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I.  SHRNUTÍ 

I.1  Předpoklady a počáteční podmínky prognózy 

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

Nový referenční scénář předpokládá v letošním roce růst efektivního ukazatele 
spotřebitelských cen eurozóny ve výši 1,8 %. Oproti lednové prognóze se jedná o posun 
směrem dolů, jehož hlavním důvodem je přehodnocení inflačních dopadů změny sazby DPH 
v SRN. Očekávaný růst cen pro rok 2008 zůstává zachován na úrovni 1,7 %. Zvýšení DPH 
v SRN by nemělo vytvářet tlak na zvýšení dovozních cen do ČR, a tento efekt je proto 
v prognóze očištěn. U efektivního ukazatele cen výrobců eurozóny referenční scénář dubnové 
prognózy předpokládá zpomalení růstu z 2,1 % v roce 2007 na 1,9 % v roce 2008. V důsledku 
příznivého vývoje ekonomik eurozóny v roce 2006 analytici znovu výrazně přehodnotili svůj 
výhled hospodářského růstu, a to jak pro rok letošní, tak i pro rok 2008. V obou letech by 
ekonomický růst eurozóny v efektivním vyjádření měl dosáhnout 2,2 %.  

Cena ropy v dosavadním průběhu roku postupně narůstala z nízkých hodnot v lednu. Tento 
nárůst byl však nižší, než trh očekával v době tvorby lednové prognózy. Nový tržní výhled 
budoucích cen ropy se proto posunul směrem dolů, když se očekává mírný nárůst cen 
z průměrné hodnoty 58,1 USD/barel v prvním čtvrtletí 2007 na 64 USD/barel ke konci 
letošního roku a na hranici 66 USD/barel ke konci roku 2008. Podobně by se měly vyvíjet 
ceny benzínu z trhů ARA, které se sezonními výkyvy vzrostou až na úroveň 660 USD/t v létě 
2008.  

Pokles poptávky na trhu rezidenčního bydlení ve Spojených státech přispěl k dalšímu oslabení 
kurzu dolaru. Březnový Consensus Forecasts mírně přehodnotil očekávání budoucího vývoje 
kurzu USD/EUR směrem k slabšímu dolaru, a to zejména v delším horizontu. V letech 2007 
a 2008 by kurz dolaru měl být zhruba stabilní okolo úrovně 1,31 USD/EUR s mírnou tendencí 
k posílení. Trajektorie implikovaných jednoletých sazeb Euribor se posunula mírně vzhůru 
v důsledku vyššího ekonomického růstu v zemích eurozóny. Průměrná roční sazba by 
v letošním roce měla činit 4,1 % a v roce 2008 4,0 %. 

Vedle předpokladů o zahraničním ekonomickém vývoji je významným vstupem prognózy 
i předpoklad o působení domácí fiskální politiky. Dubnová prognóza přehodnotila odhad 
vývoje deficitu veřejných financí v letech 2007 a 2008. Důvodem je předběžný výsledek 
hospodaření v roce 2006, podle kterého schodek vládního sektoru v metodice ESA 95 dosáhl 
výše 2,9 % HDP, zatímco lednová prognóza předpokládala pro rok 2006 schodek ve výši 
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3,5 % HDP. Pro roky 2007 a 2008 se odhad deficitu snižuje o 0,5 procentního bodu, tj. na 
3,5 % HDP v roce 2007 a na 3,4 % HDP v roce 2008. Na odhad fiskálního impulzu, 
aproximujícího vliv fiskální politiky na poptávku v ekonomice, však toto přehodnocení 
nemělo významnější dopad, neboť k úpravám došlo zejména v nepoptávkových položkách 
příjmů a výdajů veřejných rozpočtů. Odhad fiskálního impulzu v letech 2006 až 2008 proto 
zůstal téměř nezměněn a charakterizuje působení fiskální politiky v letech 2006 a 2007 jako 
prorůstové, v roce 2008 jako neutrální až mírně prorůstové. Nadále platí, že na horizontu 
prognózy není očekáván výraznější dodatečný fiskální stimul z titulu přílivu peněz z fondů 
Evropské unie. Stejně tak základní scénář prognózy nepočítá s realizací fiskální reformy a se 
zavedením ekologických daní; dopady těchto plánovaných kroků jsou zachyceny 
v alternativním scénáři. 

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

V rámci tvorby dubnové prognózy došlo ke dvěma úpravám predikčního modelu ČNB. 
V souvislosti s nedávným vyhlášením snížení inflačního cíle od 1. ledna 2010 byl v modelu 
od prvního čtvrtletí 2010 snížen inflační cíl na 2 % a zároveň byl použit předpoklad, že 
inflační očekávání se tomuto novému cíli budou postupně přizpůsobovat již v průběhu let 
2008 a 2009. Počínaje touto prognózou je také změněn způsob výpočtu reálného kurzu, který 
se nově počítá pomocí inflace očištěné o vliv změn nepřímých daní, a to jak v tuzemsku, tak 
v zahraničí. Motivací tohoto očištění je, že daňové změny by neměly mít vliv na vzájemnou 
konkurenceschopnost ekonomik. Očišťování inflace o daňové dopady se nadále, stejně jako 
v minulosti, provádí při výpočtu reálných mezd, reálných úrokových sazeb a inflace, na 
kterou měnová politika reaguje.  

V souvislosti s přechodem na nový spotřebitelský koš a v souvislosti s očištěním reálného 
kurzu o daňové dopady došlo k mírnému přehodnocení tempa rovnovážné reálné apreciace 
směrem dolů, a to zejména na horizontu prognózy. Jeho odhad se na prognóze pohybuje 
v intervalu 3,0 – 3,5 % s pozvolna klesající tendencí. V souvislosti se zvýšením výhledu 
zahraničních úrokových sazeb na pozadí nižší inflace a vyššího ekonomického růstu dále 
došlo k přehodnocení zahraniční reálné rovnovážné sazby směrem nahoru. Nezměnila se 
domácí reálná rovnovážná úroková sazba, která nadále leží mírně pod 1 %. V souvislosti se 
zveřejněním odhadu růstu HDP ve čtvrtém čtvrtletí 2006 a s revizí údajů za druhé a třetí 
čtvrtletí roku 2006 se zvýšil odhad aktuálního tempa růstu potenciálního, inflaci 
nezrychlujícího produktu na úroveň okolo 5,5 %. Přibližně stejným tempem poroste inflaci 
nezrychlující produkt i na prognóze, v dlouhém období jeho tempo růstu konverguje k úrovni 
5 %. Rovnovážné reálné mzdy rostou na horizontu prognózy průměrným tempem 4,6 %. 
Dlouhodobý růst reálných rovnovážných mezd je předpokládán na úrovni dlouhodobého růstu 
ekonomické aktivity, tj. ve výši 5 %.  

Inflační tlaky z reálné ekonomiky jsou v modelu aproximovány tzv. reálnými mezními 
náklady. Tyto náklady se skládají z nákladů plynoucích ze zvyšujícího se objemu produkce 
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(nazývány mezera výstupu) a ze mzdových nákladů (nazývány mezera reálných mezd). 
Odhad inflačních tlaků z reálné ekonomiky na minulosti se oproti lednové prognóze nezměnil. 
Odhad působení reálné ekonomiky jako celku zůstal nezměněn i pro první čtvrtletí 2007, 
došlo však k mírné úpravě struktury reálných mezních nákladů. Rychlejší než očekávaný růst 
reálných mezd v důsledku nižší inflace v závěru roku 2006 a na počátku roku 2007 vedl 
k rychlejšímu uzavření záporné mezery reálných mezd, kladná mezera výstupu je naopak 
hodnocena jako poněkud méně otevřená. Celkový vliv reálné ekonomiky je tak nadále 
odhadován jako mírně proinflační, přičemž mezera výstupu v současnosti působí proinflačně 
a mezera reálných mezd neutrálně. 

Proinflační tlaky ze strany objemu produkce, aproximované mezerou výstupu, plynou 
z rychlého, zhruba 6% růstu HDP v uplynulých dvou letech na pozadí růstu potenciálního 
produktu v průměrné výši necelých 5 %. Záporná mezera výstupu se uzavřela na konci roku 
2005 a v roce 2006 se již nacházela v kladných hodnotách. V roce 2006 se výrazně snížil 
příspěvek čistého vývozu k ekonomickému růstu, významnými zdroji růstu se stala spotřeba 
domácností a investice. Spotřeba vlády v loňském roce stagnovala, a nepřispívala tak k růstu 
domácí poptávky. 

Opačně, protiinflačním směrem, působily v uplynulých dvou letech tlaky ze strany reálných 
mezd. Prudký pokles inflace na přelomu letošního a loňského roku však při strnulém vývoji 
nominálních mezd způsobil nárůst reálných mezd, které se tak přiblížily své rovnovážné 
hodnotě. Mezera reálných mezd se v prvním čtvrtletí 2007 uzavřela, reálné mzdy tak 
v současnosti působí na inflaci již neutrálně. 

Růst spotřebitelských cen v prvním čtvrtletí 2007 byl v prvních dvou měsících pod lednovou 
prognózou, v březnu dosáhl takřka prognózované hodnoty. Naplnila se predikce dopadů změn 
regulovaných cen a dopadů změn daní, nevýznamná byla i odchylka v predikci vývoje cen 
pohonných hmot. Vyšší než očekávaný byl růst cen potravin a naopak nižší byla korigovaná 
inflace bez pohonných hmot. Odchylka v predikci cen potravin souvisí s vyšším než v lednu 
prognózovaným růstem cen zemědělských výrobců. Opačná odchylka v predikci korigované 
inflace bez pohonných hmot byla způsobena pouze vývojem v lednu a s největší 
pravděpodobností souvisela se změnou spotřebního koše. 

Současné nastavení reálných měnových podmínek, které ovlivňuje budoucí průběh 
hospodářského cyklu, je hodnoceno v souhrnu jako zhruba neutrální, přičemž blízko 
neutrálnímu působení jsou obě složky měnových podmínek. Kurzová složka je v průměru za 
první čtvrtletí 2007 hodnocena jako neutrální až mírně uvolněná, úroková složka jako mírně 
přísná. 
 
 

I.2  Vyznění prognózy 

Výše uvedené informace o domácím i zahraničním ekonomickém vývoji získané od sestavení 
lednové prognózy částečně mění prognózu budoucího vývoje české ekonomiky. Tlaky 
z reálné ekonomiky – zachycené mezerou reálných mezních nákladů – budou na celé 
prognóze mírně proinflační. V průběhu letošního roku se mezera reálných mezních nákladů 
udrží zhruba na své současné hodnotě, v roce 2008 se její proinflační působení zeslabí.  
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První složka reálných mezních nákladů – mezera výstupu – se bude na celé prognóze 
pohybovat blízko své současné hodnoty. Působení mezery výstupu zůstane proinflační 
především z důvodu uvolňujících se měnových podmínek, zejména pak v kurzové složce. 
K vyššímu ekonomickému růstu v letošním roce přispěje i fiskální politika. Naopak směrem 
k uzavření mezery výstupu bude nadále působit vliv zahraniční poptávky. Za těchto 
předpokladů růst reálného HDP v letošním roce dosáhne 5,7 % a v roce 2008 zpomalí na 
5,3 %.  

Z hlediska jednotlivých složek budoucího ekonomického růstu bude hrát nejvýznamnější roli 
spotřeba domácností. V letošním roce spotřeba domácností poroste tempem 5,6 %. Za 
vysokou dynamikou spotřeby bude stát zejména vysoké tempo růstu reálných mezd a růst 
sociálních transferů, plynoucích ze zákonné úpravy výše rodičovského příspěvku a ze změn 
v systému sociálních dávek. Růst spotřeby bude též podporován pokračujícím růstem 
zaměstnanosti, i když v menší míře než dříve, a mírně uvolněným působením úrokové složky 
měnových podmínek. V roce 2008 dojde vlivem dalšího snížení růstu zaměstnanosti 
a odeznění efektu sociálních transferů z předchozího roku při neutrálním působení úrokové 
složky měnových podmínek ke zpomalení dynamiky reálných spotřebitelských výdajů na 
úroveň zhruba 4 %. 

Dalším významným zdrojem ekonomického růstu bude růst hrubé tvorby fixního kapitálu. 
Soukromá investiční aktivita bude nadále podporována především pokračujícím růstem 
zahraniční poptávky a přílivem přímých zahraničních investic, k jejímu růstu bude i nadále 
přispívat uvolněné působení reálných měnových podmínek. V letech 2007 a 2008 tak hrubá 
tvorba fixního kapitálu poroste zhruba 8% tempem. 

Prognóza nadále předpokládá trendový růst exportní výkonnosti spojený s přílivem přímých 
zahraničních investic a souvisejícími změnami na nabídkové straně ekonomiky. Mírně 
uvolněnější působení reálného kurzu a optimističtější výhled zahraniční poptávky vede ve 
srovnání s lednovou prognózou ke zvýšení tempa růstu reálného vývozu. V letech 2007 i 2008 
tak tempo růstu reálného vývozu dosáhne hodnot okolo 13 %. Růst reálného dovozu bude 
v průběhu těchto let jen mírně zaostávat za dynamikou vývozu. Relativně robustní růst 
domácí poptávky spolu s vysokou dovozní náročností vývozu povede k meziročnímu růstu 
reálného dovozu o zhruba 12 % v roce 2007 a o necelých 13 % v roce 2008. 

Druhá složka mezery reálných mezních nákladů – mezera reálných mezd – bude v letošním 
roce působit na inflaci zhruba neutrálně, v roce 2008 se její působení stane mírně 
protiinflačním. Za tímto vývojem bude stát zrychlující inflace, která při relativně strnulém 
růstu nominálních mezd povede ke snížení růstu reálných mezd. Prognóza očekává růst 
průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře v roce 2007 ve výši 7,1 % a v roce 2008 ve 
výši 7,7 %. 

Ve zbytku roku 2007 se kurz koruny vůči euru bude pohybovat poblíž současných hodnot, 
přičemž tlaky na jeho oslabení plynoucí ze záporného úrokového diferenciálu vůči zahraničí 
a z vyšší domácí inflace než v zahraničí budou vyváženy vlivem dlouhodobého rovnovážného 
zhodnocování reálného kurzu. Tento dlouhodobý vliv začne převažovat v průběhu roku 2008 
a obnoví se trend mírného nominálního posilování kurzu. 

Dubnová prognóza inflace se nachází oproti lednové prognóze mírně výše po většinu svého 
horizontu. Toto přehodnocení odráží souběh mírně proinflačních signálů přicházejících 
v posledním čtvrtletí z domácí i zahraniční ekonomiky a z indikátorů budoucí inflace. Za 
přehodnocením výhledu stojí v nejbližších čtvrtletích zejména vyšší prognóza dovozních cen 



 5   

a v delším období vyšší inflační tlaky z reálné ekonomiky. Za horizontem měnové politiky se 
inflační očekávání snižují pod vlivem nového inflačního cíle a prognóza inflace se posouvá 
pod úroveň předpokládanou v lednu. V letošním roce bude zrychlení inflace taženo 
korigovanou inflací bez pohonných hmot a změnami nepřímých daní na cigarety. Ke konci 
roku 2007 by celková inflace měla dosáhnout 3,7 %. V prvním pololetí roku 2008 se inflace 
udrží zhruba na této úrovni, ve druhém pololetí by měla v souvislosti s odezníváním dopadů 
změn nepřímých daní a s nižšími inflačními očekáváními klesnout směrem ke 3 %. Ke konci 
roku 2008 by tak celková inflace měla činit 3,1 %. V horizontu měnové politiky, tj. ve 
druhém a třetím čtvrtletí roku 2008, se inflace bude pohybovat v horní polovině tolerančního 
pásma pro inflační cíl. 

Vývoj inflace bude v následujících letech významně 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 1,5 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 mírně pod inflačním cílem.  

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní postupný růst 
nominálních úrokových sazeb na celém horizontu prognózy. 
 
 
I.3  Alternativní scénáře 

Nejistoty a rizika spojená se základním scénářem prognózy identifikovaná při jeho přípravě 
jsou vnímána jako zhruba vyvážená. Odlišný vývoj od základního scénáře by však nastal při 
provedení fiskální reformy vlády a zavedení ekologických daní od 1. 1. 2008. Na základě 
informací o připravované reformě dostupných v polovině dubna 2007 byla proto vypracována 
alternativa kvantifikující její potenciální dopady do prognózy inflace a dalších relevantních 
veličin.  

Z hlediska cenového vývoje jsou relevantní zejména zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 %, 
zavedení ekologických daní a snížení schodku veřejných financí. Alternativa předpokládá, že 
se zvýšení DPH nepromítne plně do cen všech dotčených spotřebních položek, podobně jako 
tomu bylo při zvyšování nepřímých daní v minulosti, a celkový dopad do inflace bude činit 
0,8 procentního bodu. Nově zavedené ekologické daně se do cen však plně promítnou 
a k celkové inflaci přispějí 0,2 procentního bodu. Na začátku roku 2008 se tak celková inflace 
v důsledku nárůstu nepřímých daní zvýší o 1 procentní bod. Růst cen bude částečně tlumen 
nižšími inflačními tlaky z reálné ekonomiky, neboť ve stejné době začne klesat mezera 
výstupu v důsledku protirůstového působení fiskální politiky.   

Inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní bude v roce 2008 zhruba na úrovni 
základního scénáře, posléze bude vyšší vlivem růstu inflačních očekávání. S ohledem na to, 
že měnová politika reaguje na inflaci očištěnou o primární dopady změn nepřímých daní, jsou 
úrokové sazby konzistentní s alternativním scénářem vyšší než v základním scénáři teprve od 
začátku roku 2008. 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 1. SZ 2007 
I. 4. SZ 1. SZ

mezera RMC* 0,5 0,5
z toho: mezera výstupu 0,6 0,7
           mezera reálných mezd 0,0 0,0
RMCI gap 0,0 0,3
z toho: RIR gap 0,2 0,2
           RER gap -0,1 0,1

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

III. 2007 2008
4. SZ 0,7 0,1
1. SZ 0,6 0,3
4. SZ 7,2 6,8
1. SZ 8,0 7,9
4. SZ -2,9 -2,6
1. SZ -3,1 -2,7

*) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

1Q2007

deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 

Implikované sazby

Zaměstnanost

Míra nezaměstanosti*

Reálné mzdy

CPI

Mezera RMC

HDP

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

 
 
I.4  Srovnávací tabulka změn v prognóze 

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

Trajektorie úrokových sazeb leží oproti lednové SZ na celém horizontu prognózy mírně výše. 
Důvodem je mírně vyšší měnověpolitická inflace, tj. inflace, na kterou měnová politika 
reaguje, odrážející především vyšší prognózu korigované inflace bez PH a inflace cen 
potravin. Na tomto zvýšení se podílí především vyšší inflační tlaky z reálné ekonomiky 
a mírně depreciovanější úroveň kurzu.  

V porovnání s lednovou SZ došlo v jádrovém predikčním aparátu k několika úpravám (viz 
kap. II.4 Předpoklady ekonomických mechanismů). Většina těchto úprav se týkala změn 
rovnovážných trajektorií a tudíž jejich dopad do prognózy je zachycen v simulaci Efekt 
rovnovážných trajektorií a počátečního stavu, v Efektu změn modelu není zachycena žádná 
změna, a má proto nulové hodnoty. 

Zahrnutím změny historických dat do minulé prognózy dochází nejdříve k poklesu inflace 
a posléze k jejímu růstu. Za poklesem stojí nižší aktuální hodnota inflace, než předpokládala 
lednová SZ, což je dáno částečně i přehodnocením váhového schéma spotřebního koše. Na 
zvýšení hodnot inflace počínaje 3.Q 2007 se podílí především depreciace nominálního 
měnového kurzu v 1.Q 2007 a zvýšení inflačních tlaků z reálné ekonomiky. S vyššími 
hodnotami budoucí inflace z titulu historických dat korespondují i vyšší hodnoty úrokových 
sazeb. 

Výrazně proinflačním směrem působí zahrnutí krátkodobé prognózy (s výjimkou prognózy 
regulovaných cen, jejíž vliv je hodnocen zvlášť). Krátkodobý výhled všech částí inflace je 
vyšší než by odpovídalo čistě modelové prognóze, rozdíl je nejvýraznější u cen potravin a cen 
energií. Krátkodobý výhled kurzu na úrovni 28,0 CZK/EUR je také mírně depreciovanější, 
než by predikoval model a působí rovněž proinflačním směrem. Výhled růstu nominálních 
mezd na 2.Q 2007 je naopak mírně nižší než modelový a nepatrně tlumí výše zmíněné vlivy.  

Zahraniční vývoj působí na domácí inflaci v souhrnu neutrálně až mírně protiinflačně, což je 
dáno především poklesem aktuální hodnoty efektivního ukazatele inflace v eurozóně. Opačně 
působí vyšší výhled zahraničních úrokových sazeb, projevující se především v posunu 
trajektorie domácích sazeb k vyšším hodnotám, a také výhled zahraniční ekonomické aktivity.   
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Výsledné působení výše zmíněných faktorů je hodnoceno jako proinflační. Jejich dopad je 
uveden v řádku Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF. Na vyšší vývoj inflace 
reaguje měnová politika vyššími úrokovými sazbami.    

Ve srovnání s lednovou SZ zůstává počáteční podmínka mezery reálných mezních nákladů 
stejná (mírný posun mezery výstupu směrem dolů je kompenzován posunem mezery reálných 
mezd směrem nahoru). Na posun prognózy inflace směrem dolů z titulu nastavení 
rovnovážných trajektorií mělo vliv snížení tempa rovnovážné reálné apreciace a také úprava 
rozložení trendu reálného kurzu do jednotlivých složek inflace. V efektu rovnovážných 
trajektorií je zahrnuto také nově zavedené očišťování reálného měnového kurzu o vliv změn 
nepřímých daní (symetricky očištěny z domácího i zahraničního cenového vývoje). Součástí 
tohoto kroku je také zavedení postupného snižování inflačního cíle od 1.Q 2008, jehož efekt 
je na delším konci prognózy mírně protiinflační (a jdoucí ve směru nižších úrokových sazeb). 
Všechny uvedené dopady jsou vyčísleny v řádku Efekt rovnovážných trajektorií 
a počátečního stavu a jsou v souhrnu protiinflační, což se odráží i v nižším výhledu 
úrokových sazeb.  

Oproti lednové SZ dochází v roce 2007 k rozložení dopadu změn nepřímých daní na cigarety  
na delší časové období, v roce 2008 byl odhad dopadů zvýšení spotřebních daní u cigaret 
mírně snížen. Tomu odpovídají dopady do celkové inflace. Protože se na primární dopady 
změn nepřímých daní uplatňuje výjimka, měnověpolitické sazby se téměř nemění (viz Efekt 
daní). 

Aktuální prognóza regulovaných cen je zhruba stejná jako v lednové SZ. V důsledku poklesu 
váhy regulovaných cen ve spotřebním koši však poklesl jejich příspěvek k růstu celkového 
CPI. V modelových simulacích parciálních efektů jsou však prognózované hodnoty 
regulovaných cen odvozeny od vývoje korigované inflace a cen energií, rovnice tedy 
neobsahuje očekávaná administrativní opatření. Výsledkem takto sestavené simulace je 
protiinflační působení změn regulovaných cen na celém horizontu (viz Efekt regulovaných 
cen).  

Souhrnný dopad expertních úprav posunuje prognózu celkové inflace na delším konci 
predikčního horizontu pouze nepatrně směrem nahoru, dopad do úrokových sazeb míří 
naopak mírně směrem dolů (viz Efekty expertních úprav). Hodnoty fiskálního impulzu pro 
rok 2007 i 2008 zůstávají ve srovnání s lednovou SZ téměř nezměněny, avšak nižší propagace 
fiskálního impulzu snižuje jeho příspěvek do mezery výstupu. V důsledku předpokladu 
vyššího růstu cen potravin a energií ve 2.Q 2007 než je modelová kalibrace byl jejich růst ve 
3.Q 2007 expertně mírně snížen. Skokové výkyvy v regulovaných cenách byly expertně 
očištěny z domácích inflačních očekávání a z mezery v reálných mzdách. Rovnovážný růst 
reálných mezd byl v prvním čtvrtletí prognózy kvůli navázání na plynulou rovnovážnou 
trajektorii také expertně snížen. 

 
Celková meziroční inflace (v p.b.) 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Efekt změn modelu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Efekty hist. dat, exogen. faktorů a NTF 0,3 1,0 1,0 1,2 0,8 0,7 0,7 
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 
Efekty daní -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 
Efekty regulovaných cen -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 
Efekty expertních úprav 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
Celkový posun oproti 1. SZ 2007 0,1 0,5 0,5 0,4 0,1 -0,1 -0,4 
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Korigovaná mzr .inflace bez PH (v p.b.) 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Efekt změn modelu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Efekty hist. dat, exogen. faktorů a NTF 0,1 0,7 0,9 1,2 1,2 1,1 1,0 
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek -0,1 -0,3 -0,6 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 
Efekty daní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Efekty regulovaných cen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Efekty expertních úprav 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 
Celkový posun oproti 1. SZ 2007 -0,0 0,4 0,4 0,5 0,3 0,0 -0,4 
 
Reálné mezní náklady 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Efekt změn modelu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Efekty hist. dat, exogen. faktorů a NTF -0,4 -0,4 -0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
Efekty daní 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 
Efekty regulovaných cen 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 
Efekty expertních úprav 0,0 0,1 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 
Celkový posun oproti 1. SZ 2007 -0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 
 
3 měsíční úroková sazba (v p.b.) 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Efekt změn modelu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Efekty hist. dat, exogen. faktorů a NTF 0,4 0,7 1,0 1,2 1,4 1,5 1,5 
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 
Efekty daní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Efekty regulovaných cen -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 
Efekty expertních úprav 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Celkový posun oproti 1. SZ 2007 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 

II.1  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Změny referenčních scénářů od poslední prognózy 
Nový referenční scénář (RS04) byl připraven na základě březnového vydání Consensus 
Forecasts (CF03). V porovnání se scénářem lednové situační zprávy (RS01) se posunul 
výhled eurozóny na rok 2007 směrem k vyššímu ekonomickému  růstu a nižší inflaci.  
 
Hlavním faktorem je rozdílné hodnocení dopadů daňových změn v Německu spolu se sílícím 
přesvědčením, že příznivé podmínky z konce roku 2006 by měly trvat i v následujících 
čtvrtletích (vyšší konkurenceschopnost evropských exportérů a silnější domácí poptávka). 
Růst efektivního HDP za rok 2006 byl přehodnocen oproti RS01 o 0,2 p.b. výše a také nová 
předpověď na rok 2007 se posunula o 0,3 p.b. směrem nahoru. Výhled efektivní inflace CPI 
byl snížen o 0,3 p.b. pro rok 2007, přičemž do trajektorie inflace se promítla výrazně nižší než 
očekávaná německá inflace v lednu a únoru. Z titulu změny sazby DPH jsme předpokládali 
nárůst efektivní inflace na 2,7 % v 1.Q 2007, skutečnost je však podle předběžných dat nižší 
(viz Box: Dopad zvýšení DPH v Německu). 
 

Box: Dopad zvýšení DPH v Německu 

Teoretický (primární) dopad zvýšení základní sazby DPH z 16 na 19 % od 1. ledna 2007 do německé 
inflace byl Spolkovým statistickým úřadem vyčíslen na (maximálně) 1,4 p.b. (53 % spotřebního koše 
krát 119/116). Z toho plynoucí zvýšení průměrné roční inflace bylo původně odhadnuto na 0,9 p.b. 
(Bundesbanka a zvýšení předpovědí CF na počátku roku 2006). S tímto předpokladem pracoval 
i referenční scénář lednové prognózy, který počítal s jednorázovým skokem v německém CPI od ledna 
2007 (o velikosti 1,3 %) a následným zpomalením inflace (v důsledku záporných sekundárních 
dopadů), takže celkový dopad do očekávané průměrné roční inflace měl být menší než teoretický 
a měl zhruba kopírovat odhady CF. 

Skutečný dopad změny sazby DPH však byl výrazně nižší. Ceny v lednu (kdy se měl poprvé naplno 
projevit dopad DPH) oproti minulému měsíci poklesly o 0,2 % a ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku byly vyšší pouze o 1,6 % (v prosinci 1,4 %). Bezprostřední dopad zvýšení DPH 
němečtí statistici sice vyčíslili na pouhých 0,2 % (místo očekávaných 1,3 %) ale zároveň uvádějí 
několik důvodů, proč bylo odhad obtížné spolehlivě kvantifikovat: 
 
- efekt byl velice malý oproti některým dalším níže uvedeným změnám: 
- v jednotlivých spolkových zemích zároveň došlo ke zvýšení cen elektřiny v rozsahu 2,4 – 11,5 %  

a ke zvýšení cen plynu o 8,2 – 11,2 %, 
- ve stejném období naopak poklesly ceny topného oleje o 7,1 – 12,1 % a pohonných hmot  

o 1,4 – 4,1 %.  
- výsledný efekt byl rovněž maskován slevovými akcemi a sezonními výprodeji. 
 

Existují různé hypotézy, proč se zvýšení DPH bezprostředně promítlo v tak malém rozsahu. Jedna 
předpokládá, že obchodníci začali s předstihem již zhruba od poloviny roku 2006 průběžně promítat 
zvýšenou DPH do cen, aby využili zvýšenou poptávku spotřebitelů, kteří se chtěli určitým zbožím 
předzásobit. Alternativní hypotéza naopak předpokládá, že tvrdá konkurence na trhu zabránila 
obchodníkům promítnout zvýšení jednorázově a v plném rozsahu, zvýšení zatím šlo na vrub nižších 
marží a teprve postupem času bude přesouváno na spotřebitele. Marže však nemusely klesnout tak 
výrazně vzhledem k tomu, že byly zároveň sníženy náklady na práci (odvody z mezd zaměstnavateli). 
Consensus Forecasts zareagoval v únoru snížením předpovědi průměrné meziroční inflace pro rok 
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2007 z předchozích 2,2 na 1,9 %. Z toho lze vyvozovat snížení očekávaného dopadu změny sazby 
DPH do inflace na jen cca 0,4 p.b. 

V únoru inflace setrvala na 1,6 % a březnový CF návazně snížil očekávanou průměrnou inflaci pro 
letošní rok na 1,8 %, a tím i pravděpodobný dopad DPH na zhruba 0,3 p.b. Březnová inflace se podle 
předběžného odhadu  zvýšila na 1,9 %, když zimní výprodeje nahradila nová jarní kolekce oblečení 
a rostly i ceny pohonných hmot. V současné době je těžké přesně odhadnout, v jaké míře a v jakém 
časovém horizontu se nakonec projeví celý dopad zvýšené daně do cen. Proto nemůžeme vyloučit, že 
v dubnové prognóze použitá hodnota 0,3 p.b. bude v budoucnu upravena v závislosti na vývoji 
nákladových faktorů a předpovědí CF. 
 
Optimismus ohledně růstu v eurozóně podporuje možnost dalšího zvýšení základních sazeb,  
tržní očekávání budoucího vývoje sazeb zůstávají nicméně umírněná. Podle nového 
referenčního scénáře by měly jednoleté sazby Euribor mírně klesnout na úroveň 4 % 
v posledním čtvrtletí 2007, což je 0,2 p.b. nad RS01.   
 
Nejistoty spojené s vývojem na trhu rezidenčních nemovitostí ve Spojených státech a s tím 
související nejistoty ohledně vývoje americké ekonomiky přispěly k oslabení dolaru vůči 
euru. Nový výhled nicméně počítá s posílením dolaru v horizontu dvou let zpět na úroveň 
1,31 USD/EUR, což je hodnota o 1 % slabší než v RS01. 
 
Očekávaná ceny ropy Brent je podle nového RS04 oproti předpokladům lednové prognózy 
níže, předpoklad jejího postupného růstu však zůstává zachován (na hodnoty 66 USD/b ve 
4.Q 2008). Trajektorie očekávaných cen benzínu se v RS04 nachází také 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)
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Nový výhled Consensus Forecasts (CF04) byl zveřejněn až po uzavření prognózy a nebyl 
tedy do prognózy zapracován. Nová předpověď CF zvýšila oproti RS04 předpověď 
ekonomického růstu v eurozóně o další 0,1 p.b. na 2,3 % v letošním roce (rok 2008 beze 
změny), přičemž zvýšení se týkalo tří největších ekonomik eurozóny – Německa, Itálie 
a Francie. Naopak výhled efektivní inflace změn nedoznal, a zůstává na úrovni 1,8 % v roce 
2007 a 1,7 % v roce 2008. Předpověď efektivního PPI se změnila jen nepatrně (na 2,2 % 
v roce 2007 a 2,0 % v roce 2008). Aktuální výrazný růst cen ropy Brent se promítl do 
očekávání, podle tržních výhledů ke dni zjišťování dubnového CF je předpověď pro rok 2007 
v průměru o 10 % výše než minulý měsíc. Cena ropy by se měla v horizontu dvou let udržet 
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okolo 70 USD/b. Do konce roku očekávají trhy další zvyšování sazeb v eurozóně, takže 
implikovaná trajektorie jednoletých sazeb Euribor se posunula o 0,2 p.b. výše oproti RS04. 
Sazby by měly v roce 2007 dále růst až na 4,3 % a v roce 2008 klesnout na 4,1 %. Předpověď 
kurzu USD/EUR zohlednila aktuálně slabší kurz dolaru, ale v horizontu jednoho roku očekává 
návrat kurzu k úrovni 1,32 USD/EUR. Nová trajektorie kurzu se nachází o 2 % nad aktuálním 
RS v letošním roce a 1 % v roce příštím. Celkově lze aktualizovaný výhled exogenních 
veličin hodnotit jako mírně proinflační riziko vůči RS04. 

Efektivní ukazatele zahraničního vývoje 
Efektivní ukazatel růstu zahrnující všechny obchodní partnery byl přehodnocen směrem 
nahoru. Růst ve 4.Q 2006 výrazně předčil očekávání, takže nový výhled pro rok 2007 je 
o 0,4 p.b. a pro rok 2008 o 0,2 p.b. výše. Efektivní růst by měl v průběhu roku 2007 mírně 
zpomalit, ale zůstane nad 3% úrovní. Efektivní inflace se v souladu s očekáváním v závěru 
roku 2006 snížila a CF očekává její další pokles na 2,7 % v roce 2008. Změny v předpovědi 
jsou dány zejména přehodnocením dopadů daňových změn na vývoj inflace v Německu. 
 
Efektivní ukazatele růstu CPI a HDP všech obchodních partnerů (vč. předpov. Consensus Forecasts)
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Efektivní kurz koruny vůči agregátu všech obchodních partnerů by měl podle CF03 pomalu 
posilovat, zatímco prosincová předpověď byla ve znamení mírného oslabení. Vůči koši 
středoevropských měn kurz české koruny v efektivním vyjádření od července 2006 oslaboval 
(vzhledem k výraznému posílení slovenské měny), nový CF již další trendový pokles 
neočekává.  
 
Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)
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Eurozóna a Německo 
Ve 4.Q 2006 došlo ke zrychlení hospodářského růstu v eurozóně (na 3,3 % mzr., 0,9 % 
mezičtvrtletně). Za celý loňský rok dosáhl růst HDP eurozóny 2,8 %, přičemž růst byl tažen 
jak silnou domácí poptávkou, tak čistým vývozem. V roce 2007 se tempo růstu HDP podle 
CF03 mírně sníží (na 2,3 %) a na rok 2008 je pak očekáváno další mírné zpomalení na 2,1 %. 
ECB přehodnotila výhled růstu v eurozóně směrem nahoru, a to na 2,1 – 2,9 % pro rok 2007  
a 1,9 – 2,9 % pro rok 2008. Nová předpověď odráží sílu růstu v druhé polovině roku 2006  
a nižší ceny energií. 
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Za celý rok 2006 dosáhla inflace spotřebitelských cen v eurozóně 2,2 %. V březnu 2007 
spotřebitelské ceny vzrostly oproti předchozímu měsíci o 0,1 p.b. na 1,9 %. Shodně podle 
CF03 i prognózy ECB by průměrná inflace za celý rok 2007 měla dosáhnout 1,8 %. V roce 
2008 by tempo růstu HICP mělo pouze mírně vzrůst na 1,9 % podle CF03 a na rovná 2 % 
podle ECB. ECB v březnu přistoupila k již sedmému zvýšení základních úrokových sazeb 
v řadě,a to o 0,25 p.b. na současných 3,75 %. Další zvýšení sazeb o 0,25 p.b. je očekáváno 
v červnu. 
 
Německá ekonomika zrychlila v posledním čtvrtletí loňského roku na 3,7 % mzr. (0,9 % 
mezičtvrtletně), za celý rok pak dosáhla poměrně výrazného růstu 2,7 %. Výhled na letošní 
a příští rok podle CF03 je nižší (2,0 %). Nadále se zlepšuje situace na trhu práce, inflační 
tlaky z trhu práce však zůstávají mírné. Oživení ekonomiky pokračuje i přes zpomalení růstu 
ve Spojených státech v polovině loňského roku, volatilní ceny ropy a rostoucí úrokové sazby. 
Sezonně očištěná průmyslová výroba zrychlila v lednu na 7,6 % mzr. a míra nezaměstnanosti 
poklesla až na 9,2 % v březnu. Přes rychlý hospodářský růst poklesl růst spotřebitelských cen 
v roce 2006 na 1,7 %. V lednu i v únoru se inflace udržela na hladině 1,6 % a podle 
předběžných údajů došlo k jejímu mírnému zrychlení na 1,9 % v březnu. CF03 očekává pouze 
mírný růst spotřebitelských cen v letošním roce (1,8 %) a další zpomalení jejich růstu v roce 
2008 (1,5 %). 
 

Spojené státy 
Americká ekonomika vzrostla v roce 2006 mzr. o 3,3 % a udržela si tak tempo růstu 
z předchozího roku (3,2 %). V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl HDP o 3,1 % mzr. 
Mírné zrychlení růstu ve 4.Q odráželo pokles tempa růstu dovozu a zrychlení růstu osobní 
spotřeby. V letošním roce bude osobní spotřeba pravděpodobně dále solidně růst díky růstu 
mezd a stabilnímu trhu práce. Dle CF03 by měl hospodářský růst v letošním roce zpomalit na 
2,4 % a v roce 2008 by mělo dojít k jeho opětovnému zvýšení na 3,0 %. Sezonně očištěná 
nezaměstnanost se udržela na nízkých úrovních a v březnu činila 4,4 %. Inflace v USA sice 
v březnu zrychlila na 2,8 %, ale jádrová inflace zpomalila oproti předchozímu měsíci 
o 0,2 p.b. na 2,5 %. CF03 očekává v letošním roce průměrný růst spotřebitelských cen pouze 
o 1,9 % a v roce 2008 o 2,3 %, což je méně ve srovnání s růstem cen v roce 2006 (3,2 %). Fed 
v březnu ponechal základní úrokové sazby na 5,25 % s tím, že vývoj inflace zůstává stále 
hlavním rizikem. Nicméně prohlášení Fedu již nejsou tolik jestřábí jako v předchozích 
obdobích. Většina respondentů CF03 očekává stabilitu sazeb po celý letošní rok. 
 

Středoevropský region 
Eastern European Consensus Forecast z března 2007 (EECF03) dále revidoval směrem 
nahoru výhled efektivního růstu v regionu, když skutečnost za 4.Q 2006 byla o 2 p.b. vyšší 
než předpokládal předchozí EECF11 (zejména díky výsledkům slovenské ekonomiky). 
Vysoký růst nad 6 % bude v následujících dvou letech postupně zpomalovat. Výhled efektivní 
inflace se zvýšil jen mírně, zejména kvůli růstu inflace v Maďarsku. Inflace by se měla udržet 
okolo 3 %. 
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Efektivní ukazatele růstu CPI a HDP středoevropských ekonomik (vč. předpov. Consensus Forecasts)
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Maďarská ekonomika vzrostla ve 4.Q 2006 nejméně za poslední dva roky a také nejméně 
v regionu (3,2 %). CF03 očekává zpomalení jejího růstu v letošním roce až na 2,4 %. Pokles 
růstu odráží zejména agresivní fiskální restrikci (zvýšení DPH a pokles vládních investičních 
výdajů) s cílem udržet rozpočtové deficity pod kontrolou. Od konce loňského roku poměrně 
výrazně akcelerovala inflace spotřebitelských cen, která v březnu dosáhla 9,0 %. Centrální 
banka však od října ponechává základní sazby na 8 %. Maďarský forint v průběhu března 
a v první polovině dubna výrazně posílil. Polská ekonomika vzrostla ve 4.Q 2006 o 6,4 % 
a za celý loňský rok dosáhl její růst, tažený zejména investicemi, 5,8 %. Inflace v březnu 
dosáhla 2,5 %. Základní úrokové sazby se v 1.Q 2007 nezměnily, je však očekáván jejich růst 
v průběhu tohoto čtvrtletí. Výrazný hospodářský růst na Slovensku v loňském roce (8,3 %) je 
očekáván také pro letošní rok. Na loňském růstu se podílel zejména čistý vývoz. Inflace 
spotřebitelských cen v březnu zůstala na únorových 2,7 %. Centrální banka snížila v březnu 
úrokové sazby na 4,5 % a zároveň provedla revalvaci centrální parity kurzu koruny o 8,5 %. 
Centrální parita se tak nyní nachází na 35,4 SKK/EUR. Rychlý růst tažený produktivitou, 
výrazný obrat v obchodní bilanci, pokles inflace a deficitu veřejných financí budou dále 
stimulovat zájem investorů o slovenskou měnu. Centrální banka dále intervenuje na trhu 
a v úvahu přichází i další snížení měnověpolitických sazeb. 
 

Euribor a kurz eura vůči dolaru 
Již déle než rok je zpřísňování měnové politiky ECB hlavním faktorem trendového růstu 
sazeb Euribor 3M a 1Y. V porovnání s lednem vzrostl 3M Euribor ze 3,7 % na současnou 
hodnotu 4,0 %, 1R Euribor ze 4,0 % na 4,3 % (ke dni 16.4.2007). Dlouhý konec eurové 
výnosové křivky zůstává stabilní a desetileté německé výnosy se pohybují okolo 4,2 %. 
Aktuální tržní výhled založený na výnosových křivkách naznačuje, že další zvýšení 
evropských sazeb je možné očekávat již v červnu, což nevyvrátil ani prezident ECB Trichet. 
Také podle vyjádření dalších členů rady přetrvávají inflační rizika a stále stimulující vliv 
úrokových sazeb. Spekulacím nahrávají zrychlující tempo růstu peněžní zásoby (přes 10 % 
mzr.), solidní hospodářský růst a hrozící inflační tlaky z trhu práce. 

V průběhu 1.Q 2007 dolar oslaboval a kurz USD/EUR se nyní pohybuje na úrovni cca 
1,36 USD/EUR (ke dni 18.4.). V USA se objevují signály o zpomalování investiční aktivity 
podniků, i když trh práce zůstává robustní. Proto Fed zcela nevyloučil možnost snížení sazeb, 
čímž by se úrokový diferenciál vůči sazbám v eurozóně dále zúžil. Trhy však očekávají, že 
sazby spíše zůstanou po určitou dobu beze změny, což by mohlo přispět ke stabilitě kurzu 
v krátkém horizontu. Referenční scénář prognózy předpokládá  posílení dolaru během roku na 
1,31 USD/EUR.  
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Cena ropy 
Během 1.Q 2007 cena ropy Brent postupně rostla z nízkých hodnot dosažených na začátku 
roku.1 V průměru za 1.Q její cena dosáhla 58,1 USD/b., tedy ještě mírně nižší hodnoty ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím. Od poloviny března do poloviny dubna cena ropy výrazně 
vzrostla na 69 USD/b. Náhlý růst cen ropy byl způsoben zejména nárůstem geopolitického 
napětí na Blízkém východě a poklesem amerických zásob ropy a ropných produktů. Ceny 
benzínu a nafty na burzách ARA kopírovaly až do ledna vývoj cen ropy Brent. V únoru 
a březnu však rostly ceny benzínu rychleji ve srovnání s cenami ropy, což souviselo se 
sezonními opravami a krátkodobými výpadky rafinérií ve Spojených státech.  
 

 

II.2  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 

Ve srovnání s prognózou obsaženou v 1. SZ měníme odhad vývoje deficitu veřejných 
financí v letech 2006 až 2008. Důvodem pro změnu predikce je informace ČSÚ z konce 
března t.r. ohledně výsledku notifikací vládního deficitu a dluhu ČR v roce 2006. Notifikační 
tabulky ČSÚ odhadují schodek vládního sektoru v metodice ESA 95 v roce 2006 ve výši 
2,9 % HDP, zatímco původně byl předpokládán schodek ve výši 3,5 % HDP. Hlavními 
příčinami poklesu schodku jsou úpravy na výdajové straně veřejných financí, a to pokles 
výdajů na sociální dávky a výdajů na kapitálové transfery. Úpravy na příjmové straně 
veřejných financí (snížení příjmů z nepřímých daní a nárůst kapitálových příjmů) se vzájemně 
kompenzují. Zpřesněný odhad hospodaření veřejného sektoru v roce 2006 se promítl do naší 
predikce deficitu v dalších letech. Pro rok 2007 snižujeme odhad deficitu ze 4 % na 3,5 % 
HDP a pro rok 2008 ze 3,9 % na 3,4 % HDP. 

Na odhad poptávkového schodku, sloužícího pro propočet fiskálního impulzu, však uvedené 
změny nemají významnější dopad, neboť k úpravám došlo zejména v nepoptávkových 
položkách příjmů a výdajů. Z hlediska poptávky jsou z výše uvedených položek jako 
poptávkově relevantní identifikovány pouze sociální dávky a nepřímé daně, jejichž dopady na 
poptávku se však vzájemně kompenzují. Hodnoty fiskálního impulzu proto zůstávají téměř 
nezměněny, působení fiskální politiky v letech 2006 a 2007 charakterizují jako expanzivní, 
v roce 2008 jako neutrální až mírně expanzivní. 
 

Odhad vývoje deficitu veřejných financí a fiskálního impulzu 
2005
4.SZ 1.SZ 3.SZ 4.SZ 1.SZ 3.SZ 4.SZ 1.SZ 3.SZ 4.SZ

Deficit vládního sektoru                
(ESA 95, ČNB)             v % HDP 3,5% 3,5% 3,5% 2,9% 4,0% 4,0% 3,5% 3,9% 3,9% 3,4%

Fiskální pozice (ESA 95)  +1,3 p.b.  +0,1 p.b.  +0,1 p.b.  -0,2 p.b.  +0,5 p.b.  +0,5 p.b.  +0,6 p.b.  -0,1 p.b.  -0,1 p.b.  -0,2 p.b.
Upravený deficit *                      
(ESA 95, ČNB)              v % HDP 2,5% 3,3% 3,3% 2,7% 4,0% 4,0% 3,5% 3,9% 3,9% 3,4%
Fiskální pozice (upravený deficit)  +1,1 p.b.  +0,9 p.b.  +0,9 p.b.  +0,5 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  +0,8 p.b.  -0,1 p.b.  -0,1 p.b.  -0,2 p.b.
Aproximace fiskálního impulzu  0,0 p.b  +0,3 p.b.  +0,3 p.b.  +0,4 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  +0,2 p.b.  +0,2 p.b.  +0,1 p.b.
* deficit ESA 95 upravený o mimořádné jednorázové operace (Sýrie, Gripeny, garance, ruský dluh, ČKA, nedobytné pohledávky)

200820072006

 
 

                                                           
1 Výrazný nárůst ceny ropy Brent předčil vývoj cen WTI a rozdíl v první dubnové dekádě dosáhl 3 USD/b. Mezi 

faktory může patřit vyšší citlivosti evropské ropy na situaci na Blízkém Východě či klesající zásoby ropy 
v Severním moři. Dále, kapacita nejdůležitějšího skladu ropy ve Spojených státech (Cushing, Oklahoma), kde 
dochází k fyzickému vypořádání kontraktů na ropu, je na maximální úrovni, což tlačilo krátkodobě cenu WTI 
dolů. 
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Počátkem dubna t.r. byla veřejnosti představena první fáze fiskální reformy, která v případě 
jejího schválení v Parlamentu ČR povede k významným změnám v náhledu na vývoj 
veřejných financí v roce 2008. Odlišný fiskální vývoj v příštím roce je předmětem 
alternativního scénáře prognózy. Shrnutí potenciálních dopadů reformních opatření do 
veřejných financí ukazuje následující tabulka. 
 

Odhad potenciálních dopadů reformy veřejných financí 
ESA 95 2008 2009 2010
schodek ESA  - KOPR 3/2007 v % HDP -3,5 -3,2 -
schodek REFORMA - fiskální cílení v % HDP -3,0 -2,6 -2,3
A) Opatření na příjmové straně v mld. Kč
 - DPH 25,6 27,0 27,9
 - DzP FO -21,3 -24,3 -27,4
 - DzP PO -4,1 -18,8 -27,5
 - Daně dědická a darovací -0,4 -0,4 -0,4
Ekologické daně a poplatky - nově 6,1 6,2 6,2
Reformní daňové kroky 5,9 -10,3 -21,2
B) Opatření na výdajové straně v mld. Kč
Změny sociálních zákonů -24,6 -30,8 -31,6
Další výdajová opatření * -5,3 -11,4 -16,8
Snížení výdajů -29,9 -42,2 -48,4
Návrh na snížení deficitu celkem v mld. Kč 35,8 31,9 27,2
tj. snížení schodku v p.b. k HDP 1,0 0,8 0,9
* selektivní, plošné a specifické snižování dalších výdajů  
 

 
II.3    Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 

hospodářského vývoje 

Vyznění prognózy je do značné míry určeno již nastavením počátečních podmínek. Těmi se 
rozumí odhad současné pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a současného 
působení měnových podmínek. Tento odhad je dán rozdílem mezi pozorovanou aktuální 
hodnotou dané makroekonomické veličiny a předpokladem o její rovnovážné úrovni.2 
Následující tabulka shrnuje počáteční podmínky pro mezeru reálných mezních nákladů, 
mezeru výstupu, mezeru reálných mezd, reálný kurz a reálné úrokové sazby, a dále 
předpoklady o rovnovážné reálné apreciaci a hladině rovnovážných reálných sazeb.  

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

úrokových sazeb a kurzu. Odhad nastavení je proveden na základě využití vazeb mezi uvedenými veličinami, 
které reprezentují základní pohled na fungování transmisního mechanismu zachycený ve čtvrtletním modelu 
QPM. Vedle toho je však využívána také řada dalších podpůrných indikátorů (např. odhad produkční mezery 
metodou produkční funkce).   



 17   

Nastavení podmínek v 1.Q 2007 podle 1. SZ 2007 (prognóza) a 4. SZ 2007  (odhad 
počátečního stavu) 

 

 

Ve srovnání s předpoklady lednové prognózy se náhled na hodnocení inflačních tlaků z reálné 
ekonomiky téměř nemění. Mezera reálných mezních nákladů zůstává pro 1.Q 2007 prakticky 
na stejné úrovni, což je dáno mírným posunem mezery výstupu směrem dolů 
a přehodnocením mezery v reálných mzdách naopak směrem nahoru. 

Odhad výstupové mezery v aktuálním čtvrtletí je v porovnání s lednovou SZ pouze mírně 
nižší. Růst HDP byl sice mírně vyšší než naše očekávání, ale na přehodnocení pozice 
ekonomiky v hospodářském cyklu tato skutečnost prakticky neměla vliv. Z důvodu nižší 
skutečné inflace oproti lednové prognóze se vyšší růst HDP promítl téměř úplně do vyššího 
růstu neinflačního produktu, jehož tempo aktuálně dosahuje 5,5 %. Také působení zahraničí 
na domácí mezeru výstupu a reálných měnových podmínek hodnotíme v aktuálním čtvrtletí 
obdobně jako v lednové prognóze. 

Odhad mezery zahraniční poptávky byl přehodnocen směrem nahoru pro roky 2007 a 2008, 
ale jeho působení zůstává protiinflační. Hlavním důvodem bylo výrazné posunutí výhledu 
růstu eurozóny ze strany Consensus Forecasts, které bylo částečně tlumeno přísnějším 
působením zahraničních sazeb.  

Rychlejší než očekávaný růst reálných mezd v důsledku nižší inflace v závěru roku 2006 a na 
počátku roku 2007 (růst nominálních mezd byl oproti předpokladům vyšší pouze mírně) vedl 
při mírném zrychlení tempa růstu reálné rovnovážné mzdy k rychlejšímu uzavření mezery 
reálných mezd. V součtu svých dvou složek se mezera reálných mezních nákladů v 1.Q 2007 
nacházela na úrovni předpokládané lednovou SZ, tj. na hodnotě 0,5. 

Současné nastavení reálných měnových podmínek, které ovlivňuje budoucí průběh 
hospodářského cyklu, je hodnoceno v souhrnu jako zhruba neutrální. Kurzová složka je 
hodnocena jako neutrální až mírně uvolněná, úroková složka je naopak mírně přísná. 

Mezera reálných mezních nákladů bude v nejbližším období nadále dosahovat kladných 
hodnot, což bude dáno především kladnou mezerou výstupu (expanzivní vliv fiskálu je pouze 
částečně kompenzován záporným příspěvkem zahraniční mezery výstupu za zhruba 
neutrálního působení měnových podmínek), reálné mzdy se budou nacházet blízko své 
rovnovážné úrovně. 
 

1.Q 2007 1. SZ 2007 4. SZ 2007 
Mezera RMC 0,5 0,5 
Mezera výstupu 0,7 0,6 
Mezera reálných mezd 0,0 0,0 
Mezera RMCI  0,3 0,0 
Úroková složka RMCI 0,2 0,2 
Kurzová složka RMCI 0,1 -0,1 
Reálná rovnovážná apreciace 3,7 3,5 
Rovnovážná reálná 1R sazba 0,8 0,8 
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Mezera reálných mezních nákladů   Inflace očištěná o vliv změn daní  
  (mzr. v %) 
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Korigovaná inflace bez PH

  
Reálné mzdy a rovnovážné reálné mzdy 
(mzr. v %) 
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Následující část se podrobněji věnuje posledním údajům o ekonomické aktivitě, které jsou 
prvním zdrojem informací pro nastavení počátečních podmínek prognózy. 

Hospodářský růst  
Reálný HDP se ve 4.Q 2006 podle odhadu ČSÚ meziročně zvýšil o 5,8 % (1. SZ 
předpokládala růst 5,7 %). Zároveň byly revidovány údaje za 2.Q 2006 na 6,2 % (1. SZ 
6,0 %) a za 3.Q na 5,9 % (1. SZ 5,8 %). Po sezonním očištění se reálný HDP ve 4.Q oproti 
předchozímu čtvrtletí zvýšil o 1,4 % (1. SZ 1,3 %), mezičtvrtletní dynamika tak byla stejná 
v průběhu celého roku 2006. Ve shodě s prognózou se výrazně zvýšilo tempo růstu vývozu 
a dovozu, nadále vysoký růst byl zaznamenán u fixních investic. Oproti očekávání rostla ve 
4.Q rychleji spotřeba domácností. Mírně vyšší konečná poptávka ve srovnání s lednovou 
prognózou přispěla k vyššímu růstu dovozu a k hlubšímu deficitu čistého vývozu. Mírně vyšší 
růst HDP vedl k nepatrnému přehodnocení mezery výstupu ve 4.Q 2006 na úroveň 0,7 % 
(1. SZ 0,6 %). 

Údaje o vývoji ekonomické aktivity v 1.Q 2007 dostupné při zpracování krátkodobé prognózy 
Dostupné údaje o vývoji ekonomické aktivity v 1.Q 2007 signalizují udržení mezičtvrtletního 
růstu reálného HDP po sezonním očištění na úrovni 4.Q, tj. 1,4 % (1. SZ 1,3 %). Tomu 
odpovídá meziroční růst 5,8 % (1. SZ 5,6 %). Mírně vyšší růst HDP v 1.Q ve srovnání 
s minulou prognózou je důsledkem vyšší zahraniční i domácí poptávky. Taktéž údaje 
z konjunkturních šetření naznačují udržení vysoké dynamiky ekonomické aktivity. Sezonně 
očištěný souhrnný indikátor důvěry se z průměrné hodnoty 105,9 ve 4.Q zvýšil na 
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průměrných 107,1 v 1.Q.3 Kladná produkční mezera se v 1.Q nepatrně uzavře na 0,6 % (1. SZ 
0,7 %). 

Reálná spotřeba domácností ve 4.Q zrychlila dynamiku růstu na 5,4 % (1. SZ 4,6 %). 
V mezičtvrtletním vyjádření (po sezonním očištění) to znamená zrychlení o 0,2 p.b. na 1,4 %. 
Meziroční reálný růst spotřeby byl výsledkem zvýšení nominálních spotřebitelských výdajů 
domácností o 6,8 % (1. SZ 6,7 %) při zpomalení růstu cen měřeného deflátorem spotřeby 
domácností4 na 1,3 % (1. SZ 2,0 %). Robustní růst spotřeby odpovídal zdrojům domácností, 
současné fázi ekonomického cyklu, uvolněnému působení měnových podmínek i hodnocení 
spotřebitelského klimatu (ČSÚ). Při zrychlení růstu hrubého disponibilního důchodu ve 4.Q 
o 0,3 p.b. na 5,6 % (reálně 4,2 %) došlo ke snížení míry hrubých úspor domácností 
(meziročně o 1,0 p.b. na 5,6 %). Pokles míry úspor je v souladu s doznívajícím působením 
uvolněné úrokové složky měnových podmínek v předchozích čtvrtletích. Tempo růstu 
reálných spotřebitelských výdajů ve srovnání s růstem HDP bylo o 0,4 p.b. nižší. To odpovídá 
současné fázi ekonomického cyklu. 

Spotřeba a hospodářský cyklus (v %) Spotřeba a reálné úrokové sazby (v %) 
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Rozd. růstu souk.sp. a HDP v p.b.
Kumul. efekt mezery úrok. složky RMCI

  
Ve 1.Q 2007 odhadujeme meziroční zvýšení reálné spotřeby domácností o 5,6 %, což 
v mezičtvrtletním vyjádření (po sezonním očištění) představuje růst ve výši 1,4 %. Mírně 
rychlejší meziroční růst reálné spotřeby v 1.Q ve srovnání s předchozím čtvrtletím bude 
odrážet vyšší nominální výdaje na individuální spotřebu při stále nízké inflaci (deflátor 
spotřeby domácností vzroste o 1,4 %. V jeho pozadí bude stát akcelerace růstu hrubého 
disponibilního důchodu, podpořená mj. i růstem sociálních transferů. Působení uvolněné 
úrokové složky měnových podmínek z minulosti rovněž povede ke stimulaci tempa růstu 
spotřeby.  

Rovněž indikátor spotřebitelské důvěry (ČSÚ) naznačuje prostor pro rychlý růst 
spotřebitelských výdajů, když se jeho průměrná hodnota v 1.Q pohybovala na historicky 
nejvyšší úrovni (od roku 1998). Očekávanému růstu spotřeby odpovídá i vývoj 
spotřebitelských úvěrů (viz Příloha 3 – Peníze a úvěry). 

Spotřeba vlády ve stálých cenách se ve 4.Q meziročně zvýšila o 2,6 %, zatímco lednová 
prognóza očekávala růst o 1,4 %. Pokud dojde k naplňování předpokládané výše a struktury 
výdajů veřejných rozpočtů, reálná spotřeba vlády by se měla v 1.Q 2007 zvýšit o 0,5 %. 

                                                           
3   Souhrnný indikátor důvěry se zvyšuje od poloviny roku 2005. Je konstruován jako vážený průměr sezonně 

očištěných indikátorů důvěry v průmyslu (váha 40%), stavebnictví (5%), obchodě (5%), ve vybraných 
odvětvích služeb (30%) a indikátoru spotřebitelské důvěry (20%). Indikátor je uveden jako bazický index, 
bázi tvoří průměr roku 2005. 

4    Na základě této informace byla přehodnocena prognóza deflátoru spotřeby domácností směrem dolů. 
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Meziroční růst hrubé tvorby kapitálu ve 4.Q oproti předchozímu čtvrtletí zpomalil o 1,9 p.b. 
a dosáhl 11,1 %. Fixní investice ve stálých cenách se zvýšily o 7,6 % (prognóza 8,9 %). 
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 %). K mírně nižší investiční aktivitě ve srovnání s prognózou 
přispěl i nižší růst zásob, které se zvýšily o 9,4 mld. Kč (prognóza 14,0 mld. Kč). Podle 
aktuálních předpokladů se v 1.Q 2007 fixní investice meziročně zvýší o 7,8 %. 

V souladu s prognózou došlo ve 4.Q k výraznému zvýšení dynamiky vývozu a dovozu zboží 
a služeb. Reálný vývoz zboží a služeb se ve 4.Q zvýšil o 17,4 % (prognóza 16,3 %). 
K vysoké dynamice vývozu přispěly zejména rychlý růst zahraniční poptávky a pokračující 
příznivé změny na nabídkové straně ekonomiky při mírně uvolněném kumulovaném působení 
kurzové složky měnových podmínek. Z předběžných údajů za 1.Q 2007 je patrné, že vývoz 
zboží a služeb se zvýšil zhruba o 13,6 %. 

Vývoz a dovoz (mzr. v %) Investice (mzr v %)  

I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07
-5

0

5

10

15

20

25

30

 

 Vývoz (mzr v %)
Dovoz (mzr v %)

I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07
-5

0

5

10

  
Reálný dovoz zboží a služeb se ve 4.Q zvýšil o 18,1 % (lednová prognóza 15,4 %). Rychlejší 
růst dovozu ve srovnání s prognózou, který souvisí s vyšší konečnou poptávkou, vedl 
k hlubšímu deficitu čistého vývozu. Ten dosáhl ve 4.Q 27,7 mld. Kč (prognóza předpokládala 
deficit 17,2 mld. Kč). V 1.Q 2007 se reálný dovoz pravděpodobně zvýšil o 13,4 %. Čistý 
vývoz zaznamenal přebytek ve výši okolo 10,9 mld. Kč. 

Trh práce 
Vedle vývoje ekonomické aktivity je druhým zdrojem možných inflačních tlaků z reálné 
ekonomiky trh práce, resp. vývoj reálných mzdových nákladů. 

Nové údaje z oblasti trhu práce jsou v souladu s hodnocením, že se ekonomika nachází 
v podmínkách mírně kladné produkční mezery. Pokračoval relativně rychlý růst mezd, míra 
nezaměstnanosti se přiblížila k NAIRU a vývoj NJMN naznačuje tendenci k počínajícím 
mzdověinflačním tlakům. Zaměstnanost ve 2. pololetí 2006 pokračovala v růstu, i když 
v podstatně mírnější dynamice než v 1. pololetí, a nadále dochází k přílivu zahraničních 
pracovníků. Zároveň vzrostl počet ekonomicky neaktivních osob.5  

Růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře odpovídal očekáváním z 1. SZ a dosáhl 6,7 % 
meziročně. V mezičtvrtletním vyjádření po sezonním očištění růst mezd ve 4.Q 2006 
stagnoval na úrovni 1,7 %. V údajích Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) je 
zřejmé zpomalení dynamiky růstu hodinových výdělků ve 4.Q 2006, což však při zrychlení 

                                                           
5  K nárůstu počtu ekonomicky neaktivních osob došlo zejména v kategorii 60 let a více (41,9 tis. osob).  
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růstu měsíčních výdělků (ČSÚ) znamená růst počtu odpracovaných hodin. Dynamika růstu 
objemu mezd a platů podle metodiky národních účtů stagnovala na úrovni dosažené ve 3.Q, 
což při nepatrně nižším růstu HDP znamenalo mírné zrychlení růstu nominálních 
jednotkových mzdových nákladů (na 1,7 %). Jejich vývoj v průběhu roku 2006 naznačuje 
tendenci k  počínajícím mírným inflačním tlakům.  

Ve 4.Q 2006 vzrostla celková zaměstnanost o 1,2 %. K absolutnímu růstu počtu 
zaměstnaných osob zhruba stejným dílem přispěli zaměstnanci i podnikatelé. V relativním 
meziročním vyjádření se počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev zvýšil 
o 0,7 % (prognóza 1 %). K růstu počtu zaměstnanců stejně jako v předchozím období přispěl 
zejména zpracovatelský průmysl, což úzce souvisí s realizací přímých zahraničních investic 
a navazujících činností a s příznivým vývojem poptávky. Od počátku roku 2006 dochází 
k meziročnímu poklesu počtu zaměstnanců ve stavebnictví, ve 4.Q se meziroční pokles 
zmírnil na 3 %. Vzhledem k metodice VŠPS lze však předpokládat, že skutečný počet 
zaměstnanců ve stavebnictví bude vyšší6. Počet zaměstnanců v tržních službách se meziročně 
zvýšil o 1 %. K tomu přispěl zejména pokračující přírůstek, i když v nižším rozsahu, 
v odvětví nemovitostí, pronájmu a podnikatelských činností, kde růst přidané hodnoty v roce 
2006 svědčil o rozvoji podnikatelských aktivit v této oblasti. Třetí čtvrtletí v řadě byl 
zaznamenán pokles v kategorii vzdělávání.7 Vývoj sezonně očištěného počtu zaměstnanců 
zachycují níže uvedené grafy. Z nich je patrné postupné zpomalování růstu zaměstnanosti 
v průmyslu a náznak obratu ve stavebnictví a zřejmě i v netržních službách. 
 
Zaměstnanost v odvětví průmyslu a stav.  
(sezonně očištěné údaje v tisících osob) 
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Poznámka: Zaměstnanci včetně členů produkčních 
družstev v civilním sektoru. 

Poznámka: Zaměstnanci včetně členů produkčních 
družstev v civilním sektoru. Tržní služby: obchod, 
ubytování a stravování, doprava a spoje, finanční 
zprostředkování a nemovitosti. Netržní služby: 
veřejná správa, vzdělávání a zdravotnictví. 

 

Růst poptávky po práci je i nadále částečně realizován zaměstnáváním cizích státních 
příslušníků. Z údajů MPSV o evidované zahraniční zaměstnanosti je patrné, že zaměstnávání 
cizinců se stále zvyšuje, i když se jeho meziroční růst v průběhu roku 2006 postupně 
zmírňoval.8 V prosinci 2006 a v prvních dvou měsících roku 2007 se meziroční přírůstek 

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

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

7  Zaměstnanost ve vzdělávání klesala především na úseku předškolní výchovy a základního vzdělávání. 
8  Podle údajů MPSV se průměrný počet zahraničních pracovníků ve 4.Q 2006 meziročně zvýšil o 32,9 tis. osob. 
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počtu zahraničních pracovníků zvýšil, což souvisí mj. s příznivými klimatickými podmínkami 
umožňujícími práci ve stavebnictví. K zaměstnávání zahraničních pracovníků zřejmě dochází 
nejvíce ve věkové kategorii 30 – 44 let, kde lze pozorovat růst populace, pracovní síly 
i zaměstnanosti (dle údajů VŠPS). Celková pracovní síla a počet neaktivních osob jsou od 
2.Q 2006 ovlivněny rychlým růstem počtu osob, které ukončily ekonomickou aktivitu ve 
věkové kategorii 60 a více let.  

Evidovaná zaměstnanost cizinců 
(počty osob v tisících) 

Ekonomické postavení populace 
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Vývoj tvorby volných pracovních míst, který je jedním z indikátorů situace na trhu práce, 
svědčil o rostoucí poptávce po práci. Sezonně očištěný počet volných pracovních míst se od 
počátku roku 2006 zvyšoval (s výjimkou prosince) a podle posledních údajů tento trend 
pokračoval i prvních měsících roku 2007. Údaje o tvorbě volných pracovních míst v roce 
2006 nicméně ovlivnila i sankční opatření postihující zaměstnavatele, kteří nenahlásí volná 
pracovní místa na úřadech práce. Podíl tohoto faktoru na celkové změně počtu volných 
pracovních míst byl patrný zejména v 1.Q 2006. Vývoj Beveridgeovy křivky od počátku 
2.Q 2006 již nasvědčuje tomu, že rostoucí poptávka po práci začala více přispívat ke snížení 
registrované nezaměstnanosti. V 1.Q 2007 se míra celkové registrované nezaměstnanosti9  
meziročně snížila o 1,4 p.b. na 8,2 %. Výraznější pokles míry registrované nezaměstnanosti 
v 1.Q 2007 je především cyklického charakteru, protože sklon Beveridgeovy křivky se 
v tomto období nezměnil. Je pravděpodobné, že malá část toho poklesu (cca 0,1 p.b.) byla 
způsobena mimořádně příznivými klimatickými podmínkami, které pozitivně ovlivnily např. 
produkci ve stavebnictví. Sezonně očištěná registrovaná míra nezaměstnanosti se v posledních 
měsících snižovala převážně v důsledku souběhu nižšího počtu nově hlášených uchazečů 
a vyššího počtu vyřazených uchazečů umístěním. Počet uchazečů vyřazených ze sankčních 
důvodů nadále přetrvává na vysoké úrovni.  

 

                                                           
9 Celková registrovaná nezaměstnanost je vypočtena z údajů MPSV, avšak ministerstvo ji oficiálně nepublikuje. 

Použitá metodika považuje všechny uchazeče o zaměstnání za nezaměstnané a umožňuje sledovat toky na trhu 
práce. Naproti tomu míra registrované nezaměstnanosti založená na počtu dosažitelných uchazečů je 
zveřejňována přímo MPSV a pracuje pouze s nezaměstnanými, kteří mohou bezprostředně nastoupit do 
zaměstnání, tzn. že nejsou ve vazbě, nejsou zařazení do rekvalifikačních kurzů atd. Míra nezaměstnanosti 
založená na počtu dosažitelných uchazečů je proto nižší než míra registrované nezaměstnanosti celkem.  
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Beveridgeova křivka  
(sezonně očištěné údaje v tisících) 
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Růst produktivity práce na úrovni národního hospodářství ve 4.Q zvolnil na 3,9 %. 
V průmyslu se růst produktivity práce v metodice národních účtů nadále udržoval na 
dvouciferné úrovni, i když v průběhu roku 2006 byla patrná tendence k postupnému 
zmírňování jeho dynamiky. Produktivita práce rostla i ve stavebnictví a službách. Nominální 
jednotkové mzdové náklady v průmyslu nadále klesají, i když mírnějším tempem. Na úrovni 
národního hospodářství jejich růst ve 4.Q 2006 mírně zrychlil a dosáhl 1,7 %. Růst NJMN je 
patrný především ve službách, kde jsou možnosti rychlého růstu produktivity omezeny. 
Postupné zrychlování růstu NJMN v průběhu roku 2006 naznačuje tendenci k počínajícím 
inflačním tlakům. 
 
Produktivita práce  
(mzr. změny v %) 

NJMN podle národních účtů 
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Poznámka: Přidaná hodnota ve stálých cenách na 
zaměstnaného. Tržní služby jsou odvětví obchodu, 
ubytování a stravování, dopravy a spojů, finančního 
zprostředkování a nemovitostí. Netržní služby zahrnují 
veřejnou správu, vzdělávání a zdravotnictví.  

Poznámka: Objem mezd a platů na přidanou hodnotu ve 
stálých cenách. Tržní služby jsou odvětví obchodu, 
ubytování a stravování, dopravy a spojů, finančního 
zprostředkování a nemovitostí. Netržní služby zahrnují 
veřejnou správu, vzdělávání a zdravotnictví. 

 
 
Inflace 
Skutečná inflace byla v závěru 1.Q 2007 velmi blízko prognóze z 1. SZ. Predikce dopadů 
změn daní se naplnila a málo významná byla i odchylka v predikci dopadů změn 
regulovaných cen a vývoje cen pohonných hmot. Vyšší než očekávaný byl růst cen potravin  
a naopak nižší byla korigovaná inflace bez PH. Odchylka v predikci cen potravin je v souladu 
s vyšším než očekávaným růstem cen zemědělských výrobců i vývojem dalších indikátorů 
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cenového vývoje. Také indikátory korigované inflace se v 1.Q ve srovnání s 1. SZ posunuly 
mírně proinflačním směrem. Opačná odchylka v predikci korigované inflace bez PH tak byla 
způsobena pouze vývojem v lednu a s největší pravděpodobností souvisela se změnou 
spotřebního koše.  
 
Vývoj inflace v březnu 2007 

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 0,1 0,3 2,0 1,9 -0,13
Regulované ceny   březen 2007 0,0 0,0 3,5 4,2 -0,08
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,15 0,15 0,20 0,21 0,01
Čistá inflace 0,0 0,2 1,4 1,3 -0,07
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,0 0,1 2,4 3,2 0,16
Korigovaná inflace bez PH -0,1 0,0 1,0 0,6 -0,17
Ceny pohonných hmot - čisté 0,6 3,3 -2,4 -3,2 -0,06
                           U regulovaných cen je zdánlivá nelogičnost mezi chybou predikce a dopadem této chyby do inflace způsobena aktualizací spotřebního koše.  
 

Meziroční inflace v průběhu 1.Q mírně zrychlila z 1,7 % v prosinci 2006 na 1,9 % v březnu 
2007. Nejvíce k tomu přispělo výrazné zrychlení meziročního růstu cen potravin (s dopadem 
tohoto zrychlení do inflace ve výši 0,65 p.b.), které bylo kompenzováno nižším růstem 
regulovaných cen (s příspěvkem ve výši cca -0,4 p.b.). Meziroční korigovaná inflace bez PH, 
meziroční růst cen PH a příspěvek dopadu změn nepřímých daní se ke konci 1.Q ve srovnání 
s koncem 4.Q 2006 významně nezměnily.  

Nejvýznamnější pohyby regulovaných cen v 1.Q nastaly v lednu. Jednalo se o zvýšení 
regulovaného nájemného o 7,9 %, zvýšení cen elektřiny o 7,9 %, zvýšení vodného a stočného 
o cca 6 % a snížení cen zemního plynu o 4,2 %. V únoru pak došlo k růstu cen služeb sociální 
péče o cca 12 %. V souhrnu byl dopad růstu regulovaných cen do inflace jen mírně nižší, než 
předpokládala 1. SZ, mj. v důsledku nižšího než očekávaného růstu regulovaného nájemného 
a změn spotřebního koše.  

V 1.Q se dopady změn nepřímých daní vyvíjely v souladu s predikcí. Predikce z 1. SZ se 
naplnila jak z hlediska načasování, tak z hlediska výše dopadů, když se na trhu začaly 
objevovat cigarety s vyššími cenami navazujícími na zvýšení spotřebních daní z dubna 2006.  

Vývoj cen sloučené skupiny potravin byl v 1.Q ovlivněn proinflačním vývojem cen 
zemědělských výrobců. Meziroční růst cen potravin byl v březnu oproti predikci o 0,8 p.b. 
vyšší (s dopadem této odchylky do inflace cca +0,15 p.b.). Nadále platilo, že vývoj cen 
potravin byl významně ovlivňován velmi volatilními pohyby cen ovoce a zeleniny. Týdenní 
šetření cen potravin ukazují na pokračující meziměsíční růst cen potravin v dubnu 2007, 
týkající se více položek cen potravin. 

Korigovaná inflace bez pohonných hmot byla v 1.Q nižší než prognóza, a to o 0,4 p.b. 
s dopadem této odchylky do inflace ve výši cca -0,15 p.b. Odchylka v predikci korigované 
inflace souvisí zejména se změnou spotřebního koše bez PH a neodpovídá odchylkám ve 
vývoji determinant této složky inflace. Indikátory inflace se oproti předpokladům predikce 
z 1. SZ vyvíjely v souhrnu mírně proinflačně (depreciovanější kurz Kč, rychleji rostly ceny 
průmyslových výrobců, zaměstnanost a mzdy).  

V prvních dvou měsících 1.Q ceny pohonných hmot klesaly, v březnu naopak výrazně 
vzrostly. Reagovaly tak na vývoj světových cen ropy, potažmo cen benzínů na burzách ARA, 
včetně vlivu kurzu koruny vůči dolaru. Průběh vývoje cen pohonných hmot v 1.Q sice 
zpočátku predikci z 1. SZ neodpovídal, avšak ke konci čtvrtletí se již dostal na hodnotu 
blízkou lednové prognóze. Dopad odchylky predikce do meziroční inflace v březnu tak byl 
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jen cca -0,05 p.b. Týdenní šetření cen pohonných hmot ukazují, že růst cen pohonných hmot 
bude pokračovat i v dubnu 2007 na úrovni cca 4,5 % meziměsíčně). 

Následující grafy zobrazují vývoj meziročních růstů hlavních podskupin spotřebitelských cen. 
V 1.Q je patrné zrychlování meziročních růstů všech uvedených částí tržní inflace, zejména 
pak cen potravin.  

Mzr. růst jednotlivých skupin cen (kromě 
regulovaných cen očištěno o vliv změn daní, v %) 

Meziroční změny dalších segmentů inflace 
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V nejbližším období očekáváme postupné zrychlování meziročního růstu spotřebitelských cen 
hlavně v důsledku náběhu dopadů zvýšení spotřebních daní u cigaret od 1.března 2007 
a v důsledku zrychlení meziročního růstu cen potravin a korigované inflace bez PH (vlivem 
proinflačního působení indikátorů inflace a zmírnění meziroční apreciace kurzu). Meziroční 
růst regulovaných cen bude v následujících měsících dále mírně zpomalovat, přestože 
v dubnu očekáváme zvýšení cen zemního plynu o 1,2 %. Ceny pohonných hmot by měly ještě 
během dvou následujících čtvrtletí dosahovat vyšších meziročních poklesů. 
 
Reálné měnové podmínky 
Odhad počáteční mezery výstupu je vedle vývoje inflace odvozován také od vývoje reálných 
měnových podmínek. Vzájemný vztah mezi mezerou výstupu (jednou ze složek reálných 
mezních nákladů) a měnovými podmínkami je však charakterizován existencí zpoždění, které 
je nutno brát v úvahu. Současné nastavení měnových podmínek je tak určující pro vyznění 
prognózy do budoucna.  

Aktuální nastavení reálných měnových podmínek v 1.Q 2007 hodnotíme v souhrnu jako 
zhruba neutrální. Je výslednicí mírně přísné úrokové složky měnových podmínek 
a neutrálního až mírně uvolněného působení kurzové složky. Posun v hodnocení měnových 
podmínek oproti lednové prognóze je důsledkem především depreciace nominálního 
měnového kurzu, který více uvolnil kurzovou složku. Mírně nižší než očekávaná inflace byla 
kompenzována nižšími nominálními sazbami, proto se působení úrokové složky oproti 1. SZ 
nezměnilo.  

Kumulovaný efekt jednotlivých složek měnových podmínek ukazuje, že kurzová i úroková 
složka působí od roku 2004 uvolněně, což přispělo k uzavření mezery výstupu a k jejímu 
otevření do kladných hodnot v roce 2005. V souladu s uvolněným kumulovaným působením 
úrokové složky reálných měnových podmínek je nadále poměrně vysoký podíl peněžního 
agregátu M1 na M2 a rychlý růst úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem (viz Příloha 
3 – Peníze a úvěry). 
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Sazby 
Kumulované působení úrokové složky je dlouhodobě uvolněné. Od roku 2006 však dochází 
k zpřísňování úrokové složky měnových podmínek, její aktuální nastavení v 1.Q 2007 je 
hodnoceno jako mírně přísné, a to ve všech složkách.  

Reálný 1R Euribor (v %)    Reálný 1R PRIBOR (v %) 
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Úrokové sazby na finančním trhu se v 1.Q 2007 vyvíjely bez jednoznačného trendu. Po 
lednovém růstu se během února převážně snižovaly, ve druhé polovině března se opět 
zvyšovaly. Kumulativní růst sazeb od počátku roku u žádné splatnosti nepřesáhl 0,2 p.b. 
K hlavním faktorům vývoje sazeb patřil vývoj kurzu koruny, zveřejněné údaje o inflaci  
a HDP, vývoj úrokových sazeb na zahraničních trzích a komunikace ČNB. Komentáře členů 
BR ČNB k nastavení základních úrokových sazeb potvrdily očekávání stability úrokových 
sazeb v nejbližším období. Většina účastníků trhu očekává zpřísnění měnové politiky nejdříve 
ve 3.Q 2007, blíže viz kapitola III.2 Prognózy ostatních institucí. 

Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 1.Q 2007 činil 0,3 p.b., lednová prognóza 
předpokládala spread 0,1 p.b. Průměrná hodnota 3M PRIBORu se pohybovala mírně pod 
úrovní předpokládanou základním scénářem prognózy, 1R PRIBOR byl zhruba v souladu 
s předpoklady prognózy. Aktuální výnosová křivka na peněžním trhu má mírně pozitivní 
sklon, spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR k 18.4. činí 0,3 p.b.  

Klientská úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů v únoru dosáhla 6,1 %. Stejné výše  
dosahuje i dosavadní průměr za 1.Q 2007, zatímco lednová prognóza předpokládala 5,7 %. 
Sazba z termínovaných vkladů v únoru stagnovala na 2,1 %.  
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V reálném vyjádření byla sazba 1R PRIBOR v 1.Q 2007 oproti lednové prognóze nižší. 
Důvodem jsou vyšší inflační očekávání při zhruba stejné nominální úrokové sazbě. Reálná 
roční sazba se nachází nad svou rovnovážnou úrovní, avšak menším rozsahu než v minulé 
prognóze.  

Sazby z nově poskytnutých úvěrů byly v reálném vyjádření téměř totožné jako v lednové 
prognóze. Zvýšení jejich nominální úrovně bylo kompenzováno vyššími inflačními 
očekáváními. Působení této složky úrokové části RMCI zůstává tedy přísné.   

Působení zahraničních sazeb v úrokové složce měnových podmínek se oproti minulé 
prognóze v 1.Q 2007 zpřísnilo, a to i přes přehodnocení zahraniční rovnovážné reálné sazby 
směrem nahoru. Aktuální zahraniční reálná úroková sazba 1R Euribor je oproti předpokladům 
1. SZ o 0,5 p.b. vyšší. Důvodem je růst její nominální hodnoty zhruba o 0,2 p.b. a nižší 
úroveň zahraničních inflačních očekávání, kde se projevilo snížení dopadu změny sazby DPH 
v Německu z 0,9 na 0,3 p.b. Zároveň byla přehodnocena trajektorie rovnovážné reálné sazby 
směrem nahoru, která by měla postupně růst až na 1,6 % ve 4.Q 2008. 

Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R Euribor) v 1.Q 2007 činil -1,3 p.b., přičemž prognóza 
předpokládala  -1,1 p.b. Aktuální úrokový diferenciál k 18.4. dosahuje -1,4 p.b. 

 
Úrokový diferenciál ročních nominálních sazeb 
vůči eurozóně (v p.b.) 

I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07
-5

0

5

10

15

 

 
Úrokový diferenciál

 

Kurz 
Reálný kurz měl v letech 2005 a 2006 klíčový význam pro uvolněné působení reálných 
měnových podmínek, toto působení nicméně v posledním období sláblo v důsledku výrazné 
apreciace měnového kurzu v závěru roku 2005 a v průběhu roku 2006. V reakci na zastavení 
posilování nominálního kurzu koruny v 1.Q 2007 na pozadí reálné rovnovážné apreciace se 
nastavení kurzové složky stalo neutrální až mírně uvolněné.  
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Nominální kurz CZK/EUR a CZK/USD Reálný kurz vůči euru 
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Po lednové korekci předcházejícího prudkého posilování koruny došlo k relativní stabilizaci 
kurzu. V březnu dosáhla průměrná hodnota kurzu koruny 28,06 CZK/EUR a za 1.Q 2007 
28,04 CZK/EUR. Koruna tak byla o 2 % slabší než předpokládala lednová prognóza. 
Přibližně na této hodnotě se koruna pohybovala i v polovině dubna. Prakticky nic na tom 
nezměnil ani historicky nejvyšší měsíční přebytek obchodní bilance dosažený v únoru 2007. 
Stabilita české koruny vůči euru je na pozadí její rovnovážné apreciace podporována 
především záporným úrokovým diferenciálem, který se v průběhu 1.Q 2007 prohloubil.  

Vývoj v 1.Q 2007 potvrdil, že v současnosti prakticky nelze mluvit o společném vývoji měn 
v středoevropském regionu. Obdobný vývoj jako u české koruny je v posledním období 
patrný pouze u polského zlotého. Maďarský forint vůči české koruně již devět měsíců velmi 
mírně posiluje. U slovenské koruny za stejné období došlo k posílení vůči české koruně o více 
než deset procent, a to přes občasné intervence NBS proti slovenské koruně a mírné snížení 
úrokového diferenciálu v posledním období. 

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 2,7 %, zahraniční analytici v rámci šetření 
FECF o cca 0,8 %. 

V důsledku přechodu na nové váhy spotřebního koše a také díky zapracování očišťování 
reálného kurzu o vliv změn nepřímých daní došlo k mírnému snížení tempa reálné 
rovnovážné apreciace. Depreciace nominálního měnového kurzu na počátku roku 2007 
převážila nad vůči lednové prognóze vyšším poklesem zahraniční inflace oproti domácí 
inflaci (po očištění o vliv nepřímých daní), což vyústilo do mírně uvolněného nastavení 
reálného kurzu. 

Pro 2.Q 2007 předpokládá prognóza stejnou úroveň nominálního měnového kurzu CZK/EUR 
jako v 1.Q 2007, tedy 28,00 CZK/EUR. Ve výhledu vývoje kurzové složky reálných 
měnových podmínek se předpokládá další uvolňování, když tempo rovnovážné reálné 
apreciace bude vyšší než tempo reálné apreciace. 
 
 

II.4 Předpoklady ekonomických mechanismů 

Ve srovnání s 1. SZ došlo v modelovém predikčním aparátu a v jeho měnověpolitických 
předpokladech k několika úpravám. Jedná se o postupné snížení cíle, snížení propagace 
fiskálního impulzu, přehodnocení rovnovážných trajektorií reálných veličin a odlišný výpočet 
reálného kurzu, při kterém jsou nově použity inflace očištěné o vliv změn nepřímých daní. 
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V souvislosti s vyhlášením snížení inflačního cíle od 1.ledna 2010 a po diskuzích 
jednotlivých variant jeho snižování v modelu se členy BR byla trajektorie inflačního cíle 
postupně snížena v průběhu let 2008 – 2009 ze 3 na 2 %. Toto postupné snížení již před 
platností nového cíle je motivováno tím, že inflační očekávání budou s předstihem 
zohledňovat nový cíl.  

Absence fiskální politiky je v modelu QPM řešena přidáním reziduí do modelové rovnice 
výstupové mezery. Při rozkladu ročního fiskálního impulzu do jednotlivých čtvrtletí dosud 
modelový aparát počítal s fiskálním multiplikátorem 0,9, který byl stejný jako perzistence 
výstupové mezery v dané modelové rovnici. Takovéto nastavení se ovšem projevovalo 
značnou propagací fiskálního impulzu i do dalších let. V minulých letech byly hodnoty 
fiskálních impulzů nízké, takže i přes vysokou hodnotu perzistence byl dopad na výstupovou 
mezeru v dalších letech omezený. Avšak předpokládaný vývoj veřejných rozpočtů v letošním 
roce má za následek značný fiskální impulz, jehož kumulovaný dopad na výstupovou mezeru 
je neopodstatněně vysoký. Na základě těchto skutečností byla propagace fiskálního impulzu 
v modelu QPM snížena na 0,6. 

Při výpočtu reálného kurzu byly nově použity inflace očištěné o vliv změn nepřímých daní, 
kdy daňové dopady byly symetricky očištěny z domácího i zahraničního cenového vývoje. 
Očišťování částí inflace o daňové dopady se standardně provádí při výpočtu některých dalších 
reálných veličin v modelu QPM, přičemž se předpokládá, že daňové dopady nemají vliv na 
konkurenceschopnost ekonomik.  

V souvislosti s přechodem na nové váhy v CPI, očištěním reálného kurzu o daňové dopady 
a s přehodnocením zahraniční reálné rovnovážné sazby došlo k mírnému přehodnocení tempa 
rovnovážné reálné apreciace směrem dolů, a to zejména na horizontu prognózy. Současně 
došlo také k úpravě rozložení trendu reálného kurzu do jednotlivých složek inflace. Oproti 
1. SZ byl oslaben vliv neobchodovatelných komodit v korigované inflaci bez pohonných 
hmot a naopak posílen v regulovaných cenách a v cenách potravin. Zároveň došlo ke snížení 
rizikové prémie, domácí reálné rovnovážné úrokové sazby se nezměnily. 

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

 

II.5   Vyznění prognózy 

Hospodářský růst  
Uvolnění reálných měnových podmínek v důsledku vývoje reálného kurzu spolu s kladným 
fiskálním impulzem v roce 2007 povede na v celém prognózovaném období  k udržení kladné 
mezery výstupu na hodnotách okolo 0,5 – 0,7 %. Spolu s  předpokladem o tempu růstu inflaci 
nezrychlujícího produktu na úrovni okolo 5,5 % bude výše uvedený vývoj mezery výstupu 
znamenat podobně jako v lednové prognóze mírné zpomalení růstu HDP. Prognózovaná 
tempa růstu reálného HDP ve výši 5,7 % v roce 2007 a 5,3 % v roce 2008 jsou však proti 
lednové prognóze vyšší. Z hlediska jednotlivých výdajových složek bude ekonomický růst 
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tažen zvýšením dynamiky růstu spotřeby domácností a nadále též investiční a zahraniční 
poptávkou. Vyšší reálná spotřeba domácností v celém prognózovaném období souvisí 
s vyšším očekávaným růstem nominálních mezd a platů spolu se snížením prognózy deflátoru 
spotřeby. S očekávaným vývojem ekonomické aktivity je v souladu prognóza růstu peněžního 
agregátu M2 v roce 2007 okolo 9,8 % a jeho zpomalení na úroveň 8,5 % v roce 2008.  
 
Inflační tlaky z reálné ekonomiky Mezera výstupu a reálných mezd 
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Předpoklady prognózy ohledně působení měnových podmínek, zahraniční poptávky a fiskální 
politiky ovlivní i jednotlivé složky celkové poptávky. Spotřeba domácností v roce 2007 
a 2008 bude ovlivněna zejména vývojem na trhu práce, růstem sociálních transferů 
a dopadem úrokové složky měnových podmínek. Zvýšení prognózovaného tempa růstu 
reálných výdajů domácností na konečnou spotřebu úzce souvisí s očekávaným vyšším růstem 
průměrné mzdy v národním hospodářství a korekcí deflátoru spotřeby domácností směrem 
dolů ve srovnání s 1. SZ. Vyšší růst mezd generuje vyšší růst celkových příjmů domácností ve 
srovnání s předpoklady 1. SZ. Ve srovnání s rokem 2006 tempo růstu hrubého disponibilního 
důchodu zrychlí především vlivem zvýšení sociálních transferů domácnostem v souvislosti se 
zákonnou úpravou výše rodičovského příspěvku a změnou systému sociálních dávek. 
Meziroční zvýšení sociálních transferů o 14,4 % přispěje v roce 2007 ke zrychlení růstu 
reálného disponibilního důchodu na 5,7 %. To při postupném vyčerpávání zpožděného 
dopadu uvolněné úrokové složky měnových podmínek povede k růstu reálných 
spotřebitelských výdajů zhruba stejným tempem jako poroste reálný disponibilní důchod,  
tj. o 5,6 % (4,0 % v 1. SZ).  

V roce 2008 dojde ke zpomalení růstu objemu mezd (zpomalení růstu počtu zaměstnanců 
převáží nad vlivem zrychlení průměrné mzdy) v důsledku vývoje na trhu práce a k výraznému 
zpomalení meziročního růstu sociálních transferů. Chování spotřebitelů bude zároveň 
ovlivněno akcelerující inflací a přechodem z mírně uvolněného do neutrálního působení 
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kumulativní úrokové složky měnových podmínek. To se projeví v mírném růstu míry úspor  
a ve zpomalení dynamiky reálných spotřebitelských výdajů na 4,1 %. 
 
Spotřeba domácností (mzr. v %) Spotřeba a hospodářský cyklus (v %) 
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Spotřeba vlády vzroste v reálném vyjádření v letech 2007 a 2008 o 1,0 %, resp. o 0,9 %. 
V porovnání s lednovou prognózou bude růst spotřeby vlády v roce 2007 nižší 0,7 p.b., v roce 
2008 bude naopak vyšší o 0,3 p.b. Za přehodnocením spotřeby vlády při mírně nižších 
nominálních výdajích v obou letech (o 0,1 p,b. a resp. 0,2 p.b.) je přehodnocení deflátorů 
vládní spotřeby v obou letech. S ohledem na nízký příspěvek spotřeby vlády k celkovému 
růstu HDP má tato úprava velmi malý dopad do prognózovaného růstu HDP. 

V letech 2007 a 2008 dojde podobně jako v minulé prognóze k mírnému zrychlení růstu 
hrubé tvorby fixního kapitálu oproti roku 2006, a to na 7,9 % v obou letech. Soukromá 
investiční aktivita bude nadále tažena zejména pokračujícím růstem zahraniční poptávky 
a přílivem reálně alokovaných přímých zahraničních investic, k jejímu růstu bude i nadále 
přispívat uvolněné působení reálných měnových podmínek.   

Reálný vývoz zboží a služeb bude na prognóze i nadále pozitivně ovlivněn zejména změnami 
na nabídkové straně a s tím spojeným pokračujícím trendovým růstem exportní výkonnosti 
ekonomiky. K vyššímu růstu reálného vývozu ve srovnání s lednovou prognózou bude 
přispívat vyšší růst efektivního HDP v eurozóně spolu s nižší reálnou apreciací. V letech 2007 
i 2008 tak tempo růstu reálného vývozu dosáhne hodnot okolo 13 %. 
 
Vývoz a dovoz (mzr. v %) Investice (mzr. v %) 

I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08
-5

0

5

10

15

20

25

30

 

 
Vývoz
Dovoz

I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08
-2

0

2

4

6

8

10

 

Růst reálného dovozu bude v průběhu let 2007 a 2008 podobně jako v lednové prognóze jen 
mírně zaostávat za dynamikou vývozu. K vyšší dynamice dovozu v obou letech o cca 
1,5 - 2 p.b. proti lednové prognóze bude přispívat především vyšší celková domácí poptávka. 
Předpokládaný meziroční růst dovozu bude v roce 2007 činit 12,1 %, což implikuje meziroční 
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snížení deficitu čistého vývozu v letošním roce o 9,6 mld. Kč na 33,2 mld. Kč. V roce 2008 
růst dovozu dále mírně zrychlí na 12,7 %, deficit čistého vývozu se však přesto dále sníží na 
23,1 mld. Kč.  

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

Hrubý domácí produkt 6,4 6,2 5,9 5,8 6,1 5,8 5,7 5,7 5,5 5,7 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3
Spotřeba domácností 4,1 4,3 4,3 5,4 4,6 5,6 5,7 5,8 5,5 5,6 4,9 4,4 3,9 3,4 4,1
Spotřeba vlády 2,4 -1,9 -1,8 2,6 0,3 0,5 1,6 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,7 0,7 0,9
Hrubá tvorba fixního kapitálu 6,8 7,0 8,0 7,6 7,3 7,8 8,0 8,0 7,6 7,9 8,1 7,8 7,8 8,2 7,9
Vývoz zboží a služeb 18,4 10,9 11,7 17,4 14,6 13,6 12,8 13,0 11,6 12,7 13,3 13,5 13,2 12,7 13,2
Dovoz zboží a služeb 16,4 11,3 10,9 18,1 14,2 13,4 12,1 12,6 10,7 12,1 13,1 12,8 12,6 12,2 12,7
Čistý vývoz zboží a služeb (saldo, mld. Kč) 8,2 -10,3 -13,0 -27,7 -42,8 10,9 -7,5 -12,4 -24,1 -33,2 13,5 -3,3 -10,2 -23,1 -23,1
Podíl čistého vývozu na HDP (%) 1,3 -1,5 -1,8 -3,9 -1,5 1,6 -1,0 -1,7 -3,2 -1,1 1,9 -0,4 -1,3 -2,9 -0,7

 

 

Srovnání prognózy HDP a jeho složek v 1. SZ a 4. SZ  

mzr v % 1.SZ 4.SZ Rozdíl 1.SZ 4.SZ Rozdíl 1.SZ 4.SZ Rozdíl
HDP 6,0 6,1 0,1 5,3 5,7 0,4 4,8 5,3 0,5
Spotřeba domácností 4,2 4,6 0,4 4,0 5,6 1,6 3,7 4,1 0,4
Spotřeba vlády -0,2 0,3 0,5 1,7 1,0 -0,7 0,6 0,9 0,3
HTFK 7,3 7,3 0,0 8,7 7,9 -0,8 7,9 7,9 0,0
Vývoz zboží a služeb 14,2 14,6 0,4 11,0 12,7 1,7 11,2 13,2 2,0
Dovoz zboží a služeb 13,3 14,2 0,9 10,6 12,1 1,5 10,7 12,7 2,0

2006 2007 2008

 
 

Trh práce 
Rychlé uzavírání mezery výstupu v letech 2005 a 2006 bylo spojeno se zvýšenou dynamikou 
zaměstnanosti. Tento vliv na růst zaměstnanosti bude pokračovat i v roce 2007, avšak ve 
slábnoucím rozsahu. Celková zaměstnanost se zvýší o 0,7 %, což je o 0,1 p.b. více, než 
předpokládala 1. SZ. Počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev vzroste o 0,9 %, 
tedy téměř stejně jako v 1. SZ. Růst poptávky po práci bude pokračovat zejména ve 
zpracovatelském průmyslu. V některých sektorech ekonomiky se růst poptávky bude nadále 
realizovat zaměstnáváním zahraničních pracovníků, i když v klesající míře. V první polovině 
roku 2007 se bude celková registrovaná nezaměstnanost10 nacházet ještě nepatrně nad svou 
neinflační úrovní, což bude spolu se zaměstnáváním osob s nižšími mzdovými nároky mírně 
tlumit tlaky na výraznější růst mezd.11 Ve druhé polovině roku 2007 mezera celkové 
registrované nezaměstnanosti již překmitne do kladných hodnot, což se začne spolu s rostoucí 
inflací projevovat ve vyšších tlacích na růst mezd. Míra celkové registrované nezaměstnanosti 
se ve srovnání s rokem 2006 sníží o 1,4 p.b. a její průměrná hodnota za rok 2007 bude činit 
7,2 %, tj. 0,8 p.b. méně než v 1. SZ. Míra celkové registrované nezaměstnanosti bude 
ovlivněna polohou ekonomiky v rámci cyklu (otevřenější mezera výstupu ve srovnání 
s 1. SZ), přísnějšími podmínkami pro registraci na úřadech práce a vyšším sankčním 
vyřazováním. Obecná míra nezaměstnanosti se sníží o 0,7 p.b. na 6,4 %. Rychlejší pokles 

                                                           
10 Celková registrovaná nezaměstnanost je vypočtena z údajů MPSV, avšak ministerstvo ji oficiálně nepublikuje. 

Použitá metodika považuje všechny uchazeče o zaměstnání za nezaměstnané a umožňuje sledovat toky na trhu 
práce. Naproti tomu míra registrované nezaměstnanosti založená na počtu dosažitelných uchazečů je 
zveřejňována přímo MPSV a pracuje pouze s nezaměstnanými, kteří mohou bezprostředně nastoupit do 
zaměstnání, tzn. že nejsou ve vazbě, nejsou zařazení do rekvalifikačních kurzů atd. Míra nezaměstnanosti 
založená na počtu dosažitelných uchazečů je proto nižší než míra registrované nezaměstnanosti celkem.  

11 Část zahraničních pracovníků působí ve vysokých manažerských pozicích, ve kterých rostou mzdy poměrně 
rychle. Počet zahraničních pracovníků působících v tomto segmentu je však ve srovnání s počtem pracovníků 
v dělnických profesích nesrovnatelně menší. 
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registrované nezaměstnanosti ve srovnání s obecnou mírou nezaměstnanosti souvisí zejména 
s vyřazováním registrovaných nezaměstnaných ze sankčních důvodů.  

V roce 2008 dojde k dalšímu zpomalení růstu zaměstnanosti na 0,1 % zejména v důsledku 
postupného zpomalování ekonomického růstu a nižší kladné mezery výstupu v letech 2007 
a 2008. Pokles celkové registrované nezaměstnanosti se zpomalí, průměrná hodnota 
nezaměstnanosti dosáhne 6,8 % a bude se pohybovat mírně pod svou neinflační úrovní 
(NAIRU). Obecná míra nezaměstnanosti se rovněž sníží, a to na 6,3 %.  
 
Základní údaje trhu práce (mzr. změny v %, sezonně neočištěno) 

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

Mezera reálných mezd přejde na prognóze postupně z aktuální hladiny okolo nuly do 
záporných hodnot zhruba na úrovni -0,2 v závěru roku 2008. Mírné zaostávání 
prognózovaného vývoje reálných mezd za jejich pozvolna zrychlujícím rovnovážným růstem 
bude důsledkem očekávaného relativně strnulého růstu nominálních mezd, který bude v letech 
2007 a 2008 konfrontován se zrychlující inflací. V roce 2007 průměrná nominální mzda 
v podnikatelské sféře zrychlí jen nepatrně, v roce 2008 bude zrychlení růstu mezd výraznější.  

V roce 2007 růst průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře zrychlí na 7,1 % (6,6 % 
v 1. SZ), reálně na 4,6 %. Nezaměstnanost se na rozdíl od prognózy z 1. SZ začne ve druhém 
pololetí 2007 pohybovat mírně pod svou neinflační úrovní, což bude generovat vyšší tlak na 
růst mezd. ČMKOS doporučuje odborovým svazům usilovat v kolektivním vyjednávání o 7% 
mzdový růst. Doposud bylo uzavřeno 16 kolektivních smluv vyššího stupně a o dalších cca 3 
se jedná (v roce 2006 bylo uzavřeno 19 KSVS). Na základě uzavřených KSVS lze odhadovat, 
že mzdový cíl vyhlášený ČMKOS bude dosažen. 

Podle údajů ze státního rozpočtu lze očekávat, že průměrná mzda v nepodnikatelské sféře 
vzroste v roce 2007 o 5,3 %, tj. stejně jako v 1. SZ. Státní rozpočet počítá se všeobecným 
nárůstem platů o 5 % pro civilní zaměstnance a o 4,5 % pro příslušníky bezpečnostních sborů. 
Nad rámec všeobecného růstu jsou vyčleněny dodatečné prostředky (přes 1 mld. Kč) 
k pokrytí výdajů plynoucích ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  

Průměrná mzda ve sledovaných organizacích se na základě předpokladů o vývoji 
v podnikatelské a nepodnikatelské sféře v roce 2007 zvýší o 6,7 %, což je 0,4 p.b. více než 
předpokládala prognóza z 1. SZ. Nominální jednotkové mzdové náklady zvýší svoji 
dynamiku z 1,3 % v roce 2006 na 1,9 % v roce 2007.  

V roce 2008 průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře vzroste o 7,7 % (7,1 % v 1. SZ), 
v reálném vyjádření o 4,1 %. Zrychlení růstu průměrné mzdy ve srovnání s rokem 2007 
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souvisí s vyšší očekávanou inflací. Míra celkové registrované nezaměstnanosti se bude po 
celý rok pohybovat pod svou neinflační úrovni. To bude postupně vytvářet předpoklady pro 
vyšší tlaky na mzdový růst. V nepodnikatelské sféře porostou mzdy podle střednědobého 
rozpočtového výhledu o 5 %. Průměrná nominální mzda v celém národním hospodářství se 
zvýší o 7,1 %. Tempo růstu NJMN se bude pohybovat na nepatrně nižší úrovni ve srovnání 
s rokem 2007. 

Měnový kurz a dovezená inflace 
Základní scénář prognózy předpovídá v roce 2007 a na počátku roku 2008 stabilitu kurzu 
poblíže jeho aktuálních hodnot (28,00 CZK/EUR), a to zejména vlivem přetrvávajícího 
záporného úrokového diferenciálu, který bude spolu s inflačním diferenciálem kompenzovat 
vliv reálného rovnovážného posilování. Trend postupné nominální apreciace převáží až  
v průběhu roku 2008 a dojde tak k postupnému posílení nominálního kurzu až na hodnotu 
27,40 CZK/EUR v závěru roku. Nominální kurz se zejména na začátku prognózy bude 
pohybovat na mírně slabší úrovni, než předpokládala 1. SZ. 
 
Úrokový diferenciál ročních domácích 
a zahraničních nominálních sazeb (v p.b.) 
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Nová prognóza dovozních cen počítá oproti prognóze z 1. SZ s mírně depreciovanějším 
nominálním kurzem koruny vůči euru i dolaru. Naproti tomu očekávané dolarové ceny ropy 
Brent i benzínů ARA leží oproti předchozí prognóze níže. Mírně protiinflační vývoj ve 
srovnání s předchozí prognózou mají i spotřebitelské a průmyslové ceny v eurozóně, a to 
téměř na celém horizontu prognózy. Skutečný růst dovozních cen za období listopad – leden 
byl celkově mírně vyšší oproti předchozí prognóze. 
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Souhrnné působení těchto protichůdných faktorů vede k prognóze mírnějšího meziročního 
poklesu dovozních cen v roce 2007  (ve srovnání s 1. SZ o cca 1 p.b. ve všech čtvrtletích). 
V roce 2008 bude naopak meziroční růst celkových dovozních cen nepatrně menší (ve 
srovnání s 1. SZ o cca 0,4 p.b.), přičemž tento růst bude, stejně jako v minulých prognózách, 
tažen zejména rostoucími cenami energií.  

Očekávaná trajektorie růstu cen dovážených energetických surovin a energií zůstává podobná 
jako v předchozích prognózách, avšak meziroční pokles cen v této skupině bude v roce 2007 
hlubší v návaznosti na nižší ceny energií. V roce 2008 bude meziroční růst dovozních cen 
energií proti lednové prognóze naopak mírně vyšší, a to vlivem rychleji rostoucích světových 
cen energií. 

U dovozních cen potravin na rozdíl od l. SZ předpokládáme v celém prognózovaném 
období meziroční poklesy cen, což jde do značné míry na vrub nižší inflaci v eurozóně 
(lednová prognóza předpokládala v roce 2008 již slabý meziroční růst cen dovážených 
potravin).  

V případě cen ostatních dovážených výrobků (tj. bez energií a potravin) předpokládáme pro 
rok 2007 oproti minulé prognóze mírnější meziroční poklesy, a to zejména díky 
depreciovanějšímu kurzu a vlivu nových dat. V roce 2008 dojde k oživení meziročního růstu 
cen, avšak mírnějšímu ve srovnání s minulou prognózou. K oživení růstu dovozních cen 
v této skupině přispěje zejména mírné oživení růstu cen v zahraničí (po očištění o daňové 
vlivy). 

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

Dovozní ceny 3,0 1,3 0,5 -1,6 -2,0 -2,3 -2,0 0,8 2,6 3,0 2,5 1,7
Dovozní ceny bez energií a potravin -1,6 -2,1 -0,5 -0,7 0,1 -0,2 -0,3 0,4 0,8 1,0 0,8 0,3
Dovozní ceny potravin -0,5 -12,0 0,9 -2,4 -3,1 -3,4 -4,2 -2,9 -1,8 -1,8 -0,7 -0,6
Dovozní ceny energií 38,6 20,9 6,2 -6,7 -13,6 -13,8 -10,5 4,2 14,3 15,7 13,8 10,8
Nominální kurz Kč/EUR 28,6 28,4 28,3 28,2 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,9 27,7 27,4
Nominální kurz Kč/EUR meziročně -4,7 -5,8 -4,6 -4,3 -2,0 -1,4 -1,2 -0,2 -0,3 -0,5 -1,2 -1,9  
 
 
Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších faktorů (mzr. v %) 
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V návaznosti na vývoj dovozních cen formuluje prognóza rovněž predikci vývoje domácích 
cen průmyslových výrobců. Prognóza cen průmyslových výrobců se proti 1. SZ zvyšuje, 
kromě dominantního vlivu nových dat (viz Příloha 4 – Nákladové faktory) též díky 
depreciovanějšímu kurzu, jehož vliv je jen částečně tlumen nižšími cenami ropy a nižší inflací 
v zahraničí. Po celé prognózované období bude významný vliv růstu cen elektřiny (cca 7,5 % 
mzr.) a pevných paliv (cca 4 % mzr.). V roce 2007 předpokládáme meziroční růst cen 
průmyslových výrobců okolo 3 % – 3,5 %. V roce 2008  se vlivem srovnávací základny 
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a mírné kurzové apreciace meziroční růst cen průmyslových výrobců postupně sníží až 
k hodnotám okolo 2 %. 

Inflace 
Oproti lednové predikci se dubnová prognóza inflace posunula výše, a to až do 3.Q 2008, poté 
je v souvislosti s novým inflačním cílem níže. Prognóza celkové meziroční inflace ke konci 
roku 2007 činí 3,7 % (3,1 % v 1. SZ) a ke konci roku 2008 pak 3,3 % (3,8 % v 1. SZ).   

Změna predikce v roce 2007 je  především důsledkem zvýšení predikce korigované inflace 
bez PH a zvýšení predikce růstu cen pohonných hmot, částečně i zvýšení prognózy růstu cen 
potravin. Predikce dopadů změn regulovaných cen a změn daní se významně nezměnila. 
V roce 2008 je změna predikce celkové inflace způsobena zvýšením predikce korigované 
inflace bez PH, významně byla zvýšena i predikce růstu cen pohonných hmot. Růst cen 
potravin a dopadů regulovaných cen a změn daní se v roce 2008 naopak oproti lednové 
prognóze mírně snížil (viz Box: Administrativní vlivy). 

 

Box: Administrativní vlivy 
Administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn regulovaných cen)  
celkem přispějí do meziroční inflace ke konci roku 2007 dopadem ve výši 2,0 p.b. (stejně jako  
v 1. SZ) a ke konci roku 2008 ve výši cca 1,2 p.b. (v 1. SZ 1,5 p.b.).  

Celkový růst regulovaných cen byl v 1.Q ve shodě s lednovou prognózou. Predikce růstu cen 
některých položek se sice zcela nenaplnila, ale odchylky od prognózy v jednotlivých položkách se 
navzájem vykompenzovaly. Přesto jsou hodnoty růstu regulovaných cen oproti 1. SZ vyšší, což je 
dáno změnou vah ve spotřebním koši. Příspěvek  regulovaných cen do celkové inflace se však změnou 
koše změnil jen mírně. Nová predikce se tak oproti predikci z 1. SZ mění v důsledku změny 
spotřebního koše, zahrnutí aktuálního vývoje v 1.Q 2007, rozhodnutí ERÚ o zvýšení cen zemního 
plynu od dubna 2007 o 1,2 % (původně 3 %) a odlišného časového rozložení růstu regulovaného 
nájemného. Predikce regulovaného nájemného předpokládá v roce 2007 celkem tři vlny jeho 
zvyšování (kromě ledna předpokládáme další skokové zvýšení regulovaného nájemného i v květnu 
a srpnu, v obou případech o cca 4 %). To implikuje podobné časové rozložení růstu regulovaného 
nájemného i v roce 2008, protože regulované nájemné lze měnit nejdříve za dvanáct měsíců. 
V souhrnu však výše uvedené změny nevedly k výrazné změně predikce regulovaných cen. Ke konci 
roku 2007 by měl být příspěvek regulovaných cen do celkové inflace 0,9 p.b. (v 1. SZ 1,0 p.b.) a ke 
konci roku 2008 0,8 p.b. (v 1. SZ 0,9 p.b.). V roce 2007 by mělo mít největší dopady do regulovaných 
cen zvýšení regulovaného nájemného o 17 %, cen elektřiny o 7,9 % a zvýšení poplatku za příjem 
televizního vysílání o 20 %, v roce 2008 pak zvýšení regulovaného nájemného o cca 15 % a elektřiny 
o 7 %. 

Predikce výše primárních dopadů změn nepřímých daní se i nadále týká jen změn spotřebních daní 
u cigaret. Změna spotřebního koše (zvýšení váhy cigaret) vedla ke zvýšení dopadů změn daní 
u cigaret, menší změny způsobily i změny týkající se jednotlivých reprezentantů ve spotřebním koši. 
Na základě informací o termínech zvyšování cen jednotlivých druhů cigaret po zvýšení daní od 
1. března 2007 dochází v roce 2007 ke změně rozložení dopadů do delšího časového období. V roce 
2008 byl předběžný odhad dopadů lednového zvýšení spotřebních daní u cigaret snížen na základě 
detailnějších informací z MF o připravovaném návrhu změny zákona. Nadále je zachován předpoklad 
z 10. SZ a 1. SZ, že do cen cigaret nebudou daňové změny promítnuty plně a že dojde k určitému 
snížení ziskových marží výrobců a prodejců cigaret. Nově prognózujeme primární dopad změn daní 
do mzr. růstu ke konci roku 2007 ve výši 1,1 p.b. (v 1. SZ to bylo 1,0 p.b.) a ke konci roku 2008 
0,4 p.b. (v 1. SZ 0,6 p.b.) 
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Meziroční korigovaná inflace bez PH v celém predikčním horizontu postupně zrychluje ze 
současných 0,6 % na 1,9 % ke konci roku 2007 a 2,8 % ke konci roku 2008 (v 1. SZ byla 
prognóza 1,6 % v roce 2007 a 3,2 % v roce 2008). Za zrychlením korigované inflace bude stát 
postupný přechod dovozních cen z nižšího meziročního poklesu směrem k meziročnímu růstu 
a inflační tlaky z reálné ekonomiky. Na rozdíl od lednové prognózy nedojde v průběhu roku 
2008 k uzavření mezery reálných mezních nákladů, ta se bude i nadále pohybovat v mírně 
kladných hodnotách vlivem pozitivního příspěvku mezery výstupu. Naproti tomu mzdy budou 
podobně jako v minulé prognóze v roce 2008 zaostávat za svou rovnovážnou úrovní, a to 
zejména kvůli urychlení inflace.  

Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen ropy a kurzem 
CZK/USD. Ceny ropy se v dubnovém referenčním scénáři nachází mírně pod předpoklady 
1. SZ. V počátku predikčního období je však předpokládán depreciovanější kurz CZK k USD. 
Kurz dolaru by se měl dle RS04 po celé prognózované období pohybovat mírně nad hodnotou 
21 CZK/USD. Změny v předpokladech vedly ke zvýšení predikce mzr. růstu cen pohonných 
hmot ke konci roku 2007 na 3,4 % (z -1,3 % v 1. SZ) a na 7,1 % ke konci roku 2008 (z -1,3 % 
v 1. SZ, s dopadem do inflace +0,3 p.b.).  

Faktory ovlivňující korigovanou inflaci bez PH budou působit i na ceny potravin, pro něž je 
však významný zejména vývoj domácích cen zemědělských výrobců (viz Box: Prognóza cen 
zemědělských výrobců) a vývoj dovozních cen potravin. Od počátku predikčního období je 
predikce meziročních růstů cen potravin na významně vyšší úrovni než v 1. SZ. Postupně se 
ale nová predikce přibližuje trajektorii predikce z 1. SZ a od poloviny roku 2008 je nová 
predikce mírně nižší. Zvýšení predikce v průběhu roku 2007 bylo ovlivněno zejména 
odchylkou predikce z 1. SZ od skutečnosti v 1.Q 2007. Tato odchylka byla v souladu 
s odchylkou v predikci cen zemědělských výrobců. Ke konci roku 2007 by měl meziroční růst 
cen potravin činit 1,9 % (v 1. SZ to bylo 1,4 %). Predikce jejich meziročního růstu v roce 
2008 byla snížena především v návaznosti na snížení predikce růstu dovozních cen potravin. 
Ke konci roku 2008 by ceny potravin očištěné o vliv daní měly meziročně vzrůst o 1,6 % 
(v 1. SZ byla predikce 2,0 %). 

 
Korigovaná inflace bez PH 
(v %, bez primárních dopadů změn daní) 

Inflace cen potravin 
(v %, bez primárních dopadů změn daní) 
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Box: Prognóza cen zemědělských výrobců 
Prognóza cen zemědělských výrobců předpokládá zrychlování jejich meziročního růstu v první 
polovině roku 2007 až k hodnotám okolo 14 % a posléze jeho zpomalování na hodnoty pod 5 % 
v závěru roku. Vyšší růst cen zemědělských výrobců oproti minulé prognóze je do značné míry 
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zapříčiněn změnou váhového schématu spolu s revizí indexů za roky 2005 a 2006 a slabším kurzem 
koruny v první polovině roku 2007.  

Z hlediska pohledu na jednotlivé hlavní skupiny cen zemědělských výrobců bude jejich vývoj i nadále 
značně diferencovaný. Na jedné straně bude (podobně jako v lednové prognóze) ještě v první polovině 
roku 2007 pokračovat oživení cen produktů rostlinné výroby, na druhé straně u cen produktů živočišné 
výroby se bude zejména v návaznosti na kurzový vývoj zvolna zmírňovat jejich dosavadní mírný 
meziroční pokles. V souhrnu tak nová prognóza CZV znamená mírné posílení nákladových tlaků do 
cen potravin. 

Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r.=100) 
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Shrneme-li, inflace bude nadále na celém predikovaném horizontu ovlivňována vysokými 
dopady zvyšování regulovaných cen a spotřebních daní, i když se tyto dopady v průběhu roku 
2008 sníží téměř na polovinu (základní scénář predikce neobsahuje potenciální dopady 
navrhované daňové reformy, jejíž přijetí by podle našeho odhadu mělo dopad do inflace 
celkem cca 1 p.b.). Tržní inflace (mzr. čistá inflace) bude od 4.Q 2007 trvale stoupat ze 
současných 1,3 % až na 2,0 % ke konci roku 2007 a na 2,6 % ke konci roku 2008. Zdrojem 
tohoto zrychlení čisté inflace by měla být akcelerace inflačních očekávání odrážející vnější 
a vnitřní nákladové faktory, postupné odeznění meziroční apreciace kurzu a v menší míře 
i tlaky z reálné ekonomiky.  
 
Prognóza inflace (mzr. v %) 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 
Se základním scénářem makroekonomické prognózy a jejími předpoklady je konzistentní 
postupný růst nominálních úrokových sazeb na celém horizontu prognózy. Implikovaná 
trajektorie měnověpolitických sazeb leží v aktuální prognóze mírně výš, než tomu bylo 
v 1. SZ 2007. Za změnou výhledu sazeb stojí více proinflační vývoj a více otevřená mezera 
výstupu. Změna inflačního cíle neměla vliv na prognózu aktuální výše sazeb, v delším 
horizontu pak působila směrem ke snížení implikované trajektorie sazeb.  

 
Srovnání sazeb (v %) Inflace, na kterou MP reaguje  
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Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
determinována výší politicky neutrální sazby, která odráží dlouhodobé charakteristiky domácí 
ekonomiky, odchylkou budoucí inflace od stanoveného cíle a očekávaným průběhem 
hospodářského cyklu.  

Politicky neutrální sazba v základním scénáři prognózy ze začátku slabě roste a v roce 2008 je 
zhruba stabilní na úrovni 3,5 %. Je to důsledkem zpočátku rostoucí, později však klesající 
budoucí inflace. Oproti lednové SZ leží politicky neutrální sazba kromě 2.Q 2007 na celém 
horizontu prognózy níže, což je odrazem nižší prognózované měnověpoliticky relevantní 
inflace na delším konci prognózy zejména v reakci na snižující se inflační cíl. 
Měnověpolitická sazba se v roce 2007 nachází pod politicky neutrální sazbou, od roku 2008 
však svou neutrální úroveň převyšuje.  

Prognóza předpokládá, že inflace očištěná o dopady změn nepřímých daní bude v roce 2007 
stoupat zpod dolní hranice tolerančního pásma směrem k bodovému 3% cíli. Na horizontu 
měnové politiky se bude měnověpoliticky relevantní inflace pohybovat na hodnotách kolem 
3 %, což vytváří tlak na růst sazeb.  

Trajektorii úrokových sazeb ovlivňuje i očekávaný průběh hospodářského cyklu. Mezera 
výstupu, která se aktuálně nachází na úrovni 0,6 %, se bude na celém horizontu prognózy 
pohybovat zhruba na této úrovni. Přetrvání mezery výstupu v kladných hodnotách je dáno 
postupně se uvolňujícími měnovými podmínkami a expanzivní fiskální politikou, jejichž vliv 
bude jenom mírně kompenzován negativním vlivem zahraničí. Vývoj reálné ekonomické 
aktivity tak bude přispívat k růstu implikované trajektorie úrokových sazeb.  
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III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
Alternativní scénáře prognózy vyplývají z rizik identifikovaných v průběhu přípravy 
prognózy a na schůzce k alternativním scénářům. Dále jsou alternativními scénáři také 
prognózy nezávislých institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování centrální 
banky. Srovnání prognózy ČNB s prognózami jiných institucí může pomoci identifikovat 
rizika základního scénáře prognózy. Rizika základního scénáře identifikovaná Sekcí měnovou 
a statistiky jsou představena v první části této kapitoly, rizika identifikovaná z prognóz jiných 
institucí v její druhé části.  

III.1  Rizika základního scénáře 

Nejistoty a rizika spojená se základním scénářem prognózy identifikovaná při jeho přípravě 
jsou vnímána jako zhruba vyvážená. Odlišný vývoj od základního scénáře by však nastal při 
implementaci nedávno avizované fiskální reformy vlády. Na základě informací dostupných 
v polovině dubna o připravované reformě byla proto vypracována alternativa kvantifikující 
její potenciální dopady do prognózy inflace a dalších relevantních veličin.  

Alternativa: Fiskální reforma (včetně zavedení ekologických daní) 

Počátkem dubna t.r. představila vláda první fázi fiskální reformy, která by v případě schválení 
příslušných zákonných úprav Parlamentem ČR měla být realizována od 1.1. 2008. Fiskální 
reforma zahrnuje opatření na příjmové i výdajové straně veřejných financí. Na příjmové 
straně se jedná zejména o zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, snížení sazeb daní 
z příjmu (včetně změny výpočtu daně z příjmu fyzických osob) a zavedení ekologických daní. 
Na výdajové straně veřejných financí se navrhují změny některých zákonů v sociální oblasti, 
krácení výdajů jednotlivým kapitolám a omezení růstu platů státních zaměstnanců (blíže viz 
kap. II.2 Předpoklady o vývoji fiskální politiky).  

Reformní opatření by měla v souhrnu zajistit pokles deficitu veřejných financí v roce 2008 
v řádu 1 p.b. HDP, což by implikovalo významné přehodnocení odhadu fiskálního impulzu 
pro tento rok. Zatímco v základním scénáři se uvažuje s fiskálním impulzem pro rok 2008 ve 
výši 0,12 p.b., v případě alternativního scénáře má fiskální impulz hodnotu -0,41 p.b. 

Navrhované změny daňových zákonů od 1. 1. 2008 se z hlediska cenového vývoje týkají dvou 
hlavních daňových okruhů, a to jednak zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 % a dále zavedení 
ekologických daní. 

Primární dopad zvýšení sazeb DPH by způsobil růst dotčených cen o cca 3,8 %. Stálá váha 
položek se sníženou sazbou DPH ve spotřebním koši je cca 27,5 %. Nejvýznamnějšími 
položkami jsou potraviny (bez alkoholu a tabáku), stavební práce, vodné, stočné, teplo, léky 
a zdravotnické potřeby, dopravní služby, vstupenky na sport a kulturu, knihy, časopisy, 
noviny, školní jídelny a ubytovací služby. Detailní výpočet vycházející z přepočtených vah 
znamená primární dopad této změny DPH do inflace 1,067 p.b12. Zároveň předpokládáme 
u cen potravin a korigované inflace záporné bezprostřední sekundární dopady do inflace ve 
výši -0,270 p.b., zatímco u regulovaných cen předpokládáme plné promítnutí změn DPH 
(podrobněji viz tabulka Cenové dopady daňové reformy do inflace v lednu 2008).  

                                                           
12 Primární odhady dopadů daní ČNB byly konzultovány s MF a shodují se s jejich odhadem. 
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V případě návrhů na zavedení ekologických daní činí primární dopad daňových změn do 
celkové spotřebitelské inflace 0,204 p.b. Sekundární dopady v případě ekologických daní 
neuvažujeme. 

Souhrnný primární dopad obou navrhovaných změn daní činí 1,271 p.b. do inflace, 
bezprostřední sekundární dopad činí -0,270 p.b., celkový bezprostřední dopad tak dosáhne cca 
1. p.b. 

Cenové dopady daňové reformy do inflace v lednu 2008 
celkové primární bezprostřední sekundární

Zvýšení DPH 5 -> 9 % 0,797 1,067 -0,270
z toho: regulované ceny 0,265 0,265 0,000
           ceny potravin 0,423 0,623 -0,200
           korig. infl. bez PH 0,109 0,179 -0,070
Ekologické daně 0,204 0,204 0,000
z toho: elektřina 0,059 0,059 0,000
           zemní plyn 0,120 0,120 0,000
           pevná paliva 0,025 0,025 0,000
Celkem 1,001 1,271 -0,270  
 

I když se případná fiskální reforma bude realizovat až v roce 2008, v alternativním scénáři 
dochází k drobným odchylkám proti základnímu scénáři již v roce 2007. Nominální kurz je 
v důsledku vpředhledícnosti modelových mechanismů mírně depreciovanější, inflační 
očekávání jsou vyšší, což se projeví v uvolnění domácí úrokové složky měnových podmínek  
ke konci roku 2007. Na začátku roku 2008, kdy se projeví plný dopad fiskální reformy, se 
celková inflace v důsledku nárůstu nepřímých daní prudce zvýší a mezera výstupu začne 
v reakci na fiskální restrikci klesat. Inflace očištěná o vliv změn nepřímých daní je vlivem 
záporných bezprostředních sekundárních dopadů v roce 2008 zhruba na úrovni základního 
scénáře, posléze je vyšší vlivem částečného průsaku změn nepřímých daní do očekávání. Na 
vyšší měnověpolitickou inflaci reaguje měnová politika vyššími úrokovými sazbami oproti 
základnímu scénáři od začátku roku 2008. I přes tuto reakci působí úroková složka měnových 
podmínek více uvolněně, a to díky vyšším inflačním očekáváním. K uvolněnějšímu působení 
měnové politiky přispívá také mírně slabší nominální kurz. Celkově mírně uvolněnější reálné 
měnové podmínky v roce 2008 však pouze kompenzují negativní vliv fiskální politiky 
do mezery výstupu. Oproti základnímu scénáři méně pozitivní mezera výstupu v roce 2008 
částečně kompenzuje nárůst inflace z titulu daňových změn. Působení reálných mezd se na 
horizontu prognózy výrazně nemění.  

Alternativa ve srovnání se základním scénářem 
 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4
Celková meziroční inflace (p.b.)   
Základní scénář 2,0 2,5 3,6 3,7 3,6 3,4 3,3
Alternativa 2,0 2,5 3,6 4,8 4,8 4,7 4,6
3M PRIBOR (p.b.)   
Základní scénář 2,8 3,1 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1
Alternativa 2,8 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,3
Mezera v reálných mezních nákladech   
Základní scénář 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2
Alternativa 0,3 0,4 0,5 0,3 0,0 -0,1 -0,1
Kurz (CZK/EUR)   
Základní scénář 28,0 28,0 28,0 28,0 27,9 27,7 27,4
Alternativa 28,0 28,0 28,1 28,1 28,0 27,9 27,7
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Citlivostní scénář 

Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik13. Tato citlivostní analýza předpokládá oproti 
předpokladům základního scénáře apreciovanější, resp. depreciovanější nominální kurz o 3 % 
v prvním čtvrtletí prognózy při nastavení sazeb, které odpovídá základnímu scénáři. 
Nominální kurz apreciovanější o zhruba 80 haléřů vede ke snížení inflace dovozních cen a ke 
zpřísnění reálného kurzu. Inflace na horizontu měnové politiky je o 1,0 p.b. nižší, a to i přes 
postupný pokles nominálních úrokových sazeb ve srovnání se základním scénářem. 
Depreciovanější nominální kurz vede ke stejným závěrům, jen s opačným znaménkem.  

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

Citlivostní scénář v odchylkách od základního scénáře 
 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Celková meziroční inflace (p.b.)   
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % -0.1 -0.4 -0.7 -1.0 -1.1 -1.0 -0.8 
3M PRIBOR (p.b.)   
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % 0.0 -0.6 -1.0 -1.2 -1.2 -1.2 -1.1 
Mezera v reál. mez. nákladech   
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % 0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 
Kurz (CZK/EUR)   
apreciace kurzu CZK/EUR o 3 % -0.8 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 

 
 
III.2  Prognózy ostatních institucí 

V dubnu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy ze 4. SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT, uzávěrka 12.4.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, uzávěrka 10.4.). 
Při srovnání prognóz HDP, mezd a úrokových sazeb vycházíme také z Eastern Europe 
Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 19.3.). Všechny níže uvedené ekonomické úvahy jsou 
vybrány z dotazníkových odpovědí. 

Analytici ve svých aktuálních predikcích předpokládají ve srovnání se základním scénářem 
prognózy ČNB ze 4. SZ nižší domácí úrokové sazby, přesto nadále prognózují pomalejší růst 
HDP, silnější kurz koruny a nižší očekávanou inflaci. 

HDP 

Analytici své prognózy růstu HDP téměř nezměnili. Hlavními faktory růstu by měly být 
spotřeba domácností (vliv vyšších reálných mezd, nižší nezaměstnanosti a vyšších sociálních 
dávek) a investice. Ty budou nadále profitovat z přílivu prostředků z fondů EU,  
pokračujícího přílivu přímých zahraničních investic, růstu zahraniční poptávky a nízkých 
úrokových sazeb. Příspěvek čistého vývozu by se naopak měl dále snížit. Riziko představuje 
příspěvek uvolněné fiskální politiky do celkového růstu HDP a dopady plánované fiskální 
reformy. 

 

                                                           
13  Tato simulace je prováděna od 10. SZ 2003. 
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: HDP (mzr. v %) 

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 1/07 4.6 4.9 4.8 4.6 4.6
 2/07 4.7 4.6
 3/07 4.8 5.0 4.6 4.7
 4/07 4.8 5.3 4.75.7

Datum vzniku 
prognózy ČNB

5.3

 

 

Mzdy 

Očekávané tempo růstu průměrných nominálních mezd ve sledovaných organizacích analytici 
ponechali téměř bez změny. Ve prospěch předpokládaného 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

 1/07 6.3 6.4 6.6 6.1 6.3
 2/07 6.3 6.1
 3/07 6.6 6.5 6.5 6.5
 4/07 6.7 7.1 6.5

Datum vzniku 
prognózy ČNB

6.3

6.7  

 

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 2,7 %, zahraniční analytici v rámci šetření 
FECF o cca 0,8 %. Předpokládá se, že tempo posilování bude mírnější než v minulých letech. 
Důvody mohou představovat očekávané prohlubování schodku čistého vývozu, nižší čistý 
příliv zahraničních investic (v porovnání s minulými roky) a nižší portfoliové investice (vliv 
negativního úrokového diferenciálu). 

 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 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
 4/07 28.0 (2Q07) 28.0 27.9 27.2 27.7

ČNB
aktuální čtvrtletíDatum vzniku 

prognózy
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Inflace 

Inflační očekávání analytiků finančních trhů v ročním horizontu se mírně snížila. Od srpna 
2006 se však trvale pohybují mírně nad 3% hladinou. Analytici předpokládají, že hlavní 
proinflační rizika budou představovat nárůst administrativních cen, růst poptávkově inflačních 
tlaků, příp. rostoucí ceny pohonných hmot. Protiinflačním rizikem by mohl být obnovený 
apreciační trend na koruně. Inflační očekávání v horizontu 3R zůstala nezměněna na hodnotě 
uprostřed mezi stávajícím inflačním cílem a jeho novou hladinou platnou od roku 2010. 

 

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

IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti
 1/07 3.1 2.6
 2/07 3.0 2.6
 3/07 3.2 3.0 5.0 2.5 3.1 6.8
 4/07 3.1 2.5

Datum odečtu 
prognózy

3.5
3.3

horizont 1R

3.4
3.3

ČNB

 
 

Úrokové sazby 

Očekávané úrokové sazby se nezměnily. Žádný analytik nepředpokládá změnu základních 
sazeb na dubnovém zasedání BR ČNB, ke zvýšení sazeb by mělo dojít nejdříve ve 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 poptávkověinflační tlaky.  

 

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

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 1/07 3.2 (1Q08) 3.0 3.2 3.4 3.3
 2/07 3.1 3.3
 3/07 3.1 3.1 3.4
 4/07 3.7 (2Q08) 3.1 3.8 3.4

ČNB
3M PRIBOR

Datum vzniku 
prognózy

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

 

Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 

 



 45   

Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %, k 18. 4. 2007) 

2.5

2.8

3.1

3.4

1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08

 prognóza ČNB (4.SZ)

 implik. sazby (očištěné o TP)*

 FRA - skutečnost

 
* 3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o termínovou prémii ve výši 20 b.b. p.a. 

 

Z grafu je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se v celém horizontu pohybují pod trajektorií 
sazeb konzistentní se základním scénářem dubnové prognózy. Analytici v rámci průzkumu 
IOFT také očekávají, že ČNB bude zvyšovat své základní sazby pomalejším tempem. 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 

Hospodaření státního rozpočtu v 1.Q 2007 skončilo přebytkem ve výši 11,3 mld. Kč. Ve 
srovnání s koncem února t.r., kdy státní rozpočet vykázal schodek 6,7 mld. Kč, tak došlo ke 
zlepšení salda SR o 18,0 mld. Kč. Oproti stejnému období loňského roku byl přebytek SR 
nižší o 4,4 mld. Kč (v 1.Q 2006 dosáhl přebytek SR 15,7 mld. Kč), nicméně 
v dlouhodobějším srovnání je to druhý nejlepší výsledek hospodaření SR za leden až březen 
od roku 1993. 

Celkové příjmy státního rozpočtu ve sledovaném období vzrostly meziročně o 2,6 %, 
celkové výdaje rostly rychleji (o 4,8 %). Daňové příjmy z nepřímých i přímých daní rostly jen 
mírnými tempy a nedosáhly rozpočtovaných hodnot. Inkaso DPH se meziročně zvýšilo 
o 4,3 %, spotřební daně o 4,4 %, DPPO o 1,9 % a DPFO o 4,9 %. Výrazněji na příjmové 
straně vzrostly příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (meziročně o 9,7 %). Nedaňové 
a kapitálové příjmy SR ve srovnání s 1.Q 2006 vykázaly značný pokles (o 16,6 %), na čemž 
mělo podíl zejména výrazně nižší čerpání prostředků z rezervních fondů než v loňském roce 
(za leden až březen meziročně o 46,7 %, tj. téměř o 9,0 mld. Kč méně) a ukončení přílivu 
kompenzačních plateb z rozpočtu EU (v 1.Q 2006 dosahovaly téměř 2,0 mld. Kč). 

Celkové výdaje státního rozpočtu meziročně vzrostly o 4,8 %. Na výdajové straně došlo 
k největšímu nárůstu u výdajů na státní sociální podporu (o 33,4 %, tj. přibližně 
o 2,8 mld. Kč), v čemž se promítly změny „sociálních“ zákonů po volbách v červnu 2006 
(zejména zvýšení rodičovského příspěvku a porodného od 1. 1. 2007, resp. od 1. 4. 2006). 
K výraznému růstu došlo i u neinvestičních transferů státním fondům (meziročně o 26,2 %, 
tj. cca o 1,5 mld. Kč) a územním rozpočtům (+19,8 %, tj. +5,4 mld. Kč). Příčinou nárůstu 
transferů územním rozpočtům je změna financování sociálních služeb a dalších dávek 
(v loňském roce byly tyto výdaje zahrnuty v kapitole všeobecné pokladní správy). Výdaje na 
důchody v důsledku změny v jejich financování v závěru loňského roku (zvýšením schodku 
SR v prosinci 2006), vzrostly jen o 0,2 %. Proti růstu celkových výdajů působily meziročně 
klesající náklady dluhové služby (-10,5 %, tj. přibližně o 1,0 mld. Kč méně než ve stejném 
období loňského roku). 

Vlastní běžné hospodaření SR za leden až březen 2007 upravené o operace ve státních 
finančních aktivech a o čistý vliv převodů do rezervních fondů skončilo přebytkem ve výši 
0,8 mld. Kč. Ve srovnání s upraveným saldem SR ve stejném období loňského roku je tento 
výsledek o 5,5 mld. Kč lepší (viz tabulka).  

Hospodaření státního rozpočtu 

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

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -91,3 15,7 11,3 -4,4 102,6
v tom: operace státních aktiv 0,5 1,2 0,3 -0,9 -0,2
           vliv rezervních fondů 0,0 19,2 10,2 -9,0 10,2
           vlastní běžné hospodaření SR -91,8 -4,7 0,8 5,5 92,6
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky 

Data za první dva měsíce 1.Q 2007 o průmyslové a stavební produkci signalizují pro 
uvedené čtvrtletí výrazně vyšší příspěvek obou odvětví k meziročnímu růstu HDP ve srovnání 
s posledním čtvrtletím roku 2006 (zhruba o 2,0 – 2,5 procentního bodu). Na více než dvouleté 
maximum dosáhly v březnu ukazatel podnikatelské důvěry i souhrnný indikátor důvěry 
v ekonomice, na vysoké úrovni se udržela i nálada spotřebitelů. V prvních dvou měsících 
1.Q 2007 se rovněž nadále udržoval vysoký meziroční růst celkových úvěrů (kolem 20%), což 
lze hodnotit jako signál pokračujícího rychlého ekonomického růstu. Obdobnou dynamiku 
zaznamenaly i úvěry nefinančním podnikům, růst úvěrů domácnostem dosáhl dokonce zhruba 
29,0 %. Rychlý růst zaznamenaly rovněž za první dva měsíce roku tržby v maloobchodě 
(meziročně o 8,5 %). Data a indikátory (za první dva měsíce čtvrtletí) umožňují předpokládat 
příspěvek průmyslu i stavebnictví pro růst HDP v 1.Q 2007 vyšší než ve 4.Q 2006, což by při 
udržení dynamiky služeb na úrovni předchozího čtvrtletí vyústilo ve zrychlení růstu HDP 
proti 4. čtvrtletí (5,8 %).  

Objem průmyslové produkce v lednu až únoru 2007 meziročně vzrostl o 13,0 % (v únoru 
samotném o 15,4 %). Silný růst průmyslu zůstával, obdobně jako v předchozích třech 
čtvrtletích, tažen především růstem produktivity (při růstu počtu zaměstnanců o 2,6 %). Růst 
byl diferencovaný dle odvětví. Nejvyššího růstu bylo dosaženo ve vývozních odvětvích, 
zatímco v ostatních odvětvích byl růst slabý, případně záporný. Celková stavební výroba 
v lednu až únoru meziročně vzrostla o 31,0 % (v únoru samotném o 32,5 %), a to při slabém 
meziročním poklesu počtu pracovníků. Vysoký růst byl výrazně ovlivněn klimatickými 
podmínkami (průměrná denní teplota o cca 4 stupně vyšší ve srovnání s dlouhodobým 
normálem, slabá sněhová pokrývka). Růst byl přitom tažen novou výstavbou v pozemním 
stavitelství, objem inženýrských staveb a oprav rostl výrazně pomaleji (v řádu do 10 %).  

Indikátory vývoje v nejbližší budoucnosti signalizují udržení příspěvku průmyslové 
produkce i stavebnictví k tempu ekonomického růstu v následujících dvou čtvrtletích na 
úrovni 1.Q 2007 (v průmyslu) nebo mírně nižší (ve stavebnictví). V lednu až únoru 
pokračoval silný nárůst nových průmyslových zakázek. Naopak výrazně zpomalil nárůst 
nákladů nově povolených staveb. Extrémně příznivá jsou konjunkturní očekávání ve všech 
odvětvích s výjimkou stavebnictví. Zatímco zaměstnanost v průmyslu pokračovala v růstu 
v řádu kolem 2 %, ve stavebnictví lze podle vývoje ve sledovaných podnicích odhadovat, že  
zaměstnanost již několik měsíců po sobě meziročně slabě klesá. Aktuální vývoj indikátorů 
budoucí poptávky dovoluje tedy předpokládat pro 2. a 3.Q 2007 meziroční růst průmyslu na 
úrovni předchozích měsíců a udržení růstu stavebnictví na úrovni roku 2006 (6,6 %) nebo 
mírně nižší. Také růst domácí, zejména investiční poptávky by měl setrvat na úrovni 1.Q. 

Objem nových zakázek v průmyslových podnicích v únoru meziročně vzrostl o 14,1 % 
a dosáhl 151,6 mld. Kč, v jejich rámci objem zakázek ze zahraničí vzrostl o 18,7 %. Hodnota 
nově přijatých zakázek v posledních 12 měsících rostla meziročně v průměru 16,5 %. V únoru 
tedy nedošlo oproti předchozím měsícům k zásadnější změně a vývoj objemu nových zakázek 
i nadále indikuje pokračování rychlého růstu průmyslové produkce v nejbližších měsících. 

Orientační náklady nově povolených staveb za leden až únor meziročně vzrostly o 1,3 %, 
tj. výrazně méně než ve 4.Q 2006 (růst o 22,7 %), i oproti průměru za rok 2006 (o 10,8 %). 
Až další měsíce však ukáží, zda se jedná o trvalejší změnu, nebo pouze o přechodný výkyv, 
který vysoký meziroční růst stavebnictví v příštích měsících výrazněji neovlivní.  
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Indikátor konjunkturních očekávání podniků a spotřebitelů, zjišťovaný ČSÚ (hodnocení 
celkové poptávky, zásoby hotových výrobků a očekávaného vývoje výrobní činnosti) dosáhl 
v březnu 107,6 bodu, tj. maxima od počátku roku 2005 (kdy došlo ke změně metodiky 
propočtu). Na vysokou úroveň se dostaly všechny složky souhrnného indikátoru, maxima 
dosáhl podnikatelský indikátor, indikátor průmyslu i očekávání spotřebitelů. Více než 12ti 
měsíčního maxima dosáhly i služby a obchod, na stabilní úrovni se udržují i očekávání ve 
stavebnictví.  
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Příloha 3 – Peníze a úvěry 

Peníze 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 v únoru dále zrychlil o 0,5 p.b. na 10,6 % (viz Graf 1). 
Poměrně vysoký růst M2 ovlivňovala nízká hladina úrokových sazeb. Současně tento růst 
naznačuje, že v 1.Q 2007 pokračovala vysoká dynamika nominálního HDP. V růstu M2 se 
promítalo zejména zvyšování úvěrů podnikům a domácnostem, zatímco růst čistého úvěru 
vládě nebyl výrazný. Proti růstu M2 působil pokles čistých zahraničních aktiv.  

Ve struktuře peněžního agregátu M2 se v únoru snížil meziroční růst M1 o 0,7 p.b. na 
13,6 % a naopak se urychlila dynamika kvazi-peněz o 2 p.b. na 7 % (viz Tabulka 1). K růstu 
M2 však nadále ze 70  % přispíval peněžní agregát M1. V rámci M1 zpomalil růst 
jednodenních vkladů, naproti tomu dynamika oběživa se dále zvýšila a indikovala rychlý růst 
spotřeby v 1.Q 2007. Nižší růst jednodenních vkladů byl doprovázen vyšším růstem 
krátkodobých termínovaných vkladů v rámci kvazi-peněz (zejména vkladů s dohodnutou 
splatností do 1 roku). Meziroční dynamika krátkodobých úsporných vkladů, tj. vkladů 
s výpovědní lhůtou do 3 měsíců, zůstala v únoru za významného přispění vkladů ze 
stavebního spoření rovněž vysoká. Uvedený vývoj lze vysvětlit spready mezi sazbami z těchto 
vkladů, které se od poloviny loňského roku v návaznosti na růst základní měnověpolitické 
sazby zvyšovaly. Růst M2 se nadále koncentruje do poměrně likvidních složek. K výraznější 
poptávce po dlouhodobějších složkách M2 zatím nedošlo (tj. po vkladech s dohodnutou 
splatností nad 2 roky, vkladech s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce a po obchodovatelných 
nástrojích v rámci dohod o zpětném odkupu, tj. repo-operací), což nadále odráží relativně 
nízké náklady příležitosti z držby peněz v likvidní podobě. Podíl M1 na M2 dosahuje jedné 
z nejvyšších úrovní za posledních 5 let a naznačuje uvolněné kumulované působení úrokové 
složky reálných měnových podmínek, kdy subjekty při nižší úrokové sazbě poptávají zejména 
likvidní peníze umožňující dřívější spotřebu.  

Z hlediska sektorového členění peněžního agregátu M2 se na jeho vyšším růstu podílely 
především vklady domácností, které v únoru meziročně zrychlily o 0,9 p.b. na 10,5 %. 
Dynamika vkladů nefinančních podniků naopak zpomalila o 1,5 p.b. na 12 % a růst vkladů 
finančních institucí byl zhruba nulový. Poměrně vysoký růst vkladů domácností 
a nefinančních podniků byl v souladu s vysokým ekonomickým růstem.  

Graf  1 
Peněžní agregáty M1 a M2 
(měsíční údaje, mzr. změny v %) 

Tabulka 1 
Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, 
mzr. v %)                                                     
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M1 14,6 16,5 15,2 14,3 13,6 56,6
   Oběživo 10,4 11,4 11,4 11,6 12,1 13,4

   Jednodenní vklady 16,1 18,2 16,4 15,2 14,0 43,2
M2-M1 (kvazi-peníze) 1,5 0,6 2,8 5,0 7,0 43,4
   Vklady s dohod. splatností -3,2 -4,9 -2,5 1,4 3,6 30,9
   Vklady s výpovědní lhůtou 15,1 19,3 19,5 18,3 18,6 12,0
   Repo operace 66,5 5,4 8,0 -41,7 -19,0 0,5
M2 8,4 9,0 9,6 10,1 10,6 100,0
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Pro zhodnocení inflačních tlaků z titulu růstu peněz byl odhadnut peněžní převis, nominální 
a reálná peněžní mezera.1 Peněžní převis, u kterého rizika pro cenovou stabilitu jsou 
signalizována výraznějšími odchylkami skutečného vývoje M2 od poptávky po penězích 
(odpovídající momentální pozici ekonomiky v rámci cyklu), dosahuje záporných hodnot (viz 
Graf 2). Nominální peněžní mezera, která 
vyjadřuje procentní odchylku aktuální 
hodnoty M2 od své rovnovážné hodnoty, je 
od počátku roku 2006 mírně kladná (viz 
Graf 3). Reálná peněžní mezera založená na 
P-star modelu dosahuje nepatrně záporných 
hodnot blízkých nule (viz Graf 4). Všechny 
uvedené ukazatele v posledním období 
rostly. Pokud by tento trend pokračoval, 
peněžní převis a reálná peněžní mezera by 
přešly do kladných hodnot a z hlediska 
střednědobých inflačních rizik by působily 
nepatrně proinflačně. Růst rovnovážné 
poptávky (tzv. referenční hodnota) po 
penězích činí pro 1.Q 2007 9,3 % a oproti 
1. SZ se vlivem přehodnocení potenciálního produktu zvýšil o 0,5 p.b.  
 
Graf 3 
Nominální peněžní mezera    
(v %)   

Graf 4 
Reálná peněžní mezera  
(v %)                                                      
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Úvěry  
Meziroční růst úvěrů v únoru 2007 zpomalil o 0,4 p.b. na 20,3 %. V uvedeném vývoji se 
projevovala nižší dynamika úvěrů podnikům2. I přesto úvěry rostly vysokým tempem 
u podniků i domácností (příspěvek úvěrů domácnostem k celkovému růstu činil 60 %).  

Struktura úvěrů podnikům a domácnostem se v posledních čtyřech letech změnila. 
Zvyšoval se podíl úvěrů domácnostem a naopak klesal podíl úvěrů podnikům. Objem 
celkových úvěrů dosáhl 1312 mld. Kč, z toho připadalo na úvěry nefinančním podnikům 
                                                           
1   Metodika výpočtu těchto ukazatelů byla popsána v příloze 7. SZ 2006. Počínaje touto SZ se změnila metodika 

výpočtu reálné peněžní mezery, která je nově založena na P-star modelu a je počítána jako rozdíl mezi 
aktuální hodnotou peněžního agregátu M2 a jeho rovnovážnou hodnotou odhadnutou na základě vývoje 
potenciálního produktu a politicky neutrální sazby. 

2    Úvěry podnikům zahrnují úvěry nefinančním podnikům a finančním institucím.  

Graf 2 
Peněžní převis 
(v %) 
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646 mld. Kč (49 %), na úvěry domácnostem 557 mld. Kč (43 %) a na úvěry finančním 
institucím 109 mld. Kč (8 %). Struktura úvěrů se postupně zhruba vyrovnávala struktuře 
úvěrů v eurozóně, kde tyto podíly dosahují u úvěrů nefinančním podnikům 42 %, u úvěrů 
domácnostem 49 % a u úvěrů nefinančním podnikům 9 %.  

V únoru zpomalil meziroční růst úvěrů nefinančním podnikům oproti předchozímu měsíci 
o 1,3 p.b. na 18,7 %. Méně rostly krátkodobé (9,7 %) i dlouhodobé úvěry (28 %). Nejvyšší 
dynamiku však nadále dosahovaly dlouhodobé úvěry. Délka splatnosti úvěrů se tudíž 
prodloužila, i když celkové cizí finanční zdroje podniků měly především krátkodobý 
charakter (viz Příloha 9 – Financování nefinančních podniků). Prodlužování doby 
splatnosti úvěrů souviselo s financováním tvorby hrubého fixního kapitálu. Tento vývoj se 
projevoval u domácích podniků i u podniků pod zahraniční kontrolou.3 Úroková sazba z nově 
poskytnutých úvěrů nefinančním podnikům byla u 98 % objemu těchto úvěrů pohyblivá či 
fixovaná do 1 roku, což ji činilo citlivou na změny základní měnověpolitické sazby.  

Meziroční růst úvěrů domácnostem se po zpomalení v loňském roce v únoru 2007 dále 
zvýšil o 0,4 p.b. na 30,1 %. Přispěly k tomu úvěry na bydlení i spotřebitelské úvěry. Úvěry na 
bydlení vzrostly o 32,3 % a spotřebitelské úvěry o 24,2 %. Vysoký růst úvěrů na bydlení 
(zejména hypoték) byl podporován nízkou hladinou úrokových sazeb, nejistotami ohledně 
změny DPH na stavební práce a deregulací nájemného. Dynamika spotřebitelských úvěrů  
v průběhu 1.Q 2007 zpomalila, a méně tak přispívala k financování spotřeby domácností, 
nadále však byla poměrně vysoká. Zrychlení růstu spotřebitelských úvěrů bylo zaznamenáno 
u nebankovních finančních institucí (na 18 % ve 4.Q 2006). Objem celkových úvěrů byl 
v bilancích domácností nadále výrazně nižší (zhruba čtvrtinový) než objem finančních aktiv. 
Podíl splátek úvěrů k čistému peněžnímu příjmu na osobu se podle nových údajů ČSÚ 
Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za celý rok 2006 zvýšil 
o 0,1 p.b. na 4,3 %.4 Dle propočtů by zvýšení úrokových sazeb v rozsahu konzistentním 
s aktuální prognózou mohlo ceteris paribus snížit spotřebu domácností celkově o cca 0,4 %. 
(blíže k tomuto tématu viz Příloha 1 z 3. SZ 2007 – Zatížení domácností spotřebitelskými 
úvěry a implikace pro spotřebu).  

Úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů v únoru 2007 přetrvávala ve výši 6,1 %. 
V uvedeném vývoji se projevovala stagnace sazby 1R PRIBOR, od které jsou sazby z nových 
úvěrů odvozovány u cca 92 % objemu těchto úvěrů. Spread mezi uvedenými sazbami se tedy 
nezměnil (3,26 p.b.). Od prosince 2006 se však zvýšil o 0,2 p.b., a to zejména vlivem růstu 
sazby z kontokorentních úvěrů nefinančním podnikům, které se obvykle vyznačují méně 
těsnou vazbou na sazby peněžního trhu. Převážná většina krátkodobých a dlouhodobých 
sazeb z nových úvěrů obdobně jako v minulém měsíci v únoru stagnovala, u některých 
dlouhodobých sazeb byl zaznamenán pokles.  

                                                           
3   Úvěry domácím podnikům měly hlavní podíl na celkových úvěrech (74 %). 
4  Nejvyšší byl u zaměstnanců s dětmi, které lze zhruba považovat za nízkopříjmové domácnosti (zvýšení 

o 0,2 p.b. na 5,7 %). Tento podíl nejvíce rostl u domácností osob samostatně činných (o 0,8 p.b. na 4,7 %) 
a u domácností s minimálními příjmy (o 0,4 p.b. na 4 %). 
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Příloha 4 – Nákladové faktory 
 

Od ledna 2007 ČSÚ provedl v rámci pravidelných revizí váhových schémat jejich obměnu 
u cenových indexů zahraničního obchodu i produkční sféry. Současně byla provedena revize 
dat za roky 2005 a 2006 u cen zahraničního obchodu, indexů světových cen průmyslových 
surovin a potravin a cen zemědělských výrobců. 

Dovozní ceny na přelomu let 2006 a 2007 nadále vykazovaly meziročního pokles, který 
započal ve 2.Q 2006. V únoru 2007 byl vykázán meziroční pokles dovozních cen o 1,3 %. Za 
tímto vývojem stál zejména prohlubující se pokles cen dovážených nerostných paliv 
a částečně i snížení růstu cen dovážených ostatních surovin a polotovarů. Protiinflační vliv 
dovážených surovin byl však z části kompenzován pozvolným zmírněním meziročního 
poklesu u ostatních skupin dovozních cen. Postupné zpomalení vysokého růstu cen 
energetických surovin na světových trzích, které bylo patrné po většinu roku 2006, se na 
počátku roku 2007 výrazně zmírnilo. Souhrnný index cen ropy a zemního plynu v rámci 
surovinového indexu ČSÚ vzrostl v únoru o 1,4 % (v říjnu 2006 růst o 10,4 %).  Meziroční 
posílení koruny vůči USD v posledním roce vedlo počínaje 3.Q 2006 k meziročnímu poklesu 
korunových cen dovážených nerostných paliv, který se na počátku roku 2007 dále urychlil 
(-10,7 % mzr. v únoru z -6,4 % v listopadu). Naproti tomu u cen ostatních dovážených 
nerostných surovin (bez paliv), kde meziroční pokles cen dosahoval v prvních třech čtvrtletích 
roku 2006 hodnot blízko 10 %, se v závěru roku 2006 pokles cen zmírnil a v únoru 2007 byl 
již vykázán meziroční růst o 3,6 %. Na tomto oživení růstu cen nerostných surovin bez paliv 
se podílely především rostoucí ceny železné rudy, ceny ostatních kovů však podle Indexu 
světových cen průmyslových surovin a potravin na světových trzích ČSÚ sice nadále výrazně 
rostly, avšak jejich meziroční růst na přelomu let 2006 – 2007 značně zpomalil (z  63,2 % 
v listopadu na 36,1 % v únoru).  
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (v p.b., resp. v %) 
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U dovážených komodit s vyšším stupněm zpracování je sice již od 2.Q 2006 vykazován 
v souhrnu meziroční pokles cen, ten se však na počátku roku 2007 zmírnil. Z hlediska 
struktury je vývoj dovozních cen nadále různorodý. V nejvýznamnější skupině strojů 
a dopravních prostředků přetrvával v celém průběhu roku 2006 meziroční pokles cen, který se 
postupně prohluboval a z tohoto trendu nevybočil ani vývoj v únoru. Výrazně klesaly po celý 
rok 2006 ceny ve skupině dovozu různých průmyslových výrobků (pokles okolo 6 %), na 
počátku roku 2007 se však jejich pokles zmírnil (-2,5 % v únoru). K oživení meziročního 
růstu cen došlo na počátku roku 2007 u cen dovážených přírodních olejů a chemikálií. 
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Jedinou skupinou cen dovozu, kde byl zaznamenán vysoký růst dovozních cen, byla skupina 
tržních výrobků. I zde se však v závěru roku 2006 a na počátku roku 2007 meziroční růst 
snížil (6,1 % v únoru). Růst cen dovozu, resp. zmírňování jejich poklesu v meziročním 
srovnání bylo ve značné míře ovlivňováno rychlým růstem cen průmyslových výrobců 
v zemích hlavních obchodních partnerů ČR. Vliv rostoucích cen v zahraničí do domácích 
dovozních cen byl jen částečně zmírňován pokračujícím meziročním posilováním kurzu 
CZK/EUR i CZK/USD. Vývoj dovozních cen ve sledovaném období tak indikoval postupné 
odeznívání inflačních tlaků z titulu cen dovážených energií, naopak v případě ostatních skupin 
dovozu představoval již růst proinflačních tlaků, a to zejména na průmyslovou sféru. 

V 1.Q 2007 pokračovalo postupné zrychlování meziročního růstu cen průmyslových 
výrobců (na 3,6 % v březnu), které je patrné od října minulého roku. Toto zrychlování je 
nejen důsledkem výrazné dynamiky růstu dynamiky cen v odvětví výroby kovů, těžby 
nerostných surovin, výroby elektřiny, ale i ve většině i v ostatních odvětví zpracovatelského 
průmyslu. 

Ceny výrobců v odvětví koksárenství a rafinérského zpracování ropy zpravidla reagují na 
vývoj cen dovozu ropy s poměrně krátkým zpožděním. Od poloviny roku 2006 odpovídá 
pokles jejich cen (-2,9 % v březnu) postupnému poklesu cen ropy. V odvětví těžby nerostných 
surovin, které zahrnuje především těžbu uhlí, pokračovalo i v prvních dvou měsících 
1.Q 2007 zvyšování meziročního růstu cen, které pozorujeme již od pololetí minulého roku, 
až na 3,5 % v březnu 2007. K udržení vysokého meziročního růstu cen došlo i v odvětví 
výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody (7,5 % v březnu). Zrychlení meziročního růstu cen 
zaznamenaly i výrobní ceny v potravinářském průmyslu, které mají přímý vliv na 
spotřebitelské ceny potravin. V únoru 2007 dosáhl jejich meziroční růst 1,9 %, přičemž ke 
konci roku 2006 rostly jen o 0,5 %. I ve většině dalších odvětví zpracovatelského průmyslu 
převažovala odvětví s meziročně rostoucími cenami. Nejrychleji rostly ceny v odvětví 
zpracování základních kovů a kovodělných výrobků (8,6 % v březnu), odvětví zpracování 
dřeva (7,7 % v březnu 2007) a v odvětví výroby ostatních nekovových minerálních výrobků 
(3,9 %). Pouze v odvětví výroby dopravních prostředků byl zaznamenán mírný meziroční 
pokles (o 0,3 % v březnu).  
 
Struktura mzr. růstu cen průmyslových 
výrobců (v p.b., resp. v %) 
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Výrazný meziroční růst cen zemědělských výrobců, započatý ve 2.Q 2006 dále v roce 2007 
zrychloval, když v březnu dosáhl 15 % (v prosinci 8,1 %). Podobně jako v předchozích 
obdobích byl i tentokráte hlavní příčinou zrychlování růstu cen vývoj v odvětví rostlinné 
výroby. Naproti tomu váhově významnější ceny produktů živočišné výroby pokračovaly 
v setrvalém meziročním poklesu. 
 
Pokračující zrychlování růstu cen rostlinných produktů (z 23,1 % v prosinci na 36,2 % 
v březnu) bylo výsledkem souběhu více faktorů. Významně se na tomto cenovém nárůstu 
podílelo stále vysoké meziroční zvýšení cen brambor, které v březnu dosáhlo 115,8 %. Na 
počátku roku 2007 také pokračoval výrazný růst u nejvýznamnější komoditní skupiny indexu 
cen zemědělských výrobců, tj. obilovin (z 25,5 % prosinci na 39,1 % v březnu). To  souviselo 
s oživením růstu cen po loňské sklizni, která byla sice z dlouhodobého pohledu průměrná, ale 
výrazně nižší než vysoce nadprůměrné sklizně v letech 2004 a 2005. Výrazný meziroční 
cenový růst zaznamenaly nadále také olejniny (v březnu o 16,7 %). V případě cen živočišných 
produktů pokračoval i v 1.Q 2007 vcelku stabilní meziroční pokles cen, který v březnu dosáhl  
3,3 % (v prosinci 4,6 %). Podobně jako v předchozím čtvrtletí ceny výrobců klesaly u většiny 
hlavních položek živočišné výroby, zejména mléka a prasat. Pohled na příčiny převážně 
klesajících cen živočišných produktů se oproti předchozím SZ nemění, nadále to byl 
především kurzový vývoj a částečně také pokles cen živočišné produkce v některých zemích 
EU spolu s intenzivnějšími dovozy těchto komodit z členských zemí EU. 
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Příloha 5 – Platební bilance 
 

Přes několik dílčích změn nedochází od 1. SZ k významnějšímu posunu v celkovém pohledu 
na budoucí vývoj Platební Bilance bez operací Bankovního Sektoru (PBboBS). Prognóza 
platební bilance nadále předpokládá přibližnou rovnováhu PBboBS v roce 2007 a mírný 
přebytek PBboBS v roce 20081, což v kontextu analýzy vlivu nabídky a poptávky na 
devizovém trhu na kurz koruny (viz Box 1 v Příloze 6 v 7. SZ 2006) naznačuje stabilitu kurzu 
v roce 2007 a mírný tlak na posílení koruny v roce 2008.  

V oblasti obchodní bilance očekáváme další postupné zlepšování salda, patrné již od roku 
2000, které v loňském roce mírnil prudký růst cen surovin na světových trzích. Pokračující 
zlepšování obchodní bilance je důsledkem strukturálních změn v průmyslu (zejména ve 
strojírenství) spojených s příchodem zahraničních investorů, resp. s přesuny výrob ze západní 
Evropy. Těžiště zlepšování bilance je koncentrováno do relativně úzkého okruhu výrob, 
především výroby silničních vozidel, elektrotechniky a strojů a zařízení všeobecně 
používaných v průmyslu. Prudké zlepšování výkonu části strojírenství však do určité míry 
zakrývá klesající cenovou konkurenceschopnost řady ostatních tradičních výrob2. Oproti 
prognóze z 1. SZ dochází ke zvýšení očekávaného přebytku obchodní bilance v roce 2007 
o 10 mld. Kč a na rok 2008 o 5 mld. Kč. Důvodem je snížení predikce cen ropy a mírné 
zvýšení predikovaného salda skupiny strojů a zařízení, které bude odrážet oživení zahraniční 
poptávky.  

Náznak zlepšování bilance služeb, patrného v roce 2005, se v loňském roce nepotvrdil. 
Zlepšení bilance v roce 2005 v oblasti služeb mezi podniky v rámci přímých investic se 
ukázalo jako jednorázové. Růst vývozu služeb je ve srovnání s růstem vývozu zboží slabý, 
koncentrovaný zejména do ostatních služeb (také zřejmě spojený s příchodem zahraničních 
investorů). Zlepšování je zatím dostatečné pouze ke krytí rostoucích výdajů. Nečekaný vývoj 
v ostatních službách v prosinci 2006 (vyšší výdaje oproti očekávání o 3 až 4 mld. Kč) jsme  
vyhodnotili jako jednorázový, spojený zřejmě s daňovou optimalizací firem. Jeho opakování 
v dalších letech však nelze zcela vyloučit (obdobný vývoj menšího rozsahu byl patrný také 
v prosinci  2004). Navíc jsme na základě údajů o výběru mýtného od nerezidentů za 1.Q 2007 
snížili jeho očekávaný pozitivní dopad na saldo bilance služeb o cca 2 mld. Kč. V souhrnu 
jsme snížili prognózu kladného salda bilance služeb oproti 1. SZ v obou letech o 5 mld. Kč.   

Deficit bilance výnosů se v roce 2006 prohloubil, zčásti vlivem výplat dividend ze zdrojů 
vytvořených v předcházejících letech. Předchozí prodej podniků nerezidentům a příliv 
zahraničních investic zejména do strojírenství měly za následek růst zisků nerezidentů, které 
jsou v současné fázi investičního cyklu postupně transferovány ve formě dividend. Kromě 
růstu zisků nerezidentů z přímých investic se začíná, v souvislosti s růstem počtu zahraničních 
pracovníků v ČR, zvyšovat i záporné saldo náhrad zaměstnancům, což je odrazem rychlého 
hospodářského růstu (zejména průmyslu a stavebnictví) a nedostatku tuzemské pracovní síly. 
Vývoj úrokového diferenciálu a s tím spojený růst objemu zahraničních aktiv rezidentů 
snižuje nárůst celkového záporného salda bilance výnosů. Prognóza bilance výnosů pro rok 
2007 se oproti 1. SZ snížila o 5 mld. Kč, zejména z důvodu prohloubení záporného salda 
náhrad zaměstnancům. Pro rok 2008 se celkové saldo nezměnilo.   

                                                           
1     Za předpokladu zachování záporného úrokového diferenciálu na současné úrovni. 
2   Zlepšení bilance strojů a zařízení v roce 2006 oproti roku 2000 činilo 273 mld. Kč, z toho zlepšení dílčích 

bilancí silničních vozidel, televizí a počítačů 183 mld. Kč. Celkové zlepšení obchodní bilance přitom činilo 
jen 165 mld. Kč. 
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Vývoj běžných převodů a kapitálového účtu je dominantně ovlivňován vztahy vůči 
rozpočtu EU, přičemž v jednotlivých letech může být celkové saldo ovlivněno jednorázovými 
operacemi (náhrady škody, odpisy pohledávek vůči zahraničí, emisní povolenky apod.). 
Prognóza nadále očekává, přes výrazné zmírnění podmínek čerpání, relativně velmi nízkou 
schopnost příslušných subjektů čerpat zdroje z fondů EU. Oproti 1. SZ tak nedošlo ke změně 
prognózy. 

Objem přímých investic je značně závislý na jednorázových prodejích majetku (přibližně 
polovina přílivu zdrojů ze zahraničí). Neprivatizační příliv zdrojů ze zahraničí zůstává 
relativně stabilní (50 až 70 mld. Kč ročně), ale při poměrně značných změnách ve struktuře 
přílivu (v roce 2006 se změnila struktura ve prospěch přílivu kapitálu do nemovitostí). Prudký 
růst zájmu nerezidentů o nemovitosti přitom nebyl pouze záležitostí České republiky, ale týká 
se též dalších zemí regionu, zejména Polska. Kromě toho byl nově ohlášen příchod čtyř 
dalších významnějších investorů z Koreje, kteří budou dodávat pro Hyundai, a byla potvrzena 
investice Foxconnu do výroby monitorů LCD a počítačových komponentů. Dále byl oznámen 
odkup akcií drobných akcionářů majoritním vlastníkem ČSOB. Také v oblasti reinvestic, přes 
zastavení růstu v loňském roce, lze očekávat obnovení rostoucího trendu. V loňském roce 
dosáhl podíl reinvestovaného zisku 45 % (vs. 55% podíl dividend), přičemž dlouhodobá 
hodnota podílu reinvestic se v zahraničí pohybuje kolem 50 % (průměr za panel 15 zemí 
sledovaných po 12 let). Odliv kapitálu zaznamenal v posledních letech relativně prudký 
nárůst, který je však omezen vlivem absence silných tuzemských firem (s výjimkou ČEZu) 
schopných investovat v zahraničí. Prognóza z 1. SZ pro rok 2007 tyto trendy již zahrnula, 
a náš výhled se tedy nemění. Pro rok 2008 předpokládáme mírné zvýšení salda přímých 
investic. Dalšími faktory, které mohou saldo zvýšit, jsou ohlášená investice do výrobny 
automobilů Škoda ve Vrchlabí a prodej majetku státu (připravuje se ČSA, Letiště Praha, ČD – 
divize nákladní dopravy, Budvar a Česká pošta)3.  

Vývoj portfoliových investic je významně určován úrokovým diferenciálem a očekáváním 
jeho budoucího vývoje, významnými emisemi dluhopisů na zahraničních trzích a investičními 
perspektivami akciových trhů vč. českého. V případě ČR však limituje atraktivitu investic 
velmi omezený okruh firem vhodných pro portfoliové investice. V průběhu 1.Q 2007 došlo 
k prohloubení záporného úrokového diferenciálu koruny vůči euru o 0,25 p.b. a dále byla  
ohlášená emise dluhopisů České exportní banky na zahraničních trzích v rozsahu 1 mld. eur. 
V souhrnu tak dochází ke snížení deficitu portfoliových investic v roce 2007 oproti prognóze 
z 1. SZ. Prognóza pro rok 2008 se nemění. 

V rámci ostatních investic nedošlo k úpravě prognózy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3   Souhrnnou hodnotu těchto firem při prodeji celého státního podílu formou výběrového řízení lze odhadnout 

na 130 až 160 mld. Kč.  
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Prognóza platební bilance

mld. Kč 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  o.2006 p.2007 p.2008
A. Běžný účet -50,6 -104,9 -124,5 -136,4 -160,6 -167,3 -77,1 -133,7 -125,0 -120,0
   Obchodní bilance -65,8 -120,8 -116,7 -71,3 -69,8 -26,4 38,6 44,4 75,0 85,0
              Vývoz 908,8 1 121,1 1 269,6 1254,4 1370,9 1722,7 1868,6 2144,0 2435,0 2785,0
              Dovoz 974,6 1 241,9 1 386,3 1325,7 1440,7 1749,1 1830,0 2099,6 2360,0 2700,0

   Bilance služeb 41,5 54,6 58,0 21,9 13,2 12,5 20,3 12,5 15,0 20,0
        Příjmy 243,9 264,8 269,7 231,1 219,2 248,5 258,9 265,5 278,0 293,0
             Doprava 53,5 53,7 57,5 56,6 60,6 72,3 78,8 78,2 82,0 86,0
             Cestovní ruch 109,1 115,1 118,1 96,3 100,3 107,2 111,8 113,1 114,0 115,0
             Ostatní služby 81,2 96,0 94,1 78,3 58,3 69,0 68,3 74,2 82,0 92,0
        Výdaje 202,3 210,2 211,7 209,3 205,9 236,0 238,6 253,0 263,0 273,0
             Doprava 27,1 27,5 30,6 29,3 33,7 38,6 43,1 44,2 45,0 46,0
             Cestovní ruch 51,8 49,4 52,8 51,5 54,4 58,4 57,8 60,0 62,0 64,0
             Ostatní služby 123,5 133,3 128,3 128,4 117,8 139,0 137,7 148,8 156,0 163,0

   Bilance výnosů -46,7 -53,0 -83,5 -115,6 -119,9 -157,8 -155,7 -183,4 -195,0 -205,0
             Příjmy 64,3 75,4 84,9 66,8 75,5 87,0 105,7 121,4 140,0 150,0
             Náklady 111,0 128,4 168,4 182,4 195,4 244,8 261,4 304,8 335,0 355,0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků -24,4 -37,6 -55,4 -66,9 -57,4 -67,1 -81,9 -74,9 -80,0 -85,0

   Běžné převody 20,4 14,4 17,8 28,7 15,8 4,3 19,7 -7,2 -20,0 -20,0
            Příjmy 45,4 36,6 36,4 46,7 47,0 46,8 74,5 63,0 55,0 60,0
            Výdaje 25,0 22,2 18,6 18 31,2 42,5 54,8 70,2 75,0 80,0
B. Kapitálový účet -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -14,0 4,9 8,6 23,0 23,0
           Příjmy 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 5,6 5,5 14,3 25,0 25,0
           Výdaje 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 19,6 0,6 5,7 2,0 2,0
C. Finanční účet 106,6 148 172,8 231,5 80,3 233,6 246,5 86,7 130,0 125,0
   Přímé investice 215,7 190,8 208,3 270,9 53,5 101,8 279,6 104,3 120,0 130,0
          V zahraničí -3,1 -1,7 -6,3 -6,8 -5,8 -26,0 0,4 -30,4 -30,0 -30,0
          V České republice 218,8 192,4 214,6 277,7 59,3 127,8 279,2 134,7 150,0 160,0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků 24,4 37,6 55,4 66,9 57,4 67,1 81,9 74,9 80,0 85,0

   Portfoliové investice -48,3 -68,2 34,9 -46,7 -35,7 59,4 -81,2 -26,9 -35,0 -50,0
       Aktiva -65,6 -86,6 4,4 -75,6 -83,9 -63,9 -82,1 -68,4 -80,0 -80,0
          Majetkové cenné papíry -49 -44,2 9,4 -7,8 5,6 -30,1 -35,3 -43,6 -40,0 -30,0
          Dluhové cenné papíry -16,6 -42,5 -5,0 -67,8 -89,5 -33,8 -46,8 -24,8 -40,0 -50,0
       Pasiva 17,3 18,5 30,5 28,9 48,2 123,3 0,9 41,5 45,0 30,0
         Majetkové cenné papíry 4,4 23,8 23,2 -9,0 30,1 19,6 -36,4 5,8 0,0 0,0
         Dluhové cenné papíry 12,9 -5,4 7,2 37,9 18,0 103,7 37,3 35,7 45,0 30,0

   Finanční deriváty 0 -1,4 -3,2 -4,3 3,9 -3,2 -2,8 -6,3 . .

   Ostatní investice -60,9 26,9 -67,1 12,5 58,6 75,6 50,9 15,6 45,0 45,0
        vláda -5,5 1,1 1,8 21,6 18,2 33,2 34,9 14,6 25,0 25,0
        podniky 6,8 24,8 23,6 -9,1 40,4 42,4 16,0 1,0 20,0 20,0
        bankovní sektor -62,2 1,0 -92,5 . . . .
Celkově skupiny A až C 55,9 43,0 48,0
Platební bilance bez operací bankovního sektoru 95,9 -80,4 52,3 174,3 -38,4 28,0 28,0
Využití privatizačního účtu/změna rezerv ČNB -216,9 -12,9 -6,8 -92,9 0,0 0,0 0,0
 Další operace bez vlivu na nabídku a poptávku po devizách    19,0*  -19,4** 18,2***  -17,0**** 0,0
Zajištění vládních dluhopisů -45,0 -30,0 0,0 0,0 0,0
Přebytek (+), resp. nedostatek deviz na trhu (-) -121,0 -93,3 19,5 32,0 -20,2 11,0 28,0
Vysvětlivky:
* jen účetní operace spojená s deblokací zahraničního dluhu
**náhrada škody ČSOB ponechaná v SR -19,4 mld. Kč
*** jen účetní operace 2 firem snižující vykázaný příliv přímých investic 14,2 mld Kč, jen evidenční snížení závazků Iráku o 4 mld. Kč
 ****  financovaní vývozu ČEB (obdoba vládního úvěru)
Pozn. nízký příliv kapitálu do podnikového sektoru  v roce 2006 byl ovlivněn jednorázovou operací snižující čistý příiliv o 19 mld. Kč  
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Příloha 6 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

V průběhu 1.Q 2007 ceny rezidenčních nemovitostí dále rostly. Ceny bytů v Praze 
představovaly ekvivalent 22–23letého nájemného ve srovnání s 17–22letým nájemným v roce 
2006. Mírný cenový růst zaznamenaly i ceny stavebních pozemků. Realitní odborníci 
očekávají další růst cen rezidenčních nemovitostí i stavebních pozemků v letech  2007 a 2008. 

Vývoj v prvním čtvrtletí 2007 

Podle nejnovějších údajů ČSÚ bylo v celé ČR k 31. 12. 2006 rozestavěno rekordních téměř 
169  tis. bytů (tj. o 8,7 % více ve srovnání se stejným obdobím roku 2005), dokončeno bylo 
cca 30 tis. bytů (tj. pokles o 8,1 %) a zahájena výstavba téměř 44 tis. bytů (tj. růst o 8,3 %), 
což je důsledek snahy o přednostní zahajování nové výstavby na úkor dokončovacích 
stavebních prací (rozestavěnost zahrnuje i byty, jejichž výstavba byla dočasně zastavena).  

Podle dostupných informací ceny rezidenčních nemovitostí v 1.Q 2007 pokračovaly ve svém 
růstu započatém ve 2. pololetí 2006. Důvody je možno spatřovat především v pokračující 
zvýšené poptávce stimulované celkovým příznivým makroekonomickým vývojem vč. růstu 
příjmů obyvatelstva a nízkých hypotečních sazeb. Ceny rostou i při velice široké 
a diverzifikované nabídce na trhu1 (např. v Praze jsou nabízeny nové byty na téměř sto 
lokalitách) a při rostoucím podílu neprodaných bytů na celkovém počtu nově postavených 
bytů v Praze, který je odhadován asi na 20 % (před 5 lety to byla 10 % a na přelomu tisíciletí 
3 %).  

Výrazný cenový vzestup pokračoval i v některých regionech, např. v Ostravě, kde se cena 
starších bytů (v důsledku investice firmy Hyundai v Nošovicích) zvýšila v průběhu 
posledních dvou let na trojnásobek, tj. na 18 tis. Kč/m2, a dokonce byly zrealizovány prodeje 
luxusních bytů s cenou nad 36 tis. Kč/m2 firmy Orco. Ceny stavebních pozemků i nadále 
rostly, zejména v Praze a dalších větších městech.  

V roce 2006 vzrostl objem hypotečních úvěrů o 40 % a jejich přírůstek překonal hranici 
100 mld. Kč. V návaznosti na vývoj úrokových sazeb obdobných splatností na finančních 
trzích a dále rovněž v důsledku sílící konkurence na hypotečním trhu poklesla hodnota 
hypoindexu z 4,35 % v lednu na 4,27 % v únoru. V 1.Q se hypoteční banky zaměřily na akční 
časově omezené nabídky zpracování hypoték bez poplatku, refinancování úvěrů a prodloužení 
maximální doby splácení až do 70 let věku klienta (Hypoteční banka, HVB Bank, GE Money 
Bank, Raiffeisenbank)2. 

                                                           
1  V poslední době sílí zejména segment luxusního bydlení, patří sem např. Central Park Praha na rozhraní 

Žižkova a Vinohrad, který představuje nové trendy v bydlení, tj. bydlení v centru a zároveň v zeleni, nebo 
projekt přestavby nákladového nádraží Žižkov na rezidenční bydlení s 2 000 bytů. Dalším důrazně se 
prosazujícím  segmentem trhu je tzv. druhé bydlení, kde se počet nových projektů blíží 50 s celkem cca 1 700 
byty s cenou v rozmezí 28 tis. Kč/m2– 47 tis. Kč/m2.  

2  Z konkrétních novinek je možno uvést on-line hypotéku Hypoteční banky (klient zaplatí pouze 50 % 
obvyklého poplatku) a  tzv. variabilní hypotéku Raiffeisenbank, u níž mohou klienti aktivně ovlivňovat výši 
zadlužení a úroků a opakovaně využívat peníze z úvěru poskytnutého do 50 % zástavní hodnoty nemovitostí.  
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Indexy cen rezidenčních nemovitostí a cen stavebních pozemků 
(průměr 2000=100) 

 Pozn.
 -nemovitosti zahrnují rodinné domky jednobytové zděné, byty a bytové domy
 -údaje do konce roku 2004 jsou definitivní, údaje za rok 2005 jsou předběžné
 -údaje za rok 2006 a 2007 (čárkovaně ) jsou odhady ČNB
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Nejsilnější poptávka po kancelářských prostorech je dlouhodobě v Praze, ale postupně roste 
také v dalších městech jako je Plzeň, Brno a Ostrava. V důsledku strategické polohy ČR ve 
vztahu k evropským dopravním koridorům jsou i nadále nejrychleji rostoucím segmentem 
komerčních nemovitostí logistické a průmyslové prostory, kterých bylo v roce 2006 pronajato 
rekordních 450 tis. m2 (více než polovina transakcí byla realizována mimo Prahu). Na rozdíl 
od některých evropských zemí vzniká většina nových projektů stále výstavbou na zelené 
louce. Využití starých průmyslových areálů pro revitalizaci (tzv. brownfields, kterých bylo 
lokalizováno v ČR více než 3000) je prozatím vzácné, v současné době je revitalizován např. 
areál v Praze 9 – Vysočanech, kde vyroste 12 tis. bytů, několik stovek tisíc metrů čtverečních 
kanceláří a obchodů a zelené plochy.   

Prognóza 

Podle převažujícího názoru realitních odborníků potrvá v roce 2007 a zřejmě i v roce 2008 
zvýšená poptávka po nových i starších bytech jako důsledek příznivých makroekonomických 
podmínek a demografického vývoje. Cenový růst rezidenčních nemovitostí je pro rok 2007 
odhadován na 10 % s tím, že se ceny v atraktivních  pražských lokalitách (Vinohrady, Staré 
Město, Bubeneč a nově také Smíchov) ještě o něco výrazněji. Odborníci se však zásadně 
rozcházejí v názoru na budoucí vývoj cen starších bytů v panelových domech: odhady se 
pohybují od výrazného cenového poklesu až po mírný růst. Stabilizujícím cenovým faktorem 
tlumícím celkový růst cen rezidenčních nemovitostí se může stát únorové vládní schválení 
nové definice tzv. sociálního bydlení (byty do 120 m2 a rodinné domy do 350 m2). Podle 
odhadu odborníků by se takto navržená kritéria týkala asi 97 % všech nově stavěných bytů.  

Naproti tomu názory odborníků na vývoj cen stavebních pozemků jsou naprosto shodné, ceny  
se budou postupně mírně zvyšovat. Důvodem je pokračující vysoká poptávka po stavebních 
pozemcích nejen pro účely výstavby rezidenčních nemovitostí, ale i jako výnosné investice 
(např. v Letňanech, Štěrboholích, Dolních Počernicích a Troji). 
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Nejednoznačný z hlediska působení na ceny rezidenčních nemovitostí je dopad řízené 
deregulace nájemného na základě zákona č.107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu. Zvyšování nájemného se týká podle informací MMR (získaných 
výběrovým šetřením ČSÚ) celkem cca 760 tis. bytů (z toho cca 460 tis. ve vlastnictví obcí 
a cca 300 tis. ve vlastnictví fyzických a právnických osob), které představují téměř pětinu 
bytového fondu a v nichž bydlí asi 17 % obyvatel ČR. Podle dostupných odhadů tuto možnost 
prozatím využila většina měst a zhruba 2/3 obcí. V období let 2007 – 2010 mohou vlastníci 
bytů (pronajímatelé) s regulovaným nájemným vždy nejvýše jednou za 12 měsíců 
jednostranně zvyšovat nájemné o maximální procentní roční přírůstek stanovený zákonem na 
základě výpočtů MMR3. V průměru by letos mělo nájemné stoupnout o 19,2 % (v některých 
městech i o více než 30 %, např. v Karlových Varech nebo Hradci Králové)4. Do konce roku 
2010 by roční výše nájemného měla dosáhnout tzv. cílového nájemného, které by zhruba 
mělo odpovídat dolní hranici smluvního (tržního) nájemného v dané lokalitě. Od roku 2011 se 
bude výše nájemného měnit jen po vzájemné dohodě obou stran a v případě sporu budou 
rozhodovat soudy. 

Do budoucna se pravděpodobně mezi významné cenové faktory realitního trhu zařadí 
i nemovitostní fondy (určené jako investiční varianta pro alokaci úspor široké veřejnosti), 
které budou kromě komerčních nemovitostí postupně investovat také do rezidenčních 
nemovitostí. V únoru zahájil svou činnost vůbec první nemovitostní fond v ČR (spadající pod 
dceřinou společnost České spořitelny REICO), který očekává pro letošní rok vklady 
veřejnosti ve výši kolem 3 mld. Kč a výnos investic 4 – 7 % ročně (pro srovnání: obdobné 
fondy v zemích EU dosahují výnosu mezi 4 a 5 %).  

V oblasti komerčních nemovitostí bude postupně klesat zájem o kanceláře ve starších 
nemovitostech ve prospěch moderních kancelářských prostor (plně klimatizovaných 
otevřených  prostorů s vysokými hygienickými standardy a s možností parkování). Dále  bude 
pokračovat expanze do regionů, a to zejména v segmentu průmyslových prostor (Pardubice, 
Hradec Králové, Ústí nad Labem). 

                                                           
3   Nájemné se bude od ledna 2007 po dobu 4 let zvyšovat podle tabulkového systému „základních“ cen (střední 

hodnoty), který vycházejí ze statistiky cen nemovitostí MF ČR vytvořené z údajů finančních úřadů, které 
shromažďují data o odhadních a prodejních cenách nemovitostí. Tento systém bude každý rok k 1.7. 
aktualizován, např. pro rok 2007 se vycházelo z údajů od května 2003 do dubna 2006 (s vyloučením bytů 
nově kolaudovaných nebo rekonstruovaných po roce 1993). 

4  Tzv. regulované nájemné se nezvyšovalo od 1.7.2002 a pohybovalo se před začátkem řízené deregulace 
v rozmezí od 15,44 do 37,07 Kč/m2/měsíc. 
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Příloha 7 –  ČR a rozpočet EU 
 
Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v 1. čtvrtletí roku 2007 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč

PŘÍJMY
Předvstupní pomoc 156,9 4 877,9 67,9 2 004,9 31,1 875,9 255,9 7 758,7 4,6 127,5
   PHARE 82,5 2 576,7 58,6 1 725,2 31,1 875,9 172,2 5 177,7
   ISPA 35,8 1 086,8 35,8 1 086,8
   SAPARD 38,6 1 214,4 9,3 279,7 47,9 1 494,1 4,6 127,5
Zemědělství 90,8 2 813,7 428,5 12 739,3 503,5 14 251,0 1 022,7 29 804,0 436,5 12 247,2
   tržní opatření 4,7 147,3 69,4 2 048,8 64,4 1 824,5 138,5 4 020,6 4,0 111,0
   přímé platby 0,0 0,0 212,4 6 329,5 255,3 7 239,2 467,8 13 568,6 314,1 8 812,4
   rozvoj venkova 86,0 2 666,4 146,0 4 339,2 176,3 4 982,1 408,3 11 987,7 82,7 2 321,2
   veterinární opatření 0,8 21,8 7,4 205,2 8,1 227,0 35,8 1 002,6
Strukturální operace 193,4 6 082,9 212,1 6 268,6 508,2 14 337,7 913,8 26 689,1 117,6 3 293,5
   strukturální fondy 161,6 5 118,5 137,9 4 080,0 249,1 7 005,4 548,6 16 203,9 100,1 2 798,6
   Fond soudržnosti 31,8 964,3 74,3 2 188,6 259,1 7 332,3 365,2 10 485,2 17,5 494,9
Vnitřní politiky 12,2 387,4 29,8 884,2 24,0 675,8 66,0 1 947,3 4,1 115,6
   přechodná opatření 10,9 320,1 3,5 100,3 14,5 420,4 3,4 96,3
   vnitřní politiky - komunitární programy 12,2 387,4 18,9 564,0 20,4 575,5 51,5 1 526,9 0,7 19,3
Kompenzace 331,3 10 466,5 300,0 8 943,0 201,9 5 710,2 833,1 25 119,6
Celkové příjmy z rozpočtu EU 784,6 24 628,4 1 038,3 30 839,8 1 268,6 35 850,6 3 091,6 91 318,8 562,8 15 783,8
Finanční nástroj EHP/Norsko 3,3 91,6 3,3 91,6
Bilaterální pomoc Švýcarska
Celkové příjmy 784,6 24 628,4 1 038,3 30 839,8 1 271,9 35 942,2 3 094,9 91 410,4 562,8 15 783,8

ODVODY
Tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 61,2 1 910,1 146,9 4 373,7 149,7 4 233,1 357,7 10 516,9 40,8 1 138,7
Zdroj DPH 80,5 2 548,8 151,0 4 507,8 172,8 4 896,8 404,3 11 953,4 65,9 1 843,9
Zdroj HNP 374,7 11 865,3 651,5 19 463,4 669,2 18 958,4 1 695,3 50 287,0 212,8 5 982,9
Kompenzace Velké Británii 51,8 1 639,0 79,0 2 359,0 81,5 2 314,2 212,3 6 312,2 23,8 667,9
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 568,1 17 963,2 1 028,3 30 703,9 1 073,3 30 402,4 2 669,7 79 069,5 343,2 9 633,4
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 216,5 6 665,2 10,0 135,9 195,4 5 448,1 421,9 12 249,2 219,6 6 150,4
Platby Evropské investiční bance 27,7 879,8 27,8 823,3 27,8 794,3 83,3 2 497,3
   podíl na základním kapitálu 7,9 249,4 7,9 233,4 7,9 225,2 23,6 708,0
   podíl na rezervách 19,9 630,3 19,9 589,9 19,9 569,1 59,6 1 789,3
Platba Evropské centrální bance 5,7 184,9 5,7 184,9 -0,1 -2,3
   podíl na základním kapitálu 5,7 184,9 5,7 184,9 -0,1 -2,3
Výzkumný fond pro uhlí a ocel 6,0 173,8 6,0 173,8 8,0 220,4
Celkové odvody vůči institucím EU 601,6 19 027,9 1 056,0 31 527,2 1 107,0 31 370,4 2 764,6 81 925,5 351,1 9 851,5

Čistá pozice vůči institucím EU 183,1 5 600,5 -17,7 -687,4 164,9 4 571,7 330,3 9 484,8 211,7 5 932,3
Pramen:  MF, propočet ČNB

2004 - 2006 2007Q12004 2005 2006

 
 

V přehledu jsou uvedeny finanční toky1 mezi rozpočtem Evropské unie a Českou republikou 
podle údajů v platební bilanci v letech 2004 až 2006 a v prvním čtvrtletí 2007. Toky jsou 
sestaveny na základě transakcí na účtech hlavních subjektů – účty Evropských společenství 
u ČNB, účty Národního fondu MF a účet Ministerstva zemědělství (Mze). Údaje za rok 2006 
v položce vnitřní politiky jsou zpřesněny oproti minulé velké SZ na základě přímého šetření 
u tří největších agentur pro příjem prostředků na komunitární programy. Dále byly zpřesněny, 
v kapitole strukturální fondy, platby od zahraničních partnerů u programu Interreg III. A, 
které přijímá Česká republika nikoliv z rozpočtu Evropské komise (EK), ale od vedoucích 
partnerů v zahraničí.  

                                                           
 
1   Finanční toky uvedené jako skutečnost:  

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

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

Programy předvstupní pomoci jsou pro ČR od roku 2007 uzavřeny pro nové žádosti. 
Finanční prostředky přijaté na tyto programy v období po roce 2006 jsou pouze finální platby 
proplácené subjektům po úplném dokončení a vyúčtování projektů. V lednu 2007 obdržela 
ČR konečnou platbu z programu SAPARD ve výši 127,5 mil. Kč.  

Z kapitoly zemědělství získala ČR v 1.Q 2007 zálohové platby na zemědělské dotace ve výši 
11,2 mld. Kč. V rámci programu Společné organizace trhu bylo přijato 0,1 mld. Kč. Zálohové 
platby pro přímé platby činily 8,8 mld. Kč. Na program Horizontální plán rozvoje venkova 
byly v 1.Q 2007 přijaty platby ve výši 2,3 mld. Kč. Dotační prostředky na zemědělskou 
politiku jsou v daném roce příjmem speciálního účtu Mze, jehož zůstatek činil ke konci 
1.Q 2007 12,2 mld. Kč. Na příjmovém účtu Mze jsou mimo jiné také zahrnuty vybrané 
pokuty vyměřené EK a zaplacené českými zemědělci za překročení mléčných kvót na výrobu 
mléka ve výši 1 mld. Kč (v přehledu zahrnuto pod položkou veterinární opatření). O tuto 
částku bude ČR nárokovat v příštím období méně prostředků na zemědělské dotace.  

Z kapitoly strukturálních operací získala ČR v 1.Q 2007 celkem 3,3 mld. Kč, z toho platby 
ze strukturálních fondů ve výši 2,8 mld. Kč a platby na projekty z Fondu soudržnosti ve výši 
0,5 mld. Kč. Zůstatky na hlavních účtech Národního fondu pro strukturální operace činily ke 
konci března 2007 v korunovém vyjádření cca 8,6 mld. Kč. Na vnitřní politiky byly v 1.Q 
2007 přijaty prostředky v celkové výši 115,6 mil. Kč, z toho 96,3 mil. Kč bylo přijato na 
projekty v rámci programu přechodných opatření. Kompenzace byly dojednány pouze pro 
období do konce roku 2006 a od roku 2007 je nebude ČR dostávat.  

2.  Odvody do EU 

Odvody zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše v 1.Q 2007 dosáhla 9,6 mld. Kč. Z toho v únoru 2007 činily 
celkové odvody vlastních zdrojů 7 mld. Kč. Vyšší odvody do rozpočtu EU byly zaplaceny 
u zdrojů podle HNP, DPH a u příspěvku Velké Británii. Důvodem pro vyšší odvody vlastních 
zdrojů je nerovnováha mezi rozpočtovými příjmy a výdaji způsobená vyššími požadavky 
všech členských států na převody záloh pro zemědělskou politiku v počátku rozpočtového 
roku. Zvýšené odvody vlastních zdrojů jsou placeny na základě žádosti a pravomoci Komise 
a měly by být v následujícím období rozpuštěny podle stanovených pravidel.  

V lednu 2007 byl uhrazen druhý příspěvek České republiky do Výzkumného fondu pro uhlí 
a ocel ve výši 220,4 mil. Kč. V souvislosti se vstupem Bulharska a Rumunska do EU 
a Slovinska do eurozóny došlo ke změně základního kapitálu ECB, kapitálového klíče 
pro výpočet upsaného a splaceného základního kapitálu jednotlivými národními centrálním 
bankami od 1.1.2007. Z toho vyplývá nepatrné snížení podílu ČR na upsaném kapitálu a ČNB 
byl vrácen přeplatek proti částce splacené k 1.5.2004 ve výši 2,3 mil. Kč.  

3.  Shrnutí 

Realizovaná čistá pozice České republiky vůči institucím Evropské unie byla v 1.Q 2007 
aktivní ve výši 5,9 mld. Kč zejména díky převodu záloh zemědělských dotací. V platební 
bilanci České republiky se tato suma projevila na běžném účtu aktivem v položce běžných 
převodů ve výši 3,2 mld. Kč a aktivním saldem převodů na kapitálovém účtu platební bilance 
v celkové výši 2,7 mld. Kč.  
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Příloha 8 – Výhled nefinančních korporací a firem na nejbližší období 

Výhled na 2. čtvrtletí tohoto roku vyznívá podle většiny podnikových manažerů oslovených 
ČNB i nadále převážně optimisticky: 95 % manažerů ve zpracovatelském průmyslu a 91 % 
manažerů ve stavebnictví očekává – pokud jde o celkové hodnocení ekonomických vyhlídek 
– udržení, případně zlepšení dosavadních pozitivních trendů. Pouze 5 % manažerů ze 
zpracovatelského průmyslu a 9 % manažerů stavebních firem předpokládá, že všeobecná 
situace na trhu a celkové podnikatelské klima bude horší než v předchozím období. 

Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní situace – dosáhl pro 
2.Q 2007 ve zpracovatelském průmyslu hodnoty 107 bodů, což je o 5 bodů více než pro 1.Q 
a o 1 bod více než pro 2.Q 2006, ve stavebnictví pak hodnoty 134 body, tj. o 9 bodů více než 
pro 1.Q a o 62 bodů více v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Z názorů 
podnikových manažerů reflektovaných ve vývoji indexu lze proto usuzovat, že ekonomika 
jako celek by měla v krátkodobém horizontu pokračovat po vzestupné trajektorii 
s udržitelným růstovým potenciálem. 

Převládající optimismus podnikových manažerů se opírá zejména o příznivý vývoj 
průmyslových zakázek. Ve zpracovatelském průmyslu byl podle posledních údajů z konce 
letošního ledna úhrnný objem zásoby práce, tj. smluvně potvrzených zakázek, o 43,2 % vyšší 
než před rokem, přičemž zahraniční zakázky se více než zdvojnásobily. Objem nových 
zakázek vzrostl meziročně o 43,5 %. Celkový stav i objem nových zakázek v podnicích 
zpracovatelského průmyslu – respondentech ČNB – dosáhl v lednu historicky nejvyšší 
úrovně. Naproti tomu ve stavebnictví  zatím stále trvá mírný pokles zásoby práce. V letošním 
lednu zůstal celkový objem smluvně potvrzených zakázek o 3,7 % pod úrovní stejného 
měsíce loňského roku, v tom objem tuzemských zakázek o 4,2 %. Zakázky na bytovou 
výstavbu se meziročně snížily o 4,2 %, objem nových zakázek byl cca o třetinu nižší než před 
rokem. Klesající zásoba práce by mohla být prvním signálem možného budoucího zpomalení 
tempa růstu stavební výroby. 

Pozitivní trend vykazuje využití výrobních kapacit. Ve zpracovatelském průmyslu činila 
průměrná míra využití ve 4.Q loňského roku 82,6 % ve srovnání s 81,8 % ve 4.Q 2005. Podle 
odhadu respondentů ČNB by se v 1.Q 2007 mělo využití výrobních kapacit zvýšit na 83,2 %.  

Ve výhledu na 2.Q dosáhly ve zpracovatelském průmyslu dílčí konjunkturní indexy tržeb, 
finanční situace a dodávek pro tuzemský trh a zejména pro export vesměs hodnot, které 
se pohybují v pásmu pozitivních očekávání. Například 93 % respondentů počítá v porovnání 
s předchozím čtvrtletím s vyšší nebo stávající úrovní exportu (při celkovém zlepšení hodnoty 
indexu proti předchozímu čtvrtletí ze 124 na 134 body), 95 % respondentů očekává udržení, 
případně růst tuzemských dodávek (index stoupl ze 103 na 117 bodů), 95 % respondentů 
předpokládá stejné či vyšší tržby (při růstu indexu  ze 101 na 124 body ) a 97 % respondentů 
pokládá finanční situaci svých firem za relativně dobrou a stabilní, případně očekává 
v krátkodobém horizontu její zlepšení (s indexem rostoucím na 108 bodů ze 101 bodu 
v předchozím čtvrtletí). Na úseku zaměstnanosti hodlá v příštích třech měsících 82 % 
manažerů zachovat nebo zvýšit počet pracovníků, zatímco s poklesem zaměstnanosti uvažuje 
18 % manažerů (hodnota indexu se zlepšila z 91 bodů v 1.Q na 95 bodů ve 2.Q). 

Ve stavebnictví počítá většina respondentů (97 %) ve výhledu na 2.Q s udržením nebo 
zvýšením stávající produkce. Finanční situace by se měla zlepšit anebo zůstat bez 
výraznějších změn u 90 % respondentů. Pokud jde o zaměstnanost, u 66 % respondentů by se 
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její úroveň měla zachovat a u 26 % respondentů zvýšit. Nižší zaměstnanost předpokládá 7 % 
respondentů, tj. prakticky shodný počet jako před rokem. 

Ceny průmyslových výrobců by podle názoru 87 % manažerů zpracovatelských firem měly 
ve 2.Q zůstat stabilní na úrovni 1.Q. S vyššími cenami počítá 12 % manažerů, naproti tomu 
s poklesem cen 1 % manažerů. Dílčí konjunkturní index cen dosáhl pro 2.Q 2007 hodnoty 
111 bodů, tj. o 1 bod více než pro 1.Q, ale o 2 body méně než před rokem. Z toho lze 
usuzovat, že celková dynamika cen průmyslových výrobců by měla zůstat jak meziročně, tak 
ve srovnání s předchozím čtvrtletím zhruba na stejné úrovni. Ve stavebnictví předpokládá pro 
2.Q stabilní hladinu cen stavebních prací 56 % manažerů (v 1.Q 71 % manažerů). Růst cen 
očekává 44 % manažerů (pro 1.Q 28 % manažerů), s jejich poklesem nyní neuvažuje žádný 
z manažerů, zatímco v předchozím čtvrtletí tak předpokládalo 1 % manažerů. Dílčí 
konjunkturní index cen má pro 2.Q hodnotu 144 body, což je o 17 bodů více než v 1.Q  
a stejně jako před rokem. Dynamika cen stavebních prací by se proto měla proti předchozímu 
čtvrtletí zrychlit, avšak v meziročním porovnání by měla zůstat stabilní. 
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Příloha 9 – Financování nefinančních podniků 
 
Struktura financování větších podniků byla dle Finančních výsledků nefinančních podniků 
se 100 a více zaměstnanci v posledních čtyřech letech stabilní s poměrně vyváženým podílem 
vlastních a cizích zdrojů na celkových pasivech (cca 53 % k 47 %). I přes relativně stabilní 
celkovou strukturu financování větších podniků se v roce 2006 urychlil meziroční růst 
vlastních zdrojů o 2,5 p.b. na 11 % a cizích zdrojů o 8,9 p.b. na 15 %. Z cizích zdrojů (viz 
Graf 1) podniky nejvíce využívaly závazky z obchodního styku, tj. obchodní úvěry (cca 18 %, 
objem 794 mld. Kč), dále ostatní závazky a rezervy (15 %, objem 677 mld. Kč) a finanční 
úvěry (cca 12 %, objem 522 mld. Kč). Míra financování prostřednictvím emise dluhopisů na 
kapitálovém trhu byla vlivem náročnosti příprav emise (rating podniků), zohlednění aktuální 
poptávky na trhu, nízké likvidity samotného trhu a možné nižší výnosnosti emise u některých 
podniků nadále zanedbatelná (cca 2 %, objem 80 mld. Kč). 
  
Mezinárodní srovnání struktury financování podniků bylo provedeno s využitím údajů 
z finančních účtů1. Ty na rozdíl od statistiky finančních výsledků sledovaných podniků 
zahrnují účasti, které lze považovat za obdobu vlastního kapitálu (emise akcií obvykle 
navyšují základní kapitál, který je součástí vlastního kapitálu)2. Z Grafu 2 je patrné, že 
struktura financování nefinančních podniků byla v ČR zhruba obdobná jako v Maďarsku 
a v Polsku. Na Slovensku byl zaznamenán výrazně nižší podíl vlastního kapitálu a naopak 
vyšší podíl ostatních závazků.     
 
Graf 1                                                                    Graf 2 
Struktura financování podniků                          Struktura financování podniků dle   
dle Finančních výsledků nefinančních               finančních účtů a srovnání se zahraničím 
podniků se 100 a více zaměstnanci 

Poznámka: Obchodní úvěry jsou k dispozici od roku 2005. Poznámka: Podíly jsou propočteny ze stavů finančních  
                   V předchozích dvou letech byly zahrnuty                    zdrojů k danému období. Údaje v delším časovém 
                   do ostatních závazků.                    horizontu zatím nejsou k dispozici.
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Z hlediska vlastnické struktury sledovaných podniků v ČR byl vývoj jejich financování 
diferencovaný. Snižoval se podíl finančních zdrojů domácích podniků na celkových 
finančních zdrojích a naopak rostl podíl finančních zdrojů podniků pod zahraniční kontrolou.3 
U těchto podniků se zvyšoval zejména podíl vlastního kapitálu, úvěrů (finančních 

                                                           
1  Oblast mezinárodního srovnání byla vypracována společně s Referátem finanční stability. 
2  Údaje z Finančních výsledků nefinančních podniků se 100 a více zaměstnanci zahrnují oproti finančním účtům 

menší vzorek podniků. 
3 Ve sledovaném vzorku podniků představovaly v roce 2006 70 % domácí podniky a 30 % podniky pod  

zahraniční kontrolou. 
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i obchodních) a ostatních závazků. Uvedený vývoj souvisel s růstem příspěvku podniků pod 
zahraniční kontrolou k hospodářskému výsledku a k ekonomické aktivitě.  
 
Sledované podniky dosáhly za rok 2006 historicky nejlepších výsledků v rentabilitě vlastního 
kapitálu. Vlastní zdroje byly pozitivně ovlivňovány rentabilitou podniků, která se vyjádřená 
poměrem hospodářského výsledku před zdaněním k tržbám zvýšila v roce 2006 o 0,7 p.b. na 
6,6 %. Uvedený vývoj byl zaznamenán u podniků pod zahraniční kontrolou i u domácích 
veřejných podniků4. Ukazatel zadluženosti podniků, vyjádřený poměrem cizích zdrojů 
k vlastnímu kapitálu, se v roce 2006 rovněž zvýšil o cca 4 p.b. na 91 %. U domácích podniků 
tento ukazatel dosáhl 79 % a u podniků pod zahraniční kontrolou 106 %. Při vymezení 
zadluženosti pouze finančními úvěry a dluhopisy vzrostl tento poměr o 0,4 p.b. na 26,3 %. 
Vývoj rentability a zadluženosti jednotlivých odvětví ukazují Grafy 3 a 4.  
 
Graf 3                                                                Graf 4 
Ukazatel rentability sledovaných podniků    Ukazatel zadluženosti sledovaných podniků 
ve vybraných odvětvích                                   ve vybraných odvětvích 
(poměr zisku k tržbám v %)                           (poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu  
                                                                            v %)5                                         
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Podniky čerpaly úvěry nejen z  tuzemska, 
ale i ze zahraničí (tzv. cross-border 
lending). Podíl domácích úvěrů činil zhruba 
65 %, zbylých 35 % připadalo na zahraniční 
úvěry. Ke konci roku 2006 byly poskytnuty 
domácí úvěry ve výši cca 1160 mld. Kč 
(z toho finanční úvěry 637 mld. Kč 
a obchodní úvěry dle odhadu cca 
523 mld. Kč). Objem zahraničních úvěrů ke 
konci 3.Q 2006 dosáhl 619 mld. Kč (z toho 
finanční úvěry6 348 mld. Kč a obchodní 
úvěry 271 mld. Kč)7. Od počátku roku 2005 
lze pozorovat, že tempo růstu domácích 
úvěrů (16,5 %) převyšuje tempo růstu 
zahraničních úvěrů (2,4 %, viz Graf 5), což bylo ovlivňováno negativním úrokovým 

                                                           
4 Relativně vysoká rentabilita tržeb byla zejména v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody (13 %) 

pravděpodobně vlivem společnosti ČEZ a v odvětví těžby nerostných surovin (19 %). 
5 Vysoká celková zadluženost je v jednotlivých odvětvích významně ovlivněna obchodními úvěry.  
6 Finanční úvěry představují úvěry čerpané od všech zahraničních subjektů majících zejména charakter MFI. 
7 Zhruba 10 – 15 % tvoří korunové úvěry.  

Graf 5 
Domácí a zahraniční úvěry podnikům  
(mzr. změny v %)                                             
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diferenciálem mezi domácími a eurovými úrokovými sazbami. Rychleji než celkové 
zahraniční úvěry se však zvyšovaly obchodní úvěry ze zahraničí (bez obchodních úvěrů 
v podobě přímých zahraničních investic), a to vlivem vývoje zahraničního obchodu.       

Ve struktuře domácích finančních úvěrů převládaly korunové úvěry oproti úvěrům v cizí 
měně (viz Graf 6). I přes apreciaci kurzu koruny a kurzová očekávání je poptávka podniků po 
úvěrech v cizí měně v posledních čtyřech letech stabilní kolem 20% hranice, nicméně jejich 
dynamika se urychlila. Podíl cizoměnových úvěrů na celkových úvěrech byl ke konci 
4.Q 2006 v ČR zhruba obdobný jako v Polsku (22 %), mírně nižší než na Slovensku (33 %) 
a výrazně nižší než v Maďarsku (47 %), kde se vlivem vývoje diferenciálu domácích 
a zahraničních sazeb projevovala vysoká poptávka po úvěrech v cizí měně. Graf 7 ilustruje 
vztah mezi výší úrokového diferenciálu národních a eurových sazeb (6M sazby peněžního 
trhu) a podílů úvěrů v cizí měně na celkových úvěrech. Napříč sledovanými zeměmi je patrná 
pozitivní závislost, tj. že s růstem úrokového diferenciálu roste množství poskytnutých 
cizoměnových úvěrů. Nicméně v případě Maďarska se ukazuje, že prahová hodnota 
úrokového diferenciálu, která by vedla ke snížení podílu cizoměnových úvěrů, nebyla 
dosažena.8 Limitujícím faktorem je zde rovněž vývoj kurzových očekávání. Naopak tomu 
bylo v Polsku, kde právě této prahové hodnoty bylo dosaženo a kde došlo ke značnému 
nárůstu úvěrů poskytnutých v domácí měně. V případě Slovenska docházelo k negativnímu 
vývoji sledovaného vztahu v čase, což zřejmě souvisí s mírou zastoupení zahraničních 
podniků ve Slovenské ekonomice a jejich financováním v cizích měnách i s přibližujícím se 
vstupem Slovenska do eurozóny. 
                                                               
Graf 6 
Podíl úvěrů v cizí měně na celkových  
domácích finančních úvěrech (v %)  

Graf 7  
Závislost úrokového diferenciálu a 
úvěrů v cizí měně 
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Vývoj celkové struktury financování podniků v ČR nenaznačoval zásadnější změny podílů 
jednotlivých finančních zdrojů, a neměl tudíž výraznější dopady na dosavadní působení 
transmisního mechanismu měnové politiky. Transmise základní měnověpolitické sazby na 
finanční situaci podniků je oslabována téměř 30% podílem obchodních úvěrů a ostatních 
závazků na celkových finančních zdrojích a až 60% podílem na cizích zdrojích. Ve struktuře 
finančních zdrojů rostl v posledních čtyřech letech podíl finančních zdrojů podniků pod 
zahraniční kontrolou. Jedná se však především o exportující podniky, u kterých je významné 
působení kurzové složky reálných měnových podmínek na jejich konkurenceschopnost 
a ziskovost. Tyto exportující podniky mají navíc příjmy v eurech, což by mohlo účinnost 
                                                           
8 V Maďarsku jsou ve značné míře poskytovány úvěry v CHF. Úrokový diferenciál vzhledem k švýcarským 

sazbám je však vyšší než k euru, což dále vychyluje pozici Maďarska v Grafu 7 východním směrem. 
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měnové politiky omezovat v případě nárůstu využití eur pro platby za jejich vstupy. Podniky 
pod zahraniční kontrolou vykazují nejvyšší zadluženost ve vztahu k vlastním zdrojům 
s hlavním podílem zahraničních úvěrů (dle odhadu 67 %). Jsou tudíž citlivé na vývoj reálné 
úrokové sazby v eurozóně, resp. na vývoj úrokového diferenciálu. Vyšší růst domácích 
korunových úvěrů v ČR současně naznačuje větší citlivost zejména domácích podniků na 
případné změny domácí reálné úrokové sazby, neboť 98 % nových úvěrů podnikům je 
poskytováno za pohyblivou sazbu či fixní úrokovou sazbu do 1 roku.  
 
Reálná úroková sazba z nově poskytnutých 
úvěrů nefinančním podnikům se pohybovala 
na poměrně nízké úrovni 2,0 % (viz Graf 8). 
Oproti eurozóně je cca o 1 p.b. nižší. Nárůst 
sazby ve druhé polovině loňského roku byl 
významně ovlivněn poklesem inflačních 
očekávání. Její vývoj byl zhruba v souladu 
s vývojem sazeb finančního trhu, přičemž 
těsnější vazba byla zaznamenána 
u krátkodobých sazeb (tj. sazeb s fixací do 
jednoho roku) než u sazeb dlouhodobých. 
Spread mezi sazbou z nových úvěrů a 1R 
PRIBOR se od poloviny roku 2005 mírně 
snížil. Projevoval se zde zejména vliv sazeb 
z kontokorentních úvěrů (jejich podíl na 
nových úvěrech činí cca 57 %), které jsou 
obvykle méně citlivé na pohyby základní 
měnověpolitické sazby a na sazby peněžního trhu.  
 
Transmise úrokových sazeb finančního trhu do sazeb z nových úvěrů nefinančním 
podnikům (jiných než kontokorentních) je poměrně silná. Krátkodobý efekt transmise (období 
jednoho měsíce) je významný pro pohyblivé sazby a sazby s fixací do 1 roku. U nově 
poskytnutých úvěrů reagují úrokové sazby s delšími fixacemi než 1 rok na změny sazeb 
finančního trhu pomaleji (v průměru tyto sazby prakticky nereagují v průběhu jednoho 
měsíce). Doba návratu sazeb z úvěrů nefinančním podnikům k sazbám peněžního trhu se 
pohybuje mezi jedním až třemi měsíci. Dlouhodobý efekt transmise se prosazuje u všech 
sazeb z nových úvěrů podnikům, i když u sazeb z nových úvěrů do 30 mil. Kč je vzhledem 
k jejich nižšímu zajištění silnější než u sazeb z nových úvěrů nad 30 mil. Kč.  
 
Financování podniků se v modelovém aparátu odráží do transmise měnové politiky 
prostřednictvím reálných nákladů na financování, zahrnutých v indexu reálných měnových 
podmínek (RMCI). Ten obsahuje úrokovou složku s váhou 0,25 a kurzovou složku s váhou 
0,15. Do úrokové části reálných měnových podmínek vstupuje reálná úroková sazba z nově 
poskytnutých klientských úvěrů, reálná sazba 1R PRIBOR a 1R Euribor. Z nich má nejvyšší 
vliv sazba 1R PRIBOR (0,5). Vliv reálné sazby z nově poskytnutých klientských úvěrů a 1 R 
Euribor je poloviční (0,25 u obou sazeb). Sazba z nově poskytnutých klientských úvěrů je 
v predikčním modelu rovna sazbě 1R PRIBOR zvýšené o klientskou prémii, která má fixní 
složku ve výši 2,9 p.b. a cyklickou složku aproximovanou vazbou na mezeru výstupu. Vliv 
mezery výstupu zohledňuje růst sazeb z nově poskytnutých úvěrů při očekávání zrychlení 
ekonomické aktivity a naopak. Vývoj sazby z nově poskytnutých úvěrů však může být 
ovlivňován i jinými faktory, jako je např. zvýšená konkurence účastníků finančního trhu. 

Graf 8 
Reálná úroková sazba z nových úvěrů 
nefinančním podnikům 
(v %)   

Poznámka: Reálná úroková sazba je nominální 
                   úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů
                   očištěná o modelově konzistentní inflační
                  očekávání v QPM.
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Příloha 10 – Vliv měnových derivátů na dynamiku kurzu koruny  

Často se setkáváme se situací, kdy koruna posiluje, aniž by tomu odpovídal vývoj reálné 
ekonomiky v danou chvíli (tzv. fundamenty). V této příloze se zabýváme významem 
zajišťovacích instrumentů a jejich pravděpodobného zdroje, tj. exportů, v minulosti pro 
dočasně odlišnou dynamiku nominálního měnového kurzu a fundamentů. 

V analýze byla použita data z měsíční bankovní statistiky podrozvahových aktiv a pasiv, 
konkrétně součet pohledávek a závazků z pevných termínových operací s měnovými deriváty 
(40 % devizového trhu) a z delta ekvivalentu opcí (8 % trhu) na měnové nástroje uzavřených 
na českou korunu jak rezidenty tak nerezidenty u všech bank v ČR. Data za banky v ČR 
zachycují celkový objem měnových derivátů na českou korunu v jednotlivých měsících za 
období let 2003 až 2006. Data nezahrnují neexistující statistiku za zahraniční banky mimo 
ČR. Zato zahrnují i derivátové obchody mezibankovní v rámci ČR (double-counting těchto 
obchodů) a obchody bank v ČR s finančními institucemi v zahraničí. Nicméně jak plyne 
z průzkumu obratů na devizovém trhu prováděného sekcí 610, prakticky konstantní proporce 
obchodů s finančními institucemi v zahraničí bankovním sektorem v ČR na spotovém (53 %), 
forwardovém (39 %) a opčním trhu (45 %) za sledované období ukazuje, že trendy 
reprezentované v datech za banky v ČR (za předpokladu také konstantní proporce 
derivátových mezibankovních operací na celku) mohou být přijatelnou aproximací pro 
klientský i celkový devizový trh. Analyzované časové období bylo zvoleno proto, že od let 
2003–04 docházelo ke zlepšování obchodní bilance, které se dává obvykle do souvislosti 
s trendovým posilováním kurzu a růstem zajišťovacích instrumentů.  

Objem derivátů nerozlišuje, zda iniciované zajištění bylo proti posílení nebo proti oslabení 
měny. Nicméně v prostředí trendově posilující domácí měny (i s ohledem na perzistentní 
apreciační očekávání subjektů v předmětné době) se lze domnívat, že nárůst derivátů je 
výsledkem zajištění proti posilování kurzu koruny, a proto se lze domnívat, že jsou ve velké 
míře poptávány exportéry v době trendového posilování koruny (i když v určité míře mohou 
být používány i ze spekulativních důvodů).   

Vzhledem k nestacionaritě nominálního měnového kurzu (ER), objemu derivátů (CDER) 
a exportů (EXP), (Augmented Dickey-Fuller test na unit root je uveden v Tabulce 1) mohou 
však být jednoduché korelace nejednoznačné (viz grafy, např. korelace mezi objemem 
derivátů a vývojem kurzu je 85 %). Řady jsou však integrované prvního stupně, proto jsme 
aplikovali vector-error-correction model. Tabulka 2 ukazuje výsledné kointegrační vztahy. 
Potvrzený kointegrační vztah naznačuje, že jednoprocentní růst objemu derivátů je 
doprovázen posílením kurzu v rozsahu 0,18 %. 
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Tabulka 1: Augmented DF unit root test Tabulka 2: Kointegrační rovnice
ln(ER) ln(CDER) ln(EXP) ln(CDER)t ln(EXP)t+6

1) ln(ER)t Intercept χ2 stat. p-value
Z(t) -3,102* -4,773*** -5,034*** CE1 1 -2,37*** - 28,45 59,76 (0,000)
p-value1) (0,1) (0,0005) (0,0002) p-value (0,306)
Pozorování 31 33 32 CE2 0,177*** - 1 -3,42 82,77 (0,000)
Zpoždění 3 1 2 p-value (0,019)
Pozn.: regrese obsahuje intercept a linearní trend; Pozn.: 1) Předběh 6 měsíců byl stanoven maximem kritérií AIC, HQIC a SBIC
1) MacKinnon approximativní p-value pro Z(t) které shodně dosahovaly maxima v 6 měsících.  
 
U vztahu mezi objemem derivátů a exporty jsme uvažovali různé horizonty předcházení 
objemu zajištění před exporty za účelem testování vazby mezi budoucími exporty 
a současnou hodnotou objemu zajištění. Kointegrační vztah (Tabulka 2) je nejsilnější pro 
časový posun šesti měsíců (za použití AIC, HQIC a SBIC kritérií), což znamená, že exportéři 
se v průměru zajišťují na šest měsíců dopředu. Ze zjištěného vztahu za sledované období lze 
usuzovat, že růst objemu exportu o 1 % vyvolá růst zajištění 6 měsíců předem o 2,37 %. 
A vzhledem k vazbě mezi objemem zajištění a kurzem koruny dochází ve stejném momentě, 
v jakém vzroste zajištění vyvolané budoucím jednoprocentním růstem exportů, k posílení 
kurzu koruny o 0,42 %.  
 
Celkově provedené analýzy naznačují, že exporty byly v prostředí převažujících apreciačních 
očekávání zdrojem posilování kurzu a zjištěný mechanismus způsoboval časový posun 
v efektu exportů na kurz, tj. v době vykázání exportů v obchodní bilanci se předem zajištěné 
toky deviz neuskutečňují, protože k nim došlo již předem. 
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Příloha 11 – CPI versus HICP v ČR – zdroje rozdílu, historie a perspektiva 
 
Sledování rozdílu inflace vypočtené na základě cenových indexů CPI (národní index 
spotřebitelských cen) a HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) je v kontextu 
závazku přijetí eura v České republice důležité, protože inflační cíl ČNB je definován 
v inflaci měřené CPI, zatímco maastrichtské kritérium cenové stability je definováno v HICP. 
Tato příloha popisuje pozorovaný rozdíl mezi mírou inflace založené na CPI a HICP, jeho 
hlavní zdroje v minulosti, jeho očekávané změny v budoucnosti a v závěru uvádí mezinárodní 
srovnání. Analýza usuzuje, že změna vztahu mezi inflací CPI a HICP po revizi spotřebního 
koše CPI v lednu 2007 může určitou dobu přetrvávat. Díky očekávaným změnám metodiky 
ČSÚ i Eurostatu však lze počítat s postupným přibližováním měr inflace na základě CPI 
a HICP po roce 2009. 
 
Minulý vývoj rozdílu inflace měřené CPI a HICP v ČR 
 
Do roku 2006 byla inflace měřená národním indexem spotřebitelských cen převážně vyšší než 
inflace měřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen (Graf 1 a Tabulka 1). Dá se 
dokonce říci, že kladný rozdíl od roku 2003 trendově zvolna narůstal. Tento vztah se změnil 
od počátku roku 2007 a inflace podle HICP byla v lednu až březnu letošního roku vyšší než 
inflace podle CPI.   
 
Graf 1: Vývoj meziročního růstu HICP a CPI (%)  
A jejich rozdílu (p.b.) 

Tabulka 1: Rozdíl průměrné 
roční inflace (p.b.) 
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CPI - HICP
1998 0,99
1999 0,30
2000 -0,04
2001 0,20
2002 0,39
2003 0,18
2004 0,24
2005 0,28
2006 0,46
2007:Q1 -0,17  

 
Co je zdrojem rozdílu mezi CPI a HICP v ČR? 
 
Zdrojem systematického rozdílu ve vývoji inflace měřené národním indexem CPI 
a harmonizovaným indexem HICP je rozdílné váhové schéma těchto indexů a frekvence 
aktualizace vah. Podkladová data pro oba indexy pocházejí ze stejného výběrového cenového 
šetření ČSÚ v terénu. Základní rozdíly jsou znázorněny v Tabulce 2. 
 
Tabulka 2: Základní rozdíly výpočtu CPI a HICP 
 Váhové schéma Aktualizace vah 
CPI Výdaje českých domácností podle 

statistiky rodinných účtů 
Stálé váhy revidovány přibližně každých 
pět let (naposledy 2007), častěji 
standardně jen drobné aktualizace, 
zejména výměny reprezentantů. 

HICP Výdaje českých domácností  a cizinců 
na území České republiky podle 
národních účtů. Hypotetické nájemné 
vlastníků bytů má nulovou váhu. 

Váhy řetězené, revidovány každoročně 
v prosinci. 
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Koš HICP na rozdíl od CPI zahrnuje výdaje nerezidentů a ignoruje hypotetické nájemné 
vlastníků bytů (imputované nájemné)1. V důsledku každoroční aktualizace vah HICP plynuleji 
reaguje na změny ve struktuře spotřeby a odráží jak cenový vývoj, tak případné  změny 
spotřebního chování.2 Samotný cenový vývoj však způsobuje, že váhy jednotlivých 
výdajových skupin pro výpočet indexu se mění průběžně na bázi Laspeyresova indexního 
vzorce (tzv. přepočtené váhy). Tyto váhy jsou pak relevantní pro analýzu dopadu změny 
spotřebního koše do inflace. Tabulka 3 srovnává váhy 12 základních skupin spotřebního zboží 
a služeb (dle klasifikace COICOP3) v českém CPI a HICP. 
 
Tabulka 3: Váhy spotřebních kategorií v indexech CPI a HICP 

2006 2007 2001-2006 2007 12/2006 1/2007 2006 2007
2007

bez imput. 
nájemného

Potraviny, nealkoholické nápoje 184 178 198 163 181 164 -4 -14 3
Alkoholické nápoje, tabák 99 90 79 82 76 82 -23 -8 1
Odívání a obuv 50 53 57 52 37 48 -13 -4 5
Bydlení, voda, energie, paliva 159 158 236 248 290 257 131 100 9
Bytové vybavení, zařízení 
domácností, opravy 56 61 68 58 53 56 -2 -5 3
Zdraví 19 24 14 18 17 18 -2 -6 -5
Doprava 119 127 101 114 93 109 -26 -18 -1
Pošty a telekomunikace 47 41 23 39 27 38 -20 -3 2
Rekreace a kultura 112 107 96 99 90 98 -22 -10 2
Vzdělávání 10 7 5 6 5 6 -5 -1 0
Stravování a ubytování 80 84 74 58 79 59 -1 -25 -19
Ostatní zboží a služby 63 69 50 63 52 63 -12 -7 0
Celkem 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0

CPI CPI (přepočt. váhy) - HICPHICP
stálé váhy přepočtené váhy

 
 
Díky odlišnému váhovému schématu přikládá HICP oproti CPI vyšší váhu cenovému vývoji 
zejména potravin, alkoholických nápojů a tabáku, a dopravních, kulturních a restauračních 
a ubytovacích služeb. Výpočet rozdílu mezi oběma indexy je prezentován na základě rozdílu 
vah HICP a přepočtených vah CPI pro rok 2006 a 2007. Struktura spotřeby českých 
domácností a cizinců při odhlédnutí od výdajů na vlastnické bydlení (poslední sloupec 
Tabulky 3) se liší zejména ve výdajích na bydlení, především na nájemné z bytu, a na služby 
stravování a ubytování.  
 
Celkový rozdíl mezi CPI a HICP lze teoreticky rozložit na příspěvek imputovaného 
nájemného, rozdílu spotřeby českých domácností a cizinců na území České republiky při 
vyloučení imputovaného nájemného a na vliv aktualizace vah. V minulosti k celkovému 
rozdílu kladně přispívaly odlišná struktura spotřeby a imputované nájemné. Vliv odlišné 
struktury spotřeby českých domácností a cizinců byl od poloviny roku 2001 systematicky 
kladný a jeho příspěvek se s výchylkami pohyboval zhruba kolem 0,2 – 0,4 p.b. Vliv 
imputovaného nájemného na rozdíl mezi CPI a HICP byl nejsilnější v letech 2002 a 2003, 
v roce 2004 poklesl a od poloviny roku 2005 byl velmi nízký. To odpovídá cenovému vývoji 
této položky (Graf 2). Proměnlivé váhy rozdíl mezi CPI a HICP po většinu období snižovaly.  
První pozorování za rok 2007 naznačují, že v důsledku změny spotřebního koše CPI bude 
odlišná struktura spotřeby českých domácností a cizinců rozdíl mezi CPI a HICP snižovat. 

                                                           
1 Nájemné z bytu (obecně) je součástí obou indexů. Zahrnuje vedle sebe tržní i regulované nájemné. Váhy těchto 

složek jsou dostupné pro CPI, ale nikoliv pro HICP.  
2 HICP odráží tyto změny s dvouletým zpožděním: poslední aktualizace provedená v prosinci 2006 byla 

založena na datech národních účtů za rok 2004. Nové stálé váhy CPI od roku 2007 budou do okamžiku další 
revize (tj. po dobu následujících cca 5 let) odrážet výsledky statistiky rodinných účtů za rok 2005.   

3 Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (Classification of Individual Consumption by Purpose). 
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Graf 2: Vývoj skutečného a imputovaného nájemného (meziroční růst v %) 
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Výhled vývoje rozdílu inflace měřené CPI a HICP 
 
Rozdílná inflace měřená HICP a CPI může v budoucnu pramenit zejména z cenového vývoje 
ve spotřebních skupinách, které mají aktuálně v těchto indexech různou váhu, a z pozdějších 
změn vah v důsledku budoucí aktualizace nebo změn metod výpočtu CPI a HICP.  

 
Dopad očekávaného cenového vývoje ve skupinách s různou váhou 
Cenový vývoj ve spotřebních skupinách, které mají v indexech odlišnou váhu, povede 
k rozdílům v měrách inflace. Standardně by se dalo očekávat, že pokud nedojde k výrazné 
změně ve vývoji cen v jednotlivých skupinách, bude rozdíl mezi CPI a HICP relativně 
stabilní. Nedávná revize spotřebního koše CPI však vedla ke změnám vah a proto nelze tento 
předpoklad uplatnit. Budoucí vývoj lze ale odhadnout pomocí výpočtu vývoje minulé inflace 
CPI na novém spotřebním koši platném od roku 2007. Rozdíl hypotetické minulé inflace CPI 
s novým košem a HICP pak může být vodítkem pro očekávání budoucího rozdílu mezi CPI 
a HICP. Grafy 2–13 ukazují výsledky výpočtů ČNB pro celkovou inflaci a příspěvky hlavních 
spotřebních skupin k celkové inflaci. Řada CPI starý koš odráží publikované hodnoty 
cenových indexů do konce roku 2006, hodnoty za první tři měsíce 2007 jsou hypotetické 
(vypočítány se stálými vahami platnými do prosince 2006). Řada CPI nový koš obsahuje 
hypotetické hodnoty až do konce roku 2006 (vypočítané pomocí stálých vah platných od 
ledna 2007) a publikované hodnoty cenových indexů pro leden až březen 2007. Řada HICP 
odpovídá publikovaným hodnotám. 
 
Grafy 3–14: Vývoj HICP a simulovaných řad CPI (celková inflace mzr. v %, příspěvky 
jednotlivých složek v p.b.) 
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Potraviny a nealkoholické nápoje
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Rekreace a kultura
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Výpočty ukazují, že pokud by nový spotřební koš CPI platil v minulosti, celková CPI inflace 
by se od roku 2002 pohybovala pod inflací HICP (zatímco ve skutečnosti tomu bylo naopak). 
Průměrný rozdíl by činil 0,5 p.b.4 Příspěvky téměř všech spotřebních kategorií by byly nižší. 
Výjimkou by byla zejména skupina  Alkoholické nápoje a tabák a do roku 2007 Ostatní zboží 
a služby. Změna vah spotřebního koše obecně snížila váhu položek, jejichž ceny dlouhodobě 
rostou rychleji a naopak zvýšila váhu položek, které dlouhodobě rostou pomaleji. S tím 
v souladu je i pozorovaný předstih HICP inflace před CPI inflací v prvních třech měsících 
tohoto roku. Dá se tedy očekávat, že pokud nedojde k výrazným cenovým pohybům zejména 
v položce imputované nájemné, záporný rozdíl mezi CPI a HICP inflací by mohl nějakou 
dobu přetrvat.5   
 
Vliv budoucí aktualizace vah 
Rozdíl mezi CPI a HICP se v čase mění mimo jiné i proto, že v současnosti jsou váhy v HICP 
aktualizovány na základě spotřebních výdajů každoročně, zatímco v CPI přibližně jednou za 
pět let. Revize spotřebního koše pro výpočet CPI od ledna 2007 vedla k výraznému zvýšení 
váhy obchodovatelného zboží bez potravin. Pokud by došlo k pokračování minulého trendu 
nízké nebo záporné inflace cen tohoto zboží, dá se očekávat systematický pokles celkové 
inflace a pokles rozdílu mezi CPI a HICP. Vývoj v prvních třech měsících roku 2007 to 
potvrdil. Budoucí vývoj však také závisí na dalších změnách ve struktuře spotřebního 
chování, zejména na změnách podílu neobchodovatelného zboží, především služeb, na 
spotřebě.  

                                                           
4 Hypotetický rozdíl mezi CPI na starém a novém spotřebním koši je interní výpočet ČNB a je vyšší než 

zveřejněný odhad ČSÚ. ČSÚ provedl výpočet inflace na obou koších jen pro prosinec 2006 a odhadl rozdíl 
u celkové inflace na 0,2 až 0,3 procentního bodu.  

5  Metoda měření imputovaného nájemného se od roku 2007 změnila. Tento faktor je analyzován dále.   
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Český statistický úřad počítá s tím, že se frekvence aktualizace vah pro národní index 
spotřebitelských cen bude zvyšovat. Pravděpodobně od roku 2009 bude index řetězen a váhy 
budou aktualizovány každý druhý rok. Tím by se v podstatné míře eliminovaly skokové 
změny rozdílu mezi CPI a HICP. ČSÚ odhaduje, že tato změna by mohla snížit inflaci 
měřenou CPI asi o 0,1 p.b. 
 
Další metodické změny ve výpočtu cenových indexů 
Další harmonizace HICP na úrovni Evropské unie je očekávána v zachycení cenového vývoje 
v oblasti vlastnického bydlení (imputované nájemné).6 Náklady (výdaje) soukromých 
vlastníků bydlení do HICP v současnosti zahrnuty nejsou. Důvodem jsou zejména strukturální 
diference mezi národními trhy s byty a politické a sociální preference jednotlivých vlád. 
Třináct členských zemí EU nezahrnuje imputované nájemné do svých národních indexů. 
Ostatní země EU sice s imputovaným nájemným počítají, volí však různé metody. Tyto 
metody jsou popsány v Boxu 1. 
 
Box 1: Metody pro stanovení imputovaného nájemného 
 
User cost approach 
Metoda používá skutečné a imputované náklady na bydlení: 
· úroky z hypoték, 
· náklady příležitosti (ztráta budoucích úrokových příjmů), 
· amortizace, 
· ostatní náklady (daně, pojištění a drobné opravy), 
· potenciální kapitálové zisky (díky rostoucí tržní hodnotě domu nebo bytu; se záporným 

znaménkem). 
 
Výhodou metody je, že zahrnuje všechny relevantní náklady.  
Nevýhody:  
· Náklady příležitosti nejsou brány v úvahu u ostatních položek CPI; váha imputovaného 
 nájemného je proto v CPI  poměrně vysoká. 
· Úrokové sazby z hypoték, budoucí úrokové příjmy a nerealizované kapitálové zisky 
 představují komponenty s vysokou potenciální volatilitou. To platí zejména pro země s
 vysokým podílem hypotečních úvěrů s variabilními úrokovými sazbami. 
· Metoda vyžaduje dostatek spolehlivých dat. Z toho důvodu některé země volí zjednodušenou 
 metodu s vyloučením nákladů příležitosti a kapitálových zisků. 
· Metoda rozkládá skutečné a imputované náklady (např. velké opravy, údržba) na celou dobu 
 užívání bytu nebo domu za pomocí odhadu míry opotřebení, přičemž nerozlišuje, kdy a zda 
 skutečné náklady vznikají.  
 
Rental equivalence approach 
Metoda odvozuje náklady vlastníků bytů z nájemného placeného za podobný typ bydlení. 
Předpokladem jejího použití je, že existuje relativně velký počet nájemních bytů s podobnými 
charakteristikami jako mají byty v soukromém vlastnictví, ceny nájemného a smluvní podmínky 
nájmu nejsou striktně regulovány a že nájemní byty a byty v soukromém vlastnictví nejsou předmětem 
diametrálně odlišného daňového režimu. 
 
Nevýhodou metody je, že index imputovaného nájemného se může podstatně odchýlit od indexu cen 
rezidenčních nemovitostí, protože v důsledku vlivu dlouhodobých nájemních kontraktů a tržní 
regulace jsou změny nájemného obvykle pozvolnější. Imputované nájemné podle této metody by mělo 
být aplikováno na všechny byty a váha imputovaného nájemného v CPI by tak pravděpodobně byla 
relativně vysoká. 
                                                           
6 Dalšími oblastmi, ve kterých bude probíhat harmonizace, jsou frekvence aktualizace vah spotřebitelského koše, 

zahrnutí cen nových produktů a pokrytí tzv. outletů. 
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Net acquisition approach 
Metoda kalkuluje imputované nájemné na základě výdajů na pořízení a údržbu bydlení vynakládaných 
novými vlastníky v čase, ve kterém se výdaje aktuálně realizují. Metoda tak reflektuje reálné 
transakční ceny. Z kalkulace jsou vyloučeny transakce uvnitř sektoru domácností (odtud net) a ceny 
pozemků. 
 
Imputované nájemné tak podle této metody zahrnuje: 
· náklady na pořízení nově postavených bytů (domů), 
· náklady na pořízení již existujícího bydlení od majitelů z jiných sektorů, než je sektor 
 domácností, 
· náklady na velké opravy a rekonstrukce, 
· ostatní náklady, jako pojištění, poplatky realitním kancelářím apod. 
Podle odhadu ECB činí váha imputovaného nájemného v HICP eurozóny kalkulovaná podle této 
metody přibližně 7,5 % (méně než u metod user cost a rental equivalence). 
 
Nevýhodou metody je, že některá aktiva a komponenty mají charakter investic a volatilita takto 
vypočteného imputovaného nájemného je vyšší než u přístupu rental equivalence. 
 
Payment approach 
Metoda kalkuluje imputované nájemné jako souhrn: 
· plateb úroků z hypotečních úvěrů, 
· splátek hypotečních úvěrů, 
· vlastního kapitálu použitého k pořízení bydlení včetně pozemku, 
· daní, 
· nákladů na velké opravy a údržbu. 
Váha imputovaného nájemného podle této metody je menší než u přístupů user cost a rental 
equivalence. 
Použití jednotlivých metod v zemích EU a jejich potenciální dopad na HICP inflaci jsou popsány 
v tabulce. 
 

Metoda Použití v EU

Potenciální průměrný dopad na 
HICP inflaci 

v letech 1996-2004 v zemích EU 
(p.b.)

User cost Švédsko, Velká Británie 0,4

Rental equivalence Německo, Dánsko, Holandsko, 
Česká republika -0,1

Net acquisition Finsko, Pilotní projekt EU 0,1-0,3

Payment Irsko není k dispozici

Zdroj: Pracovní skupina pro všeobecnou ekonomickou statistiku ECB  
 
 
ECB podporuje záměr zahrnout náklady spojené s užíváním domů a bytů jejich soukromými 
vlastníky do HICP přístupem net aquisition, který je v souladu se stávající definicí HICP, 
neboť vychází z tzv. konečných peněžních spotřebních výdajů domácností. V současnosti 
probíhá pilotní projekt, který tento přístup testuje.7 Účastní se ho 12 zemí, ČR nikoli. První 
výsledky projektu jsou očekávány v roce 2007 pro eurozónu a v roce 2008 pro Evropskou 
unii. Konečné rozhodnutí by mělo být přijato v průběhu let 2008 – 2009. Nejistota panuje 

                                                           
7 Součástí projektu je i harmonizace indexu cen residenčních nemovitostí eurozóny s prvními výstupy 

předpokládanými v letošním roce. 
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zejména ohledně vlivu imputovaného nájemného na spolehlivost HICP vzhledem k různým 
metodám měření, ohledně včasné disponibility indexu a jeho frekvence.  
 
Česká republika při zohlednění vývoje nákladů vlastnického bydlení používala do konce roku 
2006 rental equivalence přístup k imputovanému nájemnému. Předpokládala se podobnost 
charakteristik trhu s družstevními byty (byty ve vlastnictví bytových družstev nebo družstev 
vlastníků bytů) a trhu s byty v soukromém vlastnictví a imputované nájemné se počítalo na 
bázi úhrad za užívání družstevních bytů v bytových domech (viz Box 2).8  
 
Box 2: Výpočet imputovaného nájemného v České republice do konce roku 2006 
 
Za reprezentanty byly zvoleny soukromé byty se 2, 3 a 4 obytnými místnostmi. Jejich váhy ve 
spotřebitelském koši byly stanoveny na podkladě mimořádného šetření o struktuře bytového fondu 
provedeného v roce 2000. Cena imputovaného nájemného v těchto soukromých bytech byla odvozena 
z cen úhrad za užívání bytu placených vlastníky družstevních bytů se 2, 3 a 4 obytnými místnostmi. 
 
Úhrada za užívání družstevního bytu je definována jako platba za veškeré služby, mimo plateb za 
vodné a stočné, dodávky tepla a teplé vody, odvoz odpadků a služby spojené s užíváním společných 
prostor. Platby za užívání družstevních bytů tudíž zahrnují: 
• platby do fondu oprav údržby,  
• splátky anuity, tj. úvěru přijatého na pořízení bytu či domu,  
• platby nájemného za pozemky pod domem či kolem domu, 
• pojištění bytového domu, 
• režii družstva. 
 
Do celkového indexu spotřebitelských cen vstupovalo imputované nájemné stejnými indexy, jaké byly 
zjištěny u družstevních bytů po převážení vahami platnými pro soukromé byty o příslušné velikosti.  
 
Od ledna 2007 se v propočtu imputovaného nájemného zohledňuje vedle výše úhrad za 
užívání družstevních bytů pro byty v bytových domech (s vahou 23 %) i vývoj cen stavebních 
prací a stavebních materiálů pro byty v rodinných domech (s vahou 77 %). Od roku 2008 by 
k těmto dvěma faktorům měl přibýt vývoj cen nově postavených domů a bytů. To je v souladu 
s cílovým pojetím HICP, které předpokládá, že imputované nájemné by mělo pokrýt čisté 
přírůstky aktiv pro bydlení v sektoru domácností, které se realizují vlastní výstavbou 
a nákupem stavebních prací a materiálů nebo nákupem hotových nemovitostí (nákup 
pozemků je vyloučen). 
 
Mezinárodní srovnání 
 
Nejdůležitější rozdíly mezi konceptem CPI a HICP v téměř všech zemích EU spočívají 
v zahrnutí spotřebních výdajů nerezidentů v HICP a nikoliv v CPI a naopak vyloučení 
imputovaného nájemného z HICP na rozdíl od CPI. Národní odlišnosti se týkají pokrytí tzv. 
institucionálních domácností9 v HICP, vyloučení imputovaného nájemného z CPI, zahrnutí 
nerezidentů v CPI, zahrnutí loterií, některých daní a výdajů rezidentů v zahraničí pouze v CPI 
(Tabulka 4). 

                                                           
8 Podmínka dostatečné velikosti souboru, jehož vlastnosti mají být aplikovány na jiný soubor, v podstatě nebyla 

splněna. Trh s družstevními byty je zhruba třetinový v porovnání s trhem soukromých bytů. Vlastníci 
soukromých bytů jsou navíc většinou sami jejich stavitelé, což je specifikum České republiky v porovnání se 
zahraničím, kde rodinné domky jsou převážně stavěny developerskými firmami. 

9 Dle definice Eurostatu je institucionální domácnost (institutional household)  právnická osoba, která zajišťuje 
dlouhodobé ubytování a poskytování institucionalizované péče skupině osob. 
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Tabulka 4: Národní odlišnosti v definicích cenových indexů 
Národní odlišnosti  Uplatňující země 
Institucionální domácnosti v 
HICP 

Belgie, Kypr, Řecko, Litva, Holandsko, Polsko a 
Španělsko 

CPI neobsahuje imputované 
nájemné 

Francie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko 

CPI pokrývá nerezidenty Dánsko, Švédsko 
CPI zahrnuje loterie Rakousko, Estonsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Litva, 

Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko 
CPI zahrnuje některé daně Rakousko, Finsko, Německo, Irsko, Holandsko 
CPI zahrnuje výdaje rezidentů v 
zahraničí 

Lotyšsko, Holandsko, Portugalsko, Španělsko 

 
Rozdíl v hodnotách inflace počítané na základě indexů CPI a HICP je ve většině zemí 
v průměru malý.  Graf 15 srovnává maximum, minimum a průměrnou hodnotu rozdílu mezi 
inflací na základě CPI a HICP za roky 1998–2006 pro země Evropské unie.10 Výrazný kladný 
rozdíl je pozorovatelný u Velké Británie11 a v menší míře u České republiky, záporný rozdíl 
větší než 0,3 p.b. je pozorovatelný u Lucemburska, Malty a Švédska.  
 
Graf 15: Průměr, maximum a minimum rozdílu meziročního růstu cen měřených CPI–
HICP v letech 1998–2006 
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Rozdíl mezi inflací podle CPI a HICP byl u ostatních nových členských zemí EU, které cílují 
inflaci, do roku 2006 nižší než v České republice. Maďarsko, Polsko a Rumunsko, které cílují 
inflaci definovanou v CPI, vykazují rozdíl téměř zanedbatelný. Na Slovensku se rozdíl mezi 
CPI a HICP pohybuje symetričtěji kolem nuly (Graf 16).12 Pro Slovensko je však problém 

                                                           
10 Pro členské země OECD je zdrojem dat o CPI statistika OECD, pro ostatní země IFS. 
11 U Velké Británie se jedná o rozdíl mezi inflací měřenou RPIX a HICP. Inflační cíl byl ve Velké Británii do 

konce roku 2003 stanoven v RPIX. Od roku 2004 je inflační cíl stanoven v CPI, což je harmonizovaný index 
(dříve byl nazýván HCPI). 

12 Strukturální rozdíly v systému vah jsou zejména v Maďarsku a na Slovensku podobné jako v České republice. 
U všech čtyř zemí váhy CPI odrážejí spotřební výdaje rezidentů, zatímco váhy HICP berou v úvahu i spotřebu 
nerezidentů. Náklady vlastnického bydlení nejsou v Polsku a v Rumunsku součástí CPI a nejsou tak 
potenciálním zdrojem rozdílu.  
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rozdílu CPI a HICP inflace ve vztahu k plnění maastrichtského kritéria cenové stability 
nerelevantní, neboť inflační cíl NBS je stanoven v HICP. 
 
Graf 16: Vývoj rozdílu mezi mírou inflace měřenou CPI a HICP  
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Závěr 
 
Ačkoliv byl na minulosti pozorován kladný rozdíl mezi inflací měřenou CPI a inflací měřenou 
HICP, v souvislosti s revizí spotřebního koše CPI od ledna 2007 došlo ke změně tohoto 
vztahu. Podle dosavadních analýz by změna váhového schématu mohla vést v budoucnu 
k poněkud nižší než dosud očekávané celkové inflaci CPI.  Pozorovaný záporný rozdíl mezi 
CPI a HICP inflací od ledna 2007 je s tímto očekáváním v souladu.  
 
V budoucnu se očekávají metodické změny ve výpočtu národního a harmonizovaného indexu 
spotřebitelských cen, které by mohly vést k postupnému snížení systematických rozdílů mezi 
mírami inflace vypočtenými na základě těchto indexů. ČSÚ přibližuje výpočet imputovaného 
nájemného přístupu net acquisition, jenž je v současnosti nejvíce pravděpodobnou metodou 
pro budoucí zahrnutí imputovaného nájemného do HICP. Zvýšení frekvence aktualizace 
spotřebního koše také bude rychleji odrážet změny spotřebního chování, jež HICP zatím 
odráží plynuleji.  
 
Po eliminaci odlišností v zahrnutí a definici imputovaného nájemného a frekvence aktualizace 
vah by pak zdrojem rozdílů v inflaci dle CPI a HICP zůstala především různá struktura jejich 
spotřebitelských košů, která odráží rozdíly ve spotřebním chování českých domácností 
a cizinců na území ČR. Na základě současné struktury spotřebních košů a předpokladu, že 
váha imputovaného nájemného v obou indexech by se diametrálně nelišila, by CPI více 
reagoval zejména na změny cen v kategorii bydlení (především nájemné z bytu) a  HICP by 
naopak byl více ovlivněn cenami ve stravování a ubytování. 
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Příloha 12 – Alternativní prognóza strukturálním modelem „G3“ 
 
Podobně jako v minulé SZ představuje tato příloha alternativní prognózu vytvořenou 
prostřednictvím nového strukturálního modelu (G3). Základní logiku modelu lze najít v práci 
Beneš, Hlédik, Kumhof a Vávra (2005)1. Cílem přílohy je prezentovat uživatelům prognózy 
analytický potenciál nového modelu pro hodnocení fáze hospodářského cyklu a pro jeho 
projekci. Alternativní prognóza má dále pomoci ověřit projekční schopnosti modelu 
v reálném cvičení. Na základě získaných zkušeností mohou být v budoucnosti upraveny 
predikční procesy, případně změněna struktura modelu nebo jeho kalibrace. Očekáváme, že 
snaha o další zdokonalení a plánované testování modelových vlastností povede v budoucnu 
k jeho dalším změnám s případnými implikacemi pro projekce. Prezentovaný scénář by tak 
měl být vnímán především informativně bez výrazného vlivu na měnověpolitické doporučení.  
 
Oproti alternativní prognóze z minulé SZ došlo k několika úpravám modelu. Jak bylo 
přislíbeno, byla upravena struktura modelu tak, aby bylo možné lépe a konzistentně 
zapracovat prognózu vývoje regulovaných cen ze základního scénáře. Regulované ceny 
v modelu mají nyní výraznou strukturální interpretaci, a mají tak nezanedbatelný dopad 
na vlastnosti modelu, především s ohledem na vpřed-hledící očekávání domácností a firem. 
Dále byla upravena kalibrace stálého stavu v souladu s pozorovanými stylizovanými fakty 
a s ohlášenou změnou inflačního cíle od roku 2010. Zachování rovnovážných reálných 
úrokových sazeb při nižším inflačním cíli vede k nižším nominálním rovnovážným sazbám. 
Další změny modelu pak proběhly za účelem zlepšení jeho simulačních a projekčních 
vlastností a odrážejí nové zkušenosti a poznatky. Vzhledem k těmto úpravám není 
prezentovaný scénář srovnáván v tomto textu s předchozí alternativní prognózou. 
 

Vyznění prognózy 

Předpoklady 
Prognóza strukturálním modelem G3 je založena na předpokladech o vývoji zahraničních 
veličin z referenčního scénáře pro 4. SZ. Výhled vývoje regulovaných cen je stejný jako v 
základním scénáři prognózy. Podobně je tomu i v případě očekávaných změn nepřímých daní, 
kdy alternativní prognóza zohledňuje primární dopady změn nepřímých daní a uplatňuje na ně 
výjimky z reakce měnové politiky. Z tohoto pohledu jsou obě prognózy srovnatelné. Avšak 
narozdíl od základního scénáře alternativa nepočítá se sekundárními dopady změn nepřímých 
daní. Prognóza dále nezohledňuje krátkodobou prognózu inflace spolu s výhledem kurzového 
vývoje pro 2. čtvrtletí letošního roku ani žádné další zásahy související s integrací prognóz.  
 
Vyhlášená změna inflačního cíle od počátku roku 2010 je v modelové prognóze stejně jako 
v základním scénáři zohledněna postupným poklesem inflačního cíle od začátku příštího roku. 
Tato úprava má reflektovat změny v očekávání v souvislosti s úpravou inflačního cíle. 

                                                           
1   Beneš, M., Hlédik, T., Kumhof, M. a Vávra, D.: An Economy in Transition and DSGE: What the Czech 

National Bank’s New Projection Model Needs, CNB Working Paper No. 12, 2005. Oproti této verzi však 
v průběhu vývoje modelu došlo ke mnoha změnám. Technické detaily jsou k dispozici 
na tibor.hledik@cnb.cz.  
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Počáteční pozice 

Pro vyznění projekce je stejně jako ve stávajícím přístupu klíčové výchozí nastavení 
technologických trendů, resp. produktivit, a hodnocení počátečního stavu ekonomiky. Nový 
model má celkem čtyři sektory finálních producentů (statky pro spotřebu, investice, spotřebu 
vlády a exporty) a dva sektory vyrábějící statky pro mezispotřebu. Tato produkční struktura 
spolu s možností převisu produktivity v exportním a investičním sektoru nad agregátní 
produktivitou je nutná pro replikaci pozorovaných dat. 

S využitím analytického potenciálu nového strukturálního modelu i nadále hodnotíme 
aktuální fázi hospodářského cyklu jako vzestupnou. Reálná spotřeba domácností, hrubá 
tvorba kapitálu a reálné vývozy stále rostou relativně rychlými tempy při nízké inflaci. Avšak 
stále více je zřejmé postupné zpomalování reálného růstu a pozvolný návrat produktivit 
v jednotlivých sektorech ke svým dlouhodobým rovnovážným tempům.  

Odhad vývoje produktivit ve výrobních sektorech je v souladu s pozorovaným snižováním 
tempa růstu reálného produktu od druhé poloviny loňského roku. Zejména převis růstu 
produktivity při tvorbě fixního kapitálu nad implikovaným agregátním tempem se vrátil zpět 
k nulovým hodnotám. Podobně v exportním sektoru postupně klesá růst produktivity, i když 
zůstává nadále mírně nad svým dlouhodobým trendem. Produktivita v sektoru mezispotřeby 
se pak nachází nad svým dlouhodobým trendem a její dynamika zůstává přibližně neměnná. 

Implikované agregátní tempo růstu, (mzr. 
v %) 
 

Převis růstu produktivity v investičním 
sektoru nad agregátním tempem, (mzr. 
v %) 
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Na horizontu prognózy předpokládáme pokračování poklesu tempa růstu produktivit 
v jednotlivých sektorech k odhadnutým dlouhodobým tempům.  

Agregátní tempo růstu produktivity 
v sektoru mezispotřebním statků, (mzr. 
v %) 

Převis růstu produktivity v exportním 
sektoru nad agregátním tempem, (mzr. 
v %) 
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Odhad produktivit umožňuje stanovit cyklickou pozici ekonomiky. Na rozdíl od modelu QPM 
má cyklická pozice reálné ekonomiky více dimenzí – můžeme hovořit o tom, v jaké fázi cyklu 
se nachází spotřeba domácností, investice či např. zahraniční obchod oproti svým 
dlouhodobým rovnováhám2.  
 
Na základě posouzení minulého vývoje optikou modelu se ukazuje, že v důsledku 
významného růstu kapacit ekonomiky v minulém roce nevedl pozorovaný růst soukromé 
spotřeby domácností k nerovnováhám a přehřívání spotřebního sektoru. Počáteční podmínka 
soukromé spotřeby se tak nachází pod svou dlouhodobě udržitelnou úrovní. Oproti tomu 
hrubá tvorba kapitálu se nachází mírně nad svou rovnovážnou úrovní, neboť majitelé kapitálu 
se snažili na základě svých očekávání o vývoji kapacit ekonomiky (a tedy poptávky po 
kapitálových službách) a pozitivním vývoji cen investic využít dostupných investičních 
příležitostí.  
 
Zahraniční obchod je úzce propojen na výše uvedené sektory. Exportní výkonnost ekonomiky 
byla na minulosti podpořena nárůstem produktivit jak na úrovní národního hospodářství, tak 
v exportním odvětví, a vzhledem k vývoji reálného vývozního kurzu a efektivní zahraniční 
poptávce se nachází v podstatě na své rovnovážné úrovni. Také reálné dovozy se nacházejí 
blízko své rovnováhy. Jejich růst je ovlivněn minulou vysokou investiční činností, robustní 
spotřebou domácností a vysokou importní náročností exportů. 
 
S ohledem na strukturální modelové vazby lze tak na projekci očekávat (obzvláště 
abstrahujeme-li od projektovaného vývoje exogenních veličin z CF, atp.) krátkodobý nárůst 
tempa růstu spotřeby a investic, přičemž investice se budou rychleji navracet ke svým 
dlouhodobě rovnovážným úrovním. V souvislosti s vývojem spotřeby a investic lze 
anticipovat pomalejší reakci reálných importů na budoucí vývoj reálného kurzu ve srovnání 
s reálnými exporty. 
 
Pro vyznění prognózy je kromě odhadů temp růstu produktivit klíčový i odhad mezery 
reálných mezních nákladů v jednotlivých sektorech3. Protože reálné mezní náklady určují 
současný a budoucí vývoj inflace, jsou jejich počáteční podmínky identifikovány na základě 
historicky pozorovaného vývoje inflace a složek mezních nákladů (mzdy, dovozní ceny, atd.). 
 
Pozorovaný vývoj čisté inflace hraje důležitou roli při odhadu mezních nákladů v sektoru 
spotřebních statků. Od poloviny roku 2005 čistá inflace stagnuje, resp. mírně roste. S jejím 
vývojem je konzistentní postupné vyprchávání protiinflačního působení mezery reálných 
mezních nákladů. Vliv mezery reálných mezních nákladů je pak v prvním čtvrtletí letošního 
roku hodnocen jako neutrální, když odráží protisměrný vývoj svých složek – cen produkce 
mezispotřebních statků a importních cen. Zatímco ceny statků pro mezispotřebu pozvolna 
rostou v důsledku zvyšování tempa nominálních mezd doprovázeného vyprcháním 
pozitivního dopadu růstu produktivit na nabídkovou stranu, působení importních cen je 

                                                           
2 Tyto rovnováhy jsou pak určovány růstem nabídkové strany ekonomiky (kapacit), představované 

produktivitními trendy. Odchylky jednotlivých ekonomických proměnných od svých rovnováh nicméně 
nejsou otázkou pouze nastavení měnové politiky a nominálních rigidit, ale rovněž ekonomizujícího chování 
domácností a firem, jež jsou vpřed hledící. Tato vpřed-hledícnost způsobuje významné rozdíly v chování 
agentů při trvalých změnách nabídkové strany ekonomiky (technologie) či měnové politiky (změna 
inflačního cíle).ve srovnání s jejich chováním při dočasným šoku. 

3   Reálné mezní náklady jsou obrácenou hodnotou ziskové marže výrobců v průběhu cyklu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že výrobci v modelu dosahují čistých zisků, uspokojí při ekonomické expanzi a krátkodobé 
rigiditě cen poptávku za cenu snížení svých ziskových marží – tedy zvýšení svých reálných mezních nákladů.  
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v důsledku kurzového zhodnocování protiinflační. Vývoj importních cen tak byl až doposud 
schopen kompenzovat proinflační tlaky z reálné ekonomiky. 
 
Čistá inflace, (mzr. v %) 
 

Mezera reálných mezních nákladů, 
spotřební statky (%) 
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Meziroční růst nominálních mezd v minulém roce postupně zrychloval až na úroveň kolem 
7 %. Toto tempo je sice blízko dlouhodobému rovnovážnému růstu, avšak nižší než růst 
produktivity v minulém roce. Mzdy jsou tak ve svém reálném vyjádření pod svou 
rovnovážnou úrovní a vznikají relativně významné tlaky na jejich růst. Tlaky na růst 
nominálních mezd jsou v modelu vyjádřeny kladnou mezerou v reálných mzdových 
nákladech. Právě hodnocení počáteční pozice reálné mzdy a mezery reálných mzdových 
nákladů významně ovlivňuje projekci nominálních mezd, a tím i celou alternativní prognózu.  
 
Růst nominálních mezd, (mzr. v %) 
 

Mezera reálných mzdových nákladů (v %) 
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Projekce 
Prognóza vychází z odhadu počátečních podmínek a předpokládá postupný návrat inflace do 
středu inflačního cíle. Za nárůstem inflace stojí překmit mezery reálných mezních nákladů do 
kladných (proinflačních) hodnot zejména z titulu růstu reálných mezd. Prognózované 
zrychlení tempa růstu nominálních mezd v letošním roce spolu se zpomalením růstu 
produktivit v jednotlivých sektorech na jejich dlouhodobé úrovně totiž povede k relativnímu 
zvyšování nákladů práce. Opačným směrem, tj. protiinflačně, bude působit vývoj v zahraničí. 
Stabilní míra zahraniční inflace spolu se zhodnocováním nominálního kurzu bude přes 
relativní ceny dovozů částečně tlumit proinflační tlaky z domácí ekonomiky, a brzdit tak 
nárůst inflace. Avšak tyto protiinflační faktory nebudou schopny plně kompenzovat zvyšování 
cen mezispotřeby. V prognóze inflace je dále zohledněna prognóza regulovaných cen 
a předpokládané změny nepřímých daní. Na primární dopady úprav nepřímých daní jsou 
uplatněny výjimky z reakce měnové politiky, avšak prognóza nepočítá se sekundárními 
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dopady. S prognózou inflace je pak konzistentní postupný růst úrokových sazeb na politicky 
neutrální úroveň. 
 
Prognózovaný vývoj inflace cen spotřebních statků zohledňuje odhad počátečních podmínek 
v podobě trendů produktivit a prognózu reálných mezních nákladů. Prognóza předpokládá 
pozvolný návrat temp růstu produktivit k dlouhodobým tempům.  
 
Soukromá spotřeba, (mzr. v %) Nominální mzdy, (mzr. v %) 
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S vývojem produktivit úzce souvisí také prognóza vývoje reálných mezd a jejich počáteční 
odhad. V minulém roce pozorované tempo růstu reálných mezd bylo nižší než by odpovídalo 
implikovanému agregátnímu tempu růstu. To generuje na prognóze relativně výrazné tlaky na 
růst nominálních mezd tak, aby se reálné mzdy navrátily ke své dlouhodobé úrovni. Prognóza 
tak počítá s růstem nominálních mezd mírně přesahujícím 8 % meziročně koncem tohoto 
a začátkem příštího roku. 
 
V reakci na prognózu nominálních mezd a pozitivní vývoj na trhu práce v podobě rostoucí 
zaměstnanosti bude spotřeba domácností v nejbližších čtvrtletích mírně meziročně 
zrychlovat4. K růstu spotřeby bude dále pozitivně přispívat měnová politika v podobě 
uvolněných reálných sazeb. Avšak pozitivní stimuly zvyšující nominální disponibilní důchod 
v příštím roce vyprchají spolu s růstem inflace. Reálná spotřeba se tak vrátí ke svému 
rovnovážnému tempu růstu kolem 4 %. 
 
Vývoz zboží a služeb, (mzr. v %) Dovoz zboží a služeb (mzr. v %) 
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4  Zajímavé je připomenout, že v modelu dochází ke krátkodobému odchýlení reálných spotřebitelských 

a reálných producentských mezd, vzhledem k větší rigiditě cen statků finální spotřeby než producentských 
cen a rovněž ke skutečnosti, že  spotřebitelské ceny jsou ovlivněny dovozní komponentou spotřeby. Náklady 
na práci jsou tak nižší, než reálné spotřebitelské mzdy, a tím je částečně tlumen tlak na růst mezd. Z hlediska 
vyjednávání mezi domácnostmi a firmami na úrovni národního hospodářství lze chápat rozdíl mezi reálnými 
mzdami v producentských a spotřebitelských cenách jako vliv změn směnných relací v závislosti na výrobní 
struktuře malé otevřené ekonomiky.   
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Prognóza vývozů a dovozů reflektuje předpoklady o vývoji v zahraničí a prognózu vývoje 
produktivit v jednotlivých sektorech. Předpoklad postupného poklesu tempa růstu produktivit 
v exportním sektoru povede ke snížení růstu exportů. V důsledku jejich dovozní náročnosti se 
pak bude snižovat i tempo růstu dovozů. Mimo jiné díky udržení růstu soukromé spotřeby si 
tempa růstu dovozů zachovají vyšší tempa než vývozy. Exportní výkonnost ekonomiky je 
dále určena zahraniční poptávkou spolu s reálným vývozním kurzem. Díky nominálnímu 
zhodnocování kurzu a předpokladu o postupném zpomalení růstu zahraniční poptávky se 
tempo růstu objemu vývozů snižuje, přesto si však zachová relativně vysoká tempa z důvodu 
dalších zlepšení nabídkové strany. Do cen vývozů se také postupně dostávají zvýšené ceny 
domácí přidané hodnoty a působí směrem ke snížení cenové konkurenceschopnosti. Prognóza 
předpokládá pokles tempa růstu zahraniční poptávky na dlouhodobou úroveň. 
 
Hrubá tvorba kapitálu (mzr. v %) Nominální kurz, (v CZK/EUR) 
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Dynamika tvorby hrubého kapitálu se v horizontu projekce sice mírně sníží, ale i přesto 
zůstane na relativně vysokých hodnotách. Zpomalení růstu reálné hrubé tvorby kapitálu 
(HTK) reflektuje především snižování zahraniční poptávky, a tím i pokles tempa růstu 
domácích vývozů.  
 
Na celém horizontu projekce dochází ke zhodnocování nominálního kurzu koruny vůči euru, 
které vyplývá ze specifikace rovnovážného růstu reálných a nominálních veličin v domácí 
a zahraniční ekonomice, úrokového diferenciálu a vývoje rizikové prémie.  
 
Projekce kurzu je ovlivněna nejenom bohatší strukturou rovnovážných veličin než je tomu 
v modelu QPM, ale i plně vpřed-hledící UIP a endogenní prognózou rizikové prémie. Její 
pokles hraje významnou úlohu v kurzové prognóze. Vzhledem ke struktuře modelu reagují 
dovozní ceny rychleji na vývoj měnového kurzu a zahraničních cen než ceny vývozní. 
V modelu tak nastává za určitých podmínek efekt tzv. J-křivky. Na prognóze dochází ke 
zlepšování obchodní bilance v běžných cenách a tím i ke kumulaci čistých zahraničních aktiv. 
Tyto následně snižují rizikovou prémii země a posilují zhodnocování kurzu. Naše zkušenosti 
s modelem rovněž ukazují, že chování kurzu je velice citlivé na nastavení nominálních 
a reálných rigidit v celém modelu, perzistenci produktivitních trendů a vývoj zahraniční 
poptávky.  
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Inflace CPI, (mzr. v %) 3M PRIBOR, (% p.a.) 
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Prognóza inflace je determinována náklady producentů spotřebitelských statků. Náklady jsou 
dány jak cenou dováženého zboží, tak cenami statků mezispostřeby, jež odráží náklady 
kapitálu a především mzdové náklady tvořící dominantní část nákladů. Vzhledem ke 
zhodnocení domácí měny je tlak na růst dovozní komponenty nákladů umírněný. Naopak 
začíná postupně dominovat růst cen mezispotřeby – tyto ceny jsou v modelu nejvíce flexibilní 
a odrážejí potenciální převis poptávky nad nabídkou.  Prognózovaný růst nominálních mezd 
se velmi rychle promítá do cen mezispotřeby a následně se zpožděním do cen spotřebních 
statků. Dovozní komponenta nákladů nebude na prognóze schopna plně kompenzovat 
rostoucí ceny mezispotřeby, inflace se bude pomalu zvyšovat a vracet k inflačnímu cíli. 
S prognózou inflace je pak konzistentní postupně rostoucí trajektorie úrokových sazeb. 
Implikovaná trajektorie zpřísní měnové podmínky, a zajistí tak setrvání inflace v cíli. 
 
Shrnutí prognózy 
 07q2 07q3 07q4 08q1 08q2 08q3 08q4 
Inflace 2,2 2,8 3,2 3,2 3,4 3,1 2,9 
3M PRIBOR 2,7 3,0 3,2 3,1 3,0 2,9 3,0 
Kurz CZK/EUR 27,7 27,5 27,4 27,2 27,1 26,9 26,8 
Spotřeba domácností, mzr. v % 5,6 5,8 5,8 5,8 5,3 4,9 4,6 
HTK, mzr. v % 7,6 7,7 7,7 7,6 6,9 6,3 5,9 
Dovoz zboží a služeb, mzr. v % 13,1 12,8 12,2 11,9 11,2 10,6 10,1 
Vývoz zboží a služeb, mzr. v % 12,9 12,2 11,4 10,9 10,2 9,9 9,4 
 
 
 










































