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

Exog. velič . - eurozóna, 1R Euribor
Fiskální impuls
Počáteční podmínky
Inflace
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Po posouzení výsledků modelových simulací zachycených v GRIPu lze hodnotit bilanci 
rizik makroekonomické prognózy z 1. SZ 2007 jako mírně proinflační. Tímto směrem 
bilanci vychyluje především vývoj nominálního kurzu koruny spolu se souhrnným 
vlivem nových dat o vývoji ekonomické aktivity, inflace a sazeb v eurozóně. Naproti 
tomu nová data o vývoji lednové inflace měřená pro účely simulace v GRIPu na 
původním váhovém schématu působí pouze nepatrně protiinflačně. 
 
Nad rámec provedených simulací v GRIPu na bázi simulace podle starého spotřebního 
koše lze identifikovat další rizika lednové prognózy jdoucí protiinflačním směrem 
a týkající se vývoje indexu spotřebitelských cen. Údaje o lednové inflaci na spotřebním 
koši zavedeném od ledna 2007 (tj. oficiálně platném) znamenají vyšší odchylku od 
prognózy proti simulaci provedené v GRIPu (o cca 0,2 p.b.). V rámci změny spotřebního 
koše dochází rovněž k přehodnocení výhledu vývoje regulovaných cen a dopadů změn 
daní, přičemž v souhrnu je tato odchylka od lednové prognózy nepatrně protiinflační. 
Dlouhodobá tržní očekávání vývoje kurzu jdou směrem k opětovnému posílení.  
V souhrnu jsou tedy celková rizika lednové prognózy jen nepatrně proinflační. 
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Nová předpověď z únorového Consensus 
Forecasts (CF02) a aktualizovaná tržní data naznačují, že výhled vývoje dolarových cen ropy 
Brent a cen benzínů na burzách ARA leží v nejbližším čtvrtletí cca 12 % pod scénářem 
prognózy. V delším období se pak tento rozdíl snižuje na  7 – 8 %. Naproti tomu odchylka 
předpovědi kurzu USD/EUR v nejbližším čtvrtletí vlivem silnějšího dolaru činí cca 2 %, pro 
delší období se proti předpokladům lednové prognózy takřka neliší. Tomu odpovídá poloha 
příslušného bodu v GRIPu v levém dolním kvadrantu, avšak velmi blízko průsečíku os. 
 
V rámci ukazatelů zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 
1R Euribor“) zaznamenáváme podle CF02 zvýšení výhledu vývoje zahraniční ekonomické 
aktivity měřené efektivním růstem HDP v eurozóně o cca 0,2 p.b. v letech 2007 a 2008 oproti 
původním předpokladům. Vývoj efektivní inflace v eurozóně byl v závěru roku 2006 pod 
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referenčním scénářem, rovněž se snižuje předpověď růstu cen pro první čtvrtletí 2007 a tím 
i očekávaná budoucí trajektorie inflace. Výhled sazeb Euribor je sice téměř horizontální, ale 
proti základnímu scénáři prognózy o cca 0,3 p.b. vyšší. Příslušný bod v GRIPu tak znamená 
riziko vyšších domácích úrokových sazeb při nepatrně vyšší inflaci. 
 
Očekávání vývoje fiskální politiky se oproti aktuální prognóze nemění. Bod „Fiskální impulz“ 
v GRIPu se proto nachází v průsečíku os. Odhad fiskálního deficitu činí v letech 2006 – 2008  
3,5 % HDP, 4,0 % HDP a 3,9 % HDP. Fiskální impulz charakterizuje působení fiskální 
politiky v letech 2006 až 2008 jako mírně expanzivní, když dopad do dynamiky HDP  
se z hodnoty +0,3 p.b. v roce 2006 zvyšuje na +0,7 p.b. v roce 2007 a poté v roce 2008 klesá 
na +0,2 p.b.   
 
Nově zveřejněné informace o vývoji ekonomické aktivity za čtvrté čtvrtletí jsou v souladu  
s předpoklady lednové prognózy (růst HDP o 5,7 % mzr.), která předpokládá mírné snížení 
mezikvartální dynamiky sezonně očištěného HDP. Stejně tak se v souladu s prognózou  
vyvíjejí indikátory objemu mezd a platů. Z tohoto důvodu se příslušný bod v simulaci GRIPu 
(„Počáteční podmínky“) nachází v průsečíku os. Z hlediska jednotlivých komponent růstu 
HDP podporuje předpoklad o mírném zrychlení růstu spotřeby domácností rychlejší růst tržeb 
v maloobchodě. Ukazatele investiční poptávky rovněž potvrzují předpoklad o mírném 
zrychlení růstu investic ve 4.Q 2006. Naproti tomu údaje o vývoji zahraničního obchodu 
signalizují riziko hlubšího záporného salda čistého vývozu, především z důvodu vyššího 
objemu dovozu. 
 
Vývoj celkové meziroční inflace za leden 2007 (1,3 % mzr.) měřený indexem 
spotřebitelských cen na novém spotřebním koši byl pod stávající prognózou tvořenou ještě na 
základě původního složení spotřebního koše (1,6 % mzr.). Hlavní odchylka ve vývoji inflace 
jde na vrub vývoje korigované inflace, naopak rychleji rostly ceny potravin. Část odchylky 
daná nižším růstem regulovaných cen (cca 0,1 p.b. celkové inflace) bude vykompenzována 
v nejbližších měsících (postupný náběh regulovaného nájemného). Provedený alternativní 
propočet na původním spotřebním koši ukazuje, že v lednu byla odchylka skutečné celkové 
inflace počítané na starém koši od lednové prognózy velmi malá (0,1 p.b.), i když i zde 
nastaly výše popsané odchylky ve struktuře cenového pohybu od prognózy (tj. nižší 
korigovaná inflace, vyšší ceny potravin). Zavedení nového spotřebního koše modifikuje 
představu o vývoji regulovaných cen a dopadů daňových změn u cen cigaret, souhrnný dopad 
těchto změn do celkové inflace je nepatrně záporný. Rovněž existují rizika, že nové váhové 
schéma indexu spotřebitelských cen může přes vyšší váhu pomaleji rostoucích položek (resp. 
přes nižší váhu rychleji rostoucích položek) znamenat v souhrnu mírně nižší celkovou inflaci. 
Lednová data, resp. jejich srovnání podle starého a nového koše však tento efekt potvrzují 
pouze u regulovaných cen. Vývoj jednotlivých faktorů inflace od zpracování lednové situační 
zprávy nenaznačuje výrazná rizika stávající prognózy s výjimkou aktuálně slabšího měnového 
kurzu. 
 
Vzhledem k tomu, že pro jednotlivé subindexy spotřebitelských cen používaných pro účely 
prognostického aparátu ČNB v době zpracování této SZ dosud nejsou k dispozici přepočítací 
můstky umožňující zkonstruovat příslušné basické indexy, je simulace GRIP zpracována ještě 
na původním váhovém schématu. Z tohoto důvodu leží tento bod v levém dolním kvadrantu 
velmi blízko průsečíku os, neboť data na starém koši neimplikují změny administrativních 
dopadů a lednová odchylka prognózy je z tohoto pohledu velmi malá. Lze však předpokládat, 
že GRIP pracující s novým spotřebitelským košem by identifikoval výraznější protiinflační 
riziko. 
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Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru za 1.Q 2007 slabší než prognóza, 
tuzemské úrokové sazby vykazují velmi mírné odchylky převážně směrem nahoru od 
prognózy. Celkově příslušný bod v GRIPu (bod „Domácí nominální měnové podmínky“) 
implikuje riziko vyšších nominálních úrokových sazeb a inflace. Aktuální hodnota kurzu, 
která je poněkud slabší oproti dosavadnímu průmětu za 1.Q 2007, ještě mírně zvýrazňuje 
vyznění tohoto rizika. Dlouhodobá tržní očekávání vývoje kurzu však jdou nadále směrem  
k posílení, což je naopak možno považovat za protiinflační riziko. 
 
 

2  Prognózy ostatních institucí 
 
V únoru 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 16.2.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, uzávěrka 12.2.). 
Při srovnání prognóz HDP, mezd a úrokových sazeb vycházíme také z Eastern Europe 
Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 15.1.). Všechny níže uvedené ekonomické úvahy jsou 
vybrány z dotazníkových odpovědí. 
 
Analytici ve svých aktuálních predikcích předpokládají ve srovnání se základním scénářem 
prognózy ČNB z 1. SZ nižší úrokové sazby, přesto však nadále prognózují pomalejší růst 
HDP, silnější kurz a nižší očekávanou inflaci. 

HDP 
Analytici ponechali prognózu růstu HDP pro letošní i příští rok téměř beze změny. 
Předpokládají, že růst se oproti roku 2006 zpomalí díky nižšímu příspěvku čistého vývozu. 
Hlavním tahounem růstu by měla být spotřeba domácností (vliv vyšších reálných mezd, 
poklesu nezaměstnanosti a vyšších sociálních dávek). Nejistota panuje ohledně příspěvku 
uvolněné fiskální politiky do celkového růstu HDP. 

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

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 11/06 4.6 4.8
 12/06 4.7
 1/07 4.6 4.9 4.8 4.6 4.6
 2/07 4.7 4.6

Datum vzniku 
prognózy ČNB

5.3

 
 

Mzdy 
Analytici očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy stejný růst mezd 
v podnikatelské sféře pro letošní rok, v příštím roce předpokládají nižší růst. Mzdový nárůst 
podle nich zaostává za růstem produktivity, proto se v ekonomice nevytvářejí výraznější 
mzdové inflační tlaky.  
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: mzdy (mzr. v %) 

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 11/06 6.4
 12/06
 1/07 6.3 6.4 6.6 6.1 6.3
 2/07 6.3 6.1

6.3

Datum vzniku 
prognózy ČNB

 
 
Měnový kurz 
V ročním horizontu se nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR. Analytici v rámci 
šetření IOFT (převážně domácí) očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy 
apreciovanější kurz o cca 3,1 %, zahraniční analytici v rámci šetření FECF o cca 1,2 %. 
Rizikem ve směru silnější koruny může být pokračující zájem o aktiva rozvíjejících se trhů  
a příliv peněz z EU fondů. Naopak rizikem ve směru slabší koruny by mohlo být posílení 
dolaru a neexistence vlády se silným mandátem k provádění reforem.  

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 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
 2/07 28.0 27.0 27.6

ČNB
aktuální čtvrtletíDatum vzniku 

prognózy

 
 

Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů v ročním horizontu se dále mírně snížila. 
Analytici předpokládají, že inflační tlaky se posunou směrem k nižším úrovním především 
zásluhou očekávaného silnějšího kurzu koruny a nižších cen ropy. Nicméně  
v následujících měsících by se inflace měla zvyšovat, a to vlivem administrativních úprav, 
zdražení potravin a částečně i vlivem změny struktury růstu HDP ve prospěch vyšší spotřeby 
domácností.  

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: inflace (mzr. v %) 
horizont 3R

IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti
 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
 2/07 3.0 2.6

ČNB

3.4

horizont 1R

4.1
4.0

Datum odečtu 
prognózy

3.3  
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Úrokové sazby 
Žádný analytik nepředpokládá změnu základních sazeb na únorovém zasedání BR ČNB, 
odhady dalšího růstu sazeb se posunuly na konec 3.Q 2007. Odhady úrovně repo sazby 
v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 3,00 – 3,25 %. Hlavními důvody očekávaného 
zpřísnění měnové politiky budou poptávkové inflační tlaky a pokračující zvyšování 
úrokových sazeb v eurozóně. Rizikem působícím oběma směry (směrem k vyšším i nižším 
sazbám) zůstává tempo posilování koruny, nově je zmíněn rovněž vývoj cen potravin. 

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

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 11/06 3.1 3.2 3.4
 12/06 3.1 3.4
 1/07 3.2 (1Q08) 3.0 3.2 3.4 3.3
 2/07 3.1 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 21. 2. 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 pod trajektorií sazeb konzistentní 
se základním scénářem lednové prognózy. Analytici v rámci průzkumu IOFT také očekávají, 
že ČNB bude zvyšovat své základní sazby pomalejším tempem. 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
 

           meziročně v %
predikce 1. SZ skutečnost

Vývoz zboží  prosinec 2006  . 12.5
Dovoz zboží  prosinec 2006  . 11.7

Obchodní bilance (mld. Kč)  prosinec 2006 -2.5 -3.2
Obchodní bilance (mld. Kč)  IV/06 8.0 7.5
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  prosinec 2006 . -16.3
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  IV/06 -47.5 -53.6
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  prosinec 2006 . 16.5
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  IV/06 . 64.3

Index spotřebitelských cen  leden 2007 1.6 1.3

Ceny průmyslových výrobců  leden 2007 2.6(Q) 2.8
Ceny zemědělských výrobců  leden 2007  8.1 (Q) 11.8
Vývozní ceny  prosinec 2006  0.3 (Q) 0.8
Dovozní ceny  prosinec 2006  -1.8 (Q) -2.0

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)  leden 2007 . 8.5
z toho: míra nezaměstnosti - dosažitelní uchazeči  leden 2007 . 7.9
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %)  IV/06 7.0 6.5
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  IV/06 1.0 1.2

Průměrná nominální mzda v průmyslu  prosinec 2006 . 5.0
Průměrná nominální mzda v průmyslu  IV/06 . 6.1
Evidenční počet zaměstnanců v průmyslu  prosinec 2006 . 0.3
Evidenční počet zaměstnanců v průmyslu  IV/06 . 0.2
NJMN v průmyslu  prosinec 2006 . 0.4
NJMN v průmyslu  IV/06 . -2.7
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  prosinec 2006 . 12.4
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  IV/06 . 8.8
Evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví  prosinec 2006 . -0.2
Evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví  IV/06 . -0.5
NJMN ve stavebnictví  prosinec 2006 . -1.0
NJMN ve stavebnictví  IV/06 . -0.6

Peněžní zásoba (M2)  prosinec 2006  9.2 (Q) 9.9

Stavební výroba  prosinec 2006  . 15.4
Stavební výroba  IV/06 . 9.5
Index průmyslové produkce  prosinec 2006  . 3.0
Index průmyslové produkce  IV/06 . 7.8

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu  prosinec 2006  . 4.4
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu  IV/06  . 6.5

Tržby ve službách  IV/06  . 6.1
*) Podle staré metodiky
**) Podle nové metodiky
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období



 7

II. INFLAČNÍ PROGNÓZA Z 1. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
V lednu 2007 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2007 a 2008. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo, resp. bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky1. V lednu 2007 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 1,3 %, což bylo o 0,3 p.b. méně, než očekávala 
prognóza  z 1. SZ. 
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Výchozími předpoklady pro formulování lednové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí  
 

- výchozí mezera RMC pro 4. čtvrtletí 2006 v rozsahu cca 0,2 p.b., při mezeře výstupu 
0,6 p.b. a mezeře reálných mezd ve výši -0,3 p.b.; 

- velmi mírně přísná úroková složka RMCI ve 4. čtvrtletí 2006 ve výši 0,1 p.b.; 
- zhruba neutrální kurzová složka RMCI ve 4. čtvrtletí 2006; 
- nominální měnový kurz ve výši 27,50 Kč/EUR v 1.Q 2007; 
- deficit soustavy veřejných rozpočtů ve výši 3,5 % HDP (ESA95) v roce 2006, v letech 

2007 a 2008 ve výši 4,0 a 3,9 % HDP; tomu odpovídá fiskální impulz ve výši  
+0,3 p.b. v roce 2006, +0,7 p.b. v roce 2007 a +0,2 p.b. v roce 2008. 

 
Vnější prostředí  
 

- prognóza vychází z prosincového Consensus Forecasts (CF12) a souvisejících tržních 
výhledů; 

- růst efektivního ukazatele spotřebitelských cen eurozóny ve výši 1,8 % za rok 2006 
a jeho zrychlení v roce 2007 na 2,1 % zejména kvůli podstatnému 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 %; u efektivního ukazatele cen výrobců eurozóny referenční scénář lednové 
prognózy předpokládá zpomalení růstu z  5,2 % v roce 2006 na 2,3 % v letech 2007 
i 2008;  

- růst ekonomik eurozóny v efektivním vyjádření 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 %; 

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky leden až červenec 2008. 
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- 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 vzrostou až na úroveň 680 USD/t v létě 2008;  

- v horizontu jednoho roku by se kurz dolaru měl vrátit zpět k 1,30 USD/EUR, v roce 
2008 je pak očekávána zhruba stabilita kurzu USD/EUR, trajektorie implikovaných 
jednoletých sazeb EURIBOR se na celém horizontu prognózy pohybuje mírně nad 
3,8 %. 

 
Počínaje lednovou prognózou je jádrový predikční model ČNB rozšířen o vliv reálných 
mzdových nákladů na inflaci. 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 s novými daty s revizí údajů o HDP však došlo k snížení odhadu aktuálního 
tempa růstu potenciálního produktu na úroveň mírně nad 5 % a 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 (mezera výstupu) a ze mzdových nákladů (mezera reálných mezd). Jestliže 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 
a zakomponováním tlaků plynoucích z reálných mezd v novém modelovém rámci, když 
působení mezd je od druhé poloviny roku 2005 hodnoceno jako protiinflační. Celkový vliv 
reálné ekonomiky je odhadován jako mírně proinflační, přičemž mezera výstupu působí 
proinflačně a mezera reálných mezd mírně protiinflačně. 
 
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, která v závěru roku 2006 a v roce 2007 poroste tempem okolo 4 %. 
V roce 2008 dojde vlivem dalšího snížení růstu zaměstnanosti, zpomalení růstu reálných 
mezd, odeznění efektu sociálních transferů a přísného působení úrokové složky měnových 
podmínek ke zpomalení dynamiky reálných spotřebitelských výdajů pod 4 %. Významným 
zdrojem ekonomického růstu bude růst hrubé tvorby fixního kapitálu, podporovaný 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. 
Významnou roli bude mít i trendový růst exportní výkonnosti spojený s přílivem PZI 
a souvisejícími změnami na nabídkové straně ekonomiky. Relativně robustní růst domácí 
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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.  
 
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 %. 
 
Na celém prognózovaném období se kurz koruny vůči euru bude pohybovat poblíž hodnot 
z konce minulého a začátku letošního roku, 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. 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. Sekce měnová a statistiky po diskuzi 
vyznění prognózy, jejích rizik a komunikačních aspektů doporučila BR ponechat v lednu 
úrokové sazby na nezměněné úrovni. Bankovní rada na svém zasedání toto doporučení 
vyslyšela, rozhodnutí bankovní rady bylo jednomyslné. Při diskuzi rizik lednové prognózy se 
členové bankovní rady shodli, že existují rizika prognózy oběma směry. Jako obousměrné 
riziko byl vnímán především budoucí vývoj kurzu, rovněž shoda panovala ohledně 
proinflačních rizik plynoucích z robustní konjunktury v okolních zemích a obousměrných 
nejistot ve vývoji fiskální politiky. Proběhla také obecnější diskuze na téma rychlého růstu 
cen aktiv při nízké spotřebitelské inflaci. S ohledem na řadu protichůdně působících rizik se 
bankovní rada shodovala, že panuje vyšší míra nejistoty ohledně budoucích úrokových sazeb 
konzistentních s plněním inflačního cíle. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 

1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
V současné době máme k dispozici kompletní údaje o vývoji inflace CPI a PPI za rok 2006, 
u některých zemí jsou k dispozici i první celoroční odhady HDP. Důležité informace, které 
ovlivnily novou předpověď Consensus Forecasts (CF02), však přišly zejména z Německa. 
Meziroční inflace se zde v lednu zvýšila z listopadových 1,4 % pouze na 1,6 % a Spolkový 
statistický úřad odhaduje, že okamžitý dopad zvýšení sazby DPH z 16 na 19 % se na tomto 
výsledku podílel pouhými 0,2 p.b.2 To vedlo v CF02 k přehodnocení odhadu průměrné 
celoroční inflace v Německu v roce 2007 z 2,2 na 1,9 %. Je zřejmé, že analytici očekávají 
ještě opožděné promítání vyšší daně v průběhu roku a celkový dopad do průměrné inflace se 
tak zatím odhaduje na 0,4 p.b.  
 
Naopak růst německého HDP ve 4. čtvrtletí 2006 byl výjimečně vysoký a spolu s příznivými 
výsledky průzkumů tak zvýšil optimismus analytiků ohledně budoucího vývoje (zvýšení 
předpovědi pro rok 2007 z 1,5 na 1,7 %3). 
 
Efektivní růst HDP v eurozóně byl (dle prvních odhadů) ve druhém pololetí 2006 o více než 
0,2 p.b. vyšší, než uvažoval referenční scénář 1. SZ (RS01), a také předpověď pro letošní  
i příští rok je nyní vyšší o téměř 0,2 p.b.   
 
Inflace CPI v efektivním vyjádření skončila v prosinci 2006 jen mírně pod RS01, ale výrazně 
se snižuje předpověď růstu cen zejména v 1. čtvrtletí 2007 a tím i celá očekávaná budoucí 
trajektorie. Naopak vývoj cen výrobců je dle nové předpovědi prakticky shodný s RS01 po 
celý rok 2007 a až v roce 2008 je nižší o 0,3 p.b. 
 
(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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2   Přitom teoretický dopad zvýšení DPH o 3 p.b. (týká se 53 % spotřebitelského koše) měl činit až 1,4 p.b. 
3   Podle Bloombergu byl v listopadu odhad německého HDP na rok 2007 ve výši 1,8 %. 
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Odchylka nejnovější předpovědi vývoje kurzu USD/EUR od RS01 není příliš významná. Jen 
v 1. čtvrtletí 2007 byla vlivem aktuálně silnějšího dolaru předpověď snížena o cca 2 %, po 
zbývající období je nyní prakticky konstantní, mírně nad hodnotu 1,31 USD/EUR. 
 
Výhled jednoleté sazby Euribor na základě tržních očekávání k 12. únoru (den šetření CF) 
zůstává prakticky horizontální, ale oproti RS01 je již výše o 0,3 p.b., a zohledňuje tak 
současná očekávání ohledně budoucího zvyšování měnověpolitické sazby ECB. 
 
Dolů se naopak oproti RS01 posunuly výhledy cen ropy Brent a benzínu. Díky nižším 
spotovým cenám činí rozdíl u ropy v prvním čtvrtletí téměř 12 % a postupně klesá k 7 %, 
trajektorie cen benzínu je v průměru níže o cca 8 %. V korunovém vyjádření je záporná 
odchylka nové předpovědi ceny ropy Brent od RS01 prakticky konstantní ve výši 8 %. 
 
1.2  Eurozóna a Německo 
V eurozóně došlo ve 4. čtvrtletí k urychlení meziročního hospodářského růstu na 3,3 %4. Za 
rok 2006 vzrostla ekonomika eurozóny o 2,7 % (nejvyšší růst za posledních pět let). 
Hospodářské oživení eurozóny se projevuje v pokračujícím poklesu nezaměstnanosti (na 
7,5 %5 v prosinci). Meziroční pokles nezaměstnanosti činil 0,9 p.b. a týkal se prakticky všech 
zemí. Urychlení hospodářského růstu eurozóny není doprovázeno zhoršováním vnější 
rovnováhy. Mírné meziroční zhoršení běžného účtu platební bilance za rok 2006 o 0,1 % 
HDP na -0,2 % HDP (na 16,2 mld. euro) je způsobeno zhoršením obchodní bilance. 
Kumulovaná obchodní bilance za rok 2006 vykázala meziroční zhoršení o téměř 24 mld. euro, 
ale jen vlivem zhoršení bilance s energiemi. Inflace se podle předběžného odhadu Eurostatu 
již třetí měsíc udržovala na hodnotě 1,9 % (leden 2007), tj. na úrovni inflačního cíle ECB. 
Komentáře z posledního MP jednání ECB (zdůrazňování vysokého růstu mezd, rychlého 
hospodářského růstu a růstu peněžní zásoby) jsou trhy vyhodnocovány jako potvrzení 
očekávaného zvýšení sazeb v březnu o 0,25 p.b. 
 
Podle předběžných odhadů statistického úřadu dosáhl hospodářský růst v Německu v roce 
2006 nejvyšší hodnoty za posledních šest let (2,7 %). Ve 4. čtvrtletí 2006 činil meziroční růst 
HDP dokonce 3,5 %. Růst je tažen zejména soukromou spotřebou a investicemi. Příznivý 
hospodářský vývoj Německa dokumentuje snížení počtu nezaměstnaných na 7,9 %. Přes 
negativní vliv růstu cen energií mírně vzrostl v roce 2006 přebytek obchodní bilance  
na 162 mld. euro. Inflace se po odeznění vlivu růstu cen energetických surovin snížila 
z hodnot kolem 2 % k relativně nízkým hodnotám (leden 1,6 %6). Lednové zvýšení DPH  
o 3 p.b. vývoj inflace prozatím ovlivnilo jen minimálně. 
 
1.3  Spojené státy 
Podle předběžných odhadů se růst americké ekonomiky v roce 2006 oproti roku 2005 
významněji nezměnil. Zpomalení hospodářského růstu patrné ve třetím čtvrtletí 2006 se ve 
čtvrtém čtvrtletí podle předběžných odhadů nepotvrdilo. Naopak došlo k poměrně výraznému 
urychlení růstu na 3,5 % (přepočteno na roční hodnoty) z 2,0 % dosažených v předcházejícím 
čtvrtletí. Hospodářský růst za rok 2006 je odhadován na 3,4 %, což by dokonce naznačovalo 
velmi mírné urychlení růstu oproti roku 2005. Růst ve 4. čtvrtletí byl tažen tradičně vysokou 
soukromou spotřebou (4,4 %) a poměrně překvapivě i čistými exporty (vývozy +10 % 

                                                 
4   Mezikvartálně 0,9 %, z toho  anualizovaně 3,6 %. 
5 V textu použity z důvodu zajištění porovnatelnosti nezaměstnanosti za země EU místo národních údajů  

přepočtené hodnoty Eurostatu.  
6   Harmonizovaný index CPI byl v lednu 1,8 %, zatímco v září 2006 to bylo jen 1 %. 
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a dovozy -3,2 %). Přetrvávající relativně silný hospodářský růst se odráží i ve velmi nízké 
míře nezaměstnanosti (leden 4,6 %). Vnější nerovnováha se však v roce 2006 dále mírně 
prohloubila, deficit obchodní bilance vzrostl o téměř 50 mld. USD a dosáhl rekordních 
763 mld. USD, tj. 5,8 % HDP. V prosinci 2006 došlo ke zvýšení inflace na 2,5 % 
z listopadových 2,0 %. Komentáře z posledního zasedání FEDu týkající se měnové politiky 
vyhodnotily finanční trhy tak, že pravděpodobnost poklesu sazeb v letošním roce mírně 
vzrostla. 
 
1.4  Středoevropské ekonomiky 
Kromě Maďarska, řešícího značné problémy s vnější i vnitřní rovnováhou ekonomiky, byl 
hospodářský růst v obou zbývajících sledovaných středoevropských zemích vysoký. 
Slovensko se dokonce zařadilo mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa (2006 růst HDP 
o 8,2 %, 4. čtvrtletí 2006 o 9,5 %, tj. historicky nejvyšší hospodářský růst), v Polsku byl 
hospodářský růst obdobný jako v ČR (v roce 2006 předběžně 5,8 %). Díky vysokému 
hospodářskému růstu dochází k výraznému snižování míry nezaměstnanosti, ovšem z hodnot, 
které jsou mezi zeměmi EU nejvyšší (Slovensko pokles o 3,5 p.b. na 12,0 %, Polsko pokles 
o 3,1 p.b. na 12,8 %). Obě země těží z přesunu výrob ze západní Evropy, které jim umožňují 
rychlý růst domácí spotřeby a investic bez významnějších rizik spojených s přehřátím 
ekonomik. Díky souběhu vysoké domácí poptávky a vysokých cen energií na světových trzích 
nedocházelo zatím (na rozdíl od ČR) ke zlepšování obchodní bilance (Slovensko meziroční 
zhoršení o cca 16 mld. SKK na 92,1 mld. SKK). Inflační tlaky jsou zmírňovány apreciací 
národních měn, která snižuje inflaci v případě Polska na jednu z nejnižších úrovní v rámci EU 
(1,7 %). V případě velmi rychle rostoucího Slovenska došlo ke snížení inflace na 3 %, což je 
však v rámci EU relativně vysoká úroveň. Řešení vnější a fiskální nerovnováhy vede k tomu, 
že Maďarsko se nachází v jiné fázi hospodářského cyklu než ostatní sledované ekonomiky. 
Hospodářský růst je na „rozvíjející“ se ekonomiku relativně nízký a navíc zpomaluje (růst 
HDP činil za rok 2006 3,9 % a ve 4. čtvrtletí již jen 3,2 %). Mírně roste nezaměstnanost 
(prosinec 2006 meziročně o 0,3 p.b. na 7,7 %) a výrazně se zvyšuje inflace (leden 2007 7,8 %, 
jádrová 5,6 %). Naopak postupně se zmírňuje vnější (deficit obchodní bilance meziročně 
poklesl o 0,77 mld. euro na 2,1 mld. euro) i fiskální nerovnováha.  
 
Efektivní CPI  a HDP pro sledované středoevropské ekonomiky (vč. předpovědi CF) 
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1.5  Efektivní kurz 
Efektivní kurzy byly ovlivněny zejména nominálním vývojem koruny v lednu a na počátku 
února. Koruna oslabila a vrátila se tak v efektivním vyjádření vůči všem obchodním 
partnerům na úroveň 3. čtvrtletí loňského roku (dosavadní průměr za únor se bere v grafech 
jako skutečnost). Z této úrovně předpokládá CF02 mírné posilování. Předpověď ČNB z 1. SZ 
naopak vychází ze silných hodnot na přelomu roku a očekává oslabení koruny. V delším 
horizontu mezi oběma předpověďmi není zásadní rozdíl. Vzhledem k tomu, že koruna je vůči 
hlavním světovým měnám stabilnější než okolní středoevropské měny, jsou výkyvy vůči 
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agregátu této skupiny zemí výraznější. V současnosti je však výrazné posílení koruny 
z první poloviny minulého roku i zde  již kompletně vymazáno. 
 
Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)
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1.6  Cena ropy 
Cena ropy Brent na světových trzích v průběhu prvních dvou lednových dekád poměrně 
výrazně klesala z hodnot kolem 58 USD/barel na přelomu roku 2006 a 2007 až na cca 
50 USD/barel. Příčinou bylo zejména nezvykle teplé počasí, přetrvávající od listopadu, které 
snižovalo poptávku především po topných olejích. V důsledku nízké poptávky rostly zásoby 
ropy a ropných produktů u hlavních spotřebitelů. Poté se však pokles cen ropy trvající 
přibližně pět měsíců zastavil a cena ropy začala opět růst. Příčinou byl souběh několika 
faktorů, přičemž hlavní roli hrálo zřejmě výrazné ochlazení na severní polokouli, zejména 
v Severní Americe. Dalšími faktory byl růst napětí kolem Iránu, hrozba stávkou na ropných 
polích v Nigerii a snížení produkce ropy ze strany OPEC (cca 1/3 až 40 % světové produkce) 
o 0,5 mil. barelů denně. Cena ropy postupně vzrostla až na téměř 60 USD. V první polovině 
února se relativně stabilizovala a pohybovala se v intervalu 57 – 59 USD/barel.  
 
Ceny benzínu a nafty na burzách ARA kopírovaly vývoj cen ropy Brent. Zaznamenaly tak 
v průběhu ledna výrazný pokles (o více než 11 % oproti prosincovému průměru). V první 
dekádě února však ceny více než polovinu lednového poklesu kompenzovaly a s přispěním 
mírně posilujícího dolaru se v korunovém vyjádření dostaly téměř na prosincovou úroveň.  
 
Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr) 
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1.7  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
Po propadu ve druhé polovině listopadu 2006 kurz USD/EUR ve zbytku minulého roku 
částečně posílil. Od ledna 2007 se obchoduje ve velmi úzkém pásmu těsně pod hodnotou 1,3  
a čeká na nějaký fundamentální stimul ke změně z aktuální stability. Současná data však 
zatím nedávají ani ECB ani Fedu příliš jasný impulz ohledně směru dalšího vývoje jejich 
měnové politiky. Consensus Forecasts upravil svou předpověď pouze v krátkém horizontu, 
kde minule očekával slabší dolar. V ročním až dvouletém horizontu je posun předpovědi 
zanedbatelný. Do středu pozornosti se tak dostává japonský jen, o nějž investoři kvůli 
nízkému výnosu nadále ztrácejí zájem. Ze stejného důvodu používají investoři japonskou 
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měnu jako zdroj financování k nákupu výše úročených měn (carry trades), což dále urychluje 
oslabování jenu. Ten se tak v reálném efektivním vyjádření dostal na nejslabší hodnotu za 
posledních 21 let. Z pohledu americké a evropských ekonomik je tento vývoj částečně 
kompenzován vývojem čínské měny, která v posledních týdnech naopak zrychlila tempo své 
apreciace.  
 
Na trzích dluhopisů začal počátkem prosince výprodej, když v USA v důsledku dobrých 
ekonomických statistik pomalu vyprchala očekávání brzkého snížení sazeb Fedem (analytici 
CF nejčastěji očekávají stabilitu na úrovni 5,25 % až do konce roku 2007). V Evropě se 
rovněž na základě solidního ekonomického růstu očekává ještě další zvýšení sazeb ECB, 
jednak již na příštím zasedání v březnu a dále ještě jedno v průběhu roku. V důsledku toho 
vzrostly výnosy desetiletých bondů v prosinci a lednu o více než 0,4 p.b. jak v USA tak 
v EMU. Teprve počátkem února dlouhodobé sazby v eurozóně mírně korigovaly směrem 
dolů, zřejmě v reakci na mnohem nižší než očekávanou lednovou inflaci v Německu.  
 
Sazby Euribor 3M plynule rostou v souladu se základní sazbou ECB již od ledna 2006 
a aktuálně plně zohledňují očekávané březnové zvýšení základní sazby. Totéž lze říci 
i o mírně volatilnějším vývoji jednoletých sazeb, které se aktuálně pohybují na úrovni 
desetileté sazby, tedy mírně nad 4 %. Výnosová křivka je tak (až na nejkratší splatnosti) 
prakticky plochá, ale nikoliv inverzní, jak tomu bylo v posledním čtvrtletí 2006. 
 
Úrokový diferenciál mezi domácími a eurovými výnosy se u dlouhodobých sazeb (10 let) od 
počátku roku drží na -0,5 p.b., u jednoletých sazeb se po přechodném lednovém snížení 
(v absolutní hodnotě) v první dekádě února opět prohloubil až na -1,4 p.b.  
 
Výhled na základě implikovaných sazeb se u jednoletého Euriboru proti minulému měsíci 
opět posunul podél celého horizontu (ale již jen mírně) vzhůru, v první polovině roku 2007 se 
očekává ještě mírný růst sazeb a pak prakticky stabilita. Výhled implikovaného rozpětí se tak 
podél části křivky posunul ještě více do záporných čísel, ale změna je poměrně malá a nadále 
se předpokládá plynulé zmírňování záporného úrokového diferenciálu (ze současných  
-1,3 p.b. na -0,75 p.b. na konci roku 2008). Oproti RS01 je však rozdíl téměř 0,3 p.b.  
 
Rozdíl korunových a eurových swapových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 1R - EUR 1R
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Očekávání budoucího vývoje fiskální politiky zůstává stejné jako v minulé SZ. V roce 2006 
předpokládáme fiskální deficit ve výši 3,5 % HDP, v roce 2007 ve výši 4,0 % HDP a v roce 
2008 3,9 % HDP. Fiskální saldo upravené o mimořádné jednorázové operace by mělo v roce 
2006 dosáhnout 3,3 % HDP, pro roky 2007 a 2008 zatím neuvažujeme žádné mimořádné 
operace a výše schodku je tedy totožná s neupraveným schodkem, tj. 4,0 % HDP v roce 2007 
a 3,9 % HDP v roce 2008. Ukazatel fiskálního impulzu charakterizuje působení fiskální 
politiky v letech 2006 až 2008 jako mírně expanzivní, když dopad do dynamiky HDP se 
z hodnoty +0,3 p.b. v roce 2006 zvyšuje na +0,7 p.b. v roce 2007 a poté v roce 2008 klesá na 
+0,2 p.b. Ukazatel fiskální pozice vyjádřený meziroční změnou cyklicky očištěného salda 
veřejných rozpočtů signalizuje fiskální uvolnění v letech 2006 a 2007 a v podstatě neutrální 
pozici nebo jen mírné zpřísnění v roce 2008.   
 

2005
2.SZ 12.SZ 1.SZ 2.SZ 12.SZ 1.SZ 2.SZ 12.SZ 1.SZ 2.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% 3,9% 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.  +0,5.p.b.  +0,5 p.b.  -0,2 p.b.  -0,1 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% 3,9% 3,9%
Fiskální pozice (upravený deficit)  +1,2 p.b.  +1,0 p.b  +0,9 p.b  +0,9 p.b.  +0,5 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  -0,3 p.b.  -0,1 p.b.  -0,1 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu  0,0 p.b  +0,3 p.b.  +0,3 p.b.  +0,3 p.b.  +0,6 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  -0,1 p.b.  +0,2 p.b.  +0,2 p.b.
 *) deficit ESA 95 upravený o mimořádné jednorázové operace (Sýrie, Gripeny, garance, ruský dluh, ČKA, nedobytné pohledávky)

20082006 2007

 
 
V únoru 2007 předložilo MF ČR do vlády aktualizovaný Konvergenční program 2006 (KOPR 
2006), jak mu to ukládalo usnesení vlády z listopadu loňského roku. Požadavek na předložení 
aktualizovaného programu vyplývá i z dohody s EU posuzující každoročně programy 
jednotlivých členských zemí. V aktualizovaném KOPR však s výjimkou zvýšení schodku 
veřejných financí na rok 2009 nedošlo k žádným změnám, na závěr byla jen připojena 
samostatná kapitola, obsahující pasáže z lednového Programového prohlášení vlády 
zabývající se fiskální politikou. Schodek vládního sektoru pro rok 2009 byl v nové verzi 
KOPR navýšen ze 3,0 % HDP na 3,2 % HDP, neboť v původní listopadové verzi nebyl 
v souladu s údaji střednědobého rozpočtového výhledu na daný rok. Tím by se plnění 
rozpočtového kritéria oproti původnímu závazku z KOPR 2005 odsunulo o dva roky, až na 
rok 2010. Nestandardní postup při předkládání KOPR i jeho v současnosti předkládanou 
nestandardní podobu vysvětluje MF ČR  složitou politickou situací po volbách v červnu 2006.  
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za první měsíc roku 2007 skončilo přebytkem ve výši 
5,0 mld. Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2007 počítá se schodkem ve výši 91,3 mld. Kč, 
při celkových příjmech SR 949,5 mld. Kč a celkových výdajích 1 040,8 mld. Kč. 
 
Ve srovnání s lednem 2006, kdy bylo dosaženo přebytku 3,4 mld. Kč, je výsledek 
hospodaření SR o 1,6 mld. Kč lepší. Meziroční přírůstek celkových příjmů státního rozpočtu 
v lednu 2007 dosáhl 4,4 %, meziroční přírůstek celkových výdajů 2,5 %. Na příjmové straně 
SR se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšily daňové příjmy včetně přijatého 
pojistného na sociální zabezpečení o 8,3 %. Výrazněji se zvýšilo inkaso nepřímých daní –  
příjem z DPH meziročně vzrostl o 11,3 % a příjem ze spotřebních daní o 6,9 %. Příjem 
z DPFO vzrostl jen o 2,1 % a příjem z DPPO meziročně poklesl o 15,7 %. Z vývoje daňového 
inkasa za jediný měsíc však nelze dělat žádné silné závěry, neboť i poměrně malý výkyv 
v absolutních částkách (v případě DPPO došlo k poklesu přibližně o 150,0 mil. Kč) se při 
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nízkém základu promítne do značné změny tempa. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté 
dotace poklesly meziročně téměř o 27,0 %. Na tomto poklesu má rozhodující podíl nižší 
čerpání prostředků z rezervních fondů a zastavení kompenzačních plateb z rozpočtu EU.  
 
Na výdajové straně SR byl růst většiny výdajových položek poměrně nízký. Výdaje na 
důchody dokonce zaznamenaly výraznější meziroční pokles (ve srovnání s lednem 2006 byly 
nižší téměř o 3,2 mld. Kč, tj. o 12,3 %). Tento vývoj však odráží jen změnu ve způsobu 
financování důchodů v závěru loňského roku, kdy byl přechodný nedostatek prostředků na 
výplatu důchodů financován dodatečným zvýšením schodku SR. V předchozích letech byl 
nedostatek prostředků řešen krátkodobou půjčkou od České pošty, jejíž splátka v lednu 
pravidelně navyšovala tuto výdajovou položku. V lednu 2007 byl realizován jediný výdaj 
většího rozsahu – pravidelná zálohová platba na první čtvrtletí směrovaná do rozpočtů 
územních samosprávných celků ve výši 18,7 mld. Kč. Jednalo se o dotaci určenou pro 
školství, platba v obdobné výši se uskutečnila i v lednu loňského roku.  
 
Vlastní běžné hospodaření SR za leden 2007 upravené o operace ve státních finančních 
aktivech a o čistý vliv převodů do rezervních fondů skončilo přebytkem ve výši 0,7 mld. Kč. 
Ve srovnání s upraveným saldem SR v lednu 2006 je tento výsledek o 2,6 mld. Kč lepší (viz 
tabulka). Tento rozdíl však nevnímáme jako významný. 
 

SR 2007              Skutečnost
zákon  1 / 2006  1 / 2007  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -91,3 3,4 5,0 1,6 96,3
v tom: operace státních aktiv 0,5 0,4 0,1 -0,3 -0,4
           vliv rezervních fondů 0,0 4,9 4,2 -0,7 4,2
           vlastní běžné hospodaření SR -91,8 -1,9 0,7 2,6 92,5
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) leden 2007  . 8.5
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči leden 2007  . 7.9
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) IV/06 7.0 6.5
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) IV/06 1.0 1.2
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev IV/06 1.0 0.7
             ostatní zaměstnaní IV/06 1.1 4.0
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) IV/06 . 6.1
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) prosinec 2006 . 5.0
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) IV/06 . 8.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) prosinec 2006 . 12.4  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
  

V období od 1. SZ byly publikovány předběžné údaje o zaměstnanosti  
a nezaměstnanosti ve 4. čtvrtletí dle VŠPS, o míře registrované nezaměstnanosti MPSV 
v lednu 2007 a o průměrné mzdě v průmyslu a stavebnictví v prosinci ve 4. čtvrtletí 
2006. Zatímco zaměstnanost ve 4. čtvrtletí 2006 podle údajů VŠPS ve srovnání 
s prognózou z 1. SZ rostla jen nepatrně rychleji, nezaměstnanost se snižovala zejména 
vlivem nižšího růstu pracovní síly rychleji, než očekávala prognóza (o 0,5 p.b.). Měsíční 
údaje o vývoji průměrné mzdy v průmyslu a stavebnictví indikují, že lednová prognóza 
růstu průměrné mzdy ve sledovaných organizacích na 4. čtvrtletí 2006 (6,8 %) bude 
naplněna. 
 
Ze sezonně očištěných údajů VŠPS za 4. čtvrtletí 2006 je patrné, že se v souladu s prognózou 
z 1. SZ zvyšuje zaměstnanost. Počet zaměstnaných osob se ve 4. čtvrtletí 2006 meziročně 
zvýšil o 1,2 % (prognóza 1,0 %), což představuje téměř 58 tis. osob. Celková zaměstnanost 
tak dosáhla nejvyšší úrovně od poloviny roku 1998. K absolutnímu růstu počtu zaměstnaných 
osob zhruba stejným dílem přispěli zaměstnanci i podnikatelé. V relativním vyjádření se počet 
zaměstnanců včetně členů produkčních družstev zvýšil o 0,7 % a k jeho růstu stejně jako 
v předchozím období přispěl zejména zpracovatelský průmysl (nárůst o 39 tis. zaměstnanců), 
což úzce souvisí s realizací přímých zahraničních investic a navazujících činností  
a s příznivým vývojem poptávky. Od počátku roku 2006 dochází k meziročnímu poklesu 
počtu zaměstnanců ve stavebnictví, ve 4. čtvrtletí se meziroční pokles zmírnil na 3 %. 
Vzhledem k metodice VŠPS lze však předpokládat, že skutečný počet zaměstnanců ve 
stavebnictví bude vyšší7. Evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví byl ve 4. čtvrtletí 2006 
jen o 0,5 % nižší. Počet zaměstnanců ve službách se snížil jen nepatrně a nejvíce k němu 
přispěla kategorie odvětví vzdělávání8. Meziroční růst počtu zahraničních pracovníků v ČR se 
v průběhu roku 2006 postupně zvolňoval a v posledních měsících se stabilizoval na cca 22 % 
(33 tis. osob). Podíl zahraničních pracovníků na pracovní síle činil ve 4. čtvrtletí 2006 3,6 %9. 

                                                 
7     Zejména při analýze počtu zaměstnanců ve stavebnictví je nutné vzít v úvahu metodiku výběrového šetření, 

které se provádí výhradně v bytech a nikoliv v hromadných ubytovacích zařízeních. Podle dostupných údajů 
MPSV v minulém roce výrazně vzrostl počet cizích státních příslušníků ve stavebnictví, kteří z velké části 
jsou ubytováni mimo byty. 

8    Celková zaměstnanost se meziročně snížila v kategorii vzdělávání o 20,6 tis. osob a to především na úseku 
předškolní výchovy a základního vzdělávání. 

9   Tento podíl není zcela přesný, protože je zkonstruován z rozdílných statistik. Údaje o počtu zahraničních  
pracovníků poskytuje MPSV a pracovní síla je získána z údajů VŠPS ČSÚ. 
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V lednu 2007 byl podíl zahraničních pracovníků pravděpodobně vlivem příznivých 
klimatických podmínek pro stavebnictví mírně vyšší (25,7 %). Míra obecné nezaměstnanosti 
dosáhla 6,5 % (predikce 7,0 %) a pokles počtu nezaměstnaných byl nejvyšší za celé období od 
počátku devadesátých let. Na chybě v predikci míry obecné nezaměstnanosti se podílel 
souběh dílčích odchylek predikce od skutečnosti v počtu zaměstnaných (0,2 p.b. chyby 
v nezaměstnanosti) a nižší pracovní síly10 (0,3 p.b. chyby v nezaměstnanosti).  
 
Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci ledna 8,5 %. Ze sezonně očištěných 
údajů je patrné, že se nadále zvyšují počty sankčně vyřazených z evidence úřadů práce.  
K poklesu nezaměstnanosti přispěl i vyšší počet umístěných uchazečů o zaměstnání. Z vývoje 
Beveridgeovy křivky je patrné, že se nadále snižuje cyklická složka registrované 
nezaměstnanosti. Pro čtvrté čtvrtletí je průměrná míra registrované nezaměstnanosti podle 
stávající prognózy 8,7 %. Aktuální propočty však naznačují, že průměrná míra 
nezaměstnanosti by v 1. čtvrtletí 2007 mohla být cca o 0,3 p.b. nižší. Nižší očekávaná 
nezaměstnanost částečně souvisí  s mimořádně příznivými klimatickými podmínkami, které 
pozitivně ovlivňují produkci ve stavebnictví.   
 
Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu vzrostla ve 4. čtvrtletí 2006 o 6,1 % při 
nárůstu evidenčního počtu zaměstnanců o 0,2 %. Produktivita práce rostla rychleji než 
průměrná mzda, což se projevilo v poklesu jednotkových mzdových nákladů o 2,7 %. Růst 
mezd v průmyslu je dlouhodobě umírněný a nevyvolává inflační tlaky. Ve stavebnictví se ve 
4. čtvrtletí 2006 zvýšila průměrná měsíční mzda o 8,8 %. Počet pracujících osob ve 
stavebnictví se meziročně snížil o 0,5 %. Produktivita práce rovněž rostla rychleji než 
průměrná mzda, což se projevilo v poklesu nominálních jednotkových nákladů o 0,6 %.  
 
Mzdový vývoj v průmyslu a stavebnictví je dobrým koincidenčním indikátorem nárůstu mezd 
v celé podnikatelské sféře. Na základě regresního vztahu těchto dílčích ukazatelů lze 
očekávat, že predikce  růstu průměrné mzdy ve sledovaných organizacích z  1. SZ (6,8 %) 
bude naplněna. 
 

Zaměstnanci včetně členů produkčních družstev v NH ve 3. a 4. čtvrtletí 2006 
(meziroční změna v % pro celek a příspěvky v procentních bodech pro jednotlivé části) 
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10 Po 9 čtvrtletích nepřetržitého růstu zaznamenala pracovní síla v metodice VŠPS absolutní pokles. V relativním 

meziročním vyjádření se pracovní síla snížila o 0,14 %, přičemž predikce z 1. SZ předpokládala růst o 0,15 %.  
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Nominální mzda v podnikatelské sféře, průmyslu a stavebnictví 
(mzr. změny v %, predikce z 1. SZ) 
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2   Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období Skutečnost 
Průmyslová výroba prosinec 2006 3,0 
Průmyslová výroba 4. Q 2006 7,8 
Stavební výroba prosinec 2006 15,4 
Stavební výroba 4. Q 2006 9,5 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segm. prosinec 2006 4,4 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segm. 4. Q 2006 6,5 
Tržby v tržních službách 4. Q 2006 6,1 
 

Nové údaje signalizují udržení tempa růstu HDP v souladu s lednovou prognózou na 
úrovni okolo 5,7 %, což odpovídá mírnému snížení mezikvartální dynamiky sezonně 
očištěného HDP oproti 3.Q o 0,1 procentního bodu na 1,3 %. Z hlediska struktury růstu 
podporují dostupné údaje předpoklad o rychlejším růstu spotřeby domácností ve 
srovnání s 3.Q. Zejména zrychlil růst tržeb v maloobchodu, v souladu s prognózou se 
v průběhu 4.Q vyvíjejí dílčí indikátory objemu mezd a platů. Dostupné ukazatele 
investiční poptávky indikují vyšší růst investic ve srovnání s 3.Q. Nové údaje o obchodní 
bilanci, bilanci služeb a cenách zahraničního obchodu naopak signalizují ve 4.Q ve 
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srovnání s lednovou prognózou riziko hlubšího záporného salda čistého vývozu, 
především z důvodu vyššího objemu dovozu. 
 
Ukazatele spotřeby domácností. Podle lednové prognózy zrychlí meziroční růst reálné 
spotřeby domácností ve 4.Q o 0,6 p.b. na 4,6 %. Tento předpoklad podporují i údaje o tržbách 
v maloobchodě, které ve 4.Q zrychlily o 0,4 p.b. na 6,5 %. Vyšší růst spotřeby domácností ve 
4.Q signalizuje i vývoj indikátoru důvěry spotřebitelů. Ten se v posledních měsících – i přes 
určité výkyvy – udržoval na velmi vysokých úrovních. V lednu se hodnocení celkového 
spotřebitelského klimatu dále zvýšilo. Domácnosti očekávají především zlepšení celkové 
ekonomické situace. Zrychlení růstu spotřeby domácností oproti 3.Q naznačuje 
i předpokládané naplnění predikce růstu objemu mezd a platů.11 
 
Odhad čistého vývozu. Zpřesněný odhad čistého vývozu ve 4.Q vychází z kompletních 
předběžných měsíčních údajů obchodní bilance a bilance služeb (obojí v běžných cenách) 
a cen zahraničního obchodu za 4.Q. Propočet naznačuje riziko hlubšího schodku čistého 
vývozu (okolo -30 mld. Kč, zatímco lednová prognóza předpokládala -17,2 mld. Kč). Ve 
srovnání s prognózou bude pravděpodobně o 2 procentní body vyšší meziroční růst dovozu 
(prognóza očekává ve 4.Q dynamiku dovozu 15,4 % a vývozu 16,3 %). 
 
Investice. Z hlediska členění dovozu podle užití ve 4.Q zrychlil meziroční růst dovozu 
komodit pro investiční účely (v běžných cenách) na 21,6 % (ze 13,1 % ve 3.Q). To signalizuje 
ve shodě s prognózou rychlejší růst investic ve srovnání s 3.Q. Rychlejší růst investic ve 4.Q 
očekáváme i na základě vyššího růstu objemu stavební výroby. 
 
Objem průmyslové produkce ve 4.Q meziročně vzrostl o 7,8 %. Nižší růst v prosinci 
(meziročně o 3,0 %) byl ovlivněn zejména o dva dny nižším počtem pracovních dnů ve 
srovnání s prosincem 2005, částečně i snížením výroby elektřiny, plynu a vody (meziroční 
pokles 3,2 %) z důvodu mírné zimy. Za celý rok 2006 průmyslová produkce vzrostla o 9,7 %. 
Růst byl tažen zejména silnou zahraniční poptávkou v automobilovém a elektrotechnickém 
průmyslu, poptávkou v energetickém průmyslu a pokračujícím oživením hutní výroby.12 
Celkový objem nových zakázek v průmyslu v prosinci meziročně vzrostl o 9,2 %, objem 
zakázek ze zahraničí vzrostl o 13,9 %. V celém roce 2006 vzrostla hodnota nově uzavřených 
zakázek meziročně o 18,8 %. To dovoluje předpokládat další pokračování rychlého růstu 
průmyslové produkce v nejbližších měsících.  
 
Stavební výroba ve 4.Q meziročně vzrostla o 9,5 %. K vysokému růstu v prosinci 
(meziročně o 15,4 %) přispěly příznivé klimatické podmínky. V roce 2006 stavební produkce 
vzrostla meziročně reálně o 6,6 %. Tahounem růstu byla především bytová výstavba, 
výstavba administrativních a polyfunkčních center, výstavba dálnic a modernizace železniční 
sítě. Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci stejně jako ve většině měsíců roku 
2006 snížil (meziročně o 1,8 %). Orientační náklady nově povolených staveb zaznamenaly 
naopak v prosinci prudký meziroční nárůst (o 49,3 %). V roce 2006 bylo vydáno o 5,3 % 
méně stavebních povolení než v roce 2005, jejich orientační hodnota však byla o 10,8 % vyšší  
než v roce 2005 (ve 4.Q se orientační hodnota meziročně zvýšila o 22,7 %). V roce 2006 

                                                 
11   Zaměstnanost se ve 4.Q podle údajů z VŠPS vyvíjela zhruba v souladu s prognózou, prognóze odpovídající 

růst mezd je indikován koincidenčními mzdovými ukazateli z průmyslu a stavebnictví. 
12   K růstu produkce v roce 2006 nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (meziročně se zvýšila 

o 20,6 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (růst o 16,3 %) a výroba základních kovů, 
hutních a kovodělných výrobků (růst o 8,9 %). Produkce se naopak snížila v chemickém a textilním 
průmyslu. 
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vzrostl počet nově zahájených bytů proti roku 2005 o 8,3 %, dokončeno bylo naopak o 8,1 % 
méně bytů. Silnou poptávku po bytové výstavbě i nadále podporovaly příznivé hypoteční 
sazby, přispívající k výraznému meziročnímu růstu poskytnutých úvěrů. 
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu se ve 4.Q meziročně zvýšily celkově 
o 6,5 % (v samotném prosinci o 4,4 %), v tom v motoristickém segmentu o 7,4 % 
a v maloobchodě o 6,1 %. Růst tržeb v průběhu 4.Q byl v porovnání s předchozím čtvrtletím 
mírně rychlejší (ve 3.Q dosáhl 6,1 %). Za rok 2006 vzrostly tržby v maloobchodě včetně 
motoristického segmentu meziročně o 6,4 % (v roce 2005 jen o 4,0 %). Meziroční dynamika 
tržeb v odvětvích tržních služeb (po očištění o vliv růstu cen) ve 4.Q dosáhla 6,1 %, což 
znamenalo výrazné zrychlení proti předchozím třem čtvrtletím. Růst tržeb byl v jednotlivých 
odvětvích tržních služeb výrazně diferencovaný.13 Uvedený vývoj signalizuje spolu 
s výsledky v průmyslu a ve stavebnictví udržení meziroční dynamiky růstu HDP ve 4.Q 
zhruba na úrovni čtvrtletí předchozího. 
 
Konjunkturní očekávání (hodnocení celkové poptávky, zásoby hotových výrobků 
a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se v lednu proti předchozím měsícům dále zlepšila na 
více než dvouleté maximum (107,0 bodu, v prosinci 106,5 bodu). V jejich rámci se zlepšila 
očekávání podnikatelů (28-měsíční maximum v průmyslu, zlepšení v obchodu i ve službách, 
pouze slabé zhoršení ve stavebnictví), proti předchozím měsícům se v lednu zlepšila rovněž 
spotřebitelská očekávání. 
 

 

3  Vývoj platební bilance14 
 
Na základě předběžných měsíčních údajů lze vývoj platební bilance v roce 2006 souhrnně 
charakterizovat výrazným meziročním nárůstem schodku běžného účtu v důsledku 
prohloubení schodku bilance výnosů a zhoršení bilance běžných převodů. Dále v rámci 
finančního účtu došlo k meziročnímu snížení přebytku čistého přílivu přímých investic, 
částečně kompenzovanému zmírněním čistého odlivu portfoliových investic. Schodek 
běžného účtu se v roce 2006 – při meziroční stagnaci přebytku výkonové bilance – prohloubil 
o téměř 90 mld. Kč (na 151,1 mld. Kč). Jeho podíl na HDP se zvýšil dle odhadu na cca  
-4,7 %. Přestože schodek běžného účtu opět vzrostl zhruba na průměrnou úroveň z let 2001 až 
2004, v jeho struktuře došlo vlivem vývoje obchodní bilance k výrazně pozitivnímu posunu. 
Jeho opětovné prohloubení tak paradoxně odráží především příznivý hospodářský vývoj ČR, 
nacházející odraz ve vysokých výnosech z přímých zahraničních investic. 
 
 
 
 
 

                                                 
13   Růst tržeb z činností ve výpočetní technice dosáhl 9,3 %, tržby v dopravě vzrostly meziročně o 11,0 % a ve  

spojích 4,4 %. Pouze mírný růst dosáhly tržby v odvětví ubytování a stravování (1,2 %), tržby za ostatní 
podnikatelské činnosti (1,5 %) a tržby ve službách osobního charakteru (0,2 %). 

14   Dne 8. března 2007 bude zveřejněna pravidelná roční revize dat platební bilance za roky 2005 a 2006 na 
základě zpracování ročních údajů o přímých zahraničních investicích za rok 2005, definitivních údajů 
obchodní bilance ČSÚ a údajů o úvěrových vztazích firem mimo přímé investice. Navíc bude zapracována 
ČSOB oznámená objemově významná revize dat o investicích českých občanů do podílových listů 
zahraničních podílových fondů realizovaných v letech 2005 – 2006. 
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Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
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Příznivý vývoj obchodní bilance, patrný již od roku 2001, pokračoval i loňském roce. V roce 
2006 se však výrazně zmírnil (zvýšení přebytku o necelých 7 mld. Kč na 47,3 mld. Kč). 
Dopad pozitivních efektů z přílivu zahraničního kapitálu a přesunu výrob do ČR a oživující se 
zahraniční poptávky byl významně korigován nepříznivým cenovým vlivem, vysokým růstem 
celkové domácí poptávky i pokračující apreciací kurzu CZK/EUR. Meziroční změna 
směnných relací dosáhla -1,5 %. Růst cen ropy a zemního plynu sice již meziročně zpomalil 
(v souhrnu na 26,2 %), současně však došlo k výraznému urychlení růstu cen kovů  
(o 49,4 %). Pokračující meziroční růst přebytku skupiny strojů (o 65 mld. Kč) byl tak téměř 
ze dvou třetin kompenzován zhoršením salda skupiny minerálních paliv a tržních výrobků 
tříděných podle materiálu, a to i přes jejich celkově příznivý vývoj ve fyzickém objemu. 
Zhoršení salda bylo naopak patrné v případě bilance služeb. Její přebytek (13,0 mld. Kč) byl 
nadále výsledkem přebytků dílčích bilancí dopravy a cestovního ruchu a schodku ostatních 
služeb. Ke snížení přebytku přitom došlo v důsledku vyšších výdajů všech tří dílčích bilancí. 
 
Rozhodující komponentu ovlivňující bilanci výnosů představoval v roce 2006 opět odliv 
dividend a objem reinvestovaného zisku z přímých zahraničních investic na výdajové straně 
bilance. K prohloubení jejího celkového schodku na 202,4 mld. Kč (o 60 mld. Kč) proto 
v rozhodující míře působil schodek bilance investičních výnosů z přímých investic 
(192,9 mld. Kč). Současně se dále prohloubil i schodek bilance náhrad zaměstnancům 
v důsledku pokračujícího přílivu zahraničních pracovníků. Proti prohlubování celkového 
schodku působil pouze růst přebytku investičních výnosů z ostatních investic vlivem vyšších 
úrokových sazeb v zahraničí. Meziroční zhoršení salda běžných převodů o 30 mld. Kč (při 
přechodu z přebytku do schodku ve výši 9,0 mld. Kč) bylo ze dvou třetin ovlivněno splátkou 
slovenského dluhu vůči ČSOB, realizovanou v bazickém období, a dále též poklesem přímých 
kompenzací z rozpočtu EU a růstem výdajů v rámci nevládních převodů. Přebytek 
kapitálového účtu mírně vzrostl a dosáhl 8,5 mld. Kč. Saldo transferů ČR s rozpočtem EU 
zachycované v rámci běžných převodů a kapitálového účtu se na rozdíl od předchozího roku 
vyvíjelo příznivěji a celkově skončilo mírně kladné (4,6 mld. Kč).    
         
K přebytku finančního účtu v roce 2006 (bez změny devizových rezerv 141,4 mld. Kč) přispěl 
především přebytek bilance přímých investic (124,3 mld. Kč), který se však při absenci 
významnějšího prodeje majetku nerezidentům, účetních operacích snižující základní kapitál 
firem se zahraniční majetkovou účastí i růstu zájmu rezidentů o přímé investice v zahraničí 
meziročně snížil na polovinu. Příliv zahraničních přímých investic do základního jmění 
dosáhl pouze 35,5 mld. Kč. Rozhodující komponentu celkového přílivu zahraničních přímých 
investic ve výši 159,4 mld. Kč představoval reinvestovaný zisk (68 %). Celkový odliv 
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přímých investic do zahraničí vzrostl na 35,2 mld. Kč, z toho ze dvou třetin do základního 
kapitálu. Byl spojen zejména s akvizicemi ČEZu.   
 
Čistý odliv portfoliových investic pokračoval i v minulém roce. Oproti roku 2005 se však 
podle předběžných informací výrazně zmírnil a dosáhl pouze 19,0 mld. Kč (v roce 2005 
72,0 mld. Kč). Pozn. Data za oba roky projdou zřejmě  významnou korekcí. V bilanci 
ostatních investic byl dosažen čistý příliv ve výši 42,4 mld. Kč (za rok 2005 došlo naopak 
k odlivu 30,0 mld. Kč). Meziroční změna celkové bilance byla způsobena výhradně změnou 
toků kapitálu obchodních bank, jejichž čistý příliv dosáhl 27,2 mld. Kč. K celkovému 
přebytku v menším rozsahu rovněž přispěly sektor vlády a sektor podniků. Čisté čerpání 
zahraničních zdrojů vládou i podniky se přitom zejména v důsledku snížení objemu 
deblokačních operací a nižšího čerpání úvěrů od EIB, resp. substitucí úvěrů ČEZu dluhopisy 
meziročně snížilo (v obou případech o víc než 20 mld. Kč).    
 
Výsledky platební bilance za rok 2006 jsou celkově v souladu s predikcí z 1. situační zprávy. 
Odchylky skutečnosti od predikce jednotlivých dílčích bilancí, patrné zejména v rámci 
finančního účtu, nejsou zásadního charakteru. Náhled na očekávaný vývoj platební bilance 
v letech 2007 a 2008, prezentovaný v 1. situační zprávě, se proto nemění.       
 
Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za prosinec 2006 skončil běžný 
účet schodkem ve výši 16,3 mld. Kč, tj. zhruba na průměrné měsíční úrovni druhého pololetí. 
Tradičně byl nejvýrazněji ovlivněn schodkem bilance výnosů. Krajně atypický vývoj 
zaznamenala pouze bilance služeb, která skončila v důsledku jednorázových mimořádně 
vysokých výdajů na ostatní služby nikoliv obvyklým mírným přebytkem, ale naopak mírným 
schodkem. Finanční účet (bez vlivu změny devizových rezerv) vykázal přebytek 
16,5 mld. Kč. Byl nejvýznamněji ovlivněn přebytkem bilance přímých investic, v rámci níž 
bylo dosaženo nejvyššího měsíčního přílivu zahraničních přímých investic do základního 
kapitálu v roce 2006.  
 
V prosinci 2006 pokračovala obchodní bilance ve svém příznivém vývoji z předchozích 
měsíců. Její schodek dosáhl jen 3,2 mld. Kč, což představuje zatím nejnižší prosincový 
schodek v historii ČR. Meziroční zlepšení obchodní bilance bylo stejně jako v předchozích 
měsících v rozhodující míře důsledkem růstu přebytku ve skupině strojů a dopravních 
prostředků. Nepříznivě naopak působilo hlavně zhoršení salda skupiny tržních výrobků 
tříděných podle materiálu v důsledku – zřejmě jen jednorázového – výpadku vývozu železa 
a oceli.     
 
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance                  Faktory meziroční změny celkového salda za rok 2006 
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4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
 4.1  Spotřebitelské ceny  

Období      meziměsíčně v %       meziročně v % dopad odchylky u mzr.
predikce 1.SZ skutečnost predikce 1.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 1.2 1.0 1.6 1.3 -0.26
Regulované ceny   leden 2007 3.0 3.2 3.7 3.9 -0.16
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0.06 0.10 0.06 0.10 0.04
Čistá inflace 0.6 0.4 0.9 0.7 -0.15
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0.7 1.2 1.5 2.0 0.12
Korigovaná inflace bez PH 0.7 0.3 0.8 0.3 -0.20
Ceny pohonných hmot - čisté -1.3 -2.1 -2.7 -3.5 -0.06
                           U regulovaných cen je zdánlivá nelogičnost mezi chybou predikce a dopadem této chyby do inflace způsobena aktualizací spotřebního koše.  
 

V únoru 2007 byly publikovány nové údaje o inflaci za leden 2007, které jsou počítány 
podle nového spotřebního koše, zatímco lednová prognóza ještě vycházela z původního 
váhového schématu. Celková meziroční inflace v lednu byla nižší (o 0,3 p.b.), než 
předpokládala lednová SZ. Odchylka nově publikovaných dat od prognózy jde na vrub 
vývoje korigované inflace bez pohonných hmot a cen pohonných hmot, naproti tomu 
proinflačně působily ceny potravin. Lednový vývoj regulovaných cen a daní do značné 
míry odpovídá předpokladům prognózy, avšak změna spotřebního koše implikuje 
změnu jejich prognóz.  
 
Nad rámec propočtů jednotlivých skupin spotřebního koše podle aktuálního koše byl 
proveden výpočet lednové inflace i na původním váhovém schématu, které odpovídá 
výchozím předpokladům lednové prognózy. Podle tohoto výpočtu by celková meziroční 
inflace v lednu činila 1,5 %,  tj. odchylka by činila pouze 0,1 p.b. Růst regulovaných cen by 
činil  3,7 %, čistá inflace 0,8 %, korigovaná inflace bez PH 0,4 % a růst cen potravin (bez 
daní) 2,0 %, tj. platil by závěr o nižší korigované inflaci a vyšších cenách potravin oproti 
prognóze. Nižší odchylka celkové inflace oproti aktuálnímu váhovému schématu (cca 
o 0,15 p.b.) je z cca 40 % způsobena nižší váhou tržních cen na starém koši vč. jejich odlišné 
struktury a z cca 60 % vyšším příspěvkem regulovaných cen, který podle starého váhového 
schématu odpovídá lednové prognóze (i přes pomalejší růst regulovaného bydlení). Odchylku 
měřenou podle starého váhového schématu lze vzhledem k poměrně výraznému pohybu cen 
v lednu (lednový pohyb cen činí podle lednové prognózy téměř 40 % prognózovaného 
cenového pohybu za celý rok 2007) označit za relativně malou. Pokud by nedošlo ke změně 
spotřebního koše, tato odchylka by implikovala pouze nepatrná protiinflační rizika stávající 
prognózy. 
 
Nová data měřená podle aktuálního váhového schématu, který nebyl v době zpracování 
lednové prognózy k dispozici, však představují větší protiinflační rizika. Dochází mj. 
k přehodnocení vlivu administrativních opatření a dopadů daňových změn, kde souhrnný 
dopad této změny v letech 2007 i 2008 je -0,05 p.b. do celkové inflace. Vývoj cen pohonných 
hmot v lednu a jejich výhled představují protiinflační rizika stávající prognózy. Lednový 
vývoj ostatních tržních cen působí v souhrnu rovněž protiinflačně, na čemž se podílí i větší 
váha tržních cen, přičemž nelze předpokládat kompenzaci této odchylky v nejbližších 
měsících. Nové informace o vývoji nákladových faktorů i ekonomické aktivity nepřinášejí 
informace zpochybňující stávající prognózu s výjimkou kurzu,  kde jsou naopak rizika mírně 
proinflační. 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Meziroční změny dalších segmentů inflace v % a dopad změn nepřímých daní v p.b.  
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Rizika (změny) predikce segmentů inflace z 1. SZ 2007 
 
Prognóza regulovaných cen se v lednu z velké míry naplnila. Došlo sice k nižšímu růstu 
regulovaného nájemného, kdy prognóza předpokládala v lednu růst o 19,2 % a skutečnost 
činila pouze 7,9 %, tento rozdíl však souvisí s delším rozložením účinnosti nových nájemních 
smluv v čase. Předpokládáme proto, že k dalšímu růstu regulovaného nájemného (a  tím 
i vykompenzování této odchylky) dojde v nejbližších měsících. Dále došlo k očekávanému 
růstu cen elektřiny (o 7,9 %) a k přechodnému snížení cen zemního plynu (do konce března,  
o 4,2 %). Z ostatních váhově významnějších položek regulovaných cen vzrostl poplatek za 
televizní přijímač o 20 %,  vodné o 6,6 %, stočné o 5,5 % a odvoz odpadů o 1 %, pohyb 
ostatních položek regulovaných cen byl z hlediska celkového vývoje regulovaných cen 
nevýznamný. Položky regulovaných cen vyjma nájemného v souhrnu rostly pouze nepatrně 
rychleji, než předpokládala lednová prognóza. Z titulu vývoje jednotlivých položek 
regulovaných cen  tak není důvod k přehodnocení lednové prognózy. 
 
Avšak zavedení nového spotřebního koše od ledna 2007 modifikuje budoucí představu 
o vývoji celkových regulovaných cen. Jednak dochází k dílčí změně vah u jednotlivých 
položek, jednak již mezi regulované ceny nejsou zařazeny ceny dříve regulovaných 
telekomunikačních služeb (pevné telefonní linky). Celkový příspěvek  růstu regulovaných cen 
k celkové inflaci se z titulu změny koše proti 1. SZ snižuje v závěru roku 2007 o 0,14 p.b., 
v závěru roku 2008 o 0,12 p.b. Vzhledem k jiné struktuře regulovaných cen (vypuštění 



 26

telefonních hovorů, kde byla na prognóze implicitně uvažována stagnace cen) se však odhad 
meziročního růstu regulovaných cen naopak zvyšuje z 4,5 % na 5,1 % v závěru roku 2007, 
resp. z 4,1 % na 4,5 % v závěru roku 2008.  
 
V oblasti dopadů změn nepřímých daní došlo v lednu 2007 k očekávanému zvýšení cen 
cigaret z titulu zvýšení spotřebních daní od 1. 4. 2006 a to ve výši 0,1 p.b., lednová prognóza 
očekávala 0,06 proc. bodu. Vyšší růst cen cigaret v lednu implikuje jejich pomalejší růst 
v následujících třech měsících. Rovněž nejsou k dispozici informace, které by zpochybnily 
prognózované změny cen cigaret v důsledku úprav daní v následujících dvou letech.  
 
Podobně jako u regulovaných cen dochází i u cen cigaret ke změně spotřebního koše, nové 
váhy pro stávající reprezentanty a zařazení čtyř nových reprezentantů znamenají na novém 
koši i odlišné dopady změn daní z cigaret do spotřebitelských cen. V případě vlivu daní 
z dubna 2006 zůstává souhrnný dopad do inflace nezměněn (část nových reprezentantů 
vykázala růst cen vlivem změny daní již v roce 2006, kdy ještě nebyla součástí spotřebního 
koše).  V případě změny  daní v březnu 2007 a lednu 2008 se primární dopad daňových změn 
do celkového indexu spotřebitelských cen z titulu změny složení spotřebního koše zvyšuje, 
a to o 0,09 p.b. v roce 2007 a o 0,07 p.b. v roce 2008.  
 
Ceny pohonných hmot poklesly v lednu meziročně o 3,5 %, což bylo více než predikce  
(-2,7 %). Týdenní šetření cen pohonných hmot na únor (meziměsíční pokles o 2,8 %, 
prognóza -0,2 %) ukazují na další snížení cen pohonných hmot proti prognóze. Rovněž 
výhled cen benzínů ARA je oproti předpokladům stávající prognózy nižší o cca 8 %. Naproti 
tomu kurz koruny vůči dolaru je aktuálně depreciovanější oproti stávající prognóze, což 
částečně kompenzuje protiinflační vývoj cen benzínů na světových trzích. V souhrnu však 
nové informace znamenají protiinflační rizika stávající predikce cen pohonných hmot 
v následujících měsících. 
 
Vývoj cen potravin (bez vlivu daní) byl v lednu nad prognózou (1,2 % meziročně proti 0,7 % 
v 1. SZ). Růst cen potravin v lednu byl zapříčiněn zejména vyšším meziměsíčním růstem cen   
zeleniny (11,3 %) a nealkoholických nápojů (2,8 %). Rovněž týdenní šetření cen potravin na 
únor ukazují rychlejší růst cen potravin oproti prognóze, a to především vlivem růstu cen 
pekárenských výrobků (cca 1 p.b. do cen potravin). Celkově vývoj v lednu a rizika vývoje cen 
potravin v únoru ukazují na odchylku proinflačním směrem od stávající prognózy. 
 
Korigovaná inflace bez PH byla v lednu o 0,4 p.b. nižší než stávající prognóza (0,7 % 
meziročně). V rámci korigované inflace bez PH došlo v lednu zejména k nižšímu růstu cen 
neobchodovatelných – ostatních položek (tj. cen služeb), než by odpovídalo sezonnímu vývoji 
v uplynulých letech. Dosavadní vývoj v oblasti ekonomické aktivity, zaměstnanosti a vývoje 
mezd naplňuje lednovou prognózu, rovněž vývoj dovozních cen za 4.Q 2006 odpovídá 
lednové prognóze. Proti prognóze je však aktuální vývoj kurzu k EUR i USD znatelně 
depreciovanější, což může částečně kompenzovat odchylku od lednové prognózy. 
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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Box: Nový spotřební koš od ledna 2007 

V lednu 2007 přešel ČSÚ v rámci pravidelných revizí cenových indexů na nové váhové schéma, které 
vychází z údajů o spotřebě domácností v roce 2005, a kde základním srovnávacím obdobím je 
prosinec 2005 (dosud rok 1999, resp. prosinec 1999). Revidovaný spotřební koš nemění údaje 
publikované do prosince 2006. Ve srovnání s předchozími revizemi (1995 a 2001) lze současnou 
revizi indexu spotřebitelských cen označit za relativně umírněnou. Kromě většího ustálení současných 
spotřebitelských zvyklostí ve srovnání s 90. léty minulého století mají na relativně malou změnu koše 
vliv i průběžné revize dosud platného koše. Především šlo o čtyřnásobnou revizi v položkách 
telekomunikací (zejména zařazení hovorů z mobilních telefonů a SMS zpráv) a cen léčiv (změna 
reprezentantů a jejich vah). Rovněž průběžně docházelo ve srovnání s 90. léty k větší obměně 
některých „zastarávajících“ položek spotřebního koše (zejména tržních cen, např. typicky nových 
i ojetých osobních automobilů, kde se počet reprezentantů rozšířil). 
 
Porovnání vah hlavních 12 skupin podle klasifikace COICOP 

starý koš nový koš starý koš nový koš
Ú h r n 100.0 100.0 100.0 100.0
v tom:
potraviny a nealkoholické nápoje 19.8 16.3 18.1 16.4
alkoholické nápoje, tabák 7.9 8.2 7.6 8.2
odívání a obuv 5.7 5.2 3.7 4.8
bydlení, voda, energie, paliva 23.6 24.8 29.0 25.7
bytové vybavení, zařízení domácností, opravy 6.8 5.8 5.3 5.6
zdraví 1.4 1.8 1.7 1.8
doprava 10.1 11.4 9.3 10.9
pošty a telekomunikace 2.3 3.9 2.7 3.8
rekreace a kultura 9.6 9.9 9.0 9.8
vzdělávání 0.5 0.6 0.5 0.6
stravování a ubytování 7.4 5.8 7.9 5.9
ostatní zboží a služby 5.0 6.3 5.2 6.3

Přepočtené váhy k 
1/07 v % O d d í l Stálé váhy roku 

1999 v %
Stálé váhy roku 

2005 v %
Přepočtené váhy k 

12/06 v %

 
 
V novém váhovém schématu se ve více případech používají vzhledem k náročnosti výpočtu místo 
jednotlivých reprezentantů tzv. subindexy (Tržní nájemné, Elektřina, Plyn ze sítě, Kolejová osobní 
doprava, Finanční služby, Služby realitních kanceláří, Telefonické a telefaxové služby). Odhad těchto 
subindexů počítá ČSÚ na základě interních metodik a publikuje pouze výsledný index. Rozšiřuje se 
počet reprezentantů u cen cigaret (ze 4 na 8). Služby v oblasti telefonních linek byly přeřazeny do 
neregulovaných cen a současně sloučeny s ostatními službami do subindexu Telefonické a telefaxové 
služby. U ostatních skupin spotřebního koše jde pak spíše o dílčí úpravy, které proti dosavadnímu 
váhovému schématu neznamenají u jednotlivých reprezentantů i jejich vah dramatické změny. 
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Porovnání vah skupin inflace ve starém a novém spotřebním koši  

s ta rý  ko š n o vý  k o š s ta rý  ko š n o vý  ko š
Ú  h  r n 1 0 0 .0 1 00 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
v  to m :
re g u lo va n é  c e n y 1 7 .9 1 6 .4 2 2 .2 17 .3
c e n y p o tra v in 2 7 .7 2 4 .4 2 5 .7 24 .6
k o rig o va n á  in fla c e  b e z P H 5 1 .3 5 5 .1 4 9 .3 54 .3
c e n y p o ho n n ýc h  h m o t 3 .0 4 .0 2 .8 3 .7

c ig a re ty 3 .3 4 .1 3 .4 4 .2

č is tá  in fla c e 8 2 .1 8 3 .6 7 7 .8 82 .6
k o rig o va n á  in fla c e 5 4 .4 5 9 .2 5 2 .1 58 .1
n e o bc h o do va te ln é  o s ta tn í 2 7 .2 3 2 .2 3 1 .4 32 .5
o b c h o d o va te ln é  o s ta tn í 2 7 .2 2 6 .9 2 0 .7 25 .6
o b c h o d o va te ln é  o s ta tn í b e z P H 2 4 .2 2 2 .9 1 7 .9 21 .8

P řep oč te n é  váh y k  
1 /0 7  v  %  v  %O  d  d  í l S tá lé  vá h y ro k u  

1 9 9 9  v  %
S tá lé  vá h y ro k u  

2 0 0 5  v  %
P ře p oč te n é  vá h y k  

12 /0 6  v  %

 
 
Revize indexu spotřebitelských cen znamená snížení vah regulovaných cen a potravin, naopak větší 
váhu má korigovaná inflace bez PH a pohonné hmoty. V rámci korigované inflace se více zvyšuje 
váha obchodovatelných-ostatních, než neobchodovatelných ostatních položek. Vzhledem k tomu, že 
váhy rychleji rostoucích regulovaných cen se snižují a naopak váhy relativně pomaleji rostoucí 
korigované inflace bez PH (a v jejich rámci zejména ceny obchodovatelných) se zvyšují, nabízí se 
logická implikace, že nový koš bude za jinak neměnných okolností znamenat nižší inflaci oproti 
starému váhovému schématu. Lednová data inflace tento předpoklad potvrzují pouze částečně. 
Zatímco u regulovaných cen znamená nový koš snížení příspěvku regulovaných cen o cca 0,12 p.b. do 
celkové inflace, v případě korigované inflace bez pohonných hmot je tento rozdíl na lednových datech 
zanedbatelný. Je to částečně dáno i tím, že lednová nižší inflace proti prognóze u korigované inflace 
bez pohonných hmot byla zapříčiněna ve velké míře nižším pohybem cen neobchodovatelných 
komodit, kde se váhy změnily méně. Nelze proto vyloučit, že vliv změny vah může být v dalších 
měsících výraznější. 
 

 
4.2  Ostatní cenové okruhy 
 

Skutečnost

za 4. čtvrtletí 2006
Ceny průmyslových výrobců  1/07 2.6 1) 2.8 2.2

Ceny zemědělských výrobců  1/07 8.1 1) 11.8 6.1

Dovozní ceny  12/06 -1.8 1) -2.0 -1.6

1) průměr za 4. čtvrtletí 2006
2) průměr za 1.čtvrtletí 2007

Meziroční změny v % Období Scénář/ 
predikce

Skutečnost

 
 
Meziroční pokles dovozních cen za  4. čtvrtletí 2006  a růst cen průmyslových výrobců 
v lednu odpovídal prognóze z 1. SZ. Meziroční růst zemědělských výrobců na 
revidovaných datech v lednu byl proti aktuální prognóze vyšší.  
 
V meziročním srovnání dovozní ceny v prosinci již třetí měsíc klesaly, a to o 2,0 %. 
Nejhlubší pokles přitom zaznamenaly ceny nerostných paliv (-7,9 %), které také vývoj 
celkového indexu nejvíce ovlivnily. Naopak nejrychleji rostly ceny tržních výrobků tříděných 
podle materiálu (5,2 %).   
 
V souhrnu za 4. čtvrtletí 2006 se dovozní ceny meziročně snížily o 1,6 %; predikce pro 
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4. čtvrtletí z 1. situační zprávy předpokládala jejich pokles ve výši 1,8 %. Tuto odchylku 
i odchylku u jednotlivých skupin dovozních cen lze označit za zanedbatelnou. 
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. %) 

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

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

Potraviny a živá zvířata

Suroviny a polotovary

Dovozní ceny bez
energií, surovin,
polotovarů a potravin

Nerostná paliva, maziva
a příbuzné materiály

DOVOZ CELKEM

 
 
 
V meziročním srovnání byly ceny průmyslových výrobců vyšší o 2,8 %. Zrychlil se 
hlavně meziroční růst cen v odvětví elektřiny, plynu a vody na 7,4 % a základních kovů, 
hutních a kovodělných výrobků na 6,9 %. Naopak výrazně klesly ceny v odvětví koksu 
a rafinérských ropných výrobků o 7,5 %. Kromě toho se zpomalil růst cen v odvětví 
chemických výrobků na 5,5 % a klesaly ceny v odvětví dopravních prostředků o 1,3 %. Při 
hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se nejvíce zvýšily ceny meziproduktů 
o 4,9 % a energií o 3,3 %.  
 
Od ledna 2007 jsou indexy cen průmyslových výrobců počítány na váhové struktuře 
tuzemských tržeb v roce 2005. Meziroční a meziměsíční indexy cen průmyslových výrobců 
před lednem 2007 se nerevidují. Meziroční růst cen průmyslových výrobců byl v lednu 2007  
v souladu  s prognózou ČNB z 1. SZ. 
  
Ceny průmyslových výrobců (s.o.p.r.=100) 

98

100

102

104

106

108

 1/05 5 9  1/06 5 9  1/07 5 9

ceny průmyslových výrobců  predikce 1.SZ 2007

 
 
 
V meziročním srovnání byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 11,8 % (v prosinci  
o 8,1 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 31,3 % v důsledku výrazně vyšších cen 
brambor o 174,0 %. Dále byly vyšší ceny obilovin o 30,5 % a olejnin o 18,4 %. Ceny 
živočišných výrobků klesly o 4,2 %.  
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Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r.=100) 

80

90

100

110

 1/05 4 7 10  1/06 4 7 10  1/07 4 7 10

Ceny zemědělských výrobců podle starého koše (mzr.)
Predikce  z  1. SZ  2007
Ceny zemědělských výrobců podle nového koše (mzr.)

 
 
Od ledna 2007 jsou indexy cen zemědělských výrobců počítány na váhové struktuře 
tuzemských tržeb v roce 2005. Pro přepočty časových řad cenových indexů se stálým 
základem před a po revizi se koeficienty (přepočtové můstky) nepoužívají. Nová časová řada 
cenových indexů spočtená na váhovém schématu při své první publikaci za leden 2007 je 
současně publikována se zpětnou platností i za období leden 2005 – prosinec 2006 (viz graf). 
Meziroční růst cen zemědělských výrobců v lednu 2007 byl vyšší než predikce z 1.SZ, která 
byla vytvořena ještě na základě starého váhového schématu.  
 

5  Peníze a úvěry 
 
Peníze 
Růst peněžního agregátu M2 se v prosinci 2006 oproti minulému měsíci meziročně zrychlil 
na 9,9 %, v celém 4.Q 2006 na 9,6 %. Pohyboval se tak nad úrovní prognózy pro 4.Q (9,2 %) 
a nad úrovní odhadovaného růstu rovnovážné poptávky po penězích (8,8 %). Aktuální údaje  
o měnovém vývoji svědčí o tom, že růst peněžní zásoby souvisí zejména s přetrvávajícím 
robustním růstem ekonomické aktivity a rovněž s uvolněným kumulovaným působením 
úrokové složky reálných měnových podmínek. Rychlost obratu peněz byla na své dlouhodobé 
úrovni 1,5 (za předpokladu stávajícího odhadu HDP ve 4.Q). Aktuální údaje současně 
naznačují, že dvě zvýšení základních sazeb ČNB ve 3.Q loňského roku zatím neměla 
významnější vliv na M2 a na substituční efekty v rámci M2. Na zvyšování M2 se podílel růst 
úvěrů podnikům a domácnostem (21,6 %), i když v prosinci mírně zpomalil. Pozitivně 
přispíval i růst čistého úvěru vládě (41,1 %), což bylo v souladu s prohlubováním schodku 
státního rozpočtu. Naopak vývoj M2 byl korigován mírným poklesem čistých zahraničních 
aktiv (-1,8 %).  
 
Významný podíl na M2 měl peněžní agregát M1, přestože se jeho meziroční růst v prosinci 
zpomalil na 14 %. Projevovala se zde nižší dynamika jednodenních vkladů. Růst oběživa 
zůstal relativně vysoký, v reálném vyjádření se vlivem snížení inflace zrychlil, což 
potvrzovalo předpoklad zvýšení růstu spotřeby domácností ve 4.Q. Přetrvávající poptávka po 
likvidních penězích dokládá působení nízké hladiny úrokových sazeb, implikující nízké 
náklady příležitosti z držby peněz. Spready mezi úrokovými sazbami z termínovaných vkladů 
a z jednodenních vkladů se po zvýšení na počátku 4.Q následně v prosinci téměř nezměnily. 
Na vývoj M2 pozitivně v prosinci působily i kvazi-peníze, které se vlivem zastavení poklesu 
vkladů s dohodnutou splatností meziročně zvýšily o 4,8 %.    
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V rámci sektorové struktury vkladů M2 v prosinci zrychlil růst vkladů nefinančních podniků 
na 12,3 %, dynamika vkladů domácností stagnovala ve výši 9 %. V celém roce 2006 se však 
zvyšoval zejména příspěvek vkladů domácností, což bylo v souladu se zvýšením růstu 
spotřeby v nominálním vyjádření. V prosinci vlivem vývoje zahraničního obchodu dále mírně 
vzrostl podíl vkladů v cizí měně na celkových vkladech na 9,5 %.  
 
Peněžní agregát M2 a nominální HDP 
(průměry za čtvrtletí, mzr. změny v %) 
 

Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci 
měsíce, mzr. změny v %)                                   

2

4

6

8
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14

I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06

Peněžní agregát M2

HDP v b.c. (odhad ve 4.Q 2006)

 

 II/06 III/06 IV/06  11/06  12/06

Podíl na 
M2 v % 
12/06

M1 14,6 16,5 15,2 15,2 14,0 56,7
   Oběživo 10,4 11,4 11,4 11,2 12,0 13,5

   Jednodenní vklady 16,1 18,2 16,4 16,5 14,7 43,2
M2-M1 (kvazi-peníze) 1,5 0,6 2,8 1,5 4,8 43,3
   Vklady s dohod. splatností -3,2 -4,9 -2,5 -4,3 0,5 30,8
   Vklady s výpovědní lhůtou 15,1 19,3 19,5 19,6 18,4 12,1
   Repo operace 66,5 5,4 8,0 14,0 -10,4 0,4
M2 8,4 9,0 9,6 9,0 9,9 100,0

 

Úvěry 
Růst úvěrů podnikům a domácnostem se v prosinci 2006 meziročně zpomalil na 20,5 %, ale 
i přesto zůstává vysoký. Bylo to nadále podporováno nízkou hladinou úrokových sazeb 
a vysokým ekonomickým růstem. Z hlediska ekonomických sektorů byl vývoj diferencovaný. 
Úvěry domácnostem dále pokračovaly ve zpomalování růstu (jejich příspěvek byl však stále 
nadpoloviční), klesaly úvěry finančním neměnovým institucím, zatímco růst úvěrů 
nefinančním podnikům se opět zvýšil.  
 
Úvěry nefinančním podnikům v prosinci meziročně vzrostly o 20,9 %. Nejrychleji se 
zvyšovaly dlouhodobé úvěry (33 %), což je v souladu s očekávaným vysokým růstem hrubé 
tvorby fixního kapitálu. V uvedeném vývoji se projevovaly zejména příznivé podmínky 
financování. Nižší úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům  v ČR oproti eurozóně navíc 
podporovaly čerpání domácích korunových úvěrů. Ke zrychlení růstu úvěrů podnikům 
přispěly v samotném prosinci zejména úvěry do odvětví obchodu, prodeje, údržby a oprav. 
Opačným směrem působilo v závěru roku zmírnění meziročního růstu úvěrů do odvětví 
pronájmu strojů a zařízení, zpracovatelského průmyslu a do odvětví výstavby a stavebnictví, 
která však měla významný podíl na vyšším růstu úvěrů v celém roce 2006.  
 
Meziroční růst úvěrů domácnostem v prosinci zpomalil na 29,4 %. Přispěl k tomu nižší růst 
spotřebitelských úvěrů (22,9 %) a mírně i úvěrů na bydlení (32,7 %), a to u všech splatností. 
Poptávka po úvěrech na bydlení byla ovlivňována stále nízkou úrovní úrokových sazeb. Její 
mírné zvýšení ve druhé polovině roku 2006 přitom mohlo působit na zpomalení růstu úvěrů. 
Úvěry na bydlení jsou však nadále podporovány rozšiřováním nabídky produktů, 
potenciálním zvýšením sazby DPH na stavební práce z 5 % na 19 % od roku 2008 
a postupnou deregulací nájemného až do roku 2010. Zpomalování růstu spotřebitelských 
úvěrů bylo ovlivňováno zvýšením úrokových sazeb, neboť tyto úvěry jsou obvykle čerpány 
zejména domácnostmi s nižšími příjmy, u kterých lze předpokládat vyšší citlivost na pohyby 
úrokových sazeb z titulu výraznějších dopadů do příjmů. Z výběrového šetření ČSÚ 
o příjmech a životních podmínkách domácností vyplývá, že splátky úvěrů jiných než 



 32

hypotečních se týkaly 40 % domácností v nejnižší příjmové kategorii, zatímco v nejvyšší 
příjmové kategorii to bylo 28 %. Z toho problémy se splácením těchto úvěrů mělo v roce 
2005 8 % nízkopříjmových a pouze 2,5 % vysokopříjmových domácností. 
 
Úvěry na bydlení a úroková sazba   
(mzr. změny v %, sazba v % – nové obch.)  

Spotřebitelské úvěry a úroková sazba  
(mzr. změny v %, sazba v % – nové obch.)    
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Úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů v prosinci slabě poklesla o cca 0,1 p.b. na 
5,9 %. Její průměr za 4.Q činil 6 %, zatímco lednová prognóza předpokládala 6,2 %. Ve 
vývoji úrokové sazby se promítl pokles podílu nových úvěrů nefinančním podnikům na 
celkových nových  úvěrech. Spread mezi sazbou z nových úvěrů a 1R PRIBORem činil 
2,9 p.b., což je úroveň, na kterou byla tato klientská prémie v lednové prognóze do budoucna 
přehodnocena. Ve struktuře úrokových sazeb byl vývoj diferencovaný. Krátkodobé sazby 
v prosinci rostly u nových úvěrů domácnostem a stagnovaly u nových úvěrů podnikům, 
zatímco sazby peněžního trhu převážně klesaly. Dlouhodobé úrokové sazby stagnovaly 
u nových úvěrů domácnostem, rostly u nových úvěrů nefinančním podnikům, přičemž sazby 
finančního trhu vlivem pozdějšího a mírnějšího očekávání zpřísňování měnové politiky 
klesaly. V dlouhodobějším horizontu se však klientské úrokové sazby vyvíjejí převážně 
v souladu se sazbami finančního trhu.  
 
Krátkodobé úrokové sazby z úvěrů MFI  
(v %, nové obchody)     

Dlouhodobé úrokové sazby z úvěrů MFI     
(v %, nové obchody)                                          
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 
1  Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby během ledna postupně mírně rostly (v rozsahu 0,1 až 0,2 p.b. podle 
jednotlivých splatností), od počátku února sazby naopak spíše klesaly zhruba ve stejném 
rozsahu. Zatímco lednový nárůst sazeb byl ovlivněn dvěma hlavními faktory, a to oslabující 
korunou a vývojem na zahraničních finančních trzích, na únorovou korekci působilo více 
faktorů. K nim patřily stabilizace kurzu koruny, zápis z lednového jednání BR ČNB,  
komentáře několika členů BR připouštějící možný budoucí obousměrný pohyb úrokových 
sazeb, krátkodobý pokles sazeb v zahraničí a data o lednové inflaci (nižší v porovnání 
s očekáváním analytiků i ČNB). Většina účastníků trhu očekává období stabilních úrokových 
sazeb minimálně do poloviny roku 2007. Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR se v celém 
horizontu pohybuje mírně pod trajektorií sazeb konzistentní s aktuální prognózou.  
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon: průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za 1.Q 2007 (do 16.2.) činil +0,3 p.b. Aktuální prognóza předpokládá spread 
+0,1 p.b. Hodnota 3M PRIBORu se v dosavadním průběhu 1.Q 2007 pohybovala nepatrně 
pod úrovní předpokládanou základním scénářem prognózy, 1R PRIBOR byl v průměru 
naopak mírně výše. 
 
Na primárním trhu státních dluhopisů byla emitována další tranže dluhopisu s originální 
splatností 15R (7.2.). Aukce byla hodnocena jako úspěšná, poptávka dosáhla téměř 
dvojnásobku nabízeného objemu. Prodány byly dluhopisy za 6,4 mld. Kč, průměrný výnos 
činil 4,12 %. 
 
Klientské úrokové sazby se v prosinci téměř nezměnily. Průměrná sazba z nově 
poskytnutých úvěrů činila 5,9 %, sazba z termínovaných vkladů 2,0 %. Klientské úrokové 
sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 4,1 %, z pohledu ex 
ante 2,5 %. 
 
Průměrná hodnota úrokového 
diferenciálu (1R PRIBOR – 1R 
Euribor) v dosavadním průběhu  
1.Q 2007 dosahuje -1,2 p.b., 
přičemž  prognóza předpokládá 
spread -1,1 p.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vývoj 1R PRIBORu a 1R Euriboru 

2.7

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

2.1.07 14.1.07 26.1.07 7.2.07 19.2.07

1R Euribor

1R PRIBOR



 34

2  Devizový kurz 
 
V závěru roku 2006 se apreciační trend devizového kurzu CZK/EUR, patrný v průběhu 
4. čtvrtletí, zastavil. Od počátku roku 2007 do poloviny února CZK vůči EUR oslabila 
o 2,7 %. V lednu nominální kurz meziměsíčně oslabil o 0,2 % a jeho průměrná měsíční 
úroveň představovala 27,84 CZK/EUR. V první polovině února koruna oscilovala kolem 
průměrné hodnoty 28,2 CZK/EUR,  aktuální odchylka od referenčního scénáře pro 1. situační 
zprávu (27,50 CZK/EUR) tak činila cca 2,5 % (kumulovaná odchylka představovala cca 
1,8 %). Meziročně se však jednalo o posílení koruny vůči euru o cca 3,1 %. 
 
Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
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Depreciační vývoj koruny souvisel zejména s odlivem krátkodobého kapitálu z celého 
středoevropského regionu v důsledku růstu zájmu o americké dluhopisy vlivem růstu jejich 
výnosu. Do jisté míry byl ovlivněn i negativním regionálním sentimentem pod vlivem zpráv 
z Polska (spekulace ohledně důvěryhodnosti kandidáta na guvernéra NBP)  
a komunikací ČNB. Vyjádření členů bankovní rady signalizovala pro nejbližší období oproti 
dosud očekávanému výhledu zvyšování sazeb převážně jejich stabilitu nebo i pokles. Zatímco 
ostatní měny regionu po lednovém oslabení své ztráty počátkem února více méně korigovaly, 
koruna nadále setrvávala na slabších úrovních. Odlišnost jejího vývoje byla pravděpodobně 
ovlivněna přetrvávajícím záporným úrokovým diferenciálem. Finanční trhy nadále očekávají 
posilování koruny vůči euru v ročním horizontu, avšak poněkud mírnější než očekávaly 
v počátku roku.   
 

 
 
3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení dosavadního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání předpokladů základního scénáře prognózy v oblasti 
veličin určujících nominální měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v průběhu  
1.Q 2007. Kurz koruny je v průměru oproti prognóze slabší. Tuzemská sazba 1R PRIBOR  
i zahraniční úroková sazba 1R Euribor se pohybují na mírně vyšší úrovni ve srovnání  
s prognózou.  
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Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 1.Q 2007 – základní 

scénář 
1.Q 2007 – 
skutečnost 

16.2. – skutečnost 

3M PRIBOR** 2,7 2,6* 2,6 
1R PRIBOR 2,8 2,9* 2,8 
Nově poskytnuté 
úvěry  

5,7 6,2***  

1R Euribor 3,9 4,1* 4,1 
Kurz – CZK/EUR 27,50 27,97* 28,25 
*

        Průměr za čtvrtletí do 16.2.2007. 
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
***  Údaj za prosinec.  

 
V tabulce jsou uvedeny nominální veličiny. Pro výpočet reálných veličin jsou brány v úvahu 
nově publikované informace o domácím a zahraničním cenovém vývoji i s jejich následnými 
dopady do výpočtu inflačních očekávání. Vývoj rovnovážných veličin je předpokládán na 
úrovni lednové prognózy. 
 
Za těchto předpokladů je úroková složka reálných měnových podmínek mírně přísná, kurzová 
složka je neutrální až mírně uvolněná. Celkové reálné měnové podmínky jsou v dosavadním 
průběhu 1.Q 2007 mírně přísné. Vůči prognóze z 1. SZ jde celková odchylka skutečných 
reálných měnových podmínek v dosavadním průběhu 1.Q 2007 ve směru uvolněnějšího 
působení v rozsahu 0,1 p.b. (vlivem kurzové složky). 
 

Implikace pro měnovou politiku 
 
V této části je komentována pozice těch dvou bodů Grafu rizik inflační prognózy, do nichž 
vstupují veličiny používané pro výpočet nominálního indexu měnových podmínek. 
  
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik inflační prognózy ohodnocuje 
celkový dopad domácích nominálních měnových podmínek pro budoucí měnovou politiku. 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru za 1.Q 2007 slabší než prognóza, 
tuzemské úrokové sazby vykazují velmi mírné odchylky od prognózy převážně směrem 
nahoru. Celkově příslušný bod v GRIPu implikuje riziko vyšších nominálních úrokových 
sazeb a inflace. Aktuální hodnota kurzu, která je poněkud slabší oproti dosavadnímu průměru 
za 1.Q 2007, dále zvýrazňuje vyznění tohoto rizika, nicméně tržní očekávání jdou nadále 
apreciačním směrem. 
 
Bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 1R Euribor“ ohodnocuje celkové riziko prognózy 
pramenící z nových údajů o HDP a inflaci v eurozóně a aktuální implikované trajektorie  
1R Euribor. Průměrná hodnota 1R Euriboru v dosavadním průběhu 1.Q 2007 je mírně vyšší 
než předpoklady referenčního scénáře. Rovněž trajektorie budoucích sazeb 1R Euribor 
z období šetření CF02 se pohybuje na mírně vyšší hladině. Ke  změnám došlo rovněž 
v prognózovaných trajektoriích HDP a inflace. Celkově simulace u bodu „Exogenní veličiny 
– eurozóna, 1R Euribor“ implikuje vyšší budoucí trajektorii sazeb 3M PRIBOR. 
 
Souhrnným pohledem přes vývoj veličin spadajících do indexu nominálních měnových 
podmínek, tedy součtem obou zmíněných bodů v GRIPu, následně dostáváme ve srovnání 
s lednovou prognózou potřebu poměrně výrazně vyšší úrovně 3M PRIBOR v následujících 
šesti čtvrtletích. Pro celkové hodnocení rizik prognózy, které je uvedeno ve Shrnutí SZ, je 
ovšem potřeba zvážit také ostatní body v Grafu rizik a všechny další relevantní informace 
popsané v této SZ.   






























