,3 4,6 4,7 4,4 4,9 4,9 4,6 4,7 4,7 4,5 4,5 4,7 4,6  
Pramen: ČSÚ, MPSV, propočet ČNB 
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev. 
b)  Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené. 
c)  Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH. 

 

Mezera reálných mezd přejde na prognóze postupně z aktuální hladiny okolo nuly do 
záporných hodnot zhruba na úrovni -0,5 % v závěru roku 2008. Zaostávání prognózovaného 
vývoje reálných mezd za jejich pozvolna zrychlujícím rovnovážným růstem bude důsledkem 
očekávaného relativně strnulého růstu nominálních mezd, který bude v letech 2007 a 2008 
konfrontován se zrychlující inflací. V roce 2007 průměrná nominální mzda v podnikatelské 
sféře mírně zpomalí a v roce 2008 naopak zrychlí.  

V roce 2007 růst průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře zvolní na 6,6 % (7,3 % 
v 10. SZ), reálně na 4,3 %. Nezaměstnanost se na rozdíl od 10. SZ bude stále ještě nacházet 
nepatrně nad svou neinflační úrovní, což bude spolu se zaměstnáváním osob s nižšími 
mzdovými nároky tlumit tlaky na výraznější růst mezd. Druhým faktorem působícím na 
snížení predikce je snížení očekávané inflace ve srovnání s 10. SZ. ČMKOS doporučuje 
odborovým svazům usilovat v kolektivním vyjednávání o 7% mzdový růst. Toto doporučení 
však bylo konstruováno za podmínek vyšší očekávané inflace. Lze se proto domnívat, že takto 
vysoký mzdový růst se nepodaří v kolektivních smlouvách prosadit. Nejistota, zda bude od 
roku 2007 platit novela zákoníku práce, vedla mnoho podniků k odložení kolektivního 
vyjednávání. Z tohoto důvodu zatím nejsou k dispozici podrobnější a ucelenější informace 
o uzavřených vyšších kolektivních smlouvách. 

                                                           
6   Část zahraničních pracovníků působí ve vysokých manažerských pozicích, ve kterých rostou mzdy poměrně 

rychle. Počet zahraničních pracovníků působících v tomto segmentu je však ve srovnání s počtem pracovníků 
v dělnických profesích nesrovnatelně menší. 



 34   

Podle údajů ze státního rozpočtu lze očekávat, že průměrná mzda v nepodnikatelské sféře 
vzroste o 5,3 %, tj. stejně jako v 10. SZ. Státní rozpočet počítá se všeobecným nárůstem platů 
o 5 % pro civilní zaměstnance a 4,5 % pro příslušníky bezpečnostních sborů. Nad rámec 
všeobecného růstu jsou vyčleněny dodatečné prostředky (přes 1 mld. Kč) k pokrytí výdajů 
plynoucích ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Predikce počítá 
s odložením účinnosti zákona o státní službě o 2 roky. 

Průměrná mzda ve sledovaných organizacích se na základě předpokladů o vývoji 
v podnikatelské a nepodnikatelské sféře v roce 2007 zvýší o 6,3 %, což je 0,5 p.b. méně než 
předpokládala prognóza z 10. SZ. 

V roce 2008 průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře vzroste o 7,1 % (6,8 % 
v 10. SZ), v reálném vyjádření o 3,4 %. Zrychlení růstu průměrné mzdy ve srovnání s rokem 
2007 souvisí s vyšší očekávanou inflací. Míra nezaměstnanosti bude po většinu roku shodná 
s NAIRU, v posledním čtvrtletí se však dostane pod svou neinflační úroveň. To bude 
postupně vytvářet předpoklady pro vyšší tlaky na mzdový růst. V nepodnikatelské sféře 
porostou mzdy podle střednědobého rozpočtového výhledu o 5 %. Průměrná nominální mzda 
v celém národním hospodářství se zvýší o 6,6 %. 

Měnový kurz a dovezená inflace 
Základní scénář prognózy předpovídá ve sledovaném horizontu v průměru zhruba stabilitu 
kurzu poblíže jeho aktuálních hodnot (27,50 Kč/EUR). Z těchto výchozích hodnot dojde 
nejprve k určité korekci směrem k mírnému oslabení kurzu, a to především vlivem 
přetrvávajícího záporného úrokového diferenciálu mezi domácími a zahraničními úrokovými 
sazbami. Ve druhé polovině roku 2008 měnový kurz obnoví trend postupné nominální 
apreciace v souvislosti s rovnovážným reálným posilováním. Kurz se na celém horizontu 
prognózy bude pohybovat na silnější úrovni, než předpokládala 10. SZ. 

 
Graf: Úrokový diferenciál ročních domácích 
a zahraničních nominálních sazeb 
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Graf: Diferenciál v inflačních očekáváních 
domácí a zahraniční inflace 
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Graf: Nominální kurz CZK/EUR Graf: Nominální kurz CZK/EUR a CZK/USD 
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Nová prognóza dovozních cen počítá oproti prognóze z 10. SZ 2006 s apreciovanějším 
nominálním kurzem koruny vůči euru i dolaru. Rovněž očekávané dolarové ceny ropy Brent 
i benzínů ARA leží oproti předchozí prognóze níže. Mírně protiinflační vývoj ve srovnání 
s předchozí prognózou mají i spotřebitelské a průmyslové ceny v eurozóně, a to téměř na 
celém horizontu prognózy. Skutečný růst dovozních cen za 3.Q i za období říjen–listopad byl 
celkově mírně vyšší oproti předchozí prognóze. 

Souběh těchto takřka výhradně protiinflačních faktorů vede ve srovnání s 10.SZ k prognóze 
hlubšího meziročního poklesu dovozních cen v roce 2007 (o 1,7 p.b. na -2,4 %). V roce 2008 
dojde naopak k rychlejšímu meziročnímu růstu celkových dovozních cen ve srovnání 
s předchozí prognózou (v průměru o 1 p.b.), přičemž tento růst bude, stejně jako v minulé 
prognóze, tažen především rostoucími cenami energií.  

Očekávaná trajektorie růstu cen dovážených energetických surovin a energií zůstává podobná 
jako v předchozích prognózách, avšak meziroční pokles cen v této skupině bude v roce 2007 
hlubší v návaznosti na více apreciovaný nominální kurz koruny a nižší ceny energií. Naopak 
v roce 2008 bude meziroční růst dovozních cen energií vyšší, když kromě vlivu rostoucích 
cen energií bude k jeho růstu v prvním pololetí 2008 přispívat i dočasný vliv mírné meziroční 
kurzové depreciace. 

U dovozních cen potravin dojde jako v minulé prognóze k meziročním poklesům cen 
v průběhu letošního roku, v roce 2008 dovozní ceny potravin přejdou v mírný meziroční růst.  
Celkově však jsou oproti minulé prognóze na mírně nižších hodnotách vlivem silnějšího 
měnového kurzu a nižší inflace v eurozóně. 

V případě cen ostatních dovážených výrobků (tj. bez energií a potravin) předpokládáme pro 
rok 2007 oproti minulé prognóze hlubší meziroční poklesy. V roce 2008 dojde k oživení  
meziročního růstu cen na takřka stejné hodnoty jako v minulé prognóze. K oživení růstu 
dovozních cen v této skupině přispěje mírné oživení růstu cen v zahraničí (po očištění 
o daňové vlivy) a postupné odeznění kurzové apreciace.  

Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %) 
 I/06 II III IV  I/07 II III IV  I/08 II III IV

Dovozní ceny 3 1,3 0,5 -1,8 -2,9 -3,4 -3,4 0,0 2,7 3,4 3,1 2,3
Dovozní ceny bez energiií a potravin -1,6 -2,1 -0,5 -1,9 -2,7 -3,4 -3,6 -1,6 0,6 1,4 1,5 1,0
Dovozní ceny potravin -0,5 -1,2 0,9 -1,3 -1,3 -0,9 -0,9 -0,6 0,3 0,7 0,9 0,8
Dovozní ceny energiií 38,6 20,9 6,2 -1,5 -4,9 -4,3 -3,7 8,2 14,2 14,4 12,0 9,0
Nominální kurs Kč/EUR 28,6 28,4 28,3 28,2 27,5 27,7 27,8 27,9 27,9 27,8 27,6 27,4
Nominální kurs Kč/EUR meziročně -4,7 -5,8 -4,6 -4,3 -3,8 -2,4 -1,9 -0,9 1,5 0,4 -0,7 -1,8  
 



 36   

Graf: Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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V návaznosti, mimo jiné, na vývoj dovozních cen formuluje prognóza rovněž predikci vývoje 
domácích cen průmyslových výrobců. Prognóza cen průmyslových výrobců se proti 10. SZ 
snižuje, kromě dominantního vlivu nových dat (viz Příloha 5 – Nákladové faktory) též díky 
apreciovanějšímu kurzu a nižším scénářovým cenám ropy. V první polovině roku 2007 
předpokládáme růst cen průmyslových výrobců okolo 2 % – 2,5 %, ve druhé polovině roku 
jeho zpomalení na hodnoty okolo 1,5 %. V roce 2008 bude v návaznosti na mírně zrychlující 
inflaci v zahraničí, růst cen energetických surovin a zpožděný vliv mírné kurzové depreciace 
růst cen průmyslových výrobců zrychlovat k hodnotám okolo 2 %. 

Inflace 
Oproti říjnové predikci dochází ke snížení trajektorie meziroční inflace v takřka celém 
průběhu predikovaného horizontu. Od začátku roku 2007 až do prvního pololetí roku 2008 je 
nová predikce meziročních růstů o cca 1 p.b. níže než v 10.SZ, poté se rozdíl mezi predikcemi 
plynule zmenšuje a ke konci roku 2008 se predikce meziročního růstu vrací na úroveň 
z 10. SZ. Prognóza celkové meziroční inflace se tak ke konci roku 2007 snižuje na 3,1 % (ze 
4,0 % v 10. SZ) a ke konci roku 2008 se mění jen nepatrně na 3,8 % (ze 3,7 % v 10. SZ).   

Velká část tohoto posunu predikce souvisí s nenaplněním predikce z 10. SZ na 4.Q 2006, 
když meziroční inflace byla ke konci roku o 0,8 p.b. nižší než předpokládala predikce. Kromě 
regulovaných cen přispěly k této odchylce všechny predikované složky spotřebního koše. 
Predikce meziročních růstů na další měsíce byla z tohoto důvodu významně posunuta dolů 
i přesto, že došlo jen k nepatrným změnám v predikci meziměsíčních růstů cen jednotlivých 
složek. V 1.Q 2007 nová prognóza snížila pouze predikci růstu regulovaných cen a naopak 
zvýšila predikci dopadů změn nepřímých daní (viz Box: Administrativní vlivy). 

V průběhu celého predikovaného období (do konce roku 2008) došlo ke snížení predikce 
meziroční korigované inflace bez PH  a v menší míře rovněž  k poklesu meziročního  růstu 
cen pohonných hmot. Meziroční růst  cen potravin je v první části roku 2007 nižší, pak se ale 
vrací na obdobné hodnoty jako v predikci z 10. SZ.  Od 2.Q 2008 je naopak nová předpověď 
vyšší. Predikce regulovaných cen byla v roce 2007 přehodnocena mírně dolů , v roce  2008 
nedošlo k žádné změně s výjimkou počátku roku, kdy je vlivem změn v roce 2007 meziroční 
růst  vyšší. Dopady změn nepřímých daní byly v roce 2007 v souhrnu mírně sníženy, v roce 
2008 naopak zvýšeny. Zavedení mýtného ze silniční dopravy nad 12 tun bude mít pouze 
zanedbatelný dopad do celkové inflace. 
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Box: Administrativní vlivy 
Administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn regulovaných cen)  
celkem přispějí do meziroční inflace ke konci roku 2007 přibližně 2,0 p.b. (v 10. SZ 2,2 p.b.) a ke 
konci roku 2008  ve výši cca 1,5 p.b. (v 10. SZ 1,1 p.b.).  

Růst regulovaných cen byl ve 4.Q ve shodě s říjnovou prognózou. Z nových informací Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) o změnách cen energií v roce 2007 plyne, že by měly v roce 2007 růst mírně 
pomaleji, než jsme původně předpokládali (elektřina, zemní plyn, teplo). V souhrnu uvedené změny 
vedly ke snížení predikce růstu regulovaných cen za rok 2007 ze 4,9 % na 4,5 % s dopadem do inflace 
0,1 p.b. V roce 2008 předpokládáme nadále růst regulovaných cen za celý rok o 4,1 % (tj. predikci 
neměníme). V roce 2007 by mělo mít největší dopady do regulovaných cen zvýšení regulovaného 
nájemného o 19,2 %, cen elektřiny o 7,9 % a zvýšení poplatku za příjem televizního vysílání o 20 %. 
V roce 2008 by pak mělo dojít ke zvýšení regulovaného nájemného o cca 15 % a  elektřiny o 7 %. 

Predikce výše primárních dopadů změn nepřímých daní se změnila (změny daní se týkají jen 
spotřebních daní u cigaret). V cenovém věstníku MF již vyšla většina nových cen cigaret po zvýšení 
spotřebních daní od 1. 4. 2006. Nové ceny se celkově jen minimálně liší od předpokladů říjnové 
prognózy. Změněna byla pouze predikce časového posunu – zvýšené ceny cigaret byly v prognóze 
z 10. SZ očekávány od listopadu 2006, nyní předpokládáme, že ke zvýšení 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  současně bylo rozhodnuto o nižším zvýšení těchto daní. Z toho plynoucí 
dopady do inflace budou ve srovnání s původním návrhem zákona o více jak třetinu nižší a dosáhnou 
0,6 p.b. Současně nová podoba zákona obsahuje i 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. V součtu tyto informace vedou 
k tomu, že se nemění predikce načasování dopadů změn nepřímých daní v roce 2007 oproti prognóze 
z 10. SZ 

Nižší růst daní u cigaret v roce 2007 implikuje jejich výraznější zvýšení od 1. ledna 2008, kdy je ČR 
povinna dorovnat sazby na minimální úroveň stanovenou v EU. K tomuto kroku zatím neexistuje 
návrh zákona, nicméně z minimální požadované 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. 
Nadále jsme zachovali předpoklad z 10. SZ, že do cen cigaret nebudou plně promítnuty daňové změny 
a že dojde k určitému snížení zisků výrobců a prodejců cigaret.  
 

Vývoj jednotlivých složek čisté inflace je popsán v následujících odstavcích.  

Meziroční korigovaná inflace bez PH v celém predikčním horizontu postupně zrychluje ze 
současných 0,8 % na 1,6 % ke konci roku 2007 a 3,2 % ke konci roku 2008 (v 10. SZ byla 
predikce 2,9 % v roce 2007 a 3,9 % v roce 2008). Za snížením predikce korigované inflace 
bez pohonných hmot stojí především snížení trajektorie dovozních cen a nižší tlaky z reálné 
ekonomiky. Za předpokládaným vývojem korigované inflace bez PH bude stát postupný 
přechod dovozních cen z meziročního poklesu k mzr. růstu a pozvolna se zvyšující inflační 
očekávání. Proinflačně, i když v menší míře než v 10.SZ, budou též v roce 2007 působit tlaky 
z reálné ekonomiky, zejména skrze mezeru výstupu. V roce 2008 však dojde k uzavření 
mezery reálných mezních nákladů a k jejímu otevření do záporných hodnot. Důvodem tohoto 
vývoje bude zaostávání reálných mezd za svojí rovnovážnou úrovní, mj. vlivem urychlení 
inflace z titulu nákladových šoků. V roce 2008 tak bude reálná ekonomika působit proti růstu 
inflace. 
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Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen ropy a kurzem 
CZK/USD. Aktuálně světové ceny ropy resp. ceny benzínů na burzách ARA klesají, což 
ovlivnilo i očekávání ohledně jejich budoucího vývoje, která se oproti předpokladům 10. SZ 
snížila. Změnily se i předpoklady o budoucím vývoji kurzu koruny k USD. Kurz dolaru by se 
měl po celé predikované období pohybovat v okolí hodnoty 21 CZK/USD. Jelikož nejsou 
očekávány žádné velké výkyvy ani v cenách benzínů ARA, predikujeme na celé prognóze jen 
malé pohyby cen pohonných hmot nejvýše do hodnot okolo 1,5 % meziměsíčně 
a s minimálními dopady do inflace. Změny v předpokladech vedly ke snížení predikce mzr. 
růstu cen pohonných ke konci roku 2007 na -1,3 % (z 0,4 % v 10. SZ) a na -1,3 % ke konci 
roku 2008 (ze 3,5 % v 10. SZ).  

Faktory ovlivňující korigovanou inflaci bez PH budou působit i na ceny potravin, pro něž je 
však významný zejména vývoj domácích cen zemědělských výrobců (viz Box: Prognóza cen 
zemědělských výrobců). Od počátku roku 2007 je predikce meziročních růstů cen potravin 
na významně nižší úrovni než v 10. SZ, avšak ke konci roku se predikce vrací na úroveň 
obdobnou predikci z 10. SZ. Snížení predikce v průběhu roku 2007 bylo ovlivněno zejména 
odchylkou predikce z 10. SZ od skutečnosti ve 4.Q 2006. Tato odchylka byla v souladu 
s odchylkou v predikci cen zemědělských výrobců. Ke konci roku 2007 by měl meziroční růst 
cen potravin činit 1,4 % (v 10. SZ to bylo 1,2 %). Predikce meziročních růstu cen potravin 
v roce 2008 byla snížena v návaznosti na změny predikce faktorů inflace popsaných již 
v odstavci o korigované inflaci bez PH. Ke konci roku 2008 by ceny potravin měly meziročně 
vzrůst o 2,0 % (v 10. SZ to bylo o 2,7 %).   

 
Graf: Korigovaná inflace bez PH 
(bez primárních dopadů změn daní) 

Graf: Inflace cen potravin 
(bez primárních dopadů změn daní) 
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Box: Prognóza cen zemědělských výrobců 
Prognóza cen zemědělských výrobců předpokládá zrychlování jejich meziročního růstu v první 
polovině roku 2007 až k hodnotám okolo 10 % a posléze jeho zpomalování na hodnoty pod 5 % 
ve druhé polovině roku. Nižší růst cen zemědělských výrobců oproti minulé prognóze je do značné 
míry zapříčiněn nižšími vykázanými cenami volatilních položek (ovoce, zelenina) v závěru roku 2006 
a silnějšími kurzem zejména v první polovině roku 2007.  

Z hlediska pohledu na jednotlivé hlavní skupiny cen zemědělských výrobců bude jejich vývoj i nadále 
značně diferencovaný. Na jedné straně bude (podobně jako v prognóze z 10.SZ) ještě v první polovině 
roku 2007 pokračovat oživení cen produktů rostlinné výroby, na druhé straně u cen produktů živočišné 
výroby se bude zejména v návaznosti na kurzový vývoj zvolna zmírňovat jejich dosavadní mírný 
meziroční pokles. V souhrnu tak nová prognóza CZV znamená zmírnění nákladových tlaků do cen 
potravin. 
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Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r.=100) 
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Shrneme-li, inflace bude nadále na celém predikovaném horizontu ovlivňována vysokými 
dopady zvyšování regulovaných cen a spotřebních daní. Tržní inflace (mzr. čistá inflace) bude 
po celé predikované období s výjimkou krátkého období do prvního pololetí roku 2007 trvale 
stoupat ze současných 0,7 % na 1,4 % ke konci roku 2007 a až na 2,9 % ke konci roku 2008. 
Zdrojem tohoto zrychlení čisté inflace by měla být akcelerace inflačních očekávání odrážející 
vnější a vnitřní nákladové faktory, postupné odeznění meziroční apreciace kurzu a v menší 
míře i poptávkové faktory.  
 
Graf: Prognóza inflace (mzr. v %) 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 
Se základním scénářem makroekonomické prognózy a jejími předpoklady je konzistentní 
nejprve zhruba stabilita a poté postupný růst nominálních úrokových sazeb na horizontu 
prognózy. Implikovaná trajektorie měnověpolitických sazeb leží v aktuální prognóze níže, než 
tomu bylo v 10. SZ 2006. Za změnou výhledu sazeb stojí především snížení prognózy 
měnověpoliticky relevantní inflace na horizontu měnové politiky.  
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Graf: Srovnání sazeb (v %) Graf: Inflace, na kterou MP reaguje  
(mzr. v %) 
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Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
determinována výší politicky neutrální sazby, která odráží dlouhodobé charakteristiky domácí 
ekonomiky, odchylkou budoucí inflace od stanoveného cíle a očekávaným průběhem 
hospodářského cyklu.  

Politicky neutrální sazba v základním scénáři prognózy postupně roste v důsledku zvyšující se 
budoucí inflace a v závěru roku 2007 dosáhne hodnoty 3,8 %. V roce 2008 pak tato sazba 
nejdříve mírně poklesne a poté dále roste až na úroveň 4 %. Oproti říjnové SZ leží politicky 
neutrální sazba na celém horizontu prognóz níže, což je odrazem nižší prognózované 
měnověpoliticky relevantní inflace. Měnověpolitická sazba se v celém prognózovaném 
horizontu nachází pod politicky neutrální sazbou, což vytváří autonomní tlak na růst sazeb.  

Prognóza předpokládá, že inflace očištěná o dopady změn nepřímých daní bude v roce 2007 
pod dolní hranicí tolerančního pásma, na horizontu měnové politiky se pak bude pohybovat 
v jeho dolní polovině směrem k inflačnímu cíli. Tlak na nízké měnověpolitické sazby 
z důvodu podstřelování cíle takto očištěnou inflací tak bude postupně slábnout. 

Trajektorii úrokových sazeb ovlivňuje i očekávaný průběh hospodářského cyklu. Mezera 
výstupu, která se aktuálně nachází na úrovni 0,6 %, bude na horizontu prognózy pozvolna 
klesat k nulové úrovni. Pokles je dán přísným nastavením měnových podmínek na počátku 
roku 2007 a slábnoucí zahraniční poptávkou, proti poklesu působí expanzivní vliv fiskálu. Ve 
druhé polovině roku 2008 se výstupová mezera znovu začne otevírat do kladných hodnot 
vlivem postupného uvolňování měnových podmínek, oživení zahraničního růstu a stále 
expanzivního fiskálu. Vývoj reálné ekonomické aktivity tak bude přispívat k růstu 
implikované trajektorie úrokových sazeb.  
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III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
Alternativní scénáře prognózy vyplývají z rizik identifikovaných v průběhu přípravy 
prognózy a na schůzce k alternativním scénářům. Dále jsou alternativními scénáři také 
prognózy nezávislých institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování centrální 
banky. Srovnání prognózy ČNB s prognózami jiných institucí může pomoci identifikovat 
rizika základního scénáře prognózy. Rizika základního scénáře identifikovaná Sekcí měnovou 
a statistiky jsou představena v první části této kapitoly, rizika identifikovaná z prognóz jiných 
institucí v její druhé části.  

III.1  Rizika základního scénáře 

Nejistoty a rizika spojená se základním scénářem prognózy identifikovaná při jeho přípravě 
jsou za daných měnověpolitických předpokladech prognózy vnímána jako zhruba vyvážená. 
Při zpracování prognózy nebyl identifikován plnohodnotný alternativní scénář, byly nicméně 
zpracovány citlivostní analýzy, které zachycují některé z nejistot prognózy a ohodnocují 
jejich dopady ve formě odchylek od základního scénáře.  

Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik7. Tato citlivostní analýza předpokládá oproti 
předpokladům základního scénáře apreciovanější, resp. depreciovanější nominální kurz o 3 % 
v prvním čtvrtletí prognózy při nastavení sazeb, které odpovídá základnímu scénáři. 
Nominálního kurz apreciovanější o zhruba 80 haléřů vede ke snížení inflace dovozních cen 
a ke zpřísnění reálného kurzu. Inflace na horizontu měnové politiky je o 1,0 p.b. nižší, a to 
i přes postupný pokles nominálních úrokových sazeb ve srovnání se základním scénářem. 
Depreciovanější nominální kurz vede ke stejným závěrům, jen s opačným znaménkem.  

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

Tabulka: Citlivostní scénář v odchylkách od základního scénáře 
 
 07q1 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Celková meziroční inflace (p.b.)   
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % -0.1 -0.3 -0.7 -1.0 -1.1 -1.0 -0.8 -0.6
3M PRIBOR (p.b.)   
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % 0.0 -0.6 -1.0 -1.2 -1.2 -1.2 -1.1 -0.9
Mezera výstupu   
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % 0.0 -0.5 -0.7 -0.8 -0.7 -0.5 -0.3 -0.1
Kurz (CZK/EUR)   
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % -0.8 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
 
 
Vývoj nominálního měnového kurzu v krátkém i střednědobém horizontu byl v průběhu 
vzniku prognózy vnímán jako značně nejistý. Proto byla sestavena alternativní citlivostní 
simulace kurzového vývoje. Na rozdíl od standardně prováděné simulace, která předpokládá 
neočekávaný jednorázový šok projevující se pouze v prvním čtvrtletí prognózy, následující 
simulace počítají s očekávaným šokem trvalejšího charakteru s různými mírami perzistence. 
Šoky jsou koncipovány tak, že reziduum vznikající v základním scénáři na rovnici 

                                                           
7  Tato simulace je prováděna od 10. SZ 2003. 
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nominálního kurzu v 1.Q 2007 je autoregresními procesy proměnlivé perzistence postupně 
rozpouštěno až na nulu. Měnová politika na tento všeobecně očekávaný šok reaguje okamžitě.  
 
Následující grafy zachycují různou intenzitu dopadu (podle různého nastavení perzistence 
autoregresních procesů) jednotlivých šoků do hlavních makroekonomických veličin.  
 
Graf: Inflace CPI (mzr. v %) Graf: Nominální úrokové sazby 
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Graf: Mezera výstupu (v % HDP) 

 
Graf: Nominální kurz CZK/EUR 
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Výsledky všech simulací jsou kvalitativně stejné. Tlak na apreciaci nominálního měnového 
kurzu je zčásti tlumen snižováním úrokových sazeb, přesto vede ke snížení inflace dovozních 
cen a ke zpřísnění reálného kurzu. Měnová politika uvolněnější úrokovou složkou měnových 
podmínek pouze částečně kompenzuje zpřísnění kurzové složky. Přísnější měnové podmínky 
pak působí ke snížení mezery výstupu až do záporných hodnot a spolu s nižší inflací 
dovozních cen tlačí na pokles inflace.  
 
Simulace s rozdílným nastavením perzistence se od sebe odlišují kvantitativně, kdy 
perzistence ve výši 0,2 až 0,4 výrazně nemění budoucí trajektorie klíčových veličin, vyšší 
perzistence však již vyúsťuje ve výrazně odlišné trajektorie včetně poklesu úrokových sazeb. 
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III.2 Prognózy ostatních institucí 

V lednu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 1. SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT, uzávěrka 10.1.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, uzávěrka 8.1.). 
Při srovnání prognóz HDP, kurzu a úrokových sazeb vycházíme také z Eastern Europe 
Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 20.11.2006). Všechny níže uvedené ekonomické 
úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí. 

Analytici ve svých aktuálních predikcích předpokládají ve srovnání se základním scénářem 
prognózy z 1. SZ nižší úrokové sazby, přesto však nadále prognózují pomalejší růst HDP, 
silnější kurz a nižší očekávanou inflaci. 

HDP 

Analytici očekávají, že v letošním a příštím roce se růst HDP oproti roku 2006 zpomalí, 
přitom mezi zahraničními analytiky přetrvává očekávání rychlejšího růstu než mezi domácími 
analytiky. Zpomalení růstu je dáno očekávaným nižším příspěvkem čistého vývozu, svůj vliv 
může mít i ochlazení úvěrové expanze, která může vést k nižšímu růstu spotřebitelské 
poptávky. I přesto by poptávka domácností měla být hlavním tahounem růstu.  
 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: HDP (mzr. v %) 

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 10/06 4.6
 11/06 4.6 4.8
 12/06 4.7
 1/07 4.6 4.8 4.65.3

Datum vzniku 
prognózy ČNB

5.5

 
 

Mzdy 

Analytici očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy nižší růst mezd pro letošní  
i příští rok. Mzdový nárůst podle nich zaostává za růstem produktivity, proto se v ekonomice 
nevytvářejí výraznější nákladově inflační tlaky.  
 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: mzdy (mzr. v %) 

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 10/06
 11/06 6.4
 12/06
 1/07 6.3 7.1 6.16.6

Datum vzniku 
prognózy ČNB

6.8

 
 

Měnový kurz 

V ročním horizontu se nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR. Analytici v rámci 
šetření IOFT (převážně domácí) očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy 
apreciovanější kurz o cca 2,9 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o cca 1,2 %. Oproti 
minulosti někteří analytici očekávají nižší nominální apreciaci kvůli zhoršování obchodní 
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bilance a klesajícímu čistému přílivu zahraničních investic. Negativní faktor pro korunu může 
představovat i rostoucí odliv dividend, příp. i portfoliových investic (zásluhou očekávaného 
rozšíření úrokového diferenciálu).  
 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 10/06 28.3 (4Q06) 28.2 28.5 27.6 27.8
 11/06 28.2 27.5 27.8
 12/06 28.1 27.4 27.6
 1/07 27.5 (1Q07) 27.7 27.9 27.1 27.6

ČNB
aktuální čtvrtletíDatum vzniku 

prognózy

 
 

Inflace 

Inflační očekávání analytiků finančních trhů v ročním horizontu se dále mírně snížila. 
Analytici přehodnocují očekávané poptávkově inflační tlaky směrem k nižším úrovním (vliv 
silné koruny a klesajících cen ropy). Nicméně v následujících měsících by se inflace měla 
zvýšit, a to především vlivem administrativních úprav (deregulace nájmů, zvýšení cen 
elektrické energie, vodného a stočného a opožděné promítnutí dopadu zvýšené spotřební daně 
na ceny tabákových výrobků) a částečně i vlivem změny struktury růstu HDP.  

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

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 10/06 3.1 2.7
 11/06 3.4 2.7
 12/06 3.3 3.0 4.9 2.7 2.9 6.5
 1/07 3.1 2.6

Datum odečtu 
prognózy

3.4
4.0

horizont 1R

4.1
4.1

ČNB

 
 
Podrobnějšímu popisu zjišťování inflačních očekávání domácností pro ČNB a alternativnímu 
šetření inflačních očekávání domácností pro Evropskou komisi se věnuje Příloha 11 – Inflační 
očekávání domácností v České republice. 

Úrokové sazby 

Žádný analytik nepředpokládá změnu základních sazeb na lednovém zasedání BR ČNB, 
odhady dalšího růstu sazeb se posunuly až do 3.Q 2007. 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) zůstává tempo posilování koruny. 
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: úrokové sazby (v %) 

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 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
 1/07 3.2 (1Q08) 3.0 3.4 3.3

ČNB
3M PRIBOR

Datum vzniku 
prognózy

 
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T REPO a 3M PRIBOREM v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje 
realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 

 
Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 
 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %, k 17. 1. 2007) 

2.4

2.7

3.0

3.3

4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07

 prognóza ČNB (1.SZ)

 implik. sazby (očištěné o TP)*

 FRA - skutečnost

 
* 3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o termínovou prémii ve výši 10 b.b. p.a. 

 

Z grafu je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se pohybují okolo trajektorie sazeb 
konzistentní se základním scénářem lednové prognózy. Analytici v rámci průzkumu IOFT 
očekávají, že ČNB bude zvyšovat své základní sazby poněkud pomalejším tempem, než 
naznačují tržní sazby. 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2006 skončilo schodkem ve výši 97,3 mld. Kč. Ve 
srovnání s koncem listopadu se schodek SR prohloubil o 66,4 mld. Kč. Hlavními příčinami 
tohoto meziměsíčního zhoršení byly převody nevyužitých prostředků jednotlivých 
rozpočtových kapitol do rezervních fondů a prosincová splátka záruky za konsolidaci 
bankovního sektoru ve prospěch ČNB. Převody do rezervních fondů podle předběžného 
odhadu MF ČR činily přibližně 45,0 mld. Kč. 
 
Oproti roku 2005 se výsledek hospodaření SR za rok 2006 zhoršil o 40,9 mld. Kč, schodek 
tedy byl o 72,6 % větší. Meziroční přírůstek příjmů státního rozpočtu za leden až prosinec 
2006 (+6,6 %) byl nižší než přírůstek výdajů (+10,6 %). Na příjmové straně SR došlo  
k poklesu inkasa přímých daní. Příjem z DPPO meziročně klesl o 4,8 % (o 4,8 mld. Kč), 
zejména v důsledku snížení daňové sazby. Rozpočtovaná hodnota však byla poměrně vysoce 
překročena (o 8,5 %, tj. cca 7,5 mld. Kč), neboť rozpočet předpokládal větší propad příjmů. 
Příjem z DPFO meziročně klesl o 3,3 % (o 3,1 mld. Kč), především u daní placených na 
základě přiznání, kde se projevil vliv vysokých vratek v důsledku uplatnění společného 
zdanění manželů a vyšších výdajových paušálů u OSVČ. Inkaso nepřímých daní naproti tomu 
meziročně vzrostlo, u DPH o 4,7 % (tj. o 6,9 mld. Kč), u spotřebních daní o 8,6 % 
(8,9 mld. Kč). Přesto však nebyly splněny rozpočtované hodnoty, u DPH o 3,0 mld. Kč, 
u spotřebních daní o 6,3 mld. Kč (důvodem byl nižší příjem daní z tabákových výrobků 
a minerálních paliv). Obdobný vývoj byl u příjmů z PSZ, kde i přes poměrně velký meziroční 
nárůst (o 7,2 %, tj. 22,5 mld. Kč) chyběla do naplnění rozpočtu částka 2,5 mld. Kč. 
K mimořádnému meziročnímu nárůstu došlo u nedaňových a kapitálových příjmů, v souhrnu 
o 26,4 % (tj. cca o 25,4 mld. Kč). Kromě vyššího čerpání z rezervních fondů (meziroční 
nárůst téměř 65,0 %, tj. 14,6 mld. Kč) a vyššího přílivu dotací z EU (nárůst cca 74,0 %,  
tj. 10,0 mld. Kč), se enormně zvýšily příjmy kapitoly Operace státních finančních aktiv (cca  
o 16,0 mld. Kč), zejména v důsledku převodu 6,6 mld. Kč z důchodového účtu, převodu 
nerozděleného zisku ČKA (4,1 mld. Kč) a přijaté platby za akcie ČEPS (1,5 mld. Kč). 
 
Na výdajové straně SR se z běžných výdajů na meziročním růstu podílely zejména výdaje na 
starobní důchody (meziročně +10,5 %, tj. +25,0 mld. Kč). Nadprůměrným tempem v roce 
2006 vzrostly transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (+27,5 %, tj. cca 
+9,3 mld. Kč) a neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím (+17,8 %, tj. +7,0 mld. Kč). 
Výrazný podíl na růstu výdajové strany měly též náklady na dluhovou službu (meziroční růst 
cca 25,0 %, tj. +6,2 mld. Kč). Podstatný vliv na meziroční růst celkových výdajů měly rovněž 
kapitálové výdaje, které vzrostly oproti roku 2005 o 32,4 % (o 26,6 mld. Kč), v čemž se 
projevil jak nárůst investic, tak převody do rezervních fondů. 
 
Odvody do rozpočtu EU byly v roce 2006 vyšší než příjmy plynoucí do SR z fondů EU, 
takže čistá pozice SR ve vztahu k EU byla záporná ve výši přibližně 1,3 mld. Kč. Nicméně 
celková čistá pozice za Českou republiku (včetně mimorozpočtových příjmů) byla podle 
předběžných údajů MF aktivní ve výši 6,6 mld. Kč, neboť ČR z rozpočtu EU čerpala  
37,0 mld. Kč, zatímco do rozpočtu EU zaplatila 30,4 mld. Kč. 
 
Vlastní hospodaření SR za celý rok 2006 upravené o operace ve státních finančních aktivech, 
o vliv transferů mezi SR a rozpočtem EU a o čistý vliv převodů do rezervních fondů skončilo 
deficitem ve výši 100,3 mld. Kč. Ve srovnání s upraveným deficitem roku 2005 je tento 
výsledek o 76,1 mld. Kč horší (viz tabulka).  
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SR 2006              Skutečnost

zákon  1 - 12/2005  1 - 12/2006  3 - 2  3 - 1
1 2 3 4 5

SR běžné hospodaření v mld. Kč -83,7 -56,4 -97,3 -40,9 -13,6
v tom: operace státních aktiv 0,0 1,3 14,9 13,6 14,9
           vliv zdrojů EU -0,9 -8,6 -1,3 7,3 -0,4
           vliv rezervních fondů 0,0 -24,9 -10,6 14,3 -10,6
           vlastní běžné hospodaření SR -82,8 -24,2 -100,3 -76,1 -17,5
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce 

Nové údaje z oblasti trhu práce jsou v souladu s předpokladem prognózy, že ekonomika 
operuje v podmínkách uzavřené produkční mezery. Míra nezaměstnanosti je stále mírně vyšší 
než NAIRU a nenaznačuje významnější inflační tlaky v oblasti trhu práce, postupně se však 
k NAIRU blíží. Poptávka po práci pokračuje v růstu, i když v podstatně mírnější dynamice 
než v prvním pololetí, a nadále dochází k přílivu zahraničních pracovníků. Ve 3.Q zároveň 
vzrostl počet ekonomicky neaktivních osob zejména vlivem odchodů do starobního důchodu.1 
Mírně pomalejší růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve srovnání s prognózou z 10. SZ 
byl způsoben zpomalením mzdového růstu v průmyslu, stavebnictví a některých službách  
a částečně i revizí dat za 2.Q 2006. Podrobnější analýza však neindikuje zpomalení celkového 
mzdového vývoje. V mezičtvrtletním vyjádření po sezonním očištění růst mezd v posledních 
obdobích stagnuje až velmi mírně roste. V údajích Informačního systému o průměrném 
výdělku (ISPV) je zřejmé zrychlení dynamiky růstu hodinových výdělků ve 3.Q 2006. Objem 
mezd a platů zpomalil v důsledku souběhu mírnějších růstů průměrné měsíční mzdy a počtu 
zaměstnanců. Právě v důsledku nižšího růstu objemu mezd a platů se nominální jednotkové 
mzdové náklady zvýšily jen nepatrně a naznačují absenci inflačních tlaků plynoucích ze 
mzdové náročnosti produktu. 

Ve 3.Q 2006 rostla zaměstnanost nižším tempem, než předpokládala prognóza z 10. SZ 
(skutečnost byla o 0,7 p.b. nižší). Zaměstnanost se zvýšila především v průmyslu, v tržních 
službách na rozdíl od předcházejících období poklesla (Graf 1). Nejvyšší růst počtu 
zaměstnanců byl v rámci průmyslu zaznamenán v těžbě nerostných surovin (16,4 %). Podíl 
tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti je však velmi malý. Zaměstnanost ve 
zpracovatelském průmyslu pokračovala v relativně stabilním růstu. Tento vývoj úzce souvisí 
s realizací přímých zahraničních investic a navazujících činností a celkově příznivým 
vývojem domácí i vnější poptávky.2 Ve stavebnictví dochází již tři čtvrtletí k absolutnímu 
poklesu počtu zaměstnanců, ve 3.Q 2006 se jejich počet snížil o 6,5 %. V rámci tržních služeb 
byly přírůstky zaznamenány zejména v odvětví nemovitostí, pronájmu a podnikatelských 
činností, kde rychlý růst přidané hodnoty v posledních obdobích svědčil o rozvoji 
podnikatelských aktivit v této oblasti. Druhé čtvrtletí v řadě byl zaznamenán pokles 
v kategorii vzdělávání3. V souhrnu se podíl hlavních sektorů na celkové zaměstnanosti ve 
3.Q 2006 téměř nezměnil, v terciárním sektoru pracovalo 56 % osob a podíl sekundárního 
sektoru (průmysl a stavebnictví) činil  40 %. 

Růst poptávky po práci je i nadále částečně realizován zaměstnáváním cizích státních 
příslušníků. Z údajů MPSV o evidované zahraniční zaměstnanosti je patrné, že zaměstnávání 
cizinců se stále zvyšuje, ve srovnání s minulým rokem však v nižší dynamice. Zatímco za 
prvních 11 měsíců roku 2005 se počet zahraničních zaměstnanců zvýšil o 46,5 tis., za stejné 
období roku 2006 činil přírůstek zahraničních pracovníků 34,8 tisíc. K zaměstnávání 
zahraničních pracovníků zřejmě dochází nejvíce ve věkové kategorii 30 – 44 let, kde lze 
pozorovat růst populace, pracovní síly i zaměstnanosti (dle údajů VŠPS). Celková pracovní 
síla a počet neaktivních osob celkem jsou od 2.Q 2006 ovlivněny rychlým růstem počtu osob 
s nově přiznaným starobním důchodem.  

                                                           
1    Počet nově přiznaných starobních důchodů se ve 3.Q zvýšil o 29,2 % meziročně.  
2  Nejvíce vzrostl počet pracujících ve skupině výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě 

motocyklů) a jejich motory (o 27,1 tis.), povrchová úprava a zušlechťování kovů, všeobecné strojírenské 
činnosti (16,0 tis.), výroba železa, oceli feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla a ve skupině 
výroba jiných oděvů a oděvních doplňků (v obou případech 6,3 tis. osob). 

3    Zaměstnanost ve vzdělávání klesala především na úseku předškolní výchovy a základního vzdělávání. 
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Vývoj tvorby volných pracovních míst, který je jedním z indikátorů situace na trhu práce, 
svědčil o rostoucí poptávce po práci. Počet volných pracovních míst se od počátku roku 2006 
výrazně zvyšoval a podle posledních údajů za listopad 2006 byl o téměř 46 tis. osob vyšší než 
ve stejném období předchozího roku. Údaje o tvorbě volných pracovních míst nicméně 
ovlivnila i nová sankční opatření postihující zaměstnavatele, kteří nenahlásí volná pracovní 
místa na úřadech práce. Podíl tohoto faktoru na celkové změně počtu volných pracovních míst 
byl patrný zejména v 1.Q.4 Vývoj Beveridgeovy křivky od počátku 2.Q již nasvědčuje tomu, 
že rostoucí poptávka po práci začala více přispívat ke snížení registrované nezaměstnanosti. 
Ve 3.Q 2006 se míra registrované nezaměstnanosti meziročně snížila o 1 p.b. na 8,33 %. 
Sezonně očištěná registrovaná míra nezaměstnanosti se však nadále snižovala především 
v důsledku vyššího počtu nezaměstnaných, kteří jsou vyřazování z evidence ze sankčních 
důvodů, V posledních měsících přispěly ke snižování nezaměstnanosti i nižší počty nově 
hlášených nezaměstnaných a s výjimkou prosince i vyšší počet umístěných uchazečů.  

Růst produktivity práce na úrovni národního hospodářství se ve 3.Q zvolnil na 4,3 % (Graf 5). 
V průmyslu se růst produktivity práce v metodice národních účtů nadále udržoval na velmi 
vysoké úrovni, když se v tomto odvětví ve 3.Q 2006 produktivita práce zvýšila o 12 %. 
Produktivita práce rostla i ve stavebnictví a službách. Nominální jednotkové mzdové náklady 
v průmyslu nadále výrazně klesají, na úrovni národního hospodářství jejich růst zvolnil ve 
3.Q 2006 o 0,3 p.b. na 1,1 % (Graf 5). Růst NJMN je patrný především ve službách, kde jsou 
možnosti rychlého růstu produktivity omezeny. Vývoj NJMN naznačuje zhruba neutrální 
působení mezd na inflaci. 
 
Graf 1: Zaměstnanost v odvětvích podle VŠPS (sezonně očištěné údaje v tisících osob) 
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Poznámka: Zaměstnanci včetně členů produkčních družstev v civilním sektoru. Tržní služby: obchod, ubytování a stravování, 

doprava a spoje, finanční zprostředkování a nemovitosti. Netržní služby: veřejná správa, vzdělávání 
a zdravotnictví. 

 

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

v tisících podle VŠPS. 

                                                           
4   Sankce jsou uplatňovány od ledna 2006.  
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Graf 3: Beveridgeova křivka a toky registrované nezaměstnanosti  
             (sezonně očištěné údaje) 
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Graf 4: Mzda v podnikatelské sféře a objem mezd a platů 
              (meziroční změny v % a meziroční rozdíly v miliardách Kč) 
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Poznámka: Mzdy a platy (vpravo) podle propočtu ČNB, podle národních účtů celkem a za rezidenty. Údaje z platební bilance 

za nerezidenty jsou náhrady zaměstnancům. 
 
 
Graf 5: Produktivita práce (vlevo) a NJMN (vpravo) podle národních účtů  
              (meziroční změny v %) 
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Příloha 3 – Nabídková strana ekonomiky 

Data za první dva měsíce 4. čtvrtletí 2006 o průmyslové a stavební produkci signalizují pro 
uvedené čtvrtletí příspěvek obou odvětví k růstu HDP na zhruba stejné úrovni jako 
v předchozím čtvrtletí. Ukazatel podnikatelské důvěry i souhrnný indikátor důvěry 
v ekonomice dosáhly v prosinci na dvouleté maximum, nálada spotřebitelů se udržela na 
úrovni 3.Q. Dále zrychlilo tempo růstu celkového objemu úvěrů rezidentům, v listopadu 
dosáhl meziroční růst těchto úvěrů 19,7 %, zatímco v září to bylo 18,1 %. Obdobnou 
dynamiku zaznamenaly i úvěry nefinančním podnikům, ještě rychleji rostly úvěry 
domácnostem. Proti 3.Q pravděpodobně zůstane zachován rozdíl mezi dynamikou reálného 
vývozu a reálného dovozu, stejně jako příspěvek čistého vývozu pro růst HDP. Všechna 
uvedená data a indikátory umožňují předpokládat růst HDP ve 4.Q zhruba na úrovni 
předchozího čtvrtletí. 

Za první dva měsíce 4. čtvrtletí 2006 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 10,1 % 
(v listopadu samotném o 7,6 %). V uvedených měsících byl silný růst průmyslu, obdobně jako 
v předchozích dvou čtvrtletích, tažen především růstem produktivity a soustředěný zejména 
do vývozních odvětví. Konjunktura v průmyslu tak zůstávala ve 4.Q stále výrazně 
diferencovaná podle odvětví. Stavební výroba za první dva měsíce 4.Q meziročně vzrostla  
o 7,5 % (v listopadu samotném o 7,9 %), růst stavební produkce ve sledovaných podnicích 
s 20 a více pracovníky dosáhl rovněž 7,5 %, při meziročním poklesu počtu pracovníků  
o 0,7 %. Růst stavební produkce byl přitom tažen jak novou výstavbou a rekonstrukcemi, tak 
opravami a údržbou. 

Indikátory vývoje v nejbližší budoucnosti signalizují udržení příspěvku průmyslové 
produkce i stavebnictví k tempu ekonomického růstu v následujících dvou čtvrtletích na 
úrovni 4.Q 2006 nebo mírně nižší. V říjnu i listopadu pokračoval silný nárůst nových 
průmyslových zakázek. Příznivá jsou rovněž konjunkturní očekávání ve všech odvětvích. 
Nicméně v posledních měsících postupně zpomaluje růst zaměstnanosti v průmyslu, ve 
stavebnictví počet zaměstnaných již čtyři měsíce meziročně klesá. Aktuální vývoj indikátorů 
budoucí poptávky dovoluje tedy předpokládat pro 1. a 2.Q 2007 meziroční růst průmyslu na 
úrovni předchozích měsíců, udržení růstu stavebnictví na úrovni 4.Q nebo mírně nižší  
a udržení růstu domácí, zejména investiční poptávky. 

Objem nových zakázek v průmyslových podnicích v říjnu až listopadu meziročně vzrostl  
o 18,0 %. Zhruba dvě třetiny nových zakázek stále pochází ze zahraničí. Za  posledních 12 
měsíců se objem zakázek v průměru zvýšil o 15,3 %. Dvanáctiměsíční průměr hodnot růstu 
zakázek se již devátým měsícem udržuje nad 10% hranicí a indikuje pokračování současného 
trendu rychlého růstu průmyslové produkce. Počet vydaných stavebních povolení v listopadu 
opět (jako ve většině měsíců roku 2006) meziročně poklesl (o 2,6 %). Orientační náklady 
nově povolených staveb zaznamenaly v listopadu rovněž pokles (meziročně o 1,5 %) po 
skokovém nárůstu o 27,6 % v říjnu. Za leden až listopad 2006 dosáhl meziroční růst hodnoty 
nově povolených staveb 7,8 %. V příštích měsících lze předpokládat pokračování růstu 
stavební výroby (v průměru) zhruba na úrovni prvních 11 měsíců roku 2006. 

Indikátor konjunkturních očekávání podniků a spotřebitelů, zjišťovaný ČSÚ (hodnocení 
celkové poptávky, zásoby hotových výrobků a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se 
v prosinci zvýšil na 106,5 bodu oproti listopadovým 105,3 bodu (průměr roku 2005 = 100 
bodů). V prosinci se udržela příznivá listopadová očekávání v průmyslu, stavebnictví  
a obchodě, mírně se zvýšila očekávání ve službách a výrazně se zvýšila spotřebitelská důvěra 
(v prosinci 104,3 bodu, v listopadu 100,7 bodu). 
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Příloha 4 – Peníze a úvěry 

Peníze 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 v listopadu 2006 zpomalil oproti minulému měsíci  
o 0,9 p.b. na 9,0 %. Roční míra růstu M2 upravená o kurzové a ostatní netransakční vlivy 
poklesla o 0,8 p.b. na 9,6 %. Růst peněžní zásoby zůstává i přes zpomalení poměrně vysoký  
a ve 3.Q 2006 se vyvíjel zhruba v souladu s růstem nominálního HDP. Pro zhodnocení 
inflačních tlaků z titulu růstu peněz byl odhadnut peněžní převis, nominální a reálná peněžní 
mezera1. Peněžní převis dosahuje v současnosti nadále záporných hodnot a neindikuje 
existenci inflačních tlaků. Nominální a reálná peněžní mezera vyznívají z hlediska inflačních 
rizik neutrálně a dosahují hodnot blízko nule. V samotném listopadu byl meziroční růst 
peněžního agregátu M2 mírně nad úrovní růstu dlouhodobě rovnovážné poptávky po penězích 
(9,0 % oproti 8,8 %, růst rovnovážné poptávky po penězích byl oproti 10. SZ snížen 
v důsledku přehodnocení růstu potenciálního produktu).  

Peněžní agregát M2 a HDP 
(průměry za čtvrtletí, mzr. v %) 

Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci 
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I/06  II/06 III/06  10/06  11/06

Podíl 
na M2 
v % 

11/06
M1 13,4 14,6 16,5 16,4 15,2 58,0
   Oběživo 10,0 10,4 11,4 11,1 11,2 13,6
   Jednodenní vklady 14,5 16,1 18,2 18,1 16,4 44,4
M2-M1 (kvazi-peníze) 3,7 1,5 0,6 2,1 1,5 42,0
   Vklady s dohod. splatností -0,2 -3,2 -4,9 -3,6 -4,3 29,9
   Vklady s výpovědní lhůtou 12,7 15,1 19,3 20,5 19,6 11,6
   Repo operace 123,0 66,5 5,4 19,2 14,0 0,5
M2 8,8 8,4 9,0 9,9 9,0 100,0  
 

K růstu peněžního agregátu M2 přispívaly zejména vysoce likvidní peníze, zahrnuté 
v peněžním agregátu M1. Meziroční dynamika peněžního agregátu M1 se však v listopadu 
snížila na 15,2 %. Zpomalil růst jednodenních vkladů, dynamika růstu oběživa téměř 
stagnovala. K nižšímu růstu peněžní zásoby v listopadu přispívaly nadále kvazi-peníze. 
Prohloubil se meziroční pokles vkladů s dohodnutou splatností, růst vkladů s výpovědní 
lhůtou zhruba přetrvával na úrovni 3.Q. Zůstal však vysoký;  jeho postupné urychlování  
v posledních dvou letech souvisí 
s výhodnějším úročením ve srovnání 
s ostatními vkladovými produkty (jedná se 
především o vklady domácností s výpovědní 
lhůtou do tří měsíců, jejichž významná část je 
u stavebních spořitelen).  

Relativně vysoký růst likvidních peněz 
dokládá působení stále nízké hladiny 
úrokových sazeb, implikující nízké náklady 
příležitosti z držby peněz. Úrokové sazby 
z nově uspořených vkladů v listopadu 
převážně stagnovaly. Spread mezi sazbami 
z vkladů s dohodnutou splatností a sazbami 
                                                           
1   Metodika výpočtu těchto ukazatelů byla popsána v příloze 7. SZ 2006. 
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z jednodenních vkladů po zvýšení základních úrokových sazeb ČNB v červenci a v září 
vzrostl (díky obvykle slabší reakci sazeb z jednodenních vkladů na zvyšování základních 
sazeb ČNB oproti reakci sazeb z vkladů s dohodnutou splatností). Zatím se toto rozšíření 
spreadu neprojevilo v přesunu z jednodenních vkladů do méně likvidních vkladů 
s dohodnutou splatností. 

V rámci sektorové struktury vkladů peněžního agregátu M2 v listopadu zpomalil růst 
vkladů nefinančních podniků. Dynamika vkladů domácností naopak mírně zrychlila. Vklady 
uvedených sektorů se na rozdíl od sektoru finančních neměnových institucí podílely na 
poměrně vysokém růstu peněžní zásoby v roce 2006, což bylo v souladu se strukturou růstu 
nominálního HDP.  

V měnové struktuře vkladů peněžního agregátu M2 měly nadále rozhodující váhu korunové 
vklady. Podíl vkladů v cizí měně na celkových vkladech se v listopadu snížil na 10,5 % 
(z toho na podniky připadalo 6,7 p.b., zbývající část tvořily vklady domácností a finančních 
neměnových institucí). Meziroční přírůstek cizoměnových vkladů podniků činil v listopadu 
23,4 %; po zrychlení v říjnu zpomalil téměř na úroveň hodnot pozorovaných v první polovině 
roku 2006. Vysoký růst cizoměnových vkladů je v souladu s vývojem zahraničního obchodu.  

Na růstu peněžní zásoby se z hlediska protipoložek podílel zejména růst úvěrů podnikům 
a domácnostem. Přispíval i růst čistého úvěru vládě, i když v listopadu došlo k jeho zpomalení 
(v důsledku zmírnění meziročního poklesu vkladů vlády u měnových finančních institucí – 
MFI). Naopak proti růstu peněžní zásoby  působil pokles čistých zahraničních aktiv (vlivem 
pokračujícího snižování aktiv MFI ve vztahu k zahraničí). Vývoj jednotlivých protipoložek 
peněžního agregátu M2 z hlediska ročních toků ukazuje následující graf. 

 
Vklady peněžního agregátu M2 podle 
sektorů (mzr. v %) 
 

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

Meziroční růst úvěrů podnikům a domácnostem v listopadu zrychlil o 1,2 p.b. na 21,3 %. Na 
růstu úvěrů se více než polovinou nadále podílely úvěry domácnostem. Rozhodující váhu 
měly korunové úvěry, podíl úvěrů v cizí měně na celkových úvěrech byl vlivem záporného 
diferenciálu korunových a eurových úrokových sazeb nadále nízký (10,3 %), i když se 
v listopadu u nefinančních podniků mírně zvýšil. 

Růst úvěrů nefinančním podnikům v listopadu dále zrychlil o 3,8 p.b. na 20,6 %. To 
souviselo s pozitivním vývojem ekonomické aktivity, nízkou úrovní úrokových sazeb  
a s příznivým postojem MFI při poskytování úvěrů. Nejvyšší růst byl zaznamenán nadále 
u dlouhodobých úvěrů (v listopadu 32,7 %). Tento vývoj byl v souladu s vývojem hrubé 
tvorby fixních investic v běžných cenách. Dynamika krátkodobých a střednědobých úvěrů od 
počátku roku 2006 stagnovala, v samotném listopadu se urychlila (na 12,6 %, resp. 17,4 %). 
K růstu úvěrů přispěly v roce 2006 ze tří čtvrtin úvěry domácím podnikům. Pouze čtvrtinový 
příspěvek úvěrů podnikům pod zahraniční kontrolou je způsoben tím, že tyto podniky 
využívaly k financování svých ekonomických aktivit vedle vlastních zdrojů zejména 
obchodní úvěry ze zahraničí. V samotném 3.Q 2006 se však růst obchodních úvěrů vlivem 
intenzivnějšího splácení zpomalil.  

Z hlediska odvětví byly v listopadu úvěry 
nadále poskytovány zejména do odvětví  
pronájmu strojů a zařízení, 
zpracovatelskému průmyslu a v menší míře 
do stavebnictví. Uvedená odvětví měla 
rovněž hlavní podíl na růstu investic. Na 
růstu úvěrů se v listopadu rovněž podílely 
úvěry do odvětví obchodu, prodeje, údržby 
a oprav a do odvětví dobývání nerostných 
surovin. Úvěry do odvětví výstavby 
a stavebnictví zahrnují rovněž financování 
bytové výstavby prostřednictvím úvěrování 
developerských společností, které se v roce 
2006 vlivem zvýšené poptávky po bytech 
urychlovalo. Uvedený vývoj se projevoval 
růstem cen bytů (v Praze až o cca 30 % 
v roce 2006 dle odborníků realitního trhu).  

Meziroční růst úvěrů domácnostem byl v listopadu stále vysoký, i když pokračovalo jeho 
postupné zpomalování zaznamenané od počátku roku 2006 (v listopadu o 0,6 p.b. na 30,5 %). 
Snížila se dynamika spotřebitelských úvěrů a v menší míře i úvěrů na bydlení (25,8 %, resp. 
33,2 %). Zpomalení růstu spotřebitelských úvěrů se v 1. až 3.Q 2006 neprojevilo ve vývoji 
spotřeby domácností. Ta byla financována růstem disponibilního důchodu i výrazným  
poklesem míry úspor (viz graf Spotřebitelské úvěry a spotřeba domácností). Nižší růst 
spotřebitelských úvěrů zaznamenaný v roce 2006 mohl být způsoben zvýšením nákladů na 
financování. Růst úrokových sazeb z úvěrů na spotřebu byl vyšší než růst sazeb finančního trhu 
s odpovídající splatností (s výjimkou krátkodobých sazeb z klasických spotřebitelských úvěrů, 
tj. bez kontokorentů apod. úvěrů). Ve struktuře úvěrů na bydlení nadále nejrychleji rostly 
hypoteční úvěry (o 47,9 %). Vysoký růst hypotečních úvěrů byl ovlivňován stále nízkou úrovní 
úrokových sazeb, nabídkou nových úvěrových produktů, očekávaným zvýšením sazby DPH na 

Dlouhodobé úvěry a úvěry vybraným  
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stavební práce z 5 % na 19 % od roku 2008 a deregulací nájemného (postupně až do roku 
2010). Od počátku roku 2006 se dále zvyšoval růst úvěrů ze stavebního spoření, což souviselo 
obdobně jako u hypotečních úvěrů s poptávkou domácností po vlastním bydlení.  

Ve struktuře celkových úvěrů domácnostem nejrychleji rostou úvěry s dlouhodobou 
splatností, což obecně zvyšuje dostupnost úvěrů i pro nižší příjmové skupiny domácností2,  
a úvěry s dlouhodobou fixací úrokové sazby. Silný růst úvěrů domácnostem se projevil 
v dalším zvýšení poměru celkové zadluženosti domácností k HDP (z 18,6 % ve 2.Q na 19,3 % 
ve 3.Q 2006). Rostl poměr dluhu u MFI, který představuje čtyři pětiny celkové zadluženosti 
domácností. Zbývající část připadá na úvěry od ostatních finančních zprostředkovatelů, tj. 
splátkových prodejců a společností finančního leasingu. V eurozóně poměr celkové 
zadluženosti domácností k HDP ve 3.Q vzrostl na 58,7 % 
 
Úvěry domácnostem (mzr. v %)    Spotřebitelské úvěry a spotřeba   
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Celková úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem, vstupující 
do makroekonomické prognózy ČNB, se v listopadu nepatrně snížila o 0,1 p.b. na 6,0 %. Ve 
vývoji úrokové sazby z nových úvěrů se promítl pokles podílu nových úvěrů domácnostem na 
celkových úvěrech. Spread mezi sazbou z nových úvěrů a 1R PRIBORem se v listopadu 
mírně zvýšil na 2,9 p.b. (východisko prognózy, tj. 4.Q 2006, činí 3,2 p.b.). Od poloviny roku 
2005 se spread postupně snižoval zejména v důsledku zlepšující se finanční situace podniků 
a domácností v období zrychlení hospodářského růstu. Listopadový vývoj úrokových sazeb 
byl různorodý z hlediska délky jejich fixací a jednotlivých úvěrových produktů. Krátkodobé 
úrokové sazby jen nepatrně rostly u úvěrů na bydlení a dále u některých úvěrů nefinančním 
podnikům, zatímco u spotřebitelských úvěrů dále klesaly. Dlouhodobé úrokové sazby z úvěrů 
na bydlení rovněž téměř stagnovaly, ze spotřebitelských úvěrů rostly a z úvěrů nefinančním 
podnikům dále klesaly. 

 

 

 

                                                           
2  Poslední údaje jsou však k dispozici za rok 2005, kdy více než dvě třetiny úvěrů byly poskytnuty 

domácnostem ve dvou nejvyšších příjmových skupinách (viz. Příloha 4 v 7. SZ 2006). 
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Krátkodobé úrokové sazby z úvěrů MFI  
(v %, nové obchody)     

Dlouhodobé úrokové sazby z úvěrů MFI     
(v %, nové obchody)                                        
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Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem se v listopadu zvýšila o 0,1 p.b. na 11 % (z toho 
sazba z kontokorentních úvěrů činila 16,1 %, ze spotřebitelských úvěrů 12,8 % a z úvěrů na 
bydlení 4,6 %). Úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem byly v ČR s výjimkou úvěrů na 
bydlení nadále vyšší oproti eurozóně, kde tyto sazby činí u kontokorentních úvěrů 10,1 %, 
u spotřebitelských úvěrů 6,2 – 8,2 % a u úvěrů na bydlení cca 4,6 % v závislosti na fixaci 
sazby. Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům v ČR v listopadu mírně 
poklesla o 0,04 p.b. na 4,3 % (z toho sazba z kontokorentních úvěrů činila 4,8 %, z úvěrů do 
30 mil. Kč 4,6 % a nad 30 mil. Kč 3,6 %). Obdobné sazby v eurozóně se v listopadu 
zvyšovaly a byly nadále vyšší než v ČR (sazba u kontokorentních úvěrů dosáhla 5,8 %, 
u úvěrů do 1 mil. EUR 4,7 – 5,2 % a u úvěrů nad 1 mil. EUR 4,3 – 4,6 % v závislosti na fixaci 
sazby). 



 1   

Příloha 5 – Nákladové faktory 
 

Dovozní ceny 
Cenový vývoj v závěru roku 2006 potvrdil výrazné odeznívání inflačních tlaků plynoucích 
z vysokých cen energetických surovin, když dovozní ceny energetických surovin přešly 
v říjnu již do znatelného meziročního poklesu (-1,3 %). Rovněž meziroční pokles dovozních 
cen bez energií, surovin, polotovarů a potravin se v závěru roku 2006 prohloubil. V souhrnu 
tak bylo 4.Q ve znamení odeznívání vnějších nákladových tlaků na růst domácích cen. 
  
Zpomalení meziročního růstu světových cen energetických surovin, které bylo patrné již od 
závěru 2.Q 2006, se ve 4.Q dále prohloubilo. Jestliže na počátku roku činil meziroční růst cen 
ropy a plynu v průměru okolo 40 %, ve 3.Q to bylo 22,9 % a v listopadu již pouze 13,4 %. 
Zpomalování cenového růstu bylo ve sledovaném období patrné u obou uvedených 
energetických surovin, avšak v případě ropy bylo výraznější. Zpomalování růstu cen 
energetických surovin spolu se silným meziročním posílením kurzu CZK/USD se podílelo na 
poklesu dovozních cen energetických surovin. Dovozní ceny ostatních nerostných surovin 
(bez paliv) od počátku roku 2006 meziročně klesaly, přičemž jejich pokles ve 4.Q byl zhruba 
na úrovni 3.Q. Na tomto vývoji se podílely především klesající ceny železné rudy, která patří 
k významným složkám dovozu ostatních surovin. Ceny ostatních kovů však nadále výrazně 
rostly, i když ve 4.Q se jejich meziroční růst (podle Indexu světových cen průmyslových 
surovin a potravin na světových trzích ČSÚ) zpomalil (z 57,5 % v září na 48,1 % v listopadu). 
  
Rovněž ceny dovážených komodit s vyšším stupněm zpracování počínaje 2.Q 2006 celkově 
meziročně klesaly, i když v jednotlivých skupinách byl cenový vývoj diferencovaný. Tento 
trend vývoje zůstal zachován i v závěru roku. Ve váhově nejvýznamnější skupině strojů 
a dopravních prostředků přetrvával i v závěru roku 2006 zhruba 3% meziroční pokles cen. 
Pouze v některých dovozních skupinách naopak pokračovalo oživení cenového růstu. Týkalo 
se to především skupiny tržních výrobků, kde růst dovozních cen zrychloval v průběhu celého 
roku a od srpna dále zrychlil z 5,3 % na 5,7 % v listopadu. V souhrnu však byl ve 4.Q 
vykázán meziroční pokles u většiny skupin dovozních cen a to i přesto, že v zemích hlavních 
obchodních partnerů ČR pokračoval poměrně rychlý růst cen průmyslových výrobců. 
Obdobně jako v předchozích obdobích byl však tento vliv na dovozní ceny převážen 
posílením koruny vůči euru i americkému dolaru.  
 
Struktura mzr. růstu dovozních cen (v p.b., resp. v %) 
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Ceny průmyslových výrobců 
Jestliže ceny průmyslových výrobců ve 3.Q 2006 ještě pokračovaly v oživení cenového růstu, 
4.Q bylo již ve znamení pozvolného zpomalení cenového růstu (ze 2,4 % v září na 2,0 % 
v listopadu). V prosinci došlo k opětovnému mírnému oživení cen průmyslových výrobců, 
když jejich meziroční růst zrychlil na 2,6 %. Zpomalení růstu cen průmyslových výrobců 
v prvních dvou měsících 4.Q bylo způsobeno především poklesem cen v odvětví zpracování 
produktů z ropy a částečně mírným zpomalením růstu cen v odvětví výroby elektřiny. Cenový 
vývoj v ostatních odvětvích průmyslové výroby se v souhrnu téměř nezměnil. 
 
Při detailním pohledu na hlavní odvětví průmyslové výroby nadále nejrychleji rostly ceny 
výrobců v odvětvích zabývajících se výrobou elektrické energie a v chemickém průmyslu. 
V odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody se ve 4.Q 2006 dosavadní rychlý 
meziroční cenový růst mírně snížil (ze 7,9 % v září na 6,6 % v prosinci). Rovněž 
v chemickém průmyslu se meziroční růst cen od září (6,8 %) postupně zpomaloval až na 
5,8 % v prosinci. V odvětví koksárenství a rafinérského zpracování ropy se v návaznosti na 
vývoj dovážených cen ropy dále prohluboval meziroční pokles cen (z -3,1 % v září na -6,1 % 
v listopadu), v prosinci však byla v této skupině vykázána meziroční stagnace cen. Na rozdíl 
od předchozího čtvrtletí, kdy byl přechod směrem k meziročnímu poklesu cen dán z větší 
míry vysokou srovnávací základnou předchozího roku, ve 4.Q již převažoval vliv změn 
světových cen ropy (vyjma prosince, kdy byl výrazný vliv základny). Také v odvětví těžby 
nerostných surovin, které zahrnuje především těžbu uhlí, do listopadu pokračoval mírný 
meziroční pokles cen (-0,8 %), v prosinci došlo k obratu a byl vykázán růst cen o 1,5 %.  
 
U ostatních odvětví zpracovatelského průmyslu (tj. bez koksárenství a rafinérského 
zpracování ropy) se na počátku 4.Q zastavilo postupné oživení cenového růstu, které bylo ve 
2. a 3.Q 2006 patrné u většiny těchto odvětví. Z významných odvětví přetrvával ve 4.Q 
meziroční pokles cen ve výrobě dopravních prostředků (v prosinci -1,5 % mzr.). Taktéž 
v potravinářském průmyslu, jehož výrobní ceny významně ovlivňují spotřebitelské ceny 
potravin, byl po nepatrném růstu cen v září opětovně vykázán v průběhu 4.Q meziroční 
pokles cen (-0,3 % v listopadu). V prosinci došlo k jejich opětovnému mírnému oživení na 
0,5 % meziročně. V pozadí neinflačního vývoje v tomto odvětví byl zejména přetrvávající 
pokles cen u některých produktů zemědělské výroby (výrobky živočišného původu) 
a posilující kurz koruny.  
 
Zastavení akcelerace růstu cen průmyslových výrobců v říjnu a listopadu 2006, které bylo 
evidentní u řady klíčových odvětví průmyslové výroby, představovalo změnu oproti vývoji 
v předchozích čtvrtletích loňského roku. Jestliže v prvních třech čtvrtletích roku 2006 bylo 
postupné zrychlení růstu cen průmyslových výrobců taženo rychle rostoucími cenami 
dovážených energetických surovin, elektrické energie a cen dovážených meziproduktů a pro 
výrobce bylo stále obtížnější tyto nákladové tlaky vyrovnávat vyšší produktivitou, v závěru 
roku 2006 došlo k oslabení těchto nákladových tlaků. Růst dovážených surovin, polotovarů 
i konkurenčních produktů rovněž zmírňoval dlouhodoběji posilující kurz koruny. Z těchto 
důvodů došlo v závěru roku 2006 k absenci dalšího růstu inflačních tlaků plynoucích z vývoje 
cen průmyslových výrobců. Tento trend nezvrátilo ani prosincové skokové oživení cen 
výrobců, které bylo do značné míry zapříčiněno pouze dočasným efektem nízké srovnávací 
základny.  
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Struktura mzr. růstu cen průmyslových výrobců (v p.b., resp. v %) 
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Ceny zemědělských výrobců  
Jestliže vývoj cen zemědělských výrobců ve 3.Q 2006 naznačoval zrychlování cenového 
růstu, které bylo patrné od konce 1.Q 2006, pak na počátku 4.Q došlo k jeho opětovnému 
výraznému zpomalení (ze 4,2 % v září na 1,3 % v listopadu). Na zpomalení růstu cen 
zemědělských výrobců se takřka výhradně podílely ceny produktů rostlinné výroby.  Naproti 
tomu ceny živočišných produktů pokračovaly i ve 4.Q v meziročním poklesu. V prosinci 
došlo k opětovnému oživení růstu cen zemědělských výrobců (4,9 % mzr.), které bylo 
způsobeno výrazným zrychlením cen produktů rostlinné výroby. 
 
Poměrně výrazné zpomalení růstu cen rostlinných produktů v průběhu 4.Q 2006 (z 18,5 % 
v září na 9,1 % v listopadu) a jejich opětovné zrychlení na 23,5 % v prosinci se odehrálo 
v kontextu rozdílného vývoje v rámci jednotlivých složek. Na jedné straně v průběhu 4.Q 
došlo k dalšímu zrychlení meziročního růstu cen váhově nejvýznamnějších obilovin (ze 
14,7 % v září na 25,5 % v prosinci) a olejnin (ze 14,4 % v září na 18,3 % v prosinci). Růst cen 
v těchto komoditách byl vykázán i přes posilování kurzu koruny a souvisel s oživením cen po 
loňské průměrné sklizni, přičemž u některých obilovin dosáhl nevyšších hodnot za poslední 
cca tři roky. Na druhé straně se však především v říjnu a listopadu poměrně významně snížil 
meziroční růst, resp. se prohloubil meziroční pokles u tradičně kolísavých položek ovoce 
a zeleniny. Naopak v prosinci došlo k výraznému oživení cen zeleniny a především brambor. 
  
U cen živočišných produktů pokračoval ve 4.Q 2006 meziroční pokles cen, který v prosinci 
dosáhl -3,9 %. Ceny výrobců klesaly u většiny hlavních položek živočišné výroby, zejména 
pak u drůbeže a mléka. V pozadí převážně klesajících cen živočišných produktů byl zejména 
kurzový vývoj a částečně také pokles cen živočišné produkce v některých zemích EU. 
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Struktura mzr. růstu cen zemědělských výrobců (v %) 
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Příloha 6 – Platební bilance 
 

Na základě nových údajů zpřesňujeme odhad platební bilance za rok 2006. Prognózovaný 
deficit běžného účtu v současnosti odhadujeme na 145 mld. Kč, tj. 4,5 % HDP; oproti 10. SZ 
2006 (dále jen 10. SZ) je toto číslo vyšší o 20 mld. Kč, což je způsobeno vyšším než 
očekávaným  zhoršením bilance výnosů. 

Došlo také k mírnému přesunu mezi běžnými převody a kapitálovým účtem (odlišná struktura 
příjmu z EU oproti předpokladům prognózy). Naopak mírně lepší bude saldo bilance výkonů 
vlivem vyššího než očekávaného poklesu cen energetických surovin na světových trzích 
v závěru roku a vlivem růstu příjmů z ostatních služeb ve druhém pololetí 2006.  

V důsledku zmíněných přesunů mezi běžnými převody a kapitálovým účtem se mírně zvyšuje 
přebytek kapitálového účtu na 9 mld. Kč. Na finančním účtu odhadujeme navýšení přebytku 
o 20 mld. Kč, zejména vlivem vyššího přílivu přímých zahraničních investic a nižšího deficitu 
portfoliových investic než očekávaných v predikci z 10. SZ.  

Odhadovaný deficit platební bilance bez operací bankovního sektoru za rok 2006 se oproti 
prognóze z 10. SZ zmírnil o cca 3 mld. Kč na 20 mld. Kč. Lze však usuzovat, že část tohoto 
deficitu představovala technická změna aktiv bankovního sektoru (nahrazení depozit 
dluhopisy, tj. operace bez vlivu na nabídku a poptávku po devizách). Deficit navíc nebyl 
rovnoměrně rozložen v průběhu roku, ale byl koncentrován do období červenec až říjen 2006, 
kdy byl vyšší. Tento deficit považujeme za dočasný a způsobený souběhem: (1) růstu cen 
surovin na světových trzích (ropa, plyn, barevné kovy), který brzdil trend zlepšování 
obchodní bilance, (2) patrnou sezonní kumulací dividend a (3) mimořádnými dividendami 
některých firem (zejména OKD, Telefonica O2 a KB).  

Prognózovaný deficit běžného a kapitálového účtu1 za rok 2007 zvyšujeme oproti prognóze 
z 10. SZ o 15 mld. Kč (vlivem zhoršení bilance výnosů) na 112 mld. Kč (tj. 3,1 % HDP), 
z toho samotný deficit běžného účtu činí 135 mld. Kč, tj. 3,9 % HDP. Rozhodující část 
deficitu však představuje saldo reinvestovaných zisků (102 mld. Kč).  

Nadále očekáváme meziroční zvýšení přebytku obchodní bilance na 65 mld. Kč, což 
představuje cca 1,9 % HDP. Ve směru zlepšování obchodní bilance bude působit růst 
zahraniční poptávky, náběh nových exportních kapacit (zejména v elektrotechnickém 
průmyslu) a meziroční pokles cen energetických surovin. Dopad posledního z uvedených 
faktorů do salda obchodní bilance kvantifikujeme na cca 8 mld. Kč. V důsledku očekávaného 
mírného nárůstu dovozu ropy2 se však celkové saldo třídy SITC 3 v prognóze zlepšuje jen 
o 6 mld. Kč.  

V oblasti bilance služeb očekáváme i nadále přebytek ve výši 20 mld. Kč. Ke zlepšení salda 
oproti roku 2006 by měl přispět růst příjmů z dopravy (vliv zavedení mýtného) a dále růst 
příjmů z ostatních služeb (efekt zahraničních investic).  

                                                           
1  Vzhledem k narůstajícím objemům příjmů a výdajů ve vztahu k EU, kde výdaje jsou plně evidovány na 

běžném účtu a příjmy ve stále větší míře na kapitálovém účtu, uvádíme v hodnocení obě položky dohromady.   
2  Případné pokračování velmi mírné zimy by mohlo vést ke snížení objemu dovozu zemního plynu a také 

působit ve směru nižších než očekávaných cen ropy a zemního plynu s celkovým dopadem na zvyšování 
kladného salda obchodní bilance v rozsahu cca 2 mld. Kč měsíčně při udržení stávající úrovně cen 
energetických surovin. 
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Prognózovaný deficit bilance výnosů prohlubujeme o 15 mld. Kč na 200 mld. Kč. Ve 
srovnání s očekávanou skutečností za rok 2006 znamená tato prognóza nulovou meziroční 
změnu, tj. zastavení dosavadního rostoucího trendu, což je dáno následujícími faktory: 

- Některé transakce uskutečněné v roce 2006 měly jednorázový charakter (např. nahrazení 
vlastních zdrojů úvěry, výplata dividend ze zisku za několik let, uskutečnění akvizice 
snižující volné zdroje apod.). Proto očekáváme v roce 2007 meziroční pokles dividend 
firem OKD, Telefonica O2, ČSOB, KB (celkově o 10 až 15 mld. Kč). 

- V roce 2006 nedošlo k žádnému významnému prodeji majetku nerezidentům. 
- V roce 2007 porostou výrazněji reinvestované zisky rezidentů v zahraničí (v důsledku 

zvýšených akvizic rezidentů v posledních letech). 
- Mírný růst investic rezidentů do dluhových cenných papírů v roce 2006 při růstu 

úrokových sazeb zejména v Evropě zvýší příjmy z těchto investic. 

Rozhodující položku stále představuje v prognóze zisk nerezidentů z přímých zahraničních 
investic. 

Deficit bilance běžných převodů prohlubujeme o 5 mld. Kč na 20 mld. Kč, přičemž se jedná 
pouze o změnu struktury příjmů z EU a prohloubení deficitu je plně kompenzováno zvýšením 
příjmů na kapitálovém účtu. Meziroční zhoršení o 10 mld. Kč odráží především absenci přímé 
kompenzace z rozpočtu EU do státního rozpočtu (5,2 mld. Kč) a růst plateb do EU z titulu 
růstu HDP v ČR.  

Na kapitálovém účtu zvyšujeme přebytek o již zmíněných 5 mld. Kč na 23 mld. Kč. Nárůst 
přebytku odráží zejména očekávaný poměrně výrazný růst příjmů z fondů EU v důsledku 
zmírnění podmínek čerpání zdrojů z fondů EU3. 

Na finančním účtu platební bilance očekáváme přebytek ve výši 120 mld. Kč. Oproti 
predikci z 10. SZ se jedná o zvýšení přebytku o 10 mld. Kč, a to vlivem růstu kladného salda 
přímých investic a snížení deficitu portfoliových investic. Rozhodující položku představuje 
i nadále saldo reinvestovaných zisků z přímých zahraničních investic (102 mld. Kč). Nízký 
přebytek finančního účtu je v prognóze odrazem zachování záporného úrokového diferenciálu 
na stávající úrovni, který působí na silný odliv kapitálu v rámci portfoliových investic 
a snižuje atraktivitu zahraničních úvěrů pro rezidenty. 

V oblasti přímých investic zvyšujeme očekávané kladné saldo o 5 mld. Kč na 125 mld. Kč. 
Toto zvýšení odráží očekávané zvýšení přílivu o 10 mld. Kč na 160 mld. Kč spojené 
s privatizací Aera Vodochody a s následným rozhodnutím nového vlastníka zvýšit základní 
kapitál. Na straně odlivu dochází ke zvýšení prognózy o 5 mld. Kč na 35 mld. Kč4 
(zpožděním akvizice rezidenta do energetického sektoru v Gruzii původně očekávané v roce 
2006). Meziročně se tak zvyšujeme příliv o cca 15 mld. Kč nejen díky mírnému růstu 
reinvestovaného zisku, ale i kvůli jednorázovému snížení základního kapitálu dvou firem se 
zahraničními vlastníky v roce 2006, s nímž v prognóze na rok 2007 nepočítáme.  

                                                           
3   Celkově očekáváme nadále čisté čerpání zdrojů z EU v roce 2007 v rozsahu 10 mld. Kč, zahrnující operace 

v rámci běžných převodů a na kapitálovém účtu. Státní rozpočet předpokládá čisté čerpání prostředků ve 
vztahu k EU v rozsahu 17 mld. Kč. Na základě informací o čistém čerpání zdrojů z EU za rok 2006 ve výši 
3,3 mld. Kč (prognóza 3,0 mld. Kč) jsme prognózu na rok 2007 zatím nezměnili, vnímáme však riziko 
možného vyššího čistého čerpání zdrojů z EU. 

4   Odliv kapitálu by se mohl zvýšit kvůli připravované akvizici PPF (Česká pojišťovna cca 7 mld. Kč, Home 
credit cca 2 mld. Kč) v zemích bývalého Sovětského svazu. Není však dosud zřejmé, zda tyto investice 
budou dokončeny a zda by se jednalo o investice mateřské firmy z Holandska nebo českých dceřiných 
společností. 
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V oblasti portfoliových investic snižujeme prognózovaný deficit o 10 mld. Kč na 
50 mld. Kč5. Data za září až listopadu 2006 naznačují, že odliv kapitálu v roce 2006 byl menší 
než předpokládala prognóza z 10. SZ. Prognóza odlivu portfoliových investic pro rok 2006 
i 2007 byla postavena na stejných předpokladech a očekávala rekordní odliv kapitálu 
v důsledku rekordně vysokého záporného úrokového diferenciálu vůči rozhodujícím měnám. 
Prognóza odlivu kapitálu je však spojena s nejistotami především ve vazbě na vývoj kurzu 
USD, vývoj úrokového diferenciálu a způsob financování odprodeje části akcií ČEZu.  

V oblasti ostatních investic bez operací bankovního sektoru očekáváme přebytek ve výši 
45 mld. Kč (snížení o 5 mld. Kč). V případě vlády očekáváme, že čisté čerpání zdrojů ze 
zahraničí by mělo vzrůst o 10 mld. Kč na 25 mld. Kč (snížení prognózy z 10. SZ 
o 5 mld. Kč). Schválený státní rozpočet předpokládá čisté čerpání zdrojů ze zahraničí jen 
v rozsahu cca 5 mld. Kč. Uvažované vyšší čerpání zdrojů ze zahraničí je však pravděpodobné 
vzhledem k aktuální situaci státního rozpočtu, probíhajícím rozsáhlým infrastrukturálním 
investicím, potřebě zdrojů na spolufinancování projektů hrazených ze zdrojů EU 
a odsouhlasenému čerpání zdrojů od EIB na prevenci povodní.6 V oblasti podnikatelského 
sektoru očekáváme nadále příliv ve výši 20 mld. Kč. Zde se prognóza opírá o trend za 
posledních deset let, kdy podnikatelský sektor v saldu (s výjimkou roku 2002) vždy čerpal 
zdroje ze zahraničí. Prognózovaný čistý příliv je přibližně na úrovni průměru let 2000 až 2006 
tj. po stabilizaci české ekonomiky a obnovení silnějšího hospodářského růstu. Vývoj v roce 
2006 byl mírně nepříznivější, částečně ovlivněný nahrazením minulých zahraničních úvěrů 
ČEZu výhodnější emisí dluhopisů. Očekáváme, že rozhodující roli budou (při stávajících 
úrokových sazbách v tuzemsku i zahraničí) hrát obchodní úvěry. 

Na rozdíl od situace v roce 2006 (mírný deficit platební bilance bez operací bankovního 
sektoru) očekáváme především vlivem zlepšení bilance výkonů (obchodní bilance a bilance 
služeb) opětovný přechod platební bilance (bez operací bankovního sektoru) do mírného 
přebytku (+15 mld. Kč). Ve srovnání s prognózou v 10. SZ se přebytek prakticky nemění 
(+2 mld. Kč).   

Prognóza platební bilance na rok 2008 se v oblasti deficitu běžného a kapitálového účtu 
zvyšuje o 10 mld. Kč a činí 97 mld. Kč, tj. 2,7 % HDP (z toho běžný účet -120 mld. Kč, tj. 
3,3 % HDP). Zlepšení oproti roku 2007 je dáno očekávaným rychlejším zlepšováním bilance 
výkonů než zhoršováním bilance výnosů. Rozhodující podíl na deficitu bude mít i nadále 
bilance výnosů. V oblasti finančního účtu došlo k mírnému zvýšení prognózy o 10 mld. Kč na 
120 mld. Kč. Zvyšujeme prognózu čistého přílivu PZI (o 5 mld. Kč, vlivem ohlášeného 
zvýšení objemu investice Hyundai). Zároveň dochází k úpravě prognózy portfoliových 
investic (snížení prognózovaného odlivu z 10. SZ o 10 mld. Kč). Dále snižujeme o 5 mld. Kč 
očekávané čisté čerpání úvěru vládou.  
 

 
 

                                                           
5  Pokud nebude dosaženo očekávaného silného odlivu portfoliových investic je možno počítat, vzhledem 

k absenci jiné významnější reálné poptávky po devizách kromě dividend, s výrazným zesílením apreciačních 
tlaků ze strany platební bilance. 

6   V případě financování větší části těchto potřeb prostřednictvím domácího finančního trhu by však mohl být 
příliv ostatních investic bez operací bankovního sektoru slabší. 
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Prognóza platební bilance

mld. Kč 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  o.2006 p.2007 p.2008
A. Běžný účet -50,6 -104,9 -124,5 -136,4 -160,6 -167,3 -61,7 -145,0 -135,0 -120,0
   Obchodní bilance -65,8 -120,8 -116,7 -71,3 -69,8 -26,4 40,4 48,0 65,0 80,0
              Vývoz 908,8 1 121,1 1 269,6 1254,4 1370,9 1722,7 1875,2 2145,0 2350,0 2550,0
              Dovoz 974,6 1 241,9 1 386,3 1325,7 1440,7 1749,1 1834,8 2097,0 2285,0 2470,0

   Bilance služeb 41,5 54,6 58,0 21,9 13,2 12,5 19,4 17,0 20,0 25,0
        Příjmy 243,9 264,8 269,7 231,1 219,2 248,5 258,0 264,0 277,0 292,0
             Doprava 53,5 53,7 57,5 56,6 60,6 72,3 78,8 78,0 83,0 87,0
             Cestovní ruch 109,1 115,1 118,1 96,3 100,3 107,2 110,9 112,0 114,0 117,0
             Ostatní služby 81,2 96,0 94,1 78,3 58,3 69,0 68,3 74,0 80,0 88,0
        Výdaje 202,3 210,2 211,7 209,3 205,9 236,0 238,6 247,0 257,0 267,0
             Doprava 27,1 27,5 30,6 29,3 33,7 38,6 43,1 44,0 46,0 48,0
             Cestovní ruch 51,8 49,4 52,8 51,5 54,4 58,4 57,8 60,0 63,0 66,0
             Ostatní služby 123,5 133,3 128,3 128,4 117,8 139,0 137,7 143,0 148,0 153,0

   Bilance výnosů -46,7 -53,0 -83,5 -115,6 -119,9 -157,8 -142,3 -200,0 -200,0 -205,0
             Příjmy 64,3 75,4 84,9 66,8 75,5 87,0 112,3 130,0 140,0 150,0
             Náklady 111,0 128,4 168,4 182,4 195,4 244,8 254,6 330,0 340,0 355,0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků -24,4 -37,6 -55,4 -66,9 -57,4 -67,1 -75,1 -97,0 -102,0 -105,0

   Běžné převody 20,4 14,4 17,8 28,7 15,8 4,3 20,9 -10,0 -20,0 -20,0
            Příjmy 45,4 36,6 36,4 46,7 47,0 46,8 75,6 58,0 55,0 60,0
            Výdaje 25,0 22,2 18,6 18 31,2 42,5 54,7 68,0 75,0 80,0
B. Kapitálový účet -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -14,0 5,1 9,0 23,0 23,0
           Příjmy 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 5,6 5,7 15,0 25,0 25,0
           Výdaje 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 19,6 0,6 6,0 2,0 2,0
C. Finanční účet 106,6 148 172,8 231,5 80,3 233,6 229,6 98,0 120,0 120,0
   Přímé investice 215,7 190,8 208,3 270,9 53,5 101,8 242,7 108,0 125,0 125,0
          V zahraničí -3,1 -1,7 -6,3 -6,8 -5,8 -26,0 -20,5 -37,0 -35,0 -35,0
          V České republice 218,8 192,4 214,6 277,7 59,3 127,8 263,2 145,0 160,0 160,0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků 24,4 37,6 55,4 66,9 57,4 67,1 75,1 97,0 102,0 105,0

   Portfoliové investice -48,3 -68,2 34,9 -46,7 -35,7 59,4 -72,0 -40,0 -50,0 -50,0
       Aktiva -65,6 -86,6 4,4 -75,6 -83,9 -63,9 -72,9 -65,0 -80,0 -80,0
          Majetkové cenné papíry -49 -44,2 9,4 -7,8 5,6 -30,1 -26,0 -40,0 -40,0 -30,0
          Dluhové cenné papíry -16,6 -42,5 -5,0 -67,8 -89,5 -33,8 -46,9 -25,0 -40,0 -50,0
       Pasiva 17,3 18,5 30,5 28,9 48,2 123,3 0,9 25,0 30,0 30,0
         Majetkové cenné papíry 4,4 23,8 23,2 -9,0 30,1 19,6 -36,4 0,0 0,0 0,0
         Dluhové cenné papíry 12,9 -5,4 7,2 37,9 18,0 103,7 37,3 25,0 30,0 30,0

   Finanční deriváty 0 -1,4 -3,2 -4,3 3,9 -3,2 -2,8 . . .

   Ostatní investice -60,9 26,9 -67,1 12,5 58,6 75,6 61,7 30,0 45,0 45,0
        vláda -5,5 1,1 1,8 21,6 18,2 33,2 34,9 15,0 25,0 25,0
        podniky 6,8 24,8 23,6 -9,1 40,4 42,4 26,8 15,0 20,0 20,0
        bankovní sektor -62,2 1,0 -92,5 . . . .
Celkově skupiny A až C 55,9 43,0 48,0
Platební bilance bez operací bankovního sektoru 95,9 -80,4 52,3 173,0 -38,0 8,0 23,0
Využití privatizačního účtu/změna rezerv ČNB -216,9 -12,9 -6,8 -92,9 0,0 0,0 0,0
 Další operace bez vlivu na nabídku a poptávku po devizách    19,0*  -19,4** 18,0*** 7,0****
Zajištění vládních dluhopisů -45,0 -30,0 0,0 0,0 0,0
Přebytek (+), resp. nedostatek deviz na trhu (-) -121,0 -93,3 19,5 30,7 -20,0 15,0 23,0
Vysvětlivky:
* Účetní operace spojená s deblokací zahraničního dluhu
** Náhrada škody ČSOB ponechaná v SR
*** Účetní operace snižující vykázaný příliv přímých investic 14 mld Kč, jen evidenční snížení závazků vůči Iráku 4 mld. Kč
**** 7 mld. Kč  financovaní investice v zahraničí zahraničním úvěrem ČEB  
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Příloha 7 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

Vývoj v roce 2006 

V průběhu roku 2006 docházelo k výrazným cenovým pohybům na trhu rezidenčních 
nemovitostí. Po stagnaci v prvním pololetí byl na přelomu 2. a 3.Q nastartován cenový růst, 
který zřejmě pokračuje až do současnosti. Ceny bytů v Praze představovaly v roce 2006 
ekvivalent 17–22letého nájemného ve srovnání s 15–17letým nájemným v roce 2005  
(a 13–15letým v roce 2004). Důvodem cenového růstu je v prvé řadě příznivý 
makroekonomický vývoj, avšak do určité míry působí i očekávání obyvatelstva v souvislosti 
s možným zvýšením DPH na stavební práce s účinností od začátku roku 2008. Zrychlený 
cenový růst zaznamenaly i ceny stavebních pozemků.  

Podle nejnovějších údajů ČSÚ bylo v celé ČR v 1. – 3.Q 2006 rozestavěno rekordních téměř 
169  tis. bytů (tj. o 8,3 % více než ve srovnatelném období 2005), dokončeno cca 18 tis. bytů 
(tj. pokles o 13,5 %) a zahájena výstavba téměř 32 tis. bytů (tj. růst o 6,5 %), což je důsledek 
snahy o přednostní zahajování nové výstavby podporované především dobrou dostupností 
hypoték na úkor dokončovacích stavebních prací.  

Podle dostupných informací ceny rezidenčních nemovitostí po stagnaci, resp. mírném růstu 
v prvním pololetí roku 2006 zrychlily na přelomu 2. a 3.Q svůj růst, který v mírnějším tempu 
pokračuje až do současnosti. Cenový přírůstek za celý rok 2006 je možno odhadnout na cca 
10 – 12 %. Za hlavní důvod cenového růstu je možno považovat nárůst poptávky v důsledku 
příznivého vývoje makroekonomických ukazatelů, především však hospodářského růstu, 
reálných mezd, snižování míry nezaměstnanosti a dostupnosti hypoték. Souběžně s těmito 
faktory však na cenový vývoj působí i zvýšená poptávka spekulačního charakteru související 
s obavou z cenového růstu po případném zvýšení DPH od roku 2008. 

Za nejvýznamnější cenový pohyb v posledních několika letech je považován růst cen starších 
třípokojových bytů na panelových sídlištích v průměru o 10 % v ČR a 15 – 20 % ve velkých 
městech jako je Praha a Brno. Hlavní příčinou rostoucí poptávky po těchto bytech, které si 
pořizují především mladé rodiny, je podle odborníků skutečnost, že představují zhruba  
o polovinu levnější a mnohdy i kvalitativně srovnatelnou variantu oproti novým bytům 
v cihlové zástavbě, zejména v případě panelových domů nově rekonstruovaných moderními 
technologiemi.  
 
Zatímco ceny bytů v současnosti rychle rostou, u tržního nájemného se v posledních přibližně 
3 letech  jedná spíše o stagnaci. Vzhledem k vývoji cen je tudíž investice do výstavby nových 
bytů určených k pronájmu v ČR stále méně výnosná. Výsledky průzkumu Institutu 
regionálních informací ukazují, že čistý výnos v období 2002 – 2006  poklesl zhruba  ze 6 % 
na 4 %. Hlavní příčinou je přednostní poptávka po bytech ve vlastnictví a dále zvýšená 
nabídka bytů k pronájmu. I přes vysokou poptávku po rezidenčních nemovitostech dochází  
k prodlužování doby prodeje nových bytů, dokonce i u velkých developerských společností.1  

                                                           
1  Tuto nepříznivou situaci se snaží firmy řešit různými způsoby, např. jedna z největších a kapitálově 

nejsilnějších rezidenčních developerských společností v ČR FINEP (v současnosti realizuje deset bytových 
projektů v Praze a Bratislavě, za 11 let své existence prodala více než 3 000 bytů) ve spolupráci s  realitní 
kanceláří AAAbyty.cz nabízí svým zákazníkům při koupi nového bytu odkup jejich staršího bytu a dále bude 
zajišťovat doprodej posledních volných bytů jednotlivých projektů. 
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Po poklesu v první polovině roku 2006 došlo ve druhé polovině roku k postupnému růstu 
hypotečních sazeb (Fincentrum hypoindex poklesl z lednové úrovně 4,13 % na 3,98 % 
v červnu a poté stoupal až na 4,38 % v listopadu)2. Vzhledem k příznivému ekonomickému 
vývoji včetně růstu reálných mezd a poklesu míry nezaměstnanosti je poptávka po 
hypotečních úvěrech i přes stoupající hypoteční sazby nadále vysoká. Ostrá konkurence na 
hypotečním trhu se projevuje zaváděním nových produktů3 a  zkvalitňováním poskytovaných 
služeb. 

Hlavní příčinou růstu cen stavebních pozemků je převis poptávky nad nabídkou a do značné 
míry omezená nabídka daná jejich disponibilitou. Růst cen stavebních pozemků je za rok 
2006 odhadován na cca 15 % za ČR celkem a cca 19 % v Praze a ve Středočeském kraji  
a částečně kraji Jihomoravském, kde sídlí významné firmy a kde je větší nabídka pracovních 
příležitostí s vyššími příjmy. 
 
Graf:Úhrnné indexy cen nemovitostí a indexy cen stavebních pozemků 
(průměr 2000=100) 

 

 Pozn.
 -nemovitosti zahrnují následující druhy: rodinné domky jednobytové zděné, byty a budovy-bytové domy
 -data do konce roku 2004 je možno prakticky považovat za definitivní, pro rok 2005 se jedná o předběžné
  údaje, které bude možno v pozdějším období mírně upřesnit
 -data za rok 2006 (čárkovaně) jsou expertními odhady ČNB
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Pozitivní vývoj zaznamenaly v roce 2006 komerční nemovitosti, zejména kancelářské 
prostory a logistické a skladovací prostory. Nabídka na trhu kancelářských prostor se rozšířila 
o 130 – 160 tis. m2 nových kancelářských ploch a o cca 120 tis. m2 renovovaných starších 
ploch, takže ke konci roku 2006 bylo na trhu k dispozici téměř 2 mil. m2 kancelářských ploch, 
                                                           
2   Fincentrum hypoindex je vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním 

měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data 
poskytují následující banky: ČS, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, KB, 
Raiffesisenbank, Volksbank, Wüstenrot hypoteční banka a ŽB. 

3  Např. Hypoteční banka nově zavedla předhypoteční úvěr (je určen na financování nemovitostí, u nichž   
v okamžiku čerpání hypotéky ještě není možné vložit zástavní právo nebo návrh na vklad zástavního práva 
do katastru nemovitostí) a dále  hypoteční úvěr se splatností 40 let. Vůbec poprvé zavedly banky poskytující 
hypotéky v roce 2006 „vánoční nabídku“ (např. ČS snížila pro fyzické osoby vstupní poplatek za zpracování 
hypotéky na polovinu , ČSOB ocenění kupované nemovitosti zdarma, Citibank bonusy na bytové vybavení). 
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přičemž 66 % z této plochy tvořily nové budovy. Průměrná míra neobsazenosti kanceláří se 
podle různých odhadů v roce 2006 v celé ČR pohybovala v rozmezí 9 – 11 % (u nových 
budov 10,4 %, u rekonstruovaných 12,3 %). V souladu s vývojem ve vyspělých 
západoevropských zemích a s rostoucí vyspělostí českého trhu komerčních nemovitostí klesá 
kapitalizační míra. V roce 2006 byla poprvé prolomena hranice 6 %. 

Nejrychleji rostoucím segmentem komerčních nemovitostí je i nadále trh logistických  
a skladovacích prostor s ročním růstem ve výši 20 %, výnosovou mírou kolem 9 % a velmi 
nízkou mírou neobsazenosti ve výši 2 %. V roce 2006 se začaly stavět nové budovy o celkové 
ploše 550 tis. m2, z toho zhruba polovina v blízkosti Prahy (logistické parky Northpoint-
Southpoint a distribuční centrum Westpoint) a další poblíž Brna a Plzně a v blízkosti 
dálničních tahů. Konkurence na trhu logistických nemovitostí vede k větší flexibilitě při 
pronajímaní objektů, kdy již lze pronajmout i menší plochy s kratší dobou pronájmu (na trhu 
převládá minimální pětiletá délka kontraktu a minimální rozsahy pronajímatelných ploch 
1 000 – 2 000 m2 ). 
 
Prognóza 
Na trhu rezidenčních nemovitostí zřejmě i nadále potrvá zvýšená poptávka po nových  
i starších kvalitních bytech. Proto se  většina realitních odborníků shoduje v názoru, že ceny 
rezidenčních nemovitostí v roce 2007 porostou, liší se však názory na míru tohoto růstu. 
V zásadě lze konstatovat, že při působení cenových faktorů obdobných jako v roce 2006 by se 
mohl cenový růst pohybovat okolo 10 %.  

Za vůbec nejvýznamnější cenový faktor v roce 2007, který může významně ovlivnit míru 
růstu, jsou považována očekávání v souvislosti se zvýšením DPH od roku 2008, která mohou 
vést k dočasnému zvýšení cen rezidenčních nemovitostí a poté k jejich stagnaci nebo poklesu 
(obdobně jako v období kolem vstupu ČR do EU)4. Podobně nejednoznačný z hlediska 
působení na ceny nemovitostí v následujících letech je i dopad zvyšování regulovaných 
nájmů. 

Vlivem deregulace zřejmě bude tržní nájemné v celé ČR postupně mírně klesat s tím, že ve 
velkých městech jako je Praha a Brno, kde nyní existují velké rozdíly mezi tržním 
a regulovaným nájemným, by pokles mohl být výraznější. Dosavadní informace naznačují, že 
regulované nájemné ve většině velkých měst od začátku roku 2007 stoupne (o zvýšení 
regulovaného nájemného už rozhodly např. městské části Ústí nad Labem, Hradce Králové, 
Brna, Prostějova, Kroměříže a dále v Praze 2 a Praze 4), v některých městech se však bude 
o nájemném jednat až v průběhu roku 2007. Podle realitních makléřů je zřejmé, že se nájemné 
bude zvedat hlavně ve městech nad 30 tis. obyvatel, menších obcí se deregulace 
pravděpodobně nedotkne5. Podstatně pragmatičtěji přistupují ke zvýšením nájmů soukromí 

                                                           
4  Ministr financí Miroslav Kalousek doporučí vládě, aby nižší DPH určená pro tzv. sociální bydlení platila pro 

byty do 120 m a rodinné domy do 350 metrů čtverečních s odůvodněním, že tato varianta je dostatečně  
velkorysá pro sociální politiku vlády, zahrnuje jasně měřitelná kritéria v metrech čtverečních podlahové 
plochy a je obdobná jako v některých dalších zemích. Podle odhadu odborníků by se takto navržená kritéria 
týkala asi 97% všech nově stavěných bytů. 

5   Platnost zákona, podle kterého se může upravovat regulované nájemné každým rokem o určitou částku, končí 
v roce 2010. Pro oznámení změny nájemného nájemníkům je podle zákona o jednostranném zvyšování 
nájemného stanovena tříměsíční lhůta. Při stanovení konkrétní  částky nájmu vychází  MMR  z průměrné 
ceny bytů  vždy k 1.7. každého roku.  
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majitelé bytů, kteří prakticky všichni zdražili již od ledna o maximálně možnou povolenou 
hranici (jedná se cca o 380 000 bytů).  

Realitní odborníci očekávají v roce 2007 a zřejmě i v následujících letech rychlejší průměrný 
roční růst cen stavebních pozemků zejména v Praze, Středočeském kraji a Jihomoravském 
kraji ve výši okolo 14 %. Důvodem je pokračující vysoká poptávka po stavebních pozemcích 
nejen pro účely výstavby rezidenčních nemovitostí, ale i jako výnosné investice. V průběhu 
roku 2007 se předpokládá zahájení aktivity nemovitostních fondů, které umožní drobným 
investorům dlouhodobě investovat (např. Reico – nová investiční společnost ČS zaměřená na 
reality – odhaduje, že by první rok mohla při spodní hranici investování ve výši 5 000 Kč 
získat kolem 3 mld. Kč) s výnosem obdobným jako ve vyspělých západoevropských zemích, 
tj. mezi 4 – 5 %.  
 
Pražský kancelářský trh si zachová dosavadní trend růstu a bude i nadále dodávat okolo 
160 až 200 tis. m2 ročně nových kancelářských ploch. Míry návratnosti budou pravděpodobně 
dále mírně klesat, a přibližovat se tak průměru běžnému v zemích západní Evropy. S ohledem 
na status tranzitní země, který si ČR získala, a díky velké poptávce na trhu se v segmentu 
průmyslových nemovitostí očekává další mírný nárůst.  
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Příloha 8 –  ČR a rozpočet EU 
 
Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v roce 2006  
 
Tabulka 1: Přehled finančních toků mezi Českou republikou a Evropskou unií 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč
Předvstupní pomoc 156,9 4 877,9 67,9 2 004,9 31,1 875,9 255,9 7 758,7 483,0 14 731,2
   PHARE 82,5 2 576,7 58,6 1 725,2 31,1 875,9 172,2 5 177,7 263,6 8 047,8
   ISPA 35,8 1 086,8 35,8 1 086,8 162,0 4 926,7
   SAPARD 38,6 1 214,4 9,3 279,7 47,9 1 494,1 57,4 1 756,7
Zemědělství 90,8 2 813,7 428,5 12 739,3 498,2 14 105,0 1 017,5 29 658,0 1 099,8 32 630,6
   tržní opatření 4,7 147,3 70,1 2 070,7 64,4 1 824,5 139,3 4 042,5 299,2 8 932,9
   přímé platby 0,0 0,0 212,4 6 329,5 255,3 7 239,2 467,8 13 568,6 420,0 12 356,3
   rozvoj venkova 86,0 2 666,4 146,0 4 339,2 178,5 5 041,3 410,5 12 046,9 380,6 11 341,4
Strukturální operace 193,4 6 082,9 211,9 6 261,0 503,8 14 216,8 909,2 26 560,7 1 072,4 32 016,2
   strukturální fondy 161,6 5 118,5 137,6 4 072,4 244,7 6 884,5 544,0 16 075,5 857,3 25 682,0
   Fond soudržnosti 31,8 964,3 74,3 2 188,6 259,1 7 332,3 365,2 10 485,2 215,1 6 334,2
Vnitřní politiky 12,2 387,4 29,8 884,2 9,3 260,6 51,3 1 532,1 277,7 8 309,8
   přechodná opatření 10,9 320,1 3,5 100,3 14,5 420,4 27,9 840,1
   vnitřní politiky - komunitární programy 12,2 387,4 18,9 564,0 5,8 160,3 36,9 1 111,7 249,9 7 469,7
Kompenzace 331,3 10 466,5 291,8 8 667,7 185,1 5 226,0 808,1 24 360,1 834,1 25 401,5
Celkové příjmy z rozpočtu EU 784,6 24 628,4 1 029,9 30 557,0 1 227,6 34 684,3 3 042,1 89 869,7 3 767,0 113 089,3
Finanční nástroj EEA
Bilaterální pomoc Norska
Celkové příjmy 784,6 24 628,4 1 029,9 30 557,0 1 227,6 34 684,3 3 042,1 89 869,7

   tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 61,2 1 910,1 146,9 4 373,7 149,7 4 233,1 357,7 10 516,9 310,3 9 577,9
   zdroj DPH 80,5 2 548,8 151,0 4 507,8 172,8 4 896,8 404,3 11 953,4 346,8 10 704,4
   zdroj HNP 374,7 11 865,3 651,5 19 463,4 669,2 18 958,4 1 695,3 50 287,0 1 964,3 60 640,7
   kompenzace Velké Británii 51,8 1 639,0 79,0 2 359,0 81,5 2 314,2 212,3 6 312,2 266,9 8 237,4
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 568,1 17 963,2 1 028,3 30 703,9 1 073,3 30 402,4 2 669,7 79 069,5 2 888,4 89 160,5
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 216,5 6 665,2 1,6 -146,9 154,3 4 281,8 372,4 10 800,1 878,6 23 928,8

platby Evropské investiční bance 27,7 879,8 27,7 823,3 27,8 794,3 83,2 2 497,3
   podíl na základním kapitálu 7,9 249,4 7,9 233,4 7,9 225,2 23,6 708,0
   podíl na rezervách 19,9 630,3 19,9 589,9 19,9 569,1 59,6 1 789,3
platba Evropské centrální bance 5,7 184,9 5,7 184,9
   podíl na základním kapitálu 5,7 184,9 5,7 184,9
Výzkumný fond pro uhlí a ocel 6,0 173,7 6,0 173,7
Celkové odvody vůči institucím EU 601,6 19 027,9 1 056,0 31 527,2 1 107,0 31 370,4 2 764,6 81 925,5

Čistá pozice vůči institucím EU 183,1 5 600,5 -26,1 -970,2 120,6 3 313,8 277,5 7 944,1
Pramen:  MF, propočet ČNB

2004 2005 2006
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost předpoklad MF ČR

2004 - 20062004 - 2006

 
 

V tabulce 1 jsou uvedeny finanční toky1 mezi rozpočtem Evropské unie a Českou republikou 
podle údajů v platební bilanci v letech 2004 až 2006. Toky jsou sestaveny na základě 
transakcí na účtech hlavních subjektů – účty Evropských společenství u ČNB, účty Národního 
fondu MF a účet Ministerstva zemědělství. Předpoklad Ministerstva financí ČR2 pro zkrácené 
programové období 2004 – 2006 je odvozen ze závěrů kodaňského summitu a je uveden jako 
orientační rámec pro celé období. Údaje za rok 2006 v položce Vnitřní politiky budou 
zpřesněny na základě přímého šetření u tří největších agentur pro příjem prostředků na 
komunitární programy EU. Komentář v následující části se týká finančních toků 
realizovaných v roce 2006.  
 
 
                                                           
 
1    Finanční toky uvedené jako skutečnost:  

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

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

2   Finanční toky uvedené jako předpoklad MF ČR: Hodnoty v tabulce jsou součtem předpokladů v jednotlivých 
letech. Údaje v EUR vychází ze závěrů kodaňského summitu. 
• Předpoklad příjmů je přepočten do Kč průměrnými ročními kurzy. 
• Předpoklad pro odvody je přepočten kurzy stanovenými pro vlastní zdroje v jednotlivých letech. 
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1.  Příjmy z EU 
 
Programy předvstupní pomoci jsou postupně ukončovány a nahrazovány standardním 
čerpáním z evropských fondů. Na program PHARE, jehož čerpání pokračuje i po vstupu do 
EU, bylo přijato do konce roku 2006 celkem 1 290,6 mil. Kč. V průběhu roku 2006 došlo 
k zaúčtování nevyužitých finančních prostředků, v celkové výši 414,7 mil. Kč, z ukončených 
programů PHARE zpět do rozpočtu Komise. Čisté příjmy určené na program PHARE dosáhly 
v roce 2006 celkové výše 875,9 mil. Kč. 
 
Z kapitoly Zemědělství obdržela Česká republika v roce 2006 dotace ve výši 14,1 mld. Kč. 
V rámci programu Společné organizace trhu bylo přijato 1,8 mld. Kč. Převody pro přímé 
platby činily 7,2 mld. Kč. Na program Horizontální plán rozvoje venkova byly v roce 2006 
přijaty platby ve výši 5 mld. Kč. Dotační prostředky na zemědělskou politiku jsou v daném 
roce příjmem speciálního účtu Ministerstva zemědělství, jehož zůstatek činil ke konci září 
14,3 mld. Kč. Na příjmovém účtu MZe jsou také zahrnuty vybrané pokuty vyměřené 
Evropskou komisí a zaplacené českými zemědělci za překročení mléčných kvót na výrobu 
mléka ve výši 145 mil. Kč. O tuto částku bude Česká republika nárokovat v příštím období 
méně prostředků na přímé platby zemědělcům.  
 
Tabulka 2: Příjem prostředků z EU na strukturální operace a čerpání ekonomickými 
subjekty v České republice 

 příjem čerpání  příjem čerpání  příjem čerpání  příjem čerpání
strukturální fondy 5 118,5 141,7 4 072,4 1 287,6 6 884,5 9 289,7 16 075,5 10 719,1
Fond soudržnosti 2 051,2 290,8 2 188,6 2 832,5 7 332,3 6 951,3 11 572,0 10 074,6
Strukturální operace celkem 7 169,7 432,5 7 016,4 6 261,0 4 120,1 8 630,7 14 216,8 16 241,0 6 369,5 27 647,5 20 793,6
Pramen:  MF, propočet ČNB

mil. Kč  

2004 - 20062004 stav účtu k 
31.12.2004

2005 stav účtu k 
31.12.2005

2006 stav účtu k 
31.12.2006

 
 
V tabulce 2 jsou uvedeny příjmy finančních prostředků na strukturální politiku EU 
v jednotlivých letech a postupné čerpání ekonomickými subjekty v ČR podle kreditních 
transakcí na hlavním účtu NF a debetních operacích na účtech jednotlivých platebních 
jednotek. Nevyčerpané prostředky představují zůstatky na dvou hlavních účtech Národního 
fondu k poslednímu dni sledovaného období. Z kapitoly Strukturálních operací získala 
Česká republika v roce 2006 celkem 14,2 mld. Kč, z toho platby ze strukturálních fondů ve 
výši 6,9 mld. Kč a platby na projekty z Fondu soudržnosti ve výši 7,3 mld. Kč. Čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů konečnými příjemci se postupně zvyšuje. 
V roce 2006 bylo vyčerpáno celkem 16,2 mld. Kč a zvýšil se i podíl prostředků vyplacených 
na operační programy. Zůstatky na hlavních účtech Národního fondu pro strukturální operace 
činily ke konci roku 2006 v korunovém vyjádření cca 6,4 mld. Kč. 
 
Na Vnitřní politiky (tabulka 1) byly přijaty prostředky v celkové výši 260,6 mil. Kč. V říjnu 
2006 byl uskutečněn převod finančních prostředků z rozpočtu EU na projekty v rámci 
přechodných opatření ve výši 100,3 mil. Kč. 
 
V rámci Kompenzací pro nezhoršení čisté pozice po vstupu do Evropské unie získala Česká 
republika v roce 2006 celkem 5,2 mld. Kč. Kompenzace jsou přímým zdrojem státního 
rozpočtu a nejsou vázány na realizaci konkrétních projektů. 
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2.  Odvody do EU 
 
Odvody vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách 
v měsíčních splátkách a jejich celková výše ke konci roku 2006 dosáhla 30,4 mld. Kč. 
V lednu 2006 byl uhrazen první příspěvek České republiky do Výzkumného fondu pro uhlí 
a ocel ve výši 173,7 mil. Kč. V září 2006 byla uhrazena třetí splátka základního kapitálu 
a rezerv Evropské investiční bance v celkové výši 794,3 mil. Kč. 
 

3.  Shrnutí 
 
Realizovaná čistá pozice3 České republiky vůči institucím Evropské unie byla ke konci 
roku 2006 aktivní ve výši 3,3 mld. Kč. V platební bilanci České republiky se tato suma 
projevila na běžném účtu pasivem v položce běžných převodů ve výši -7,8 mld. Kč 
a aktivním saldem převodů na kapitálovém účtu platební bilance v celkové výši 11,9 mld. Kč. 
Splátka základního kapitálu a rezerv v Evropské investiční bance je zachycena na finančním 
účtu platební bilance na straně aktiv ve výši 794,3 mil. Kč. Výsledná čistá pozice České 
republiky vůči institucím Evropské unie v programovém období 2004 – 2006 byla mírně 
aktivní ve výši 7,9 mld. Kč a Česká republika byla čistým příjemcem finančních 
prostředků z rozpočtu EU.  

                                                           
3   Čistá pozice je rozdíl mezi celkovými příjmy z rozpočtu Evropské unie a odvody do rozpočtu Evropské unie. 



 1

Příloha 9 – Výhled nefinančních korporací a firem na nejbližší období 
 
Výhled na 1. čtvrtletí tohoto roku vyznívá podle většiny podnikových manažerů oslovených 
ČNB i nadále převážně optimisticky: 94 % manažerů ve zpracovatelském průmyslu a 95 % 
manažerů ve stavebnictví očekává v prvních měsících letošního roku – pokud jde o celkové 
hodnocení ekonomických vyhlídek – udržení, případně zlepšení dosavadních pozitivních 
trendů. Pouze 6 % manažerů ze zpracovatelského průmyslu a 5 % manažerů stavebních firem 
předpokládá, že všeobecná situace na trhu a celkové podnikatelské klima bude horší než 
v předchozím období. 
 
Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní situace – dosáhl pro 
1.Q 2007 ve zpracovatelském průmyslu hodnoty 102 body, což je o 1 bod více než před 
rokem, ve stavebnictví pak hodnoty 125 bodů, tj. o 36 bodů více v porovnání se stejným 
obdobím loňského roku. Z názorů podnikových manažerů reflektovaných ve vývoji indexu 
lze proto usuzovat, že ekonomika jako celek by měla pokračovat po vzestupné trajektorii 
s udržitelným růstovým potenciálem. 
 
Převládající optimismus podnikových manažerů se opírá zejména o příznivý vývoj zakázek. 
Ve zpracovatelském průmyslu byl podle posledních údajů z konce loňského října úhrnný 
objem zásoby práce, tj. smluvně potvrzených zakázek, o 41,4 % vyšší než před rokem, objem 
nových zakázek vzrostl meziročně o 55,0 %. Celkový stav i objem nových zakázek 
v podnicích zpracovatelského průmyslu – respondentech ČNB – dosáhl  zatím historicky 
nejvyšší úrovně. Ve stavebnictví se přibližně rok a půl trvající pokles zásoby práce postupně 
zastavuje a v loňském říjnu zůstal objem smluvně potvrzených zakázek jen těsně pod úrovní 
stejného měsíce předchozího roku. Zakázky na bytovou výstavbu se meziročně zvedly o více 
než 50 %. 
 
Ve zpracovatelském průmyslu vykazují ve výhledu na 1.Q dílčí konjunkturní indexy 
tržeb, finanční situace a dodávek pro tuzemský trh a zejména pro vývoz vesměs hodnoty, 
které se pohybují v pásmu pozitivních očekávání. Tak například 84 % respondentů počítá 
v porovnání s předchozím čtvrtletím s vyšší nebo stávající úrovní vývozu,  86 % respondentů 
očekává udržení, případně růst tuzemských dodávek, 82 % respondentů předpokládá stejné či 
vyšší tržby, 97 % respondentů pokládá finanční situaci svých firem za relativně dobrou 
a stabilní, případně očekává v krátkodobém horizontu její zlepšení. Na úseku zaměstnanosti 
hodlá v příštích třech měsících 81 % manažerů zachovat nebo zvýšit počet pracovníků, 
zatímco s poklesem zaměstnanosti počítá 19 % manažerů. 
 
Ve stavebnictví počítá ve výhledu na 1.Q většina respondentů (68 %) s udržením nebo 
zvýšením stávající produkce. Finanční situace by se měla zlepšit anebo zůstat bez 
výraznějších změn u 92 % respondentů. Pokud jde o zaměstnanost, u 60 % respondentů by se 
její úroveň měla zachovat a u 14 % respondentů zvýšit. Nižší zaměstnanost předpokládá 26 % 
respondentů. 
 
Ceny průmyslových výrobců by podle názoru 86 % manažerů zpracovatelských firem měly 
v 1.Q zůstat relativně stabilní, a to na úrovni 4.Q 2006. S vyššími cenami počítá 12 % 
manažerů, naproti tomu s poklesem cen 2 % manažerů. Dílčí konjunkturní index cen dosáhl 
pro 1.Q 2007 hodnoty 110 bodů, což je o 8 bodů více než ve 4.Q 2006 a o 6 bodů více než 
před rokem. Z toho lze usuzovat, že celková dynamika cen průmyslových výrobců by se měla 
mírně zvýšit, a to jak meziročně, tak ve srovnání s předchozím čtvrtletím.  
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Ve stavebnictví předpokládá v 1.Q stabilní hladinu cen stavebních prací 72 % manažerů (ve 
4.Q 2006 55 % manažerů). Růst cen očekává 27 % manažerů (ve 4.Q 2006 41 % manažerů), 
s jejich poklesem počítá 1 % manažerů, zatímco v předchozím čtvrtletí to byly 4 % manažerů. 
Dílčí konjunkturní index cen má pro 1.Q hodnotu 126 bodů, tj. o 11 bodů méně než ve 
4.Q 2006 a o 5 bodů méně než před rokem. Dynamika cen stavebních prací by proto měla 
meziročně i proti předchozímu čtvrtletí zpomalit. 
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Příloha 10 – Srovnání chování rozšířeného a původního modelu QPM 
 

Pro lepší ilustraci vlastností nové verze modelu byla zreplikována prognóza z 10. SZ 2006 
s použitím rozšířené verze QPM (tzv. „nultá verze prognózy“). Jejím srovnáním s oficiálně 
publikovanou říjnovou prognózou na původní verzi QPM jsou demonstrovány rozdíly 
vyplývající z použití takto upraveného modelu. 

Současně s přechodem na model rozšířený o reálné mzdy však byly provedeny další 
modelové změny. První změnou je přechod na prognózu dovozních cen energií pomocí cen 
ropy Brent, která nahradila ceny benzínů ARA. Druhou je úprava velikosti prémie pro sazby 
na nově poskytnuté klientské úvěry. Poslední změnou je upuštění od omezování průsaku 
nadměrných pohybů regulovaných cen a cen PH do inflačních očekávání. Všechny tyto obě 
dílčí modelové změny mají sice jistý dodatečný vliv na vyznění prognózy, nicméně 
zkonstruovaná „nultá verze“ i přesto dobře ilustruje dopad implementace rozšířeného modelu.    

Počáteční podmínky 
Reálné měnové podmínky ve 3.Q 2006 jsou u rozšířené verze modelu hodnoceny podobně 
jako v původní verzi, tedy jako zhruba neutrální (Graf 1). Toto nastavení je výsledkem 
působení neutrálního až mírně uvolněného nastavení úrokové složky a neutrálního až mírně 
přísného nastavení kurzové složky. Ve srovnání s původní verzí je drobný rozdíl v intenzitě 
uvolnění úrokové složky měnových podmínek, pramenící ze změny definice inflačních 
očekávaní. V původním modelu více vzadhledící inflační očekávání částečně zastupovala 
větší perzistenci cen pramenící z pozorované rigidity nominálních mezd. V rozšířené verzi 
modelu je tato strnulost mezd modelována přímo, proto může být podíl vpředhledící složky 
v inflačních očekáváních zvýšen.  

V rozšířeném modelu ovlivňuje historický vývoj reálných měnových podmínek odhad mezery 
výstupu, což je v aktuální verzi jenom část reálných mezních nákladů. Mezeru reálných 
mezních nákladů na úrovni +0,2 p.b pro 3.Q 2006 hodnotíme jako mírně proinflační. Ve 
srovnání s původní verzí modelu, kdy byly reálné mezní náklady aproximovány pouze 
mezerou výstupu, jsou inflační tlaky z reálné ekonomiky na historii nižší (Graf 4). To lépe 
odpovídá našemu vnímání intenzity dosavadních inflačních tlaků, než tomu bylo u původní 
verze. Druhá část reálných mezních nákladů, reálné mzdy, doplňuje vysvětlení pozorované 
absence rostoucí inflace při vysokém růstu HDP.  

Graf 1: Reálné měnové podmínky – mezera Graf 2: Reálné mezní náklady a jejich 
struktura  
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Mezera výstupu v rozšířené verzi modelu dosahuje ve 3.Q kladných hodnot. Reflektuje tak 
rychlý ekonomický růst koncem minulého a začátkem letošního roku v důsledku uvolněného 
působení reálných měnových podmínek.  

Reálné mzdy, tvořící druhou část reálných mezních nákladů, působí ve 3.Q 2006 naopak 
protiinflačně. Mezera v reálných mezních nákladech je tedy záporná. Zápornou mezeru 
pozorujeme i při mírně se zrychlujícím růstu nominálních mezd. V kombinaci s inflací 
a růstem HDP zůstává reálná mzda pod svou rovnovážnou úrovní a pro výrobce růst mezd 
nepředstavuje tlaky na zvyšování cen z titulu nákladů na výrobní faktor práce.   

Prognóza  
Vyznění celkové prognózy v rozšířeném modelu se oproti prognóze s původní verzí QPM  
zásadně nemění. Drobné odchylky v trajektoriích jednotlivých endogenních veličin (Tabulka) 
jsou, vzhledem ke stejným exogenním předpokladům obou prognóz, dány rozdílností 
mechanizmů v modelových aparátech.  

Prognóza celkové inflace téměř kopíruje prognózu na původní verzi modelu (Graf 3). Reálné 
mezní náklady působí na zvyšování inflace, stejně jako mezera výstupu v původní verzi, a to 
zhruba v podobném rozsahu. V obou variantách k vyšší inflaci přispívají postupně rostoucí 
inflační očekávání. Mírně vyšší inflace u nové verze modelu je výsledkem stejnosměrného 
působení více faktorů. K těm spojeným s rozšířením modelu můžeme počítat změnu v popisu 
chování inflačních očekávání (bližší horizont u vpředhledícího členu, nahrazení meziroční  
inflace mezičtvrtletní). Inflační očekávání nyní více reflektují aktuální vývoj a nadále jsou 
očišťovány o dopady daňových změn. V období akcelerující inflace reagují tedy inflační 
očekávání rychleji. K dalším faktorům patří mírně vyšší inflace dovozních cen energií z titulu 
přechodu na ropu Brent a upuštění od omezování průsaku nadměrných pohybů regulovaných 
cen a cen PH do inflačních očekávání. 

 

Graf 3: Inflace (mzr. v %) Graf 4: Reálné mezní náklady a mezera 
výstupu   
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Graf 5: 3M PRIBOR Graf 6: Reálné mezní náklady 
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Prognóza reálných mezních nákladů, vyjadřujících souhrnné inflační tlaky z reálné 
ekonomiky, je součtem průběhů obou jejich složek, které působí protisměrně (Graf 6). Mezera 
výstupu, která oproti původní verzi modelu teď reprezentuje jen část inflačních tlaků z reálné 
ekonomiky, působí výrazně proinflačně (viz Počáteční podmínky). V obou variantách jsou 
hlavními determinanty prognózovaného vývoje postupně se uvolňující reálné měnové 
podmínky a kladný fiskální impulz v roce 2007. Přetrvávající slabá zahraniční poptávka pak 
působí ve směru pozvolného uzavírání kladné výstupové mezery.  

Proinflační dopad mezery výstupu tlumí v rozšířené verzi záporná mezera v reálných mzdách. 
Reálná mzda i přes růst nominálních mezd zůstává po celé období pod svou rovnovážnou 
úrovní. Tento vývoj reálných mezd působí na krátkém konci méně protiinflačně, v delším 
období se pak navrací reálné mzdy výrazněji pod rovnovážnou trajektorii, což ovlivňuje 
i průběh celkových reálných mezních nákladů.  

Mírně vyšší prognóze inflace v rozšířené verzi odpovídá i poněkud rychlejší růst sazeb, než 
byl v původní verzi (Graf 5). Při mírně vyšší trajektorii nominálních sazeb je nominální kurz 
méně depreciovaný, když v první polovině prognostického horizontu zachovává téměř 
stabilitu a v roce 2008 začíná apreciovat (Graf 7). 

 
Graf 7: Měnový kurz CZK/EUR 
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Příloha 11 – Inflační očekávání domácností v České republice  

Pro centrální banku operující v režimu inflačního cílování je důležité, aby inflační očekávání 
ekonomických agentů byla v dlouhém horizontu ukotvená na nízkých úrovních, nejlépe pak 
na inflačním cíli, a v krátkém horizontu blízko její prognózy. Stabilizační funkce očekávání je 
zakotvena i v predikčním aparátu ČNB. Z rozdílu mezi očekáváním a cílem centrální banky 
lze odvodit kredibilitu inflačního cíle. ČNB zjišťuje očekávání ve třech segmentech: mezi 
domácnostmi, podniky a analytiky finančních trhů.  

Inflační očekávání domácností jsou zjišťována na čtvrtletní bázi. 600 náhodně vybraných 
domácností je dotazováno ohledně jejich očekávání meziročního růstu spotřebitelských cen 
v horizontu jednoho a tří let. Respondenti nejdříve poskytnou kvalitativní odpověď týkající se 
budoucího období (růst/pokles/stagnace cen), poté jsou požádáni o číselnou konkretizaci. 
Zároveň jsou respondenti kvalitativně dotázáni na pociťovaný pohyb cen za posledních 12 
měsíců. Podobný postup používá i Sveriges Riksbank. Metoda dotazu na konkrétní hodnotu 
inflace („prices in the shops“) za posledních 12 měsíců a příštích 12 měsíců je používána 
Bank of England. 

Vývoj inflačních očekávání domácností v České republice uvádí Graf 1. Z grafu je patrné, že 
se v posledním období pohybují nad hodnotou inflačního cíle a jsou dosti volatilní. Kolísavost 
očekávání domácností1 může být například znakem nadměrné reakce na poslední zprávy 
ohledně životních nákladů.  

Graf 1: Očekávání meziroční inflace domácnostmi 

0

2

4

6

8

10

6/99 6/00 6/01 6/02 6/03 6/04 6/05 6/06

Výhled na 12 měsíců Výhled na 36 měsíců

přestala se sdělovat 
poslední hodnota inflace

ošetření extrémů 

změna agentury 
provádějící šetření

 

Vedle možnosti dotazovat se na konkrétní hodnotu očekávané inflace existuje i možnost žádat 
respondenty pouze o kvalitativní porovnání minulé a očekávané budoucí inflace. Kvalitativní 
srovnání je prováděno v šetření pro Evropskou komisi v rámci European Commission 
Business and Consumer Survey. Jeho výsledek je uveden v Grafu 2. Šetření je v České 
republice prováděno měsíčně. Respondenti jsou dotázáni na jejich hodnocení vývoje 
spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a na očekávání ohledně vývoje spotřebitelských 
cen v budoucích 12 měsících. Odpovědi mohou spadat do šesti kategorií uvedených 
v Tabulce 1.2  

                                                           
1    Při výpočtu průměrné hodnoty je odstraněno 10 % extrémních odpovědí. 
2  Stejné otázky jsou pokládány čtvrtletně v rámci statistického šetření Test tržní situace obyvatelstva, které 

probíhá zároveň se zjišťováním inflačních očekávání v ČR. Šetření pro ČNB i Evropskou komisi provádí 
stejná společnost. 
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Tabulka 1: Kategorie odpovědí při šetření inflačních očekávání domácností pro 
Evropskou komisi 

ceny v minulých 12 měsících byly ceny v příštích 12 měsících

PP mnohem vyšší prudce se zvýší

P poměrně o dost vyšší porostou stejně jako dosud

0 o trochu vyšší porostou méně než dosud

M přibližně stejné zůstanou zhruba stejné

MM nižší sníží se

N nevím nevím  

Index inflačních očekávání spotřebitelů je pak zkonstruován jako bilance odpovědí, kde PP, P, 
M a MM jsou procentní podíly na celku jednotlivých typů odpovědí:   

B = (PP + ½P) − (½M + MM)  

U hodnocení minulé inflace se jedná o rozdíl váženého podílu respondentů, kteří pociťují, že 
ceny rostly více než „trochu“, a těch, kteří si myslí, že ceny nerostly. U očekávání budoucí 
inflace se pak jedná o rozdíl váženého podílu respondentů, kteří očekávají, že inflace 
v příštích dvanácti měsících bude alespoň taková jako za posledních dvanáct měsíců, a těch, 
co očekávají, že bude nulová nebo záporná. Saldo se může teoreticky pohybovat v intervalu 
<-100, 100>. Z vývoje bilance výhledu a z porovnání s hodnocením pociťované inflace se dá 
usuzovat, jestli roste počet lidí, kteří očekávají růst inflace. Ačkoliv tento ukazatel 
neposkytuje konkrétní hodnotu očekávané inflace, jeho výhodou je právě zmíněná možnost 
srovnání očekávání s hodnocením minulého vývoje. 

Graf 2: Vývoj inflačních očekávání domácností podle Evropské komise 
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Na Grafu 2 lze pozorovat, že pociťovaná minulá inflace měřená indexem Evropské komise od 
roku 1998 klesala. Od roku 2002 podle tohoto ukazatele čeští spotřebitelé míní, že ceny spíše 
nerostou. Bilance odpovědí ohledně budoucího vývoje inflace je od poloviny roku 2004 na 
relativně nízkých hodnotách, což naznačuje, že počet respondentů, kteří očekávají, že budoucí 
růst cen bude rychlejší než minulý, nepřevyšuje výrazně počet těch, kteří očekávají, že ceny 
neporostou. Od poloviny roku 2005 je i v takto definovaných inflačních očekáváních patrný 
mírný trendový růst. 
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Příloha 12 – Alternativní projekce novým strukturálním modelem (G3) 
 
Text představuje projekci vytvořenou prostřednictvím nového strukturálního modelu (G3). 
Cílem přílohy je představit uživatelům prognózy analytický potenciál nového modelu pro 
hodnocení fáze hospodářského cyklu a pro jeho prognózu. Projekce má dále ověřit projekční 
schopnosti modelu v reálném cvičení a pomoci v budoucnu přizpůsobit predikční procesy 
novému projekčnímu nástroji. Vzhledem ke komplexnosti modelu a omezeným zkušenostem 
s jeho provozem může v budoucnu dojít k jeho změnám s případnými implikacemi pro další 
projekce. Prezentovaný scénář by tak měl být vnímán spíše informativně bez výrazného vlivu 
na měnověpolitické doporučení. 
 
Nový model G3 je narozdíl od stávajícího QPM modelem strukturálním tj. odvozeným 
striktně z mikroekonomických základů. Model je postaven na konzistentních behaviorálních 
předpokladech o vývoji tokových a stavových makroekonomických veličin a obsahuje 
konzistentní národní účty. Rovnovážný růst reálných veličin je určen „technologickými 
trendy“, které jsou na historii identifikovány z pozorovaných dat a následně konzistentně 
extrapolovány do budoucna. Model tak nepracuje pouze s mezerami („gapy“) reálných 
veličin, ale přímo s jejich úrovněmi. Pro determinaci změn inflace v jednotlivých sektorech1 
jsou rozhodující sektorové mezní náklady, které nahrazují mezeru výstupu používanou ve 
standardním QPM, resp. konzistentnějším způsobem rozpracovávají koncept mezery reálných 
mezních nákladů zavedený v rozšířeném modelu QPM.  
 
Konzistentní struktura základních národních účtů spolu s dalšími behaviorálními předpoklady 
v modelu umožňuje použít širší okruh pozorovaných veličin pro zjišťování pozice 
v hospodářském cyklu. Kromě toho nabízí projekci národních účtů, která je vnitřně 
koherentní s projekcí dalších makroekonomických veličin. Navíc nový model oproti 
stávajícímu QPM umožňuje analyzovat fiskální aspekty jako jsou změny daní a vládních 
výdajů. Základní popis modelu lze najít v Beneš, Hlédik, Kumhof a Vávra (2005)2. 
 

Vyznění projekce 
 
Předpoklady 
Projekce novým strukturálním modelem je založena na obdobných předpokladech o vývoji 
zahraničních veličin z CF jako základní scénář prognózy. Z tohoto pohledu je projekce 
srovnatelná se základním scénářem. 
 
Počáteční pozice 
Pro vyznění projekce je stejně jako ve stávajícím přístupu klíčové hodnocení počátečního 
stavu ekonomiky a výchozí nastavení trendů resp. produktivit. Počáteční podmínky lze 
charakterizovat prostřednictvím mezery reálných mezních nákladů v jednotlivých sektorech. 
Protože reálné mezní náklady určují vývoj inflace, jsou jejich počáteční podmínky 
identifikovány na základě jejich historicky pozorovaných složek (mzdy, dovozní ceny, atd.). 

                                                           
1   Strukturální model obsahuje celkem pět sektorů. První, základní sektor využívá výrobní faktory práce 

a kapitál a produkuje statky pro mezispotřebu. Zbývající vyrábí finální statky určené pro spotřebu 
domácností, investice, vládní spotřebu a vývoz.  

2   Beneš, M., Hlédik, T., Kumhof, M. a Vávra, D.: An Economy in Transition and DSGE: What the Czech 
National Bank’s New Projection Model Needs, CNB Working Paper No. 12, 2005. Oproti této verzi však 
v průběhu vývoje modelu došlo ke změnám modelu. Technické detaily jsou k dispozici na adrese 
michal.andrle@cnb.cz.  
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Podobně je tomu i v případě odhadu tempa růstu produktivit v jednotlivých sektorech, který 
využívá kombinace pozorovaného vývoje reálných veličin a inflace. Technologické 
rovnovážné trendy pak určují rovnovážný růst reálných veličin na prognóze při předpokladu 
zachování konstantního podílu nominálních složek absorpce na HDP. 
 
S využitím analytického potenciálu nového strukturálního modelu hodnotíme i nadále 
aktuální fázi hospodářského cyklu jako vzestupnou. Reálná spotřeba domácností, hrubá 
tvorba kapitálu a reálné vývozy rostly relativně rychlými tempy při stabilní nebo pouze mírně 
rostoucí inflaci. Postupně však docházelo k mírnému zpomalování reálného růstu, které 
odráželo pokles tempa růstu produktivit v jednotlivých sektorech k dlouhodobým 
rovnovážným úrovním. Vývoj produktivit ve výrobních sektorech pak byl v souladu se 
snižováním agregátního tempa růstu reálného produktu. Růst produktivity mírně zpomaloval 
zejména v exportním sektoru, kde v minulém roce postupně klesal převis tempa růstu 
produktivity nad agregátní úrovní.  
 
Graf: Implikované agregátní tempo růstu, 
(mzr. v %) 
 

Graf: Převis růstu produktivity 
v exportním sektoru nad agregátním 
tempem, (mzr. v %) 
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Pro vyznění projekce celkové inflace je klíčový vývoj reálných mezních nákladů v sektoru 
spotřebních statků. Inflace cen spotřebních statků je přitom použita jako aproximace čisté 
inflace. Pozorovaná čistá inflace byla v meziročním vyjádření od poloviny roku 2005 mírně 
rostoucí. Výjimkou je pouze poslední čtvrtletí loňského roku, kdy čistá inflace výrazně klesla 
zejména z důvodu snížení inflace cen potravin. 
  
Graf: Čistá inflace, (mzr. v %) 
 

Graf: Mezera reálných mezních nákladů, 
spotřební statky (%) 
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S vývojem čisté inflace během posledních dvou let je konzistentní záporná mezera reálných 
mezních nákladů implikující v průměru protiinflační působení na ceny spotřebních statků. 
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Negativní mezera pozorovaná v posledních letech se však postupně snižovala, což vedlo 
ke snížení intenzity protiinflačních tlaků a čistá inflace postupně rostla. I přes pokračující růst 
reálných nákladů je však jejich působení koncem minulého roku hodnoceno jako pouze mírně 
proinflační.  
 
Odhad mezery reálných mezních nákladů v sektoru spotřebních statků sice reflektuje 
pozorovanou čistou inflaci, musí však být konzistentní také s vývojem v ostatních sektorech, 
především v sektoru statků pro mezispotřebu. Pozorovaný růst reálných mezních nákladů 
v sektoru spotřebních statků proto odpovídá zrychlení tempa růstu nominálních mezd od roku 
2005, které zvyšuje inflaci cen statků pro mezispotřebu. Naopak ceny dovozů jako druhá 
složka reálných mezních nákladů spotřebních statků působí i nadále neutrálně především 
z důvodu zhodnocení nominálního kurzu. 
  
Graf: Růst nominálních mezd, (mzr. v %) 
 

Graf: Mezera reálné mzdy, odchylka od 
mezní míry substituce (v %) 

1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06
5

6

7

8

9

1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06
-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

 
Meziroční růst nominálních mezd v roce 2006 postupně zrychloval až na úroveň kolem sedmi 
procent. Toto tempo je mírně nad rovnovážným růstem, při kterém růst reálných mezd 
odpovídá růstu produktivity. I přes pozorovaný růst nominálních mezd zůstávají mzdy 
v reálném vyjádření přibližně na své rovnovážné úrovni, jak je patrné z jejich mezery, 
a nevznikají tlaky na jejich další růst. 
 
Projekce 
Projekce vychází z odhadu počátečních podmínek spolu s nastavením trendů produktivit 
a předpokládá postupný návrat inflace do středu inflačního cíle. Za nárůstem inflace bude stát 
další zvýšení reálných mezních nákladů zejména z titulu růstu reálných mezd. Mírně vyšší 
růst nominálních mezd koncem loňského roku spolu s prognózovaným poklesem tempa růstu 
produktivit v jednotlivých sektorech na jejich dlouhodobé úrovně povede k relativnímu růstu 
nákladů práce. Opačným směrem tj. protiinflačně naopak působí scénářovaný vývoj 
v zahraničí. Stabilní míra zahraniční inflace spolu se zhodnocováním nominálního kurzu 
budou přes dovozní ceny částečně kompenzovat proinflační tlaky z domácí ekonomiky 
a brzdit tak nárůst inflace. Protiinflačně bude působit i pozvolné zpomalení reálné 
ekonomické aktivity, když tempo růstu vývozů mírně zpomalí a růst spotřeby domácností 
bude stagnovat. S projekcí  je pak konzistentní nejprve stabilita a poté postupný růst 
úrokových sazeb.     
 
V uvedené projekci nejsou prozatím zohledněny efekty cenových (de-)regulací a změny 
nepřímých daní. Důvodem prezentace projekce bez těchto administrativních vlivů je 
rozhodnutí usilovat v dalším průběhu letošního roku o jejich konzistentnější zapracování do 
modelu. Nalézt nejvhodnější způsob jejich zohlednění v modelu není zcela triviální, neboť 
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tyto představují ad hoc prvek – model mj. neobsahuje „sektor“ regulovaných statků. Vybrané 
administrativní vlivy se obvykle projeví jako příjem určitého sektoru ekonomiky a výdaj 
jiného, což je ideální stav zachycení ve strukturálním modelu. Absence administrativních 
vlivů samozřejmě snižuje srovnatelnost zde prezentované projekce s lednovou prognózou. 
 
Spotřeba domácností bude v nejbližších čtvrtletích mírně meziročně zrychlovat díky 
pozitivnímu vývoji na trhu práce v podobě rostoucí zaměstnanosti a nominálních mezd. 
Pozitivní stimuly zvyšující nominální disponibilní důchod však postupně s růstem inflace 
a pomalejším růstem nominálních mezd vyprchají a reálná spotřeba se vrátí ke svému 
rovnovážnému tempu růstu kolem 4 %.     
 
Dynamika tvorby hrubého kapitálu se v horizontu projekce sice mírně sníží, ale i přesto 
zůstane na relativně vysokých hodnotách. Zpomalení růstu reálné hrubé tvorby kapitálu 
(HTK) reflektuje především snižování zahraniční poptávky, a tím i pokles tempa růstu 
domácích vývozů. Naopak pokračující příliv přímých zahraničních investic spolu 
s předpokladem růstu produktivit v jednotlivých sektorech udrží tempa HTK blízko 
současným hodnotám. 
 
Graf: Soukromá spotřeba, (mzr. v %) Graf: Hrubá tvorba kapitálu (mzr. v %) 
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Předpoklad o vývoji vládního sektoru byl v horizontu projekce učiněn na základě krátkodobé 
projekce týmu NTF. V období pozdějším pak chování modelu určuje jednoduché testované 
fiskální pravidlo, svazující vývoj nominálních výdajů vlády mj. např. vůči nominální 
soukromé spotřebě, resp. HDP. 
 
Exportní výkonnost ekonomiky je určena zahraniční poptávkou, spolu s reálným vývozním 
kurzem. Díky nominální apreciaci a předpokladu o postupném poklesu zahraniční poptávky 
se tempo růstu objemu vývozů snižuje. V důsledku vysoké dovozní náročnosti vývozu 
dochází se snížením růstu vývozů rovněž ke snížení tlaku na dovoz. Nicméně díky udržení 
růstu soukromé spotřeby a investic není pokles tempa růstu dovozů tak výrazný jako 
v případě vývozů.  
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Graf: Vývoz zboží a služeb, (mzr. v %) Graf: Dovoz zboží a služeb (mzr. v %) 
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Protože dovozní ceny reagují na vývoj měnového kurzu a zahraničních cen rychleji než ceny 
vývozní, může vývoj obchodní bilance v běžných cenách jít opačným směrem než vývoj 
obchodní bilance ve stálých cenách. Je to však vývoj obchodní bilance v běžných cenách, 
který je relevantní pro determinaci vývoje běžného účtu a kumulaci čistých zahraničních 
aktiv. Ty následně ovlivňují rizikovou prémii země.  
 
Na celém horizontu projekce dochází ke zhodnocování nominálního kurzu koruny vůči euru, 
které vyplývá ze specifikace rovnovážného růstu reálných a nominálních veličin v domácí 
a zahraniční ekonomice. Projekce kurzu je však ovlivněna nejenom bohatší strukturou 
rovnovážných veličin než je tomu v modelu QPM, ale i rozdílnou specifikací rovnice UIP. 
V modelu G3 kurzová očekávání jsou plně vpřed hledící (bez vzad hledící složky). 
 
Graf: Nominální kurz, (v CZK/EUR) 
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Projektovaný vývoj inflace je dán vývojem reálných mezních nákladů ve spotřebitelském 
sektoru. Náklady producentů spotřebitelských statků jsou ovlivněny jak cenou dováženého 
zboží, tak cenami statků mezispostřeby, jež odráží cenu kapitálu a především mzdové 
náklady. Vzhledem ke zhodnocení domácí měny je tlak na růst dovozní komponenty nákladů 
umírněný, výraznější je tak zpočátku vliv cen mezispotřeby. To souvisí s cyklickou pozicí 
ekonomiky, jež je stále relativně pozitivní vůči dlouhodobě rovnovážným hodnotám. 
Poptávka drží nominální mzdy na relativně vysoké úrovni a tyto jsou velmi rychle promítnuty 
do cen mezispotřeby a následně se zpožděním do cen spotřebních statků. Producentské reálné 
mzdy (deflované cenou produkce) spolu se spotřebitelskými čistými mzdami (deflováno 
spotřebními cenami)  jsou stabilní a v čase mírně klesají. Spotřebitelské mzdy ovšem klesají 
pomaleji než producentské, s implikacemi pro vývoj soukromé spotřeby domácností. 
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Graf: Inflace CPI, (mzr. v %) Graf: Nominální mzdy, (mzr. v %) 
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S projekcí je konzistentní nejprve stabilita a poté postupný nárůst úrokových sazeb. Tento 
nárůst úrokových sazeb je konzistentní s dosažením inflačního cíle na úrovni 3 %.  
 

Graf: 3M PRIBOR, (% p.a.) 
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