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I. SHRNUTÍ 
 
1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognóz 
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Po posouzení výsledků modelových simulací zachycených v GRIPu provedeném na 
váhovém schématu nového spotřebního koše lze hodnotit bilanci rizik 
makroekonomické prognózy z 1. SZ 2007 jako mírně proinflační. Tímto směrem bilanci 
rizik vychyluje především vývoj nominálního kurzu koruny od počátku letošního roku 
spolu se souhrnným vývojem ekonomické aktivity, inflace a úrokových sazeb 
v eurozóně. Opačným směrem jde vývoj inflace v prvních dvou měsících letošního roku.  
  
Nad rámec provedených simulací v GRIPu lze identifikovat další rizika lednové 
prognózy jdoucí protiinflačním směrem a týkající se především vývoje indexu 
spotřebitelských cen. Jde jednak o vývoj struktury spotřebitelských cen na bázi nového 
koše, kdy může být v rámci odlišné struktury korigované inflace vykazována 
systematicky nižší inflace i v budoucnu. Dále jde o tržní očekávání vývoje nominálního 
měnového kurzu, která stále působí ve směru jeho posílení, i vývoj kurzu v posledních 
dvou týdnech. V souhrnu tedy hodnotíme celková rizika lednové prognózy jako 
vyrovnaná. 
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Aktualizovaná tržní data znamenají nadále 
nižší výhled dolarových cen ropy Brent a cen benzínů na burzách ARA oproti prognóze,  
a to i přes růst cenových očekávání v posledním měsíci. V nejbližším čtvrtletí je výhled cen  
cca 9 % pod scénářem prognózy, v delším období se pak tento rozdíl snižuje na 3 %. Naproti 
tomu odchylka předpovědi kurzu USD/EUR v nejbližším čtvrtletí činí cca 1,5 % ve směru 
silnějšího dolaru, pro delší období jsou proti předpokladům lednové prognózy naopak 
očekávány nepatrně slabší hodnoty. 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 CF03 oproti původním předpokladům zvýšení výhledu 
vývoje zahraniční ekonomické aktivity měřené efektivním růstem HDP v eurozóně  
o cca 0,4 p.b. v roce 2007 a o cca 0,1 p.b. 2008. Snižuje se předpověď efektivní inflace 
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v eurozóně v roce 2007 o cca 0,2.p.b., v roce 2008 zůstává výhled nezměněn. Výhled sazeb 
Euribor je sice stále téměř horizontální, ale proti základnímu scénáři prognózy je v letošním 
roce o cca 0,2 p.b. vyšší, v roce 2008 pak o 0,1 p.b. Z toho plyne poloha příslušného bodu 
v GRIPu ukazující na riziko mírně vyšších domácích úrokových sazeb.  
 
Očekávání vývoje fiskální politiky se oproti aktuální prognóze nemění. Bod „Fiskální impulz“ 
v GRIPu se proto nachází v průsečíku os. 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 publikovaná data o vývoji ekonomické aktivity za čtvrté čtvrtletí (5,8 %) spolu s revizí 
dat za druhé a třetí čtvrtletí roku 2006 jsou do značné míry v  souladu  s předpoklady lednové 
prognózy (růst HDP o 5,7 % mzr.). V rámci jednotlivých složek HDP oproti očekáváním 
rostla rychleji spotřeba domácností a vlády. Naopak investice, změna stavu zásob a čistý 
vývoz přispívaly k růstu HDP méně. V porovnání s lednovou situační zprávou bylo nepatrně 
pomalejší tempo růstu mezd za rok 2006 oproti lednové prognóze. Celkově se příslušný bod 
v simulaci GRIPu („Počáteční podmínky“) nachází těsně u průsečíku os v pravém horním 
kvadrantu. 
 
Vývoj celkové meziroční inflace za únor 2007 (1,5 % mzr.) měřený indexem spotřebitelských 
cen na novém spotřebním koši byl pod stávající prognózou, tvořenou ještě na základě 
původního složení spotřebního koše (1,8 % mzr.). Hlavní odchylka ve vývoji inflace jde na 
vrub vývoje korigované inflace a pohonných hmot, naopak rychleji rostly ceny potravin. 
Zavedení nového spotřebního koše a nové informace za leden a únor modifikují představu 
o vývoji regulovaných cen a dopadů daňových změn u cen cigaret, souhrnný dopad těchto 
změn do celkové inflace v nejbližších dvou letech je oproti lednové prognóze protiinflační. 
Výše uvedeným informacím odpovídá i poloha bodu „Inflace“ v levém dolním kvadrantu. 
Provedené alternativní propočty na původním spotřebním koši ukazují, že v lednu i v únoru  
byla odchylka skutečné celkové inflace počítané na starém koši od lednové prognózy velmi 
malá (cca 0,1 p.b.), i když i zde nastaly odchylky ve struktuře cenového pohybu od lednové 
prognózy (tj. nižší korigovaná inflace, vyšší ceny potravin). 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 budoucí 
celkovou inflaci. Nové informace a publikovaná data tak naznačují v nejbližším období  
mírně protiinflační rizika stávající prognózy.  
 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru za 1.Q 2007 slabší než prognóza, 
tuzemské úrokové sazby téměř odpovídají předpokladům prognózy. Celkově příslušný bod 
v GRIPu (bod „Domácí nominální měnové podmínky“) implikuje riziko vyšších nominálních 
úrokových sazeb a inflace. Dlouhodobá tržní očekávání vývoje kurzu však jdou nadále 
směrem k posílení, což je v kombinaci s vývojem kurzu v posledních dvou týdnech možno 
naopak považovat za protiinflační riziko. 
 
 
 

2  Prognózy ostatních institucí 
 
V březnu 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 15.3.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, uzávěrka 12.3.). 
Při srovnání prognóz HDP, mezd a úrokových sazeb vycházíme také z Eastern Europe 
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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 změnili své prognózy růstu HDP jen nepatrně. Předpokládají, že růst se oproti roku 
2006 zpomalí díky nižšímu příspěvku čistého vývozu. Hlavním faktorem růstu by měla být 
spotřeba domácností (vliv vyšších reálných mezd, poklesu nezaměstnanosti a vyšších 
sociálních dávek). Investice budou nadále profitovat z přílivu prostředků z fondů EU  
a pokračujícího přílivu přímých zahraničních investic. Riziko představuje příspěvek 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

 12/06 4.7
 1/07 4.6 4.9 4.8 4.6 4.6
 2/07 4.7 4.6
 3/07 4.8 4.6

Datum vzniku 
prognózy ČNB

5.3

 
 

Mzdy 
Analytici zvýšili očekávané tempo růstu průměrných nominálních mezd ve sledovaných 
organizacích pro letošní i příští rok. Ve prospěch vyššího růstu mezd podle nich hovoří 
příznivé výsledky domácích podniků, udržení silného růstu ekonomiky a pokles 
nezaměstnanosti.  
 

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

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/06
 1/07 6.3 6.4 6.6 6.1 6.3
 2/07 6.3 6.1
 3/07 6.6 6.5

Datum vzniku 
prognózy ČNB

6.3

 
 

Měnový kurz 
V ročním horizontu se nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR. Analytici v rámci 
šetření IOFT (převážně domácí) očekávají v tomto horizontu ve srovnání se základním 
scénářem prognózy apreciovanější kurz o cca 2,4 %, zahraniční analytici v rámci šetření 
FECF o cca 0,5 %. Zatímco v kratším období by mohla převážit zvýšená volatilita kurzu, 
v dlouhodobém horizontu by se koruna měla vrátit k apreciačnímu trendu. Analytici 
předpokládají, že tempo posilování bude mírnější než v minulých letech.  
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 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
 3/07 28.1 27.2 27.8

ČNB
aktuální čtvrtletíDatum vzniku 

prognózy

 
 

Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů v ročním horizontu se mírně zvýšila. Analytici 
předpokládají, že hlavní proinflační rizika budou dána očekávaným nárůstem 
administrativních cen a akcelerací poptávkově inflačních tlaků. Protiinflační rizika, která 
působila v  roce 2006 (posilující koruna a pokles cen ropy), budou v letošním roce podle 
analytiků mnohem slabší. Inflační očekávání v horizontu 3R mírně poklesla, možná 
v souvislosti se snížením inflačního cíle od roku 2010.  
 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: inflace (mzr. v %) 

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 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
 3/07 3.2 2.5

Datum odečtu 
prognózy

3.3
3.3

horizont 1R

4.0
3.4

ČNB

 
 
 

Úrokové sazby 
Očekávané úrokové sazby se téměř nezměnily. Žádný analytik nepředpokládá změnu 
základních sazeb na březnovém zasedání BR ČNB, ke zvýšení sazeb by mělo dojít nejdříve na 
konci 3.Q 2007. Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí  
3,00 – 3,25 %. Hlavním důvodem očekávaného zpřísnění měnové politiky budou poptávkově 
inflační tlaky. Rizikem působícím oběma směry (směrem k vyšším i nižším sazbám) zůstává 
tempo posilování koruny. 
 

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

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 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
 3/07 3.1 3.4

ČNB
3M PRIBOR

Datum vzniku 
prognózy

 
 

Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T REPO a 3M PRIBOREM v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje 
realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
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Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky1. 
 

Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %, k 21. 3. 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 poněkud pomalejším tempem. 
 

 

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

průměrný 3M PRIBOR za 1.Q 2007, aktuální 3M PRIBOR aproximuje očekávané sazby ve 2.Q 2007, atd. 
Snažíme se tím předejít nekonzistenci, která vzniká vždy při poslední „malé“ SZ před vznikem nové 
prognózy, kdy očekávání tržních sazeb se již více přibližuje nové prognóze pro další čtvrtletí (např. v 3. SZ 
současné 3M sazby zasahují takřka celý 2.Q 2007 a nikoli již téměř skončený 1.Q 2007). Nicméně použití 
průměrného 3M PRIBORu pro 1.Q 2007 je jinou informací, než poskytují aktuální očekávané 3M sazby 
v dalších čtvrtletích. 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

           meziročně v %
predikce 1. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt  IV/06 5.7 5.8
Hrubý domácí produkt 2006 6.0 6.1
Výdaje domácností na konečnou spotřebu  IV/06 4.6 5.4
Výdaje domácností na konečnou spotřebu 2006 4.2 4.6
Výdaje vlády na konečnou spotřebu  IV/06 1.4 2.6
Výdaje vlády na konečnou spotřebu 2006 -0.2 0.3
Tvorba hrubého fixního kapitálu  IV/06 8.9 7.6
Tvorba hrubého fixního kapitálu 2006 7.3 7.3
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.)  IV/06 14.0 9.4
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.) 2006 99.2 90.9
Vývoz zboží a služeb  IV/06 16.3 17.4
Vývoz zboží a služeb 2006 14.2 14.6
Dovoz zboží a služeb  IV/06 15.4 18.1
Dovoz zboží a služeb 2006 13.3 14.2

Vývoz zboží  leden 2007  . 13.8
Dovoz zboží  leden 2007  . 15.5
Obchodní bilance (mld. Kč)  leden 2007 12.0 11.0
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  leden 2007  . 5.5
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  leden 2007  . -14.7

Vývoz zboží  IV/06 . 17.0
Dovoz zboží  IV/06 . 16.0
Obchodní bilance (mld. Kč)  IV/06 8.0 6.6
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  IV/06 -47.5 -50.4
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  IV/06 . 44.6

Index spotřebitelských cen  únor 2007 1.8 1.5

Ceny průmyslových výrobců  únor 2007  2.6 (Q) 3.2
Ceny zemědělských výrobců  únor 2007  8.1 (Q) 13.0
Vývozní ceny  leden 2007  -1.4 (Q) 1.0
Dovozní ceny  leden 2007  -2.8 (Q) -1.9

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  únor 2007 8.7 (Q) 8.3
z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  únor 2007 . 7.7
Průměrná mzda ve sledovanáných organizacích  IV/06 6.3 6.2
Průměrná mzda ve sledovanáných organizacích 2006 6.5 6.5
Průměrná mzda v podnikatelské sféře  IV/06 6.6 6.7
Průměrná mzda v podnikatelské sféře 2006 6.8 6.8
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  IV/06 5.5 4.4
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře 2006 5.7 5.4

Průměrná nominální mzda v průmyslu  leden 2007 . 9.2
NJMN v průmyslu  leden 2007 . 1.3
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  leden 2007 . 15.5
NJMN ve stavebnictví  leden 2007 . -10.7

Peněžní zásoba (M2)  leden 2007 8.7 (Q) 10.2

Stavební výroba  leden 2007  . 29.2
Index průmyslové produkce  leden 2007  . 9.8

Tržby v maloobchodu včetně motoristického segmentu  leden 2007  . 7.7
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období
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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 politiky2. V únoru 2007 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 1,5 %, což bylo o 0,3 p.b. méně, než očekávala 
prognóza  z 1. SZ. 
 

0

1

2

3

4

5

1/05 4 7 10 1/06 4 7 10 1/07 4 7 10 1/08 4 7 10
 

 
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 %; 

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky únor až srpen 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 lednovém 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. Na 
zasedání k únorové situační zprávě bankovní rada rovněž jednomyslně rozhodla ponechat 
sazby na stávající úrovni, což bylo i v souladu s doporučením SMS. Rizika lednové prognózy 
byla hodnocena jako vyrovnaná s tím, že existují rizika oběma směry. Za protiinflační rizika 
byla převážně označována nová data o inflaci a změna koše, naopak jako proinflační riziko 
byl hodnocen vývoj nominálního kurzu a vývoj v zahraničí, zejména vývoj sazeb a zrychlení 
ekonomického růstu v eurozóně. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 

1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
Výhled efektivního růstu HDP v eurozóně byl podle březnového Consensus Forecasts 
přehodnocen opět vzhůru. Optimismus ohledně hospodářského růstu založený na dobrých 
výsledcích loňského roku panuje zejména v případě Německa a Itálie. Současně se však 
zvýšila očekávání i pro mnoho dalších zemí eurozóny. Efektivní hospodářský růst je nyní 
očekáván ve srovnání s referenčním scénářem 1. SZ (RS01) o 0,4 p.b. výše v letošním roce 
a o 0,1 p.b. v roce 2008. 
 
Přes očekávaný silný hospodářský růst došlo k přehodnocení výhledu inflace CPI 
v efektivním vyjádření směrem dolů o 0,2 p.b. oproti RS01 pro rok 2007, zatímco výhled pro 
rok 2008 zůstává nezměněn. Krátkodobá předpověď cen výrobců je víceméně v souladu 
s RS01, pouze předpověď pro rok 2008 byla aktuálně přehodnocena mírně vzhůru. 
 
Očekávaný vývoj kurzu USD/EUR se oproti minulému měsíci prakticky nezměnil. Dolar 
zůstává oproti RS01 silnější pro nejbližší období, zatímco v delším horizontu je očekávaná 
hodnota proti RS01 slabší a ve dvouletém výhledu se blíží k 1,31 USD/EUR. 
 
Výhled jednoleté sazby Euribor na základě tržních očekávání k 12. březnu (den šetření CF) 
oproti předchozímu měsíci poklesl. Ve srovnání s RS01 je však 1R Euribor stále vyšší o cca 
0,2 p.b. v roce 2007 a o 0,1 p.b. v roce 2008. 
 
Oproti předchozímu měsíci vzrostly očekávané ceny ropy Brent a benzínu. Nicméně ve 
srovnání s RS01 je cena ropy Brent pro první čtvrtletí 2007 níže o 9 % a tento rozdíl postupně 
klesá až na 3 % v posledním čtvrtletí 2008. Trajektorie cen benzínu se aktuálně také nachází 
pod RS01. 
 
(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)

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0Rozdíl
CF03
RS01

-1.5

-0.5

0.5

1.5

1.20

1.24

1.28

1.32

0.0

0.1

0.2

0.3

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

-10.0

-7.0

-4.0

I/06 II III IV I/07 II III IV I/08 II III IV
55

60

65

70

75

-8.0

-5.0

-2.0

1.0

I/06 II III IV I/07 II III IV I/08 II III IV
500

600

700

800

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

 
 
 



 11

1.2  Eurozóna a Německo 
Růst HDP eurozóny v posledním čtvrtletí 2006 (mzq. 0,9 %, mzr. 3,3 %) byl tažen především 
růstem investic a čistého vývozu, což  naznačuje, že země eurozóny si i přes zpomalování 
poptávky v USA dokážou najít pro své zboží odbyt jinde ve světě. OECD pro nejbližší dvě 
čtvrtletí předpokládá pokračování poměrně silného tempa růstu (mzq. 0,6 %).  
 
Inflace se podle předběžného odhadu i v únoru udržela na 1,8 % z ledna, obavy ECB však 
vzbuzuje akcelerující růst peněžní zásoby M3 (v lednu 9,8 %). Míra nezaměstnanosti nadále 
pokračuje v trendu mírného poklesu, který započal v roce 2005. Centrální banka podle 
očekávání v březnu zvýšila svou měnověpolitickou sazbu z 3,5 na 3,75 % a změnila označení 
sazeb z „nízkých“ na „mírné“. Ekonomickou situaci hodnotí jako stabilnější, než původně 
očekávala. Trhy sice očekávají ještě jedno zvýšení sazeb v červnu, ale z rétoriky ECB je 
patrný blížící se konec cyklu rostoucích sazeb. 
 
V Německu se zvýšení vyšší sazby DPH promítlo do urychlení spotřeby v závěru roku 2006, 
a v lednu maloobchodní prodeje poklesly. Sentiment spotřebitelů se však do budoucnosti 
nijak nezhoršil a výhled poptávky je tak i díky pokračujícímu trendu poklesu nezaměstnanosti 
příznivý. I přes mírný pokles trvá optimismus v podnikové sféře (IFO). Postupně přelévá i do 
sentimentu investorů (ZEW), který, ač z nízkých hodnot, roste již 4 měsíce. Vyšší DPH se 
naopak překvapivě nepromítla ani v únoru do spotřebitelských cen, když inflace setrvává na 
1,6 %. Určité zrychlení cenového vývoje se očekává od března, kdy by měly skončit sezonní 
výprodeje.  
 

1.3  Spojené státy 
Růst HDP ve 4.Q 2006 byl z předběžného (anualizovaného) odhadu 3,5 % revidován výrazně 
směrem dolů na pouhé 2,2 %. S tím se změnil i údaj o růstu produktivity, který tak 
zaznamenal nejnižší hodnotu od roku 1997. Naopak růst jednotkových mzdových nákladů  
byl nejvyšší od roku 2000 a mohl by signalizovat růst mzdových tlaků a následně inflace. Fed 
však toto riziko pokládá za dočasné, způsobené cyklickým vývojem ekonomiky. Měsíční data 
ani předstihové indikátory neposkytují zatím jasný signál o dalším směřování americké 
ekonomiky. Ostře sledovaný údaj o růstu pracovních míst v únoru byl sice spíše slabší, ale 
výrazné revize předchozích dvou měsíců vzhůru a současně nepatrný pokles míry 
nezaměstnanosti (na 4,5 %) svědčí o stále dobré situaci na trhu práce.  
 
Celková inflace v lednu dosáhla pouze 2,1 %. Naopak jádrová inflace se po třech měsících 
poklesu v lednu opět mírně zvýšila (na 2,7 %) a již delší dobu setrvává nad úrovní, kterou Fed 
vnímá jako přijatelnou. Nicméně např. aktualizovaná předpověď OECD odhaduje 
v nejbližších čtvrtletích (anualizovaný) růst cen v rámci jádrové inflace jen těsně nad 2 % 
(zejména v důsledku nepříznivého vývoje na trhu nemovitostí), a finanční trhy tak začínají 
kalkulovat s postupným snižováním sazeb ve 2. polovině roku. Nízká nezaměstnanost 
a oživování exportních odvětví však posilují naději, že nedojde k náhlému přechodu do 
recese. 
 

1.4  Středoevropské ekonomiky 
Vývoj shrnutý do efektivních ukazatelů ukazuje, že inflace byla v únoru mírně vyšší, než 
činila předpověď CF a rovněž HDP za 4.Q 2006 byl mírně revidován vzhůru. Předpověď se 
nemění, neboť ještě není k dispozici nový Eastern Europe Consensus Forecasts. Jednotlivé 
země však procházejí každá svým specifickým vývojem, který je dán odlišnou pozicí 
v hospodářském cyklu. 
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Růst HDP na Slovensku ve 4.Q (9,6 %) byl tažen, jak vysokou zahraniční, tak domácí 
poptávkou včetně investic. Při klesající inflaci dochází k akceleraci růstu reálných mezd 
a v kombinaci s klesající nezaměstnaností to přispívá k udržení tempa soukromé spotřeby. 
Vysoké tempo růstu HDP si udržuje i polská ekonomika, naopak v Maďarsku HDP dále 
zpomalil ze 3,8 % ve 3.Q na 3,2 % ve 4.Q 2006. Nulový byl růst soukromé spotřeby, vládní 
spotřeba a investice dokonce meziročně klesly. Růst tak byl tažen výhradně zahraniční 
poptávkou. 
 
Inflace na Slovensku i přes rychlý růst ekonomiky dále poklesla z 3,0 % v lednu na 2,7 % 
v únoru, v Polsku se naopak zvýšila z 1,6 na 1,9 % (potraviny a paliva). V Maďarsku byl 
cenový růst stále nejvýraznější a navíc dále zrychlí z 7,8 na 8,8 %, zejména v důsledku 
zvýšení regulovaných cen plynu a léků. Centrální banky za poslední měsíc neměnily úrokové 
sazby. Devizové kurzy jednotlivých zemí byly dočasně postiženy turbulencemi na finančních 
trzích z počátku března, ale záhy opět posílily na původní hodnoty. NBS dokonce proti 
slovenské koruně intervenovala, když příznivé zprávy o struktuře růstu HDP, překvapivě 
kladná obchodní bilance za leden a plánovaná velká investice Samsungu vyhnaly kurz až na 
hladinu 33,80 SKK/EUR. Nové nejsilnější hodnoty v historii (32,71 SKK/EUR) dosáhla 
slovenská měna poté, co centrální banka posunula centrální paritu v rámci ERM-II na 35,44 
z původních 38,45 SKK/EUR.  
 
Efektivní CPI  a HDP pro sledované středoevropské ekonomiky (vč. předpovědi CF) 
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1.5  Efektivní ukazatele 
Efektivní kurz koruny vůči agregátu všech obchodních partnerů v posledním období mírně 
oslabil v nominálním i reálném vyjádření. Podle CF03 by měl kurz v následujícím období 
opět začít posilovat a také předpověď ČNB z 1. SZ očekává v delším horizontu postupné 
posilování koruny. Vůči agregátu středoevropských ekonomik koruna již od července 2006 
oslabuje, přičemž se zde nejvýrazněji projevuje posilování slovenské koruny. Pro uvedený 
horizont předpovědi předpokládá CF03 stabilitu koruny vůči středoevropským zemím. 
 
Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)
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1.6  Cena ropy 
Po relativně stabilním vývoji v první polovině února se cena ropy Brent posunula v poslední 
únorové dekádě nad hranici 60 USD/b. Termínované kontrakty nadále signalizují pozvolný 
růst až k hodnotě cca 66 USD/b na konci roku 2008, analytici podle průzkumu Reuters 
naopak ve stejném horizontu čekají postupný pokles zhruba k 55 USD/b. 
 
Z aktuálních událostí ropný trh nadále nejvíce ovlivňuje pokračující neklid v Nigérii, stále 
relativně silná poptávka z US a Číny a oznámení Iránu o pokračování v jaderném programu. 
Přestože OPEC neplní důsledně dohodnuté kvóty (místo plánovaného omezení 1,7 mil. barelů 
za den jen cca 1 mil. barelů za den), považují jeho představitelé aktuální nabídku za adekvátní 
poptávce a na březnovém zasedání se tudíž neočekává žádná změna. Naopak IEA ve své 
poslední zprávě varuje, že vlivem únorového ochlazení na severní polokouli zřejmě dojde 
v 1. čtvrtletí k výraznému snížení zásob v zemích OECD a pro očekávaný růst světové 
ekonomiky (v roce 2007 se očekává odpovídající mzr. zvýšení spotřeby ropy o 1,8 %) bude 
třeba těžbu zvýšit. Vzhledem k rezervní kapacitě Saudské Arábie cca 3 mil. barelů za den, 
růstu prokázaných nevytěžených zásob (které by při současné úrovni těžby měly vystačit na 
40 let) a snaze OPECu udržet cenu ropy cca na 60 USD/b očekáváme v nejbližším období 
spíše stabilitu cen.  Ceny benzínu na burzách ARA zareagovaly na únorový růst ceny ropy až 
přehnaně silně a v první dekádě března je tak poměr cen benzínu a ropy vyšší, než by 
historicky odpovídalo tomuto ročnímu období. 
 
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   
Kurz USD/EUR osciloval v první polovině února okolo hodnoty 1,3, ale vlivem 
zveřejněných údajů o vývoji americké ekonomiky oslabil a v první dekádě března se 
pohyboval v pásmu 1,31 – 1,32. Zprávy o zhoršujícím se stavu na trhu hypoték, doprovázené 
pesimistickými komentáři bývalého šéfa Fedu Greenspana, vedly k dalšímu oslabení dolaru 
až pod 1,33 USD/EUR. Podle březnového Consesus Forecasts je pro nejbližší období 
očekávána stabilita dolaru a v ročním horizontu jeho posílení k hodnotě 1,31. Na svém 
posledním lednovém zasedání ponechal Fed základní úrokové sazby beze změny, ale podle 
trhu je možné vzhledem k vývoji ekonomiky uvolnění měnové politiky do konce roku 2007.  
 
Podle očekávání zvýšila ECB na začátku března základní úrokovou sazbu o 25 b.b. na její 
současnou úroveň 3,75 %. Tříměsíční eurové výnosy pokračovaly po březnovém oznámení 
ECB v růstu. Více volatilní byl jednoletý Euribor, když na začátku března nejdříve poklesl, 
ale po měnovém rozhodnutí ECB opět vzrostl přibližně na 4,1 %. Desetileté eurové výnosy na 
konci února poklesly a během března se pohybovaly na úrovni 4,2 %. Úrokový diferenciál 
mezi domácími a eurovými výnosy se u dlouhodobých sazeb (10 let) mírně zúžil na -0,4 p.b., 
zatímco diferenciál jednoletých sazeb dosáhl v březnu hodnoty -1,33 p.b. Prohlubování 
úrokového rozpětí mezi implikovanými sazbami jednoletého Priboru a Euriboru se v březnu 
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zastavilo a implikované rozpětí se tak mírně přiblížilo předpokladu RS01, i když je stále 
v průměru o 28 b.b. širší. V průběhu let 2007 a 2008 by mělo podle tržních očekávání 
docházet k postupnému zužování záporného úrokového diferenciálu mezi domácími 
a eurovými sazbami. 
 
Rozdíl korunových a eurových swapových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 1R - EUR 1R
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Předpoklady ohledně vývoje fiskální politiky ve srovnání s únorovou SZ neměníme a nadále 
očekáváme deficit vládního sektoru ve výši 3,5 % HDP v roce 2006, 4,0 % HDP v roce 2007 
a 3,9 % HDP v roce 2008. Údaje o skutečném vývoji HDP za rok 2006 zveřejněné na počátku 
března ČSÚ sice oproti předchozím odhadům vykazují vyšší spotřebu vlády, ta je však 
kompenzována nižšími než očekávanými výdaji na veřejné investice. Ukazatele fiskální 
pozice a aproximace fiskálního impulzu rovněž zůstávají beze změny (viz tabulka).   
 

2005
3.SZ 1.SZ 2.SZ 3.SZ 1.SZ 2.SZ 3.SZ 1.SZ 2.SZ 3.SZ

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

Fiskální pozice (ESA 95)  +1,5 p.b.  +0,1 p.b  +0,1 p.b  +0,1 p.b.  +0,5.p.b.  +0,5.p.b.  +0,5 p.b.  -0,1 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% 3,9% 3,9% 3,9%
Fiskální pozice (upravený deficit)  +1,2 p.b.  +0,9 p.b  +0,9 p.b  +0,9 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  -0,1 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.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  +0,2 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)

200820072006

 
 

Na začátku března projednala vláda materiály MF a MPSV konkretizující změny v daňové  
a sociální oblasti v rámci tzv. první fáze fiskální reformy. Jedná se o opatření spíše 
stabilizačního charakteru zaměřená na navrácení deficitu veřejných rozpočtů na úroveň cca 
3,0 % HDP v roce 2008. Tento cíl lze pokládat za reálný, neboť deficity veřejných rozpočtů 
se v letech 2004 – 2006 pohybovaly kolem této hodnoty, a tak je pravděpodobné, že i při 
relativně malých změnách je možné krátkodobě dosáhnout 3,0% úrovně deficitu. Zatímco 
opatření v daňové oblasti představují naplňování některých reformních záměrů avizovaných 
v programovém prohlášení vlády (změny v DPH, DPFO), návrhy v sociální oblasti mají spíše 
charakter hledání úspor u rozpočtově nevýznamných položek, a nepřinášejí tak výraznější 
reformu sociálních výdajů. Celkově by navrhované změny mohly přinést úspory ve výši 1 % 
HDP v roce 2008, což by při současné predikci autonomního vývoje deficitu veřejných 
rozpočtů (dle odboru 413 ve výši 3,9 % HDP v roce 2008) vedlo ke stabilizaci deficitu VF ve 
výši cca 3,0 % již v příštím roce. Účinek navrhovaných opatření se však v dalších letech 
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snižuje. Předpokládáme, že tyto návrhy ještě nebudou zapracovány v základním scénáři 
dubnové prognózy, ale budou ošetřeny v rámci alternativního scénáře po diskusi s BR. 
 
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až únor roku 2007 skončilo schodkem ve výši 
6,7 mld. Kč. Oproti lednovému výsledku, kdy státní rozpočet vykázal přebytek 5,0 mld. Kč, 
došlo ke zhoršení rozpočtového salda o 11,7 mld. Kč. 
 
V meziročním srovnání došlo k prohloubení schodku SR o 6,1 mld. Kč (schodek za leden až 
únor roku 2006 dosáhl 0,6 mld. Kč). Celkové příjmy státního rozpočtu ve sledovaném období 
poklesly o 0,8 %. Základní příčinou tohoto vývoje bylo výrazně nižší inkaso DPH, jež 
v meziročním srovnání kleslo o 15,4 % (tj. o 4,9 mld. Kč). Důvodem byly vysoké vratky 
DPH, které za leden až únor 2007 činily přibližně 29,0 mld. Kč, zatímco ve stejném období 
loňského roku cca 13,0 mld. Kč. Oproti tomu inkaso spotřebních daní meziročně vzrostlo 
o 7,1 %, příjem z DPPO o 19,6 % a příjem z DPFO o 8,1 %. Na celkovém poklesu příjmové 
strany SR má též podíl výrazně nižší čerpání prostředků z rezervních fondů než v loňském 
roce (za leden až únor meziročně o 24,0 %, tj. cca o 2,7 mld. Kč méně) a zastavení přílivu 
kompenzačních plateb z rozpočtu EU. Celkové výdaje státního rozpočtu meziročně vzrostly 
o 3,3 %. Z běžných výdajů k růstu celkových výdajů ve sledovaném období přispívaly 
zejména neinvestiční transfery státním fondům (meziroční zvýšení o 66,5 %, tj. přibližně 
o 3,0 mld. Kč) a rozpočtům územních samosprávných celků (+23,3 %, tj. cca +5,6 mld. Kč). 
V nárůstu transferů územním rozpočtům se promítla změna financování sociálních služeb 
a dalších dávek, která znamenala zvýšení výdajů směrovaných obcím na tyto účely 
o 7,0 mld. Kč. Naopak výdaje na důchody se meziročně snížily o 1,2 mld. Kč, tj. o 2,5 % 
(důsledek profinancování výplaty prosincových důchodů dodatečným zvýšením schodku SR 
v závěru loňského roku).  
 
Vlastní běžné hospodaření SR za leden až únor 2007 upravené o operace ve státních 
finančních aktivech a o čistý vliv převodů do rezervních fondů skončilo schodkem ve výši 
16,5 mld. Kč. Ve srovnání s upraveným saldem SR ve stejném období loňského roku je tento 
výsledek o 4,1 mld. Kč horší (viz tabulka).  
 
 

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

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -91,3 -0,6 -6,7 -6,1 84,6
v tom: operace státních aktiv 0,5 0,7 1,3 0,6 0,8
           vliv rezervních fondů 0,0 11,1 8,5 -2,6 8,5
           vlastní běžné hospodaření SR -91,8 -12,4 -16,5 -4,1 75,3
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
 UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti celkem - nová metodika MPSV (v %) únor 2007 . 8.3
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči únor 2007 . 7.7
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %) IV/06 6.3 6.2
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/06 6.6 6.7
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/06 5.5 4.4
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %) IV/06 . 5.9
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna mediánu v %) IV/06 . 4.0
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) leden 2007 . 9.2
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) leden 2007 . 15.5  
Pramen: ČSÚ, MPSV 
 
V období od 2. SZ byly publikovány údaje MPSV o míře registrované nezaměstnanosti 
v únoru 2007, údaje ČSÚ o vývoji měsíčních mezd ve 4. čtvrtletí 2006 a ve vybraných 
odvětvích v lednu 2007 a dále údaje MPSV o vývoji hodinových výdělků v podnikatelské 
sféře ve 4. čtvrtletí 2006. Růst mezd ve 4. čtvrtletí 2006 odpovídal predikci. Vývoj míry 
registrované nezaměstnanosti v prvních dvou měsících tohoto roku však naznačuje, že 
míra nezaměstnanosti by se v 1. čtvrtletí mohla snížit až na 8,2 %, což představuje 
výraznější pokles oproti lednové prognóze.   
 
Celková míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci února 8,3 %. Ze sezonně 
očištěných údajů je patrné, že nezaměstnanost nadále klesá. V únoru se snižovala zejména 
vlivem pozitivně působícího souběhu poklesu nově hlášených nezaměstnaných a již třetí 
měsíc pokračujícího růstu vyřazených uchazečů umístěním. Počet uchazečů vyřazených ze 
sankčních důvodů nadále přetrvává na vysoké úrovni. Z vývoje Beveridgeovy křivky 
v posledním roce je patrné, že se snižuje cyklická složka registrované nezaměstnanosti. 
Provedený propočet naznačuje, že míra registrované nezaměstnanosti by mohla v 1. čtvrtletí 
2007 poklesnout až na 8,2 %, což představuje výraznější pokles, než předpokládala prognóza 
z 1. SZ (8,7 %). Část tohoto rozdílu souvisí s extrémně příznivými klimatickými podmínkami, 
které se pozitivně projevují v zaměstnanosti3. Přesto lze očekávat, že dubnová prognóza 
povede k přehodnocení trajektorie míry nezaměstnanosti spíše směrem dolů.  
 
Podle očekávání se meziroční tempo růstu průměrné měsíční nominální mzdy v národním 
hospodářství ve 4. čtvrtletí 2006 v porovnání s předchozím čtvrtletím zrychlilo. Průměrná 
mzda se ve sledovaných organizacích zvýšila o 6,2 % (predikce z 1. SZ 6,3 %). Reálná mzda 
se zvýšila o 4,6 % (predikce z 1. SZ 4,7 %).  
 
V podnikatelské sféře se průměrná měsíční mzda zvýšila o 6,7 % (6,6 % podle 1. SZ). Vysoká 
pravděpodobnost naplnění očekávaného mzdového růstu byla avizována již ve 2. SZ na 
základě koincidenčních ukazatelů z průmyslu a stavebnictví. Mzdový vývoj v podnikatelské 
sféře odpovídá cyklické pozici ekonomiky, inflačním očekáváním a předpokladům o výši 
dojednaných mezd v kolektivních smlouvách. V mezikvartálním vyjádření po očištění 
o sezonní a kalendářní vlivy vzrostla mzda v této sféře o 1,7 %, přičemž její dynamika 
v posledních obdobích stagnuje až velmi mírně roste.4 Meziroční růst průměru a mediánu 
hodinového výdělku podle MPSV (údaje ISPV) se ve srovnání s 3. čtvrtletím zpomalil       
                                                 
3  Například ve stavebnictví klimatické podmínky umožňovaly prakticky neomezeně provádět veškeré stavební 

práce. 
4 Tuto informaci je však nutno, vzhledem k opakovaným obtížím při konstrukci sezonně očištěné řady, 

interpretovat opatrně.  
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(5,9 %, resp. 4,0 %). Zpomalení růstu průměrné hodinové mzdy podle MPSV a zrychlení 
růstu průměrné měsíční mzdy podle statistiky ČSÚ indikuje vyšší počet odpracovaných 
hodin. 
 
V nepodnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda o 4,4 % (lednová predikce 5,4 %). 
K výraznějšímu zpomalení růstu průměrné mzdy došlo zejména v nejvýznamnější sekci 
OKEČ nepodnikatelské sféry – Veřejná správa obrana; povinné sociální zabezpečení, kde růst 
průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2006 zpomalil na 2,9 %. Přes určité zvolnění mzdové dynamiky 
lze vývoj růstu mezd v nepodnikatelské sféře hodnotit jako plynulý, přičemž oproti prognóze 
z 1. SZ neinterpretujeme pozorovaný vývoj jako významnější riziko pro vývoj celkových 
mezd v ekonomice.  
 
Ve 4. čtvrtletí se nominální jednotkové mzdové náklady v národním hospodářství zvýšily 
meziročně o 1,7 % (0,9 % podle 1. SZ). Chyba v predikci je ovlivněna především revizí 
objemu mezd podle statistiky národních účtů. Celkové NJMN v průběhu celého roku 2006 
mírně zrychlovaly a naznačovaly tak velmi pozvolný růst inflačních tlaků z titulu mzdové 
náročnosti produktu. 
 
Údaje za vybraná odvětví v lednu signalizují, že dynamika růstu mezd podle ČSÚ 
v 1. čtvrtletí 2007 by mohla být vyšší, než předpokládala predikce z 1. SZ (6,8 %). 
V průmyslu vzrostla průměrná mzda v lednu o 9,2 % při stejném fondu pracovní doby jako ve 
stejném období minulého roku. Počet odpracovaných hodin se však zvýšil o více než 3 %. Při 
vysokém růstu produktivity NJMN v průmyslu vzrostly o 1,3 %. Ve stavebnictví vzrostla 
průměrná mzda o 15,5 %. Její vysoký nárůst byl ovlivněn zejména vysokým nárůstem počtu 
odpracovaných hodin, který souvisel s mimořádně příznivými klimatickými podmínkami. 
Průměrná hodinová mzda totiž vzrostla jen o 6,2 %, což je méně než průměr minulého roku. 
Ve stavebnictví se NJMN při extrémně vysokém růstu produktivity snížily o 10,7 %.  
 
Beveridgeova křivka a toky registrované nezaměstnanosti (sezonně očištěné údaje)  

30

40

50

60

70

80

90

100

110

380 400 420 440 460 480 500 520 540
Počet  nezaměstnaných osob

Po
če

t v
ol

ný
ch

 p
ra

c.
 m

ís
t

1/99
1/05

1/04

2/07

6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0

1/01 7 1/02 7 1/03 7 1/04 7 1/05 7 1/06 7 1/07
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
vyřazení umístěním v % z nezaměstnaných (levá osa)
vyřazení z ostatních důvodů v % z nezaměstnaných 

 
Pramen: MPSV                                                                                                 Pramen: MPSV 
Poznámka: počty osob v  tisících                                                                      Poznámka: Údaje lze interpretovat jako pravděpodobnost,  že     
                                                                                                                                              nezaměstnaný bude vyřazen z evidence místěním  
                                                                                                                                              resp. z ostatních důvodů (sankční vyřazení). 

 
Nominální mzda v podnikatelské sféře a NJMN v metodice ESA 95 (mzr. změny v %) 
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Ukazatel 
(stálé ceny 2000, meziroční změny v %) 

Období Predikce Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 4Q 2006 5,7 5,8 
Spotřeba domácností 4Q 2006 4,6 5,4 
Spotřeba vládních institucí 4Q 2006 1,4 2,6 
Tvorba hrubého fixního kapitálu 4Q 2006 8,9 7,6 
Změna stavu zásob vč. cenností (mld. Kč) 4Q 2006 14,0 9,4 
Vývoz zboží a služeb 4Q 2006 16,3 17,4 
Dovoz zboží a služeb 4Q 2006 15,4 18,1 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 4Q 2006 -17,2 -27,7 
Průmyslová výroba leden 2007 . 9,8 
Stavební výroba leden 2007 . 29,2 
 
Čtvrtletní národní účty HDP ve 4. čtvrtletí 2006 
Reálný HDP se podle odhadu ČSÚ ve 4.Q meziročně zvýšil o 5,8 % (o 0,1 procentního bodu 
více ve srovnání s lednovou prognózou). ČSÚ zároveň provedl mírnou revizi růstu HDP za 
2.Q na 6,2 % (původně 6,0 %) a za 3.Q na 5,9 % (původně 5,8 %). Za celý rok 2006 činil 
meziroční  růst HDP 6,1 %, tj. stejně jako v roce 2005 (prognóza z 1. SZ 6,0 %). Po sezonním 
očištění činil ve 4.Q mezikvartální růst reálného HDP 1,4 % (prognóza 1,3 %), stejně jako 
v předchozích čtvrtletích minulého roku. Tyto nové údaje znamenají za jinak nezměněných 
podmínek jen nepatrné přehodnocení počáteční podmínky mezery výstupu proinflačním 
směrem oproti předpokladům 1. SZ. Nově dostupné informace signalizují pro 1.Q letošního 
roku mírně rychlejší růst HDP (lednová prognóza předpokládala meziroční růst o 5,6 %).  
 
Vývoj HDP (mzr. v %)    Vývoj HDP (sez. oč., mezikvartálně v %) 
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Pramen: ČSÚ, prognóza ČNB z 1. SZ 2007   
 
Výsledky za 4.Q potvrzují, že dochází k postupné změně tendencí výdajových složek, která 
byla signalizována již v předchozích čtvrtletích a která se promítá do příspěvku jednotlivých 
složek k růstu HDP. Z údajů po vyloučení dovozu pro konečné užití je patrné, že příspěvek 
zahraničního obchodu se snižuje, zatímco v růstu HDP roste vliv výdajů na konečnou 
spotřebu a hrubou tvorbu kapitálu. 
 
Spotřeba domácností se ve 4.Q reálně zvýšila o 5,4 % (prognóza 4,6 %). V mezičtvrtletním 
vyjádření to po sezonním očištění znamenalo mírné zrychlení růstu spotřebitelských výdajů. 
Robustní růst spotřeby odpovídal zdrojům domácností, současné fázi ekonomického cyklu, 
měnovým podmínkám i hodnocení spotřebitelského klimatu (ČSÚ). Rozdíl oproti prognóze 
byl způsoben především nepřesným odhadem cenového růstu. V běžných cenách se spotřeba 
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domácností zvýšila o 6,8 % (prognóza 6,7 %). Nominální hrubý disponibilní důchod sektoru 
domácností se ve 4.Q meziročně zvýšil o 5,6 %, což bylo o 0,5 p.b. více ve srovnání 
s prognózou. Jeho růst ovlivnila zejména objemově nejvýznamnější položka mzdy a platy. 
Růst objemu mezd a platů podle národních účtů v průběhu roku 2006 udržoval poměrně 
stabilní tempo a v samotném 4.Q dosáhl 6,5 % (prognóza 6,7 %). Sociální dávky se ve 4.Q 
zvýšily o 5,4 % zejména vlivem růstu peněžitých dávek sociálního zabezpečení a důchodů. 
Míra úspor se ve 4.Q v souladu s doznívajícím zpožděným dopadem uvolněné úrokové složky 
měnových podmínek snížila na 5,6 % (prognóza 5,3 %). 
 
Spotřeba vlády se ve stálých cenách ve 4.Q meziročně zvýšila o 2,6 %, zatímco lednová 
prognóza očekávala růst o 1,4 %. Celkově konečná spotřeba rostla ve 4.Q rychleji ve srovnání 
s prognózou, zatímco nižší růst oproti prognóze zaznamenala hrubá tvorba kapitálu. 
 
Tvorba hrubého fixního kapitálu se ve 4.Q ve stálých cenách meziročně zvýšila o 7,6 % 
(prognóza 8,9 %). Stále rychlý růst fixních investic se realizoval zejména skrze vysoké 
investice do dopravních prostředků (meziročně o 27,5 %), ostatních strojů a zařízení (o 6,2 %) 
a budov a ostatních staveb s výjimkou bytů (o 6,9 %). O mírně nižší investiční aktivitě ve 
srovnání s prognózou svědčí i nižší růst zásob, které se včetně cenností ve stálých cenách 
zvýšily o 9,4 mld. Kč. Hrubá tvorba kapitálu je přesto nadále vysoká, meziročně se zvýšila 
o 11,1 % 
  
V souladu s prognózou došlo ve 4.Q k výraznému zvýšení dynamiky dovozu a vývozu zboží 
a služeb na hodnoty přesahující 15 %. Reálný vývoz zboží a služeb se ve 4.Q meziročně 
zvýšil o 17,4 % (prognóza 16,3 %), zatímco dovoz se ve stejném období zvýšil o 18,1 % 
(prognóza 15,4 %).5 Mírně rychlejší růst dovozu ve srovnání s prognózou, který souvisí 
s vyšší konečnou spotřebou, vedl k hlubšímu deficitu čistého vývozu. Ten dosáhl ve 4.Q 
27,7 mld. Kč (prognóza předpokládala deficit 17,2 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím 
minulého roku se deficit čistého vývozu prohloubil o 7,9 mld. Kč.  
 
Hrubá přidaná hodnota se ve stálých cenách ve 4.Q zvýšila meziročně o 6,1 %. Stejně jako 
v předchozích čtvrtletích se na tomto výsledku podílela zejména odvětví zpracovatelského 
průmyslu (+12,8 %), obchodu, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží (+6,8 %) 
a stavebnictví (+6,5 %). 
 

Finanční výsledky za sledované podniky v sektoru nefinančních podniků 
a korporací za rok 20066 
V souhrnu za rok 2006 došlo ve sledovaných podnicích – obdobně jako v roce 2005 – 
k výraznému růstu hlavních objemových ukazatelů. Celkové výkony podniků se meziročně 
zvýšily o 16,8 %, účetní přidaná hodnota o 11,9 % a hospodářský výsledek před zdaněním 
o 26,9 %. Růst výkonů byl dosažen především růstem produktivity, zaměstnanost v podnicích 
meziročně vzrostla jen o 2,3 %. Vývoj nákladové struktury výkonů se přitom výrazněji 
nezměnil, předstih dynamiky růstu výkonové spotřeby (včetně vlivu růstu cen surovin 
a energie) před dynamikou růstu výkonů byl kompenzován pomalejším růstem osobních 
nákladů a odpisů. 
                                                 
5 Meziroční růst dovozu byl ve 4.Q o 0,7 procentního bodu vyšší než růst vývozu. V běžných cenách byl ve 

stejném období vlivem směnných relací naopak rychlejší růst vývozu o 0,7 procentního bodu. 
6 Jedná se o podniky se 100 a více zaměstnanci, představující zhruba 50 % celkových aktiv a pasiv sektoru 

nefinančních podniků a dle odhadu zhruba dvě třetiny přidané hodnoty sektoru. Hodnocená data jsou za rok 
2005 semidefinitivní, za rok 2006 předběžná. 
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Hlavní poměrové finanční ukazatele podniků dosáhly historického maxima na sledované 
časové řadě od roku 1997, včetně klíčového ukazatele rentability vlastního kapitálu firem, 
který dosáhl 14,7 % (v roce 2005 o 1,9 procentního bodu méně, tj. 12,8 %). Oproti roku 2005 
se zvýšila zejména rentabilita tržeb. Samotný vlastní kapitál firem meziročně vzrostl 
o 10,8 %. Méně výrazně vzrostly investice podniků měřeno pořízením dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku (meziroční růst o 4,8 %). Výrazně naopak vzrostla úvěrová 
angažovanost podniků, objem přijatých úvěrů se meziročně zvýšil o 14,0 %, nicméně úroková 
zátěž v poměru k dosahovanému zisku zůstala na nízké úrovni. 
 
V roce 2006 se zvýšil podíl sledovaných nefinančních podniků na výkonu ekonomiky. 
Zatímco meziroční přírůstek účetní přidané hodnoty činil 53 % přírůstku celkové hrubé 
přidané hodnoty ekonomiky v běžných cenách, samotný podíl účetní přidané hodnoty k hrubé 
přidané hodnotě ekonomiky v roce 2006 dosáhl 38 %. Z pohledu vlastnické struktury došlo 
v roce 2006 k dalšímu nárůstu podílu podniků se zahraniční účastí na ekonomické aktivitě 
segmentu a jeho hospodářských výsledcích. V odvětvové struktuře dále vzrostla váha 
zpracovatelského průmyslu. Ze střednědobého hlediska lze vyzdvihnout zejména trvalý nárůst 
objemu zisku, dosahovaný převážně růstem rentability vlastního kapitálu a jen částečně 
růstem objemu vlastního kapitálu, dále pak trvalý předstih růstu produktivity na zaměstnance 
před růstem osobních nákladů a konečně trvalý nárůst podílu zpracovatelského průmyslu 
a v jeho rámci několika málo odvětví na celkové přidané hodnotě sledovaných podniků. 
 

Finanční výsledky sledovaných podniků za rok 2006 

 
  
 

  Absolutní ukazatele        Celkem (v mld.  Kč)                  Změna 
Rok 2005 Rok 2006 absolutně v % 

Tržby za vlastní produkci a zboží celkem 4467.9 5091.5 623.6 14.0

Výkonová spotřeba 2508.1 2975.7 467.6 18.6

Odpisy 204.3 219.6 15.3 7.5
Osobní náklady 512.2 560.8 48.6 9.5
Výkony vč.obch.marže 3334.4 3895.6 561.2 16.8
Účetní přidaná hodnota 987.6 1105.5 117.9 11.9
Náklady celkem 4669.7 5290.0 620.3 13.3
Výnosy celkem 4935 5627 691.6 14.0
HV před zdaněním 265.4 336.7 71.3 26.9
Pořízení dlouhodobého majetku 286.9 300.6 13.8 4.8
Přijaté úvěry 458.1 522.3 64.2 14.0
Aktiva celkem 3866.2 4365.8  499.6 12.9

Podílové ukazatele v % v % v p.b. v %

Rentabilita tržeb (Zisk / celkové tržby) 5.9 6.6 0.7 
Obrat aktiv (Celkové tržby / aktiva) 115.6 116.6 1.1 
Finanční páka (Celková aktiva / vlastní kapitál) 1.9 1.9 0.0 
Rentabilita vlastního kapitálu (Zisk / vlastní kapitál) 12.8 14.7 1.9 
Zisk / přijaté úvěry 57.9 64.5 6.5 
Osobní náklady / přidaná hodnota 51.9 50.7 -1.1 
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Indikátory vývoje HDP v 1.Q 2007 
Nově dostupné informace signalizují pro 1.Q letošního roku mírně rychlejší růst HDP proti 
lednové prognóze. 
 
Objem průmyslové produkce v lednu meziročně vzrostl o 9,8 % (ve zpracovatelském 
průmyslu o 11,6 %), tržby z průmyslové činnosti se reálně meziročně zvýšily o 11,0 %. 
K růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla tradiční odvětví: výroba dopravních prostředků 
a zařízení, výroba elektrických a optických přístrojů a výroba pryží a plastů. Tato tři odvětví 
se na růstu průmyslu podílela 60 %. V průmyslových podnicích s 20 a více zaměstnanci se 
v lednu průměrný počet zaměstnanců meziročně zvýšil o 2,4 %, hlavním faktorem růstu tedy 
zůstával růst produktivity. Objem nových zakázek v průmyslových podnicích v lednu 
meziročně vzrostl o 9,5 % a dosáhl 161,5 mld. Kč, v jejich rámci objem zakázek ze zahraničí 
vzrostl o 13,1 %. Hodnota nově přijatých zakázek v posledních 12 měsících rostla meziročně 
v průměru o 17,5 %, což indikuje další pokračování rychlého růstu průmyslové produkce 
v nejbližších měsících.  
 
Celková stavební výroba v lednu 2007 meziročně vzrostla o 29,2 %. Růst byl obdobně jako 
v předchozích měsících pozitivně ovlivněn výrazně příznivými klimatickými podmínkami. Ve 
sledovaných podnicích s 20 a více pracovníky v lednu počet pracovníků meziročně poklesl 
o 0,5 % (pokles již šestý měsíc za sebou) a produktivita vzrostla meziročně o 29,4 %. Počet 
vydaných stavebních povolení v lednu opět (jako ve většině měsíců předchozího roku) 
meziročně poklesl (o 2,8 %). Orientační náklady nově povolených staveb naopak v lednu 
zaznamenaly meziroční nárůst (o 7,7 %). Tento růst byl poněkud slabší než ve 4.Q 2006, kdy 
dosáhl 22,7 %, i proti průměru za rok 2006 (10,8 %), rozdíl však nepřesáhl běžnou oscilaci  
a nezměnil předpoklad dalšího růstu stavebnictví v nejbližších měsících.  
 
Tržby v maloobchodě (bez motoristického segmentu) v lednu 2007 reálně meziročně 
vzrostly o 7,1 %, v jejich rámci tržby za potraviny o 2,6 % a tržby za nepotravinářské zboží 
o 10,6 %. Tržby v motoristickém segmentu meziročně vzrostly o 9,3 %. Tržby 
v maloobchodě včetně motoristického segmentu vzrostly v lednu o 7,7 %.  
 
Konjunkturní očekávání (hodnocení celkové poptávky, zásoby hotových výrobků 
a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se v únoru proti lednu slabě snížila (ze 107,0 bodu na 
106,6 bodu). V jejich rámci se zhoršila očekávání podnikatelů zejména v průmyslu, částečně 
i ve stavebnictví. Ke zlepšení došlo v obchodě, stabilní zůstala očekávání ve službách. Mírně 
se zlepšila též spotřebitelská očekávání.  
 
 
 
3  Vývoj platební bilance 
 
Nově zveřejněná data zahrnují definitivní údaje o vývoji platební bilance za rok 2005, 
platební bilance za 4. čtvrtletí 2006 a rok 2006, obchodní bilanci a předběžnou platební 
bilanci za leden 2007. V obou letech (2005 a 2006) došlo na základě zpřesněných údajů 
k prohloubení deficitu bilance výnosů (zejména v náhradách zaměstnancům) a k prohloubení 
záporného salda portfoliových investic. V oblasti přímých investic naopak došlo ke zvýšení 
kladného salda přímých investic v roce 2005. Došlo též k výraznému snížení odhadovaného 
salda reinvestovaného zisku za rok 2006. 
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Běžný a kapitálový účet za rok 2006 skončil po úpravách deficitem ve výši 125,2 mld. Kč, 
což představuje 3,9 % HDP7. Rozhodující podíl na celkovém deficitu měl deficit bilance 
výnosů (183,4 mld. Kč). Ten byl nadále v rozhodující míře tvořen výnosy nerezidentů 
z přímých zahraničních investic (cca 180 mld. Kč). Významnou deficitní položku však nově 
představují i náhrady zaměstnancům, jejichž odhadovaná výše (záporného salda) dosáhla cca 
36 mld. Kč (meziroční růst o 13 mld. Kč, a navíc zvýšení základny za rok 2005).  
 
Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
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Deficit byl financován především čistým přílivem přímých investic ve výši 104,3 mld. Kč (po 
očištění o účetní operace snižující základní kapitál dvou významných firem téměř 
120 mld. Kč). Menší příliv kapitálu zajišťovalo ještě čerpání úvěrů vládou a bankovním 
sektorem. 
 
Z hlediska dopadu zpřesněných informací o vývoji platební bilance za roky 2005 a 2006 na 
prognózu na roky 2007 a 2008 považujeme za klíčové informace o minulém vývoji bilance 
výnosů. Ty povedou ke snížení prognózovaného objemu reinvestovaného zisku a zvýšení 
prognózovaného záporného salda náhrad zaměstnancům (vzhledem k zvýšení záporného salda 
náhrad zaměstnancům za rok 2005 a odhadu za rok 2006, navíc i s ohledem na meziroční 
zvýšení počtu legálně zaměstnávaných zahraničních pracovníků v roce 2006 o 27 % na 
188 tis.). Prognóza běžného a kapitálového účtu se pravděpodobně významněji nezmění, ale 
vlivem snížení salda reinvestic přejde běžný a kapitálový účet očištěný o zmíněné reinvestice 
do mírného deficitu oproti prognózované přibližné rovnováze v 1. SZ.   
 
Změny v oblasti bilance výnosů a přímých investic ovlivní i prognózu platební bilance na rok 
2008. V položce přímé investice ji mohou ovlivnit ještě nové informace o velkých investicích 
dvou největších exportérů v ČR (Volkswagenu  a Foxconnu) pokud budou dotaženy do stádia 
definitivního odsouhlasení. Jedná se o sedminásobné zvýšení kapacity závodu ve Vrchlabí (na 
1000 aut denně) a cca zdvojnásobení produkce elektroniky Foxconnu (nyní více než 
60 mld. Kč) výstavbou nového závodu. Prognózu mohou ovlivnit též některá rozhodnutí 
vlády o způsobu financování fiskálního deficitu (prodej popř. pronájem státního majetku), 
o nichž se v současné době intenzivně jedná. 
 
Obchodní bilance v lednu skončila přebytkem ve výši 11 mld. Kč (prognóza 12,0 mld. Kč), 
což představovalo meziroční pokles přebytku o 1 mld. Kč. Mírně horší než očekávaný vývoj 
byl způsoben poměrně vysokými dovozy strojů a zařízení (meziročně o 21,4 %), což vedlo 
                                                 
7 Z toho jen evidenční operace ovlivnily celkové saldo v rozsahu 78,9 mld. Kč (saldo reinvestovaných zisků 
činilo 74,9 mld. Kč a odpis pohledávek vůči Iráku 4 mld. Kč). 
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k nečekanému meziročnímu zhoršení salda bilance strojů o 1,4 mld. Kč. Na straně vývozů 
přitom nebyly patrné významnější problémy. Zhoršení bilance strojů nebylo zcela 
kompenzováno meziročním zlepšením záporného salda minerálních paliv, těžícím 
z lednových meziročně výrazně nižších cen surovin. Menší než očekávané zlepšení salda 
minerálních paliv (+1,4 mld. Kč) bylo způsobeno meziročně mírně vyššími dovozy zemního 
plynu cca o 8 %. Vzhledem k mírné zimě a prudkému meziročnímu poklesu spotřeby 
zemního plynu v tuzemsku (o 31 %) musel tento dovoz vést k růstu zásob, což by mělo vést 
v následujících měsících k poklesům dovozu plynu. 
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance             Faktory mzr. změny celkového salda za leden 2007 
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Běžný a kapitálový účet skončil v lednu podle předběžných údajů přebytkem ve výši 
6,5 mld. Kč spojeným zejména s již zmíněným kladným saldem obchodní bilance. Přebytek 
byl zmírňován především odhadovaným záporným saldem reinvestovaného zisku a náhrad 
zaměstnancům. Na finančním účtu byl vykázán deficit 15,2 mld. Kč. Relativně vysoké kladné 
saldo přímých investic bylo eliminováno vysokým čistým odlivem portfoliových investic 
způsobeným převážně poklesem držby tuzemských cenných papírů nerezidenty. Vykázaný 
vysoký deficit finančního účtu pak byl významně ovlivněn operacemi bank vč. 
podrozvahových operací (-11,6 mld. Kč). 
 
 
 
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 0,3 0,3 1,8 1,5 -0,33
Regulované ceny   únor 2007 0,2 0,6 3,7 4,3 -0,09
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,17 0,14 0,10 0,11 0,01
Čistá inflace 0,2 0,1 1,1 0,8 -0,25
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,0 0,2 2,1 2,8 0,15
Korigovaná inflace bez PH 0,3 0,2 0,9 0,4 -0,23
Ceny pohonných hmot - čisté -0,2 -2,7 -3,5 -6,7 -0,17
                           U regulovaných cen je zdánlivá nelogičnost mezi chybou predikce a dopadem této chyby do inflace způsobena aktualizací spotřebního koše.  
 

Celková meziroční inflace byla v lednu o 0,3 p.b. nižší, než předpokládala lednová SZ. 
Odchylka nově publikovaných dat od prognózy jde především na vrub vývoje 
korigované inflace bez pohonných hmot a cen pohonných hmot. Menší dopad do inflace 
měl i růst regulovaných cen. Růst cen potravin byl naopak vyšší. Vývoj daní do značné 
míry odpovídá předpokladům prognózy.  
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Z hlediska budoucího vývoje znamenají nové informace o vývoji regulovaných cen a dopadů 
daní celkově stejný dopad do mzr. inflace ke konci roku 2007 jako v 1. SZ 2007 (2,0 p.b.). 
V roce 2008 však lze předpokládat nižší dopad změn regulovaných cen a změn daní. Rizika 
predikce u korigované inflace bez PH a PH jdou protiinflačním směrem, naopak mírně 
proinflační riziko v nejbližších měsících představuje vývoj cen potravin. V souhrnu 
hodnotíme krátkodobá rizika cenového vývoje oproti 1. SZ 2007 jako mírně 
protiinflační.  
 
Nad rámec propočtů podle aktuálního koše byly opět provedeny výpočty únorové inflace i na 
původním váhovém schématu, které odpovídá výchozím předpokladům lednové prognózy. 
I na únorových datech platí, že únorová inflace spočtená na původním váhovém schématu by 
byla vyšší, a tedy že část chyby predikce připadá na vrub změny spotřebního koše. 
Z jednotlivých složek inflace se to týká především korigované inflace bez PH.  
 

Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní)* 
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*) Mzr. indexy v r. 2007 jsou  zkonstruovány řetězením meziměsíčních indexů. 
 

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 
 
Očekávaný dopad regulovaných cen do inflace v lednu a v únoru se z velké míry naplnil.  
Došlo sice k nižšímu růstu regulovaného nájemného (vzrostlo zatím o 8,3 % a prognóza 
předpokládala růst 19,2 %), tuto chybu ale vykompenzoval vyšší růst vodného a stočného, 
tepla a sociálních služeb. Předpokládáme, že část růstu regulovaného nájemného nastane až se 
zpožděním, dosažení jeho souhrnného růstu 19,2 % je již však nepravděpodobné. Kromě 
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úprav predikce na základě skutečného vývoje v lednu a únoru byla snížena na základě 
rozhodnutí ERÚ predikce růstu cen zemního plynu od 1. dubna 2007 na +1,2 % (v 1. SZ 
3,0 %). Pro rok 2008 predikci regulovaných cen neměníme. Predikci celkového růstu 
regulovaných cen a jeho dopady do inflace ovlivnila významně i změna spotřebního koše.  Po 
změnách predikce a zahrnutí vlivu změny koše se dopad regulovaných cen z 1. SZ do celkové 
inflace snižuje z 1,0 p.b. v roce 2007  na 0,8 p.b., v roce 2008 pak z 0,9 p.b. na 0,8 p.b.  
 
Predikce dopadů změn nepřímých daní se v lednu a únoru v souhrnu naplnila. Vyšší dopad 
z titulu vyšší váhy cen cigaret v novém koši byl kompenzován tím, že cigarety nově zařazené 
do spotřebního koše zdražily částečně již v roce 2006, a přispěly tak ke snížení primárního 
dopadu v roce 2007. V dalších krocích zvyšování daní u cigaret vede vyšší váha položek 
cigaret v novém koši ke zvýšení predikce (týká se dopadů od května 2007). V roce 2008 ale 
došlo na základě nových informací o připravovaných legislativních návrzích MF ke snížení 
predikce, které převážilo vliv změny koše. Nyní ke konci roku 2007 predikujeme dopad změn 
daní do mzr. inflace ve výši 1,1 p.b. (1. SZ 1,0 p.b.) a ke konci roku 2008 ve výši 0,4 p.b. 
(1. SZ 0,6 p.b.). 
 
Ceny pohonných hmot poklesly v únoru meziročně o 6,7 %, což bylo více než predikce  
(-3,5 %). Tato odchylka bude s největší pravděpodobností vykompenzována hned v březnu, 
kdy podle týdenních šetření ceny pohonných hmot vzrostou o cca 4 % meziměsíčně, zatímco 
predikce mzm. růstu na březen z 1. SZ je 0,6 %. Z nového výhledu trhu a Consensus forecasts 
nicméně vyplývá, že v predikčním horizontu bude celá trajektorie korunové ceny ropy na 
nižší úrovni než v 1. SZ a z toho plynou nepatrně protiinflační rizika budoucího vývoje cen 
pohonných hmot. 
 
Mzr. růst cen potravin (bez vlivu daní) byl v únoru výrazně nad prognózou (2,8 % meziročně 
proti 2,1 % v 1. SZ). Meziroční růst cen potravin byl zapříčiněn především velkým 
meziročním růstem cen brambor, zeleniny a pekárenských výrobků. Týdenní šetření cen 
potravin ukazují, že v březnu by měla být skutečnost nižší než predikce z 1. SZ, čímž by došlo 
k částečné kompenzaci dosavadní odchylky predikce. Avšak i ceny zemědělských výrobců 
dosahují vyšších růstů, než očekávala 1. SZ, takže rizika predikce cen potravin pro nejbližší 
období celkově považujeme spíše za proinflační.  
 
Mzr. korigovaná inflace bez PH byla v únoru o 0,5 p.b. nižší, než byla predikce z 1. SZ. 
Nižší údaje o korigované inflaci bez PH jsou ve velké míře důsledkem změny spotřebního 
koše (v jejím rámci poměrně vzrostla váha položek s nižšími růsty cen). Pokud by nedošlo 
k výše uvedené odchylce od predikce, bylo by hodnocení rizik vývoje korigované inflace bez 
PH proinflační. Oproti předpokladům z 1. SZ je depreciovanější kurz Kč, rychleji rostly ceny 
průmyslových výrobců, zaměstnanost a i rizika budoucího vývoje spotřeby domácností jdou 
proinflačním směrem. Tato proinflační rizika ale nejsou tak výrazná, aby vykompenzovala 
dosavadní odchylku v predikci ve výši 0,5 p.b. Proto v souhrnu považujeme rizika stávající 
predikce korigované inflace bez PH z 1. SZ pro nejbližší období za protiinflační.   

 

 

 

 



 26

Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 

  

Skutečnost

za 4. čtvrtletí 2006
Ceny průmyslových výrobců  2/07 2.6 1) 3.2 2.2

Ceny zemědělských výrobců  2/07 8.1 1) 13.0 6.1
Dovozní ceny  1/07 -2.9 1) -1.9 -1.6

1) průměr za 1. čtvrtletí 2007

Meziroční změny v % Období Scénář/ 
predikce

Skutečnost

 
 

Meziroční pokles dovozních cen v lednu byl méně výrazný, než předpokládala lednová 
prognóza na první čtvrtletí. Meziroční růst cen průmyslových i zemědělských výrobců 
za první dva měsíce letošního roku byl mírně vyšší oproti lednové prognóze a implikuje 
mírná proinflační rizika prognózy z 1. SZ.   
 
V meziročním srovnání za leden 2007 dovozní ceny již čtvrtý měsíc klesaly, tentokrát 
o 1,9 %. Nejhlubší pokles přitom zaznamenaly ceny nerostných paliv (-10 %). Vývoj 
celkového indexu byl však nejzávažněji ovlivněn poklesem cen strojů. Z významnějších 
skupin naopak nejrychleji rostly ceny tržních výrobků tříděných podle materiálu (5,1 %). 
V rámci přechodu na nová váhová schémata cenových indexů ČSÚ byla i u cen zahraničního 
obchodu provedena revize, která spolu s novým schématem současně reviduje i původní data 
za období leden 2005 až prosinec 2006. V době zpracování 3. SZ však časová řada 
revidovaných dat dovozních cen ještě nebyla publikována.  
 
Ceny průmyslových výrobců byly v únoru meziročně vyšší o 3,2 % (v lednu o 2,8 %). 
Cenovou hladinu nadále významně zvyšovaly především ceny v odvětví základních kovů, 
hutních a kovodělných výrobků, které byly v únoru vyšší o 7,9 %, a ceny elektřiny, plynu 
a vody s růstem 7,5 % (v  lednu 7,4 %). Ceny v odvětví koksu a rafinérských a ropných 
výrobků vykázaly meziroční pokles o 6,9 %.  
 
Meziroční růst cen průmyslových výrobců byl v únoru 2007 vyšší oproti  prognóze z 1. SZ, 
a to jak vlivem vyššího růstu cen energií (elektřina) a nerostných surovin (uhlí), tak i díky 
zrychlení růstu cen ve zpracovatelském průmyslu (na 2,4 % v únoru z prosincových 1,4 %). 
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Ceny průmyslových výrobců (s.o.p.r.=100) 
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V meziročním srovnání byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 13,0 % (v lednu 
o 11,8 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 33,5 % v důsledku výrazně vyšších cen 
brambor (o 142,6 %) a obilovin (o 34,4 %). Ceny živočišných výrobků klesly o 4,2 %. 
Meziroční růst cen zemědělských výrobců v lednu i únoru 2007 byl vyšší než predikce 
z 1. SZ, která byla vytvořena na základě starého váhového schématu; rozdíl mezi predikcí 
a skutečností jde z části na vrub nového váhového schématu a revizi dat za léta  
2005 – 2006.  
 

Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r.=100) 
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Box: Prognóza cen zemědělských výrobců 
 

Prognóza vývoje cen zemědělských výrobců jako jedna z vysvětlujících proměnných krátkodobé 
prognózy cen potravin vzniká na základě odhadu vývoje cen klíčových zemědělských komodit. Tento 
odhad se zpracovává expertně s využitím informací z komoditních burz z ČR (Plodinová burza Brno) 
i ze zahraničí, a dále s využitím komoditních výhledů zpracovávaných VÚZe. Výsledná agregátní 
prognóza růstu cen zemědělských výrobců vzniká kompozicí výhledů jednotlivých klíčových komodit 
na bázi platného váhového schématu ČSÚ pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců. V prognóze 
je zanedbáván vliv velkého množství málo významných komodit a dále velmi volatilních položek 
ovoce a zeleniny, pro něž se odhady budoucího vývoje neprovádějí. Prognóza cen zemědělských 
výrobců se vytváří nejdéle na období 1 roku (v praxi spíše na kratší období cca 6 – 9 měsíců), nad 
tento horizont již žádné odhady vývoje cen neexistují. 
 

Samotný vývoj cen zemědělských výrobců v ČR (a i v okolních středoevropských zemích) 
v posledních cca 4 letech je poměrně výrazně ovlivňován především výkyvy cen produktů rostlinné 
výroby, danými primárně poměrně velkou volatilitou úrovně sklizní (viz grafy). Vliv kurzu koruny 
jako cenotvorného faktoru se z důvodu nedokonalosti dovozové arbitráže (technická omezení, 
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dopravní náklady, působení Státního zemědělského intervenčního fondu a potažmo Společné 
zemědělské politiky EU) projevuje už s určitým zpožděním. 
 
Index cen zemědělských výrobců v ČR 
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Sklizně v letech 2004 a 2005 byly u drtivé většiny komodit rostlinné výroby vlivem příznivých 
klimatických podmínek z dlouhodobého pohledu vysoce nadprůměrné a vedly k neočekávanému 
výraznému propadu meziročního růstu cen zemědělských výrobců v ČR o cca 35 procentních bodů 
v průběhu jednoho roku (viz grafy). Podobný vývoj byl patrný i v okolních zemích. Společná 
zemědělská politika EU na něj nebyla schopna efektivně reagovat především z důvodu omezených 
finančních zdrojů a ceny některých komodit tak poklesly i pod tzv. intervenční ceny EU. Tyto  šoky 
do cenového vývoje krátkodobá prognóza cen zemědělských výrobců opakovaně neočekávala a z toho 
ve velké míře pramení i poměrně velké systematické vychýlení prognóz k vyšším predikcím CZV 
v období let 2002–2006. V porovnání s vysokou volatilitou cen zemědělských výrobců (na 
sledovaném období je samotný interval meziročního růstu CZV cca 40 procentních bodů) je však 
odchylka krátkodobé prognózy u cen zemědělských výrobců ve výši necelé 2 p.b. v nejbližším čtvrtletí  
a cca 4 p.b. na horizontu 2–3 čtvrtletí v období let 2002–2006 relativně malá.  
 

Z pohledu integrace prognóz, kde v rámci NTF vstupují do predikce potravin i  CZV, má odchylka 
z titulu nadhodnocování cen zemědělských výrobců v minulosti spíše marginální vliv. NTF je 
standardně přebírána jen na jedno čtvrtletí dopředu, kde prognóza CZV nebyla téměř vychýlená.  
V některých prognózách byla sice krátkodobá prognóza cen potravin přebírána i na více jak jedno 
čtvrtletí, tento krok však obvykle šel ve směru tlumení integrované prognózy. Jako mnohem 
významnější se jeví vliv nadhodnocení očekávaných dopadů změn daní do cen potravin, kde 
v minulosti došlo buď k snížení očekávaných dopadu daní a nebo k jejich odsunutí v čase.  
 
 
 
5  Peníze a úvěry 
Peníze 

Meziroční růst peněžního agregátu M2 se v lednu oproti minulému měsíci dále zvýšil 
o 0,3 p.b. na 10,2 %. Relativně vysoký růst M2 byl v souladu s vysokým růstem nominálního 
HDP a nadále indikoval uvolněné kumulativní působení úrokové složky reálných měnových 
podmínek. Svědčí o tom i značný růst domácích úvěrů, které byly hlavní protipoložkou M2. 
Peněžní zásoba rostla rychleji než rovnovážná dlouhodobá poptávka po penězích (8,8 %), což 
vyznívá z hlediska střednědobých inflačních rizik nepatrně proinflačně. Růst peněžní zásoby 
se pohyboval rovněž nad úrovní prognózy pro 1.Q 2007 (8,7 %). Podrobnější analýza 
nominálních a reálných peněžních mezer a peněžního převisu bude provedena v návaznosti na 
novou prognózu inflace a HDP v příští 4. SZ 2007.  
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Ve struktuře peněžního agregátu M2 měl nadále hlavní podíl peněžní agregát M1. Jeho 
meziroční růst v lednu zrychlil o 0,2 p.b. na 14,2 %. Vyšší růst se projevoval u jednodenních 
vkladů. Růst oběživa zůstal relativně vysoký a naznačoval solidní růst spotřeby v 1.Q 2007. 
Přetrvávající poptávka po likvidních penězích, indikovaná mírně rostoucím podílem M1 na 
M2, dokládá působení nízké hladiny úrokových sazeb, implikující nízké náklady příležitosti 
z držby peněz. Spready mezi úrokovými sazbami z termínovaných a z jednodenních vkladů 
však od poloviny loňského roku v návaznosti na dvě zvýšení měnověpolitických sazeb rostly. 
To se začalo projevovat v růstu dynamiky nových vkladů domácností s dohodnutou splatností. 
Zvýšení sazeb však nemělo významnější vliv na vývoj M2 jako celku. Dynamika kvazi-peněz 
v lednu vzrostla na 5,4 %. K růstu M2 přispívaly vklady domácností i nefinančních podniků. 
Podíl vkladů v cizí měně na celkových vkladech činil 10,3 %. Tento podíl je i nadále nízký, 
i když se v posledních čtyřech letech zvyšoval.  
 
Peněžní agregát M2 a nominální HDP 
(průměry za čtvrtletí, mzr. změny v %) 
 

Struktura peněžního agregátu M2 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci 
měsíce, mzr. změny v %)                                   
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 II/06 III/06 IV/06  12/06  1/07

Podíl na 
M2 v % 

1/07

M1 14,6 16,5 15,2 14,0 14,2 57,2
   Oběživo 10,4 11,4 11,4 11,9 11,6 13,3

   Jednodenní vklady 16,1 18,2 16,4 14,7 15,0 43,9
M2-M1 (kvazi-peníze) 1,5 0,6 2,8 4,9 5,4 42,8
   Vklady s dohod. splatností -3,2 -4,9 -2,5 0,5 1,9 30,2
   Vklady s výpovědní lhůtou 15,1 19,3 19,5 18,5 18,3 12,1
   Repo operace 66,5 5,4 8,0 -10,4 -41,7 0,5
M2 8,4 9,0 9,6 9,9 10,2 100,0  

 

 

Úvěry  
Meziroční růst úvěrů podnikům a domácnostem v lednu 2007 přetrvával na úrovni 20,5 %.     
Zůstává tedy vysoký a je ovlivňován robustním ekonomickým růstem a nízkou hladinou 
úrokových sazeb. Hlavní podíl na celkových úvěrech měly úvěry podnikům (cca 60 %), podíl 
úvěrů domácnostem činil cca 40 %. Příspěvek úvěrů domácnostem k růstu celkových úvěrů 
však dosahoval zhruba 60 %. Poměr celkových úvěrů k HDP se v roce 2006 zvýšil o 4 p.b. na      
40 %, z toho u podniků o 1 p.b. na 23 % a u domácností o 3 p.b. na 17 %. Tento poměr je 
nadále výrazně nižší než v eurozóně (127 %).    
 
V lednu se snížil meziroční růst úvěrů nefinančním podnikům oproti předchozímu měsíci   
o 1,9 p.b. na 19,5 %. Méně rostly krátkodobé i dlouhodobé úvěry. Nejvyšší dynamiky  
(30,1 %) dosáhly, obdobně jako v celém loňském roce, dlouhodobé úvěry, poskytnuté 
obvykle za účelem financování investic. Ke zpomalení růstu úvěrů podnikům přispěl v lednu 
zejména vývoj úvěrů poskytnutých do odvětví finančního zprostředkování. Hlavní příspěvek 
k růstu úvěrů měly nadále úvěry do odvětví služeb, do odvětví pronájmu strojů a zařízení, do 
zpracovatelského průmyslu a do odvětví výstavby a stavebnictví. Negativní diferenciály mezi 
domácími a eurovými úrokovými sazbami podporovaly vyšší čerpání domácích korunových 
úvěrů, i když se zvyšovala poptávka podniků i po domácích cizoměnových úvěrech. Jejich 
podíl na celkových úvěrech však v lednu dosahoval pouhých 9,4 %. Ve struktuře financování 
větších podniků se v roce 2006 zvýšil podíl cizích zdrojů na cca 48 %. Nadále nejvyšší podíl 
dosahovaly mezipodnikové dluhy (cca 40 %), následované úvěry (cca 25 %), ostatními 
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závazky (cca 25 %) a emisí dluhopisů (cca 4 %). Struktura financování se oproti loňskému 
roku téměř nezměnila.  
    
Meziroční růst úvěrů domácnostem se po zpomalení v loňském roce v lednu 2007 nepatrně 
zvýšil na 29,7 %. Podílely se na tom úvěry na bydlení i spotřebitelské úvěry. Úvěry na 
bydlení vzrostly o 32,2 % a spotřebitelské úvěry o 23,2 %. Spotřebitelské úvěry částečně 
přispívaly ve 4.Q 2006 k vyššímu růstu spotřeby domácností, když jejich vliv se vedle jiných 
faktorů projevil v dalším, byť pomalejším, poklesu míry úspor. Ve zrychlující spotřebě 
domácností se však odrážel zejména vyšší růst reálného hrubého disponibilního důchodu. 
Zrychlení růstu bylo zaznamenáno u spotřebitelských úvěrů poskytovaných nebankovními 
finančními institucemi (18 % ve 4.Q 2006). 
 
Podle národních účtů domácností se v roce 2006 zvýšil poměr celkové zadluženosti 
domácností (bankovní i nebankovní) k ročnímu hrubému disponibilnímu důchodu. 
Obdobným tempem jako zadluženost domácností rostly i úrokové náklady, jejich poměr 
k hrubému disponibilnímu důchodu byl však relativně nízký 1,6 %. Z hlediska dopadů do 
bilancí domácností byl oproti úrokovým nákladům vyšší dopad splátek úvěrů. Jejich podíl 
k čistému peněžnímu příjmu dosáhl za 1. – 3.Q 2006 v průměru za měsíc na osobu 4,3 % a ve 
srovnání s loňským rokem se nezměnil. Nejvíce rizikovou kategorií byly spotřebitelské úvěry 
(podíl ohrožených spotřebitelských úvěrů na celkových spotřebitelských úvěrech je cca 8 %), 
objem klasifikovaných spotřebitelských úvěrů rostl úměrně jejich celkovému objemu. Tyto 
úvěry zvyšují citlivost bilancí některých domácností na případné šoky s možnými dopady do 
spotřeby (viz příloha SZ – Zatížení domácností spotřebitelskými úvěry a implikace pro 
spotřebu).    
 
Úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů se v lednu 2007 zvýšila o 0,2 p.b. na 6,1 %. 
Lednová prognóza předpokládá sazbu v 1.Q 2007 ve výši 5,7 %. Zvýšení sazby z nových 
úvěrů oproti stagnaci 1R PRIBORu se projevilo v růstu spreadu mezi uvedenými sazbami na 
3,2 %. Lednová prognóza přitom předpokládá výši 2,9 %. Krátkodobé sazby v lednu 
stagnovaly. Z dlouhodobých sazeb rostly sazby z nových spotřebitelských úvěrů, většina 
ostatních dlouhodobých sazeb přetrvávala na úrovni předchozího měsíce.  

 
Krátkodobé úrokové sazby z úvěrů MFI     
%, nové obchody)     

Dlouhodobé úrokové sazby z úvěrů MFI     
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 
1  Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby se po lednovém růstu během února a na počátku března převážně snižovaly.  
Celkově od počátku února sazby klesly o 0,1 až 0,2 p.b. podle jednotlivých splatností.  
Z tuzemských faktorů byl nejdůležitější vývoj kurzu Kč, dále pak vývoj inflace a údaje  
o HDP. Rovněž komunikace ČNB byla trhem vnímána jako potvrzení stability úrokových 
sazeb v následujících měsících. Ze zahraničních faktorů byl důležitý pokles úrokových sazeb 
s delší splatností v souvislosti s propadem světových akciových trhů a zveřejněním méně 
příznivých dat o americké ekonomice. Většina účastníků trhu posunula svá očekávání ohledně 
prvního zvýšení základních úrokových sazeb ČNB na konec 3.Q 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 21.3.) 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 v průměru odpovídal 
prognóze. 
 
Na primárním trhu státních dluhopisů byly emitovány další tranže dluhopisů s originálními 
splatnostmi 3R (7.3.) a 30R (14.3.). Průměrné výnosy v aukcích dosáhly 3,16 % a 4,29 %. 
Zatímco o dluhopis s kratší dobou splatnosti byl dostatečný zájem, druhá aukce byla 
hodnocena jako poměrně neúspěšná. Jedním z důvodů mohl být zveřejněný emisní kalendář 
na 2.Q 2007, podle něhož MF plánuje vydat střednědobé a dlouhodobé dluhopisy v objemu 
69 mld. Kč, přičemž maximální objem emisí SD na domácím trhu pro celý rok 2007 je 
stanoven na 153 mld. Kč. Tento objem poměrně výrazně převýšil očekávání obchodníků. MF 
pravděpodobně chce využít dlouhodobě příznivou situaci na trhu a zároveň si vytváří rezervu 
pro případ negativního vývoje veřejných financí.  
 
Klientské úrokové sazby se v lednu mírně zvýšily. Průměrná sazba z nově poskytnutých 
úvěrů činila 6,1 %, sazba z termínovaných vkladů 2,1 %. Klientské úrokové sazby z nových 
úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 4,8 %, z pohledu ex ante 3,3 %. 
 
Průměrná hodnota úrokového 
diferenciálu (1R PRIBOR – 1R 
Euribor) v dosavadním průběhu  
1.Q 2007 dosahuje -1,3 p.b., 
přičemž  prognóza předpokládá 
spread -1,1 p.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vývoj 1R PRIBORu a 1R Euriboru 
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2  Devizový kurz 
 
Po relativně prudkém oslabení koruny vůči euru z hodnot kolem 27,4 Kč/EUR na 
28,4 Kč/EUR v průběhu ledna (vlivem negativního sentimentu vůči středoevropskému 
regionu, umocněného v případě ČR ještě změnou očekávání budoucího vývoje úrokových 
sazeb) se koruna v průběhu února stabilizovala na hodnotě cca 28,2 Kč/EUR s odchylkami 
± 20 hal. Na této úrovni se bez náznaku výraznějších změn pohybovala i v první březnové 
dekádě. Oproti ostatním měnám regionu, zejména vůči slovenské koruně, však česká koruna 
mírně oslabovala. Po zveřejnění předběžných údajů o platební bilanci za leden začala koruna 
mírně posilovat. Tento vývoj byl ještě umocněn zveřejněním méně příznivých údajů o vývoji 
v USA, které vedly k oslabování dolaru. Z oslabování dolaru koruna poměrně výrazně 
profitovala a posílila opět pod hodnotu 28 Kč/EUR. K dalšímu posílení koruny, společně 
s ostatními měnami regionu, došlo v návaznosti na revalvaci centrální parity slovenské 
koruny, a to krátkodobě až pod 27,7 CZK/EUR. Na počátku třetí březnové dekády se kurz 
koruny pohyboval na úrovni cca 27,9 CZK/EUR. 
 
Průměrná hodnota kurzu koruny vůči euru činila v dosavadním průběhu 1. čtvrtletí 2007 
28,1 Kč/EUR. Koruna tak byla o 2,2 % slabší oproti předpokladům lednové prognózy. 
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3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení dosavadního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání 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  
je v souladu s předpoklady prognózy, zahraniční úroková sazba 1R Euribor se pohybuje na 
mírně vyšší úrovni.  
 
 
 



 33

Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 1.Q 2007  

– základní scénář 
1.Q 2007  

– skutečnost 
21.3.  

– skutečnost 
3M PRIBOR** 2,7 2,6* 2,6 
1R PRIBOR 2,8 2,8* 2,8 
Nově poskytnuté úvěry  5,7 6,1***  
1R Euribor 3,9 4,1* 4,1 
Kurz – CZK/EUR 27,50 28,04* 27,94 
*

        Průměr za čtvrtletí do 21.3.2007. 
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
***  Údaj za leden.  
 
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. (převážně 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 téměř odpovídají předpokladům prognózy. Celkově příslušný bod  
v GRIPu implikuje riziko vyšších nominálních úrokových sazeb a inflace.  
 
Bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 1R Euribor“ ohodnocuje celkové riziko prognózy 
pramenící z nových údajů o HDP a inflaci v eurozóně a aktuální implikované trajektorii  
1R Euribor. Průměrná hodnota 1R Euriboru v dosavadním průběhu 1.Q 2007 je mírně vyšší, 
než předpoklady referenčního scénáře. Rovněž trajektorie budoucích sazeb 1R Euribor 
z období šetření CF03 se pohybuje na mírně vyšší hladině. Prognózovaná trajektorie 
zahraničního HDP také leží výše, výhled zahraniční inflace je naopak nižší. Celkově simulace 
u bodu „Exogenní veličiny – eurozóna, 1R Euribor“ implikuje mírně 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 vyšší budoucí 
úroveň 3M PRIBOR v následujících šesti čtvrtletích. Pro celkové hodnocení rizik prognózy, 
které je uvedeno ve Shrnutí SZ, je ovšem potřeba zvážit také ostatní body v Grafu rizik a další 
relevantní informace obsažené v této SZ.  
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Příloha – Zatížení domácností spotřebitelskými úvěry a implikace pro 
spotřebu 
 
Celková zadluženost domácností dosahuje vysokého tempa růstu. Její poměr k hrubému 
disponibilnímu důchodu se v roce 2006 zvýšil o cca 7 p.b. a dosáhl 41 %, z toho 
u spotřebitelských úvěrů vzrostl o cca 2 p.b. na 13 %. ČSÚ provedl nové výběrové šetření 
„Příjmy a životní podmínky domácností ČR v roce 2005“1. Přestože zhruba dvě třetiny 
zadluženosti tvoří úvěry na bydlení, v uvedeném šetření se ČSÚ zaměřil zejména na 
spotřebitelské úvěry. Jejich objem činí již 213 mld. Kč (z toho bankovní 110 mld. Kč), což 
představuje zhruba 19 % závazků v rámci bilancí domácností. Spotřebitelské úvěry jsou navíc 
rizikovější než úvěry na bydlení a případné problémy s jejich splácením by mohly mít dopady 
do spotřeby. 

Z výběrového šetření vyplývá, že spotřebitelské úvěry čerpalo 23 % dotázaných domácností, 
zatímco úvěry na bydlení využívalo pouze 10 % domácností2. Potvrdilo se, že úvěry na 
spotřebu čerpaly více nízkopříjmové než vysokopříjmové domácnosti (40 % v nejnižší a 28 % 
v nejvyšší příjmové skupině)3. Splátky spotřebitelských úvěrů byly pro domácnosti, které je 
čerpaly (23 %) zátěží, a to pro 7,3 % domácností zátěží velkou a pro 13,3 % určitou.  

V rámci příjmových skupin domácností zaměstnanců bylo vnímání zátěže diferencované. 
Splátky spotřebitelských úvěrů byly velkou zátěží především pro nízkopříjmové domácnosti 
(uvedlo to 16 % a 11 % domácností ve dvou nejnižších příjmových skupinách), i když určitou 
zátěží byly pro všechny příjmové skupiny (viz Graf 1). Potíže s úhradou splátek 
spotřebitelských úvěrů mělo více nízkopříjmových než vysokopříjmových domácností (8 % 
oproti 2,5 %, viz Graf 2). To indikuje zejména u nízkopříjmových domácností zvýšené riziko 
případného nesplacení úvěrů a vyšší citlivost jejich bilancí na šoky s následnými dopady do 
spotřeby. 

Graf 1                                                                     Graf 2  
Zatížení domácností spotřebitelskými úvěry      Problémy s úhradou splátek 
(domácnosti, které úvěry čerpaly,                        spotřebitelských úvěrů   
podíly na celkovém počtu domácností v %)        (podíly na celku v %)                                                         

Poznámka: Osa x zachycuje skupiny domácností podle velikosti čistého peněžního příjmu.
                  Domácnosti celkem zahrnují všechny dotázané domácnosti, tj. i ty, které úvěry nečerpaly. 
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1 Povinnost každoročně realizovat takovéto zjišťování v ČR vyplývá z novelizace Nařízení (EC) 1177/2003 

a navazujících prováděcích nařízení Evropské komise. 
2 Nízký podíl domácností s hypotékou je ve výběrovém šetření pravděpodobně ovlivněn nižším zastoupením 

domácností bydlících v největších městech, kde lze předpokládat vzhledem k vyšší úrovni příjmů vyšší 
zadluženost spojenou s bydlením, a dále skutečností, že někteří bohatší respondenti jsou obecně méně ochotni 
odpovídat v průzkumu. 

3  Příloha vychází z kvintilového rozdělení čistých peněžních příjmů na osobu. 
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Se splácením úvěrů dále souvisí, do jaké míry domácnosti vycházely se svými čistými 
peněžními příjmy. 67 % domácností uvedlo, že vycházelo se svými příjmy s obtížemi (z toho 
37 % s menšími). V prvních třech nejnižších příjmových skupinách to bylo 70 – 90 %, 
zatímco v nejvyšší příjmové skupině pouze 30 % (viz Graf 3). Uvedený vývoj rovněž 
potvrzuje rozdíly mezi příjmovými skupinami domácností a skutečnost, že nízkopříjmové 
domácnosti využívají v důsledku svého důchodového omezení k plynulému vyrovnávání 
spotřeby spotřebitelské úvěry častěji. Schopnost domácností splácet neočekávaný výdaj klesá 
se vzrůstajícím zadlužením a příslušností k nízkopříjmové skupině. Z výběrového šetření 
vyplývá, že zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 6 tis. Kč by si nemohlo dovolit 44 % 
domácností. Ve  dvou nejnižších příjmových skupinách je to až 50 – 70 % domácností (viz 
Graf 4). Tyto domácnosti jsou navíc závislé na sociálních transferech (u kterých došlo od 
letošního roku ke zvýšení) a jsou více zatíženy stálými náklady na bydlení. Poměr sociálních 
dávek k čistým peněžním příjmům činí u nejnižší příjmové skupiny cca 13 %, obdobný podíl 
u měsíčních nákladů na bydlení dosahuje 20 % oproti 11 % u nejvyšší příjmové skupiny 
domácností.  

Graf 3                                                                        Graf 4  
Domácnosti vycházely s peněžními příjmy            Domácnosti si nemohly dovolit zaplatit 
(podíly domácností na celku v %)                          neočekávaný výdaj ve výši 6 tis. Kč 
                                                                                    (podíly domácností na celku v %) 
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Rozdíly v zatížení příjmových skupin domácností spotřebitelskými úvěry jsou též 
u spotřebních výdajů. Podíl spotřebních výdajů jednotlivých příjmových skupin na celkové 
spotřebě činil u nejnižší příjmové skupiny 13 %, dále 16 %, 18 %, 22 % a 31 % u nejvyšší 
příjmové skupiny. Naznačuje to výběrového šetření ČSÚ „Příjmy, vydání a spotřeba 
domácností za rok 2005“. Pro ilustraci nerovnosti domácností ve spotřebních výdajích 
a čistých peněžních příjmech byla použita Lorenzova křivka (viz Graf 5). Ta zachycuje vztah 
mezi kumulovaným procentem příjmů a spotřebních výdajů a údajem o kumulovaném 
procentu příjemců, resp. spotřebitelů, přičemž ti jsou seřazeni do skupin od nejnižší do 
nejvyšší příjmové skupiny. Nerovnost příjmových skupin domácností ve spotřebních výdajích 
přirozeně téměř zcela odpovídá nerovnosti domácností v čistých peněžních příjmech. 
Nerovnost domácností je však u spotřeby v souladu s intuicí nepatrně nižší než u příjmů. 
Rozsah, v jakém se křivky vzdalují od přímky, ukazuje na stupeň příjmové a spotřební 
nerovnosti v daném vzorku domácností.   
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Graf 5                                                                
Lorenzova křivka 
(osa x je procentní kumulace domácností a 
osa y je procentní kumulace příjmů a spotřeby) 

Pramen: Výběrové šetření "Příjmy, vydání a spotřeba 
              domácností statistiky rodinných účtů za rok 2005", ČSÚ.
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Z výběrového šetření celkově vyplývá, že splácení úvěrů představuje určitou zátěž pro 
všechny domácnosti. Problémy se splácením spotřebitelských úvěrů většina domácností zatím 
neměla. Určité potíže však byly patrné u domácností v nižších příjmových skupinách. Tyto 
domácnosti rovněž vycházely s obtížemi se svými čistými peněžními příjmy a byly poměrně 
dosti citlivé na zaplacení neočekávaného dodatečného výdaje. Podíl spotřebních výdajů 
nejnižší příjmové skupiny domácností na celkové spotřebě byl však relativně nízký, i když 
s dalšími dvěma příjmovými skupinami představoval téměř polovinu spotřebních výdajů.  

 

 




























