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I. SHRNUTÍ 
 
1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
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Exog. velič . - ropa, kurz EUR/USD
Exog. velič . - eurozóna, 1R Euribor
Fiskální impuls
Počáteční podmínky
Inflace
Domácí nominální měnové podmínky

 
 
Výsledky modelových simulací zachycených ve formalizované simulaci GRIPu ukazují 
na proinflační bilanci rizik prognózy celkové inflace ze 7. SZ 2007. Tímto směrem 
bilanci rizik výrazně vychylují informace o změnách DPH v roce 2008, o výraznějším 
zvýšení daní z cigaret v roce 2008 a o rychlejším růstu regulovaných cen. Naproti tomu 
protiinflačně působí nové informace o mírně pomalejším růstu mezd v podnikatelské 
sféře za druhé čtvrtletí, vývoj inflace v srpnu, kurz koruny a zejména vývoj 
zahraničních úrokových sazeb. S ohledem na uplatňovanou výjimku na primární 
dopady změn nepřímých daní se však proinflační bilance rizik nepromítá do rizika 
vyšších úrokových sazeb, kde je naopak identifikováno riziko nižších sazeb vůči 
prognóze.   
 
Nad rámec simulace GRIPu pak existují další rizika. V případě odchylky korigované 
inflace bez pohonných hmot se domníváme, že poměrně výrazná část dosavadní 
odchylky působící protiinflačním směrem byla zapříčiněna změnou metodiky ČSÚ 
v souvislosti se zavedením nového spotřebního koše a že tato část odchylky bude 
pravděpodobně vykompenzována v závěru třetího čtvrtletí. Krátkodobý výhled vývoje 
cen potravin navíc signalizuje rizika stávající prognózy proinflačním směrem. Aktuální 
vývoj kurzu oproti průměru použitému pro simulaci GRIPu naopak představuje 
dodatečné protiinflační riziko. 
 
Celkově tak hodnotíme rizika prognózy celkové inflace jako proinflační a rizika výhledu 
měnověpolitické inflace a úrokových sazeb naopak jako protiinflační. 
 
Aktualizovaná tržní data znamenají proti 7. SZ nárůst výhledu cen ropy Brent, přičemž 
největší rozdíl je v posledním čtvrtletí letošního roku (6 %), v roce 2008 se rozdíl snižuje až 
ke 3 %. U cen benzínů ARA jde odchylka stejným směrem jako u ceny ropy, avšak v menším 
rozsahu. V nejbližších třech čtvrtletích se pohybuje okolo 3 % a pak se snižuje. Odchylka 
předpovědi kurzu USD/EUR od RS07 v letošním i příštím roce je podle předpovědi 
Consensus Forecasts ze září ve směru slabšího dolaru a to zhruba o 2 %. Protisměrnému 
působení obou faktorů odpovídá poloha příslušného bodu v GRIPu těsně u  průsečíků os. 
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V rámci ukazatelů zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 
1R Euribor“) zaznamenáváme podle CF09 shodný výhled vývoje zahraniční ekonomické 
aktivity měřené efektivním růstem HDP v eurozóně jako v referenčním scénáři červencové 
prognózy. Výhled efektivní inflace v eurozóně se v letech 2007 i 2008 proti předpokladům 
červencové prognózy rovněž takřka nezměnil. Naopak tržní výhled sazeb Euribor se proti 
předpokladům prognózy v důsledku turbulence na finančních trzích posunul výrazně směrem 
dolů o cca 0,8 p.b. Z toho celkově plyne poloha příslušného bodu v GRIPu, ukazující na 
riziko nižší inflace a zejména nižších domácích úrokových sazeb.  
 
S ohledem na aktuální vývoj státního rozpočtu, který je v souladu s našimi předpoklady, se 
fiskální predikce pro rok 2007 nemění. V návaznosti na projednání a schválení reformních 
záměrů vlády Poslaneckou Sněmovnou Parlamentu ČR dne 21. srpna t.r. se však mění náhled 
na vývoj veřejných financí v roce 2008. Oproti původní predikci fiskálního vývoje v roce 
2008 ze 7. SZ, která zahrnovala jen opatření ve výlučné pravomoci vlády a se širší politickou 
shodou, byly do nové predikce zahrnuty vládní reformní záměry v daňové a sociální oblasti. 
V příštím roce tak očekáváme výraznější snížení deficitu vládního sektoru z 3,0 % HDP na 
2,6 % HDP a prohloubení záporného fiskálního impulzu na -0,4 p.b. Dopad této změny do 
úrokových sazeb a inflace na horizontu měnové politiky je však zanedbatelný, takže se bod 
„Fiskální impulz“ v simulaci GRIPu nachází blízko průsečíku os.  
 
Meziroční růst HDP za druhé čtvrtletí  2007 činil 6,0 % (prognóza 6,2 %), což přestavuje jen 
mírné zpomalení sezonně očištěného mezikvartálního růstu na 1,4 % (z 1,5 %). Současně byl 
zvýšen odhad meziročního růstu HDP za první čtvrtletí o 0,4 p.b. V souladu s prognózou 
pokračoval rychlý růst spotřeby domácností, pomaleji oproti prognóze rostla spotřeba vlády 
a fixní investice. Výrazně vyšší byly však zásoby, ve srovnání s červencovou prognózou proto 
rostla hrubá tvorba kapitálu v souhrnu mírně rychleji. Slabě nižší oproti prognóze byl 
meziroční růst vývozu a dovozu zboží a služeb, čistý vývoz byl nepatrně příznivější. 
Předběžné údaje o vývoji v průmyslu, tržeb v maloobchodě a indikátorů důvěry naznačují, že 
i ve třetím čtvrtletí by měl pokračovat rychlý růst HDP tempem okolo 6 %. Růst mezd 
v podnikatelské sféře za 2.Q dosáhl 7,8 %, proti červencové prognóze tak byl jen nepatrně 
nižší. Celkově se příslušný bod v simulaci GRIPu („Počáteční podmínky“) nachází v levém 
dolním kvadrantu, a implikuje tak riziko mírně nižších úrokových sazeb i inflace. 
 
Vývoj celkové meziroční inflace za srpen 2007 (2,4 % mzr.) byl pod stávající prognózou  
(2,6 % mzr.), a to vlivem vývoje korigované inflace bez pohonných hmot. Část této odchylky 
však lze připsat metodickým problémům v souvislosti se zavedením nového spotřebního koše. 
Tato část odchylky by měla být ve velké míře eliminována v závěru třetího čtvrtletí.1 Přesto 
však celková rizika stávající prognózy korigované inflace bez pohonných hmot hodnotíme 
jako mírně protiinflační. Ceny pohonných hmot rostly nepatrně rychleji v porovnání 
s červencovou prognózou. V případě cen potravin je odchylka rovněž proinflační, a rizika 
vývoje cen potravin v nejbližších měsících jdou taktéž slabě proinflačním směrem. 
U regulovaných cen došlo v srpnu k mírně většímu než očekávanému růstu a v roce 2008 
nově očekáváme jejich rychlejší růst zejména v souvislosti s výraznějším zvyšováním 
regulovaného nájemného. U dopadů spotřebních daní je srpnová hodnota mírně vyšší, než 
očekávala prognóza. Na rozdíl od 7. SZ zde nově nepředpokládáme absorpci části zvýšení 
daní snížením marží u výrobců a dovozců cigaret. Přijatý balík reformních opatření navíc 
předpokládá výraznější zvýšení spotřebních daní z cigaret v roce 2008, než očekávala 
červencová prognóza, a to s dopadem ve výši 0,22 p.b. do celkové inflace. Nově dochází též 

                                                 
1  Podrobnější informace viz Box: Změna metodiky vykazování cen rekreací v souvislosti se zavedením nového 

spotřebního koše.  
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ke zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, což znamená souhrnný dopad do inflace ve výši 
cca 0,8 procentního bodu (předpokládáme, že primární dopad do inflace ve výši cca 
1,1 procentního bodu nebude zcela promítnut do cen). Naopak příspěvek ekologických daní 
k inflaci bude oproti předpokladům prognózy nepatrně nižší. Bod „Inflace“ tak v simulaci 
GRIPu představuje zejména díky výraznému zvýšení DPH a vyššímu růstu spotřebních daní 
z tabákových výrobků v roce 2008 v souhrnu výrazné proinflační riziko pro celkovou inflaci 
na horizontu měnové politiky. V důsledku uplatňované výjimky na primární dopady změn 
nepřímých daní však riziko pro výhled úrokových sazeb míří jen mírně směrem nahoru. 
 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru za 3.Q 2007 výrazně silnější, než 
předpokládala prognóza ze 7. SZ , tuzemské úrokové sazby se pohybují na mírně nižší úrovni 
ve srovnání s předpoklady prognózy. Celkově tak příslušný bod v GRIPu „Domácí nominální 
měnové podmínky“ implikuje mírně nižší úroveň budoucího vývoje nominálních úrokových 
sazeb a inflace oproti základnímu scénáři prognózy. Aktuální vývoj kurzu, který je ještě 
silnější než dosavadní průměr za 3.Q 2007 použitý v simulaci GRIPu, dále prohlubuje 
dodatečné riziko směrem k nižším hodnotám úrokových sazeb a inflace. 
 

 

2  Prognózy ostatních institucí 
 
V září byla publikována dvě šetření, na základě nichž provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy ze 7. SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 13.9.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 10.9.). Při srovnání prognóz HDP, mezd a úrokových sazeb vycházíme také  
z Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 20.8.).  

Analytici dotazovaní v rámci šetření IOFT zvýšili své prognózy růstu HDP v letošním roce, 
pro příští rok je ponechali beze změny. Očekávaný růst mezd se téměř nezměnil. Analytici 
v rámci šetření IOFT očekávají v ročním horizontu silnější kurz ve srovnání se základním 
scénářem prognózy o cca 2,7 %, analytici v rámci šetření FECF o 1,4 %. Inflační očekávání 
v ročním horizontu opět poměrně výrazně vzrostla, důvodem je zohlednění očekávaného 
zvýšení nižší sazby DPH a vyšší spotřební daně na cigarety. V tříletém horizontu je však 
očekávání inflace nadále ukotveno na 2,5 %. Prognóza úrokových sazeb se mírně zvýšila. 
Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 3,50 – 4,25 %. Jeden 
z deseti dotázaných analytiků předpokládá zvýšení základních sazeb ČNB o 0,25 p.b. na 
zářijovém zasedání BR ČNB, ostatní očekávají stabilitu sazeb.  
 
Z následujícího grafu je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se v celém horizontu pohybují 
pod trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem červencové prognózy, přičemž 
s prodlužujícím se horizontem odchylka narůstá. Analytici v rámci průzkumu IOFT očekávají, 
že ČNB bude zvyšovat své základní sazby ještě pomalejším tempem. 
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Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %) 
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 prognóza ČNB (7.SZ)
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*   3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o termínovou prémii ve výši 20 b.b. p.a.; 

     průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 19.9.2007 
**  kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 19.9.2007 
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 6/07 5.5 5.4 4.7 4.8
 7/07 5.6 5.4 5.4 4.9 4.8
 8/07 5.5 5.5 4.7 4.8
 9/07 5.8 4.7

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 6/07 7.5 7.4 7.1 7.0
 7/07 7.5 7.4 7.7 7.1 6.9
 8/07 7.6 7.4 7.2 7.0
 9/07 7.5 7.2

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 6/07 28.2 27.3 27.7
 7/07 28.3 (3Q07) 28.5 27.8 27.4 27.9
 8/07 28.2 27.2 27.9
 9/07 28.0 27.1 27.4

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 6/07 3.2 3.0 2.5 2.9
 7/07 3.1 2.5
 8/07 3.6 2.5
 9/07 4.2 2.5

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 6/07 3.5 3.4 3.8
 7/07 5.0 (3Q08) 3.6 3.6 5.2 3.9
 8/07 3.7 3.8 4.0
 9/07 3.8 4.1

HDP          
(%)

ČNB
aktuální čtvrtletí

ČNB

kurz     
CZK/EUR

ČNB

6.2

4.2

3.8
4.2

7.4

ČNB
3M PRIBOR

inflace        
(%)

úrokové sazby 
(%)

4.1

horizont 3R

mzdy         
(%) ČNB

 
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T repo sazbou a sazbou 3M PRIBOR v ročním horizontu za zanedbatelné. To 
umožňuje realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

           meziročně v %
predikce 7. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt  II/07 6.2 6.0
Výdaje domácností na konečnou spotřebu  II/07 6.3 6.5
Výdaje vlády na konečnou spotřebu  II/07 1.5 -1.6
Tvorba hrubého fixního kapitálu  II/07 8.3 4.2
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.)  II/07 37.1 48.3
Vývoz zboží a služeb  II/07 14.6 13.8
Dovoz zboží a služeb  II/07 14.9 13.9

Vývoz zboží  červenec 2007  . 20.7
Dovoz zboží  červenec 2007  . 18.7
Obchodní bilance (mld. Kč)  červenec 2007 0.0 -0.7
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  červenec 2007  . -8.8
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  červenec 2007  . -3.6

Vývoz zboží  II/07 . 16.2
Dovoz zboží  II/07 . 14.0
Obchodní bilance (mld. Kč)  II/07 27.0 28.1
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  II/07 -36.0 -43.0
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  II/07 . 16.1

Index spotřebitelských cen  srpen 2007 2.6 2.4

Ceny průmyslových výrobců  srpen 2007   4.0 (Q) 3.7
Ceny zemědělských výrobců  srpen 2007  10.3 (Q) 15.6
Vývozní ceny  červenec 2007   0.7 (Q) 3.0
Dovozní ceny  červenec 2007  -0.5 (Q) 0.1

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  srpen 2007 6.7 (Q) 6.7
z toho: míra nezaměstnosti - dosažitelní uchazeči  srpen 2007 . 6.4
Průměrná mzda ve sledovaných organizacích  II/07 7.4 7.4
Průměrná mzda v podnikatelské sféře  II/07 8.0 7.8
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  II/07 5.3 5.9

Průměrná nominální mzda v průmyslu  červenec 2007 . 9.4
NJMN v průmyslu  červenec 2007 . -0.1
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  červenec 2007 . 8.0
NJMN ve stavebnictví  červenec 2007 . 8.0

Peněžní zásoba (M2)  červenec 2007 8.0 (Q) 11.4

Stavební výroba  červenec 2007  . -1.7
Index průmyslové produkce  červenec 2007  . 11.5

Tržby v maloobchodu vč. motoristického segmentu  červenec 2007  . 8.9
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA ZE 7. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
V červenci 2007 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2007, 2008 a první 
čtvrtletí 2009. Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky2. V srpnu 2007 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 2,4 %, což bylo o 0,2 p.b. méně, než očekávala 
prognóza ze 7. SZ. 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 4. SZ 2007

I. 7. SZ 4. SZ
mezera RMC 0.7 0.3
z toho: mezera výstupu 0.8 0.4
           mezera reálných mezd -0.1 -0.1
RMCI gap -0.1 0.0
z toho: RIR gap 0.2 0.2
           RER gap -0.3 -0.2

II. 3Q2007 4Q2007 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2008
7. SZ 2.8 3.8 4.3 4.1 4.2 4.2
4. SZ 2.5 3.6 3.7 3.6 3.4 3.3
7. SZ 2.0 2.7 3.3 3.2 3.4 3.6
4. SZ 1.6 2.5 2.8 2.7 2.8 2.9
7. SZ 0.7 0.9 0.6 0.2 0.2 0.2
4. SZ 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
7. SZ 6.1 6.2 5.8 5.5 5.3 5.0
4. SZ 5.7 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3
7. SZ 6.1 5.1 4.5 4.7 4.7 4.9
4. SZ 5.7 4.5 4.1 4.4 4.4 4.5
7. SZ 3.4 4.1 4.6 4.8 5.0 5.1
4. SZ 3.1 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1

III. 2007 2008
7. SZ 1.2 0.4
4. SZ 0.7 0.1
7. SZ 7.1 6.6
4. SZ 7.2 6.8
7. SZ -2.5 -1.8
4. SZ -2.9 -2.6

*) Míra registrované nezaměstnanosti (průměr za období)

2Q2007

deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 

Implikované sazby

Zaměstnanost

Míra nezaměstanosti*

Reálné mzdy

CPI

Mezera RMC

HDP

CPI bez primárních dopadů změn 
nepřímých daní

 

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky srpen 2008 až únor 2009. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 

1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
Na předpovědi růstu efektivního HDP v eurozóně ze září (Consensus Forecasts, CF09) se 
podepsala horší skutečnost za 2.Q a obavy analytiků z přetrvávajících problémů na globálních 
finančních trzích. Zatímco v srpnu se výhled posouval směrem vzhůru, v září byl pro velké 
ekonomiky (Německo, Itálii, Nizozemsko a zejména Francii) přehodnocen o 0,1 – 0,3 p.b. 
dolů jak pro letošní, tak i příští rok. Naopak pro Rakousko a Finsko byla předpověď zvýšena. 
V efektivním vyjádření tak aktuální prognóza s nepatrnými odchylkami kopíruje referenční 
scénář 7. SZ (RS07), tedy  2,6 % a 2,3 % pro roky 2007 a 2008. 
 
Naopak odhad budoucího cenového vývoje v eurozóně se od zpracování 7. SZ na úrovni 
jednotlivých zemí prakticky neměnil (pouze u Rakouska byly hodnoty v obou letech zvýšeny 
o 0,1 p.b). Předpověď efektivní inflace CPI tedy i v září zůstává pro rok 2007 1,9 %,  pro 
následující rok se zvýšila o 0,1 p.b. na 1,8 %. Výhled růstu cen výrobců v září doznal rovněž 
jen kosmetické změny, oproti RS07 je pro rok 2007 o desetinu p.b. vyšší (2,3 %) a naopak pro 
rok 2008 o stejnou hodnotu nižší (2,0 %). 
 
(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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Předpověď kurzu USD/EUR se dle CF09 i v září posunula po celém horizontu směrem ke 
slabšímu dolaru. Oproti RS07 je tak výhled americké měny slabší o cca 2 %. I nadále se 
očekává její pozvolné posilování v průběhu roku 2008, ale k mírně vyšší úrovni 1,35. 
 
U úrokových sazeb v eurozóně se finanční turbulence odrazily zejména v přehodnocení 
očekávaných dlouhodobých sazeb (10Y Bund) ze strany CF o 0,2 p.b. dolů. Mnohem silnější 
byla však reakce trhu u jednoletých sazeb Euribor, jejichž implikovaná trajektorie se zejména 
v prvních třech čtvrtletích 2008 posunula o dalších až 0,5 p.b. dolů. Rozdíl od RS07 se tak 
v tomto období prohloubil na více než -0,8 p.b. 
 
Tržní kontrakty na budoucí cenu ropy Brent ke dni průzkumu CF09 zaznamenaly oproti 
hodnotám před měsícem nárůst. Největší posun futures křivky přitom nastal v posledním 
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čtvrtletí tohoto roku (6 %) a s prodlužující se splatností klesá. Rozdíl oproti RS07 je tak 
především ve druhé polovině letošního roku (tedy jak na skutečnosti, tak předpovědi, rovněž 
6 %), v roce 2008 pak rychle klesá téměř k nule. Ceny benzínu na burzách na aktuální růst 
ceny ropy reagovaly v menším rozsahu a jejich odchylka od RS07 se tak pohybuje 
v nejbližších třech čtvrtletích kolem 3 %, a pak klesá.  
 

1.2  Eurozóna 
Tempo růstu HDP v eurozóně ve 2.Q 2007 zpomalilo meziročně (z 3,2 % v 1.Q na 2,5 % ve 
2.Q) i mezičtvrtletně (z 0,7 % na 0,3 %). Ke snížení dynamiky došlo zejména kvůli oslabení 
růstu investic (hlavně rezidenčních) z 7,4 % na 4,3 %. Přesto investice celkově zůstávají 
v eurozóně hlavní hnací silou hospodářské expanze. Spotřeba domácností naproti tomu mírně 
zrychlila, a oslabení investiční poptávky bylo dále kompenzováno i zlepšením čistého vývozu. 
Zářijová prognóza ECB sice velmi mírně snížila výhled HDP pro tento rok, ale ten zůstává 
příznivý vzhledem k pokračujícímu silnému růstu světové ekonomiky, dobré finanční situaci 
firem a příznivému výhledu pro spotřebu domácností souvisejícímu s růstem zaměstnanosti. 
Pro rok 2008 ECB svůj výhled nezměnila. Za riziko predikce je považována pokračující 
turbulence na finančních trzích a možný prudký růst cen ropy.  
 
Inflace se v srpnu dále snížila na 1,7 % meziročně a již desátý měsíc zůstává pod 2% hranicí. 
Také růst cen průmyslových výrobců se díky poklesu cen energií v červenci snížil na 1,8 % 
a po několika letech se dostal pod 2 %. Prognóza ECB pro spotřebitelské ceny posunuje jejich 
růst do konce roku kvůli cenám potravin a energií nad 2 % a za celý rok 2007 očekává jejich 
růst v rozmezí 1,9 – 2,1 % (v roce 2008 1,5 – 2,5 %). Ve střednědobém výhledu zůstávají 
podle ECB rizika pro cenovou stabilitu vychýlena směrem nahoru, kam by jej mohly 
posunout vyšší nepřímé daně, rychlejší růst mezd a rychlejší růst cen ropy a potravin. 
 
V červenci došlo ke zrychlení meziročního růstu peněžních agregátů (M3 na 11,7 %) i úvěrů. 
Vliv vyšších sazeb ECB se zatím projevil zejména ve struktuře peněžních agregátů 
pomalejším růstem M1. Na zasedání 6. září ECB ponechala svou základní sazbu beze změny 
na 4 %, přestože ještě o měsíc dříve finanční trhy očekávaly její zvýšení o 0,25 p.b. Hlavním 
důvodem ponechání sazeb beze změny byla probíhající turbulence na finančních trzích 
a nejistota ohledně dopadů do reálné ekonomiky. Masivním zvýšením likvidity se sice 
podařilo snížit velmi krátké sazby na peněžním trhu, ale delší sazby zůstaly vzhledem 
k všeobecné vzájemné nedůvěře mezi účastníky trhu vysoké. Nicméně podle ECB zůstávají 
finanční instituce v eurozóně, zvláště ty klíčové, zdravé a odolné.  
 
Tempo růstu německé ekonomiky se ve 2.Q 2007 snížilo z 3,6 % na 2,5 % zejména 
v důsledku výrazného poklesu investiční poptávky. Tento vývoj však pravděpodobně 
neukazuje na zásadní oslabování německého oživení. Značná část poklesu investic ve 2.Q 
byla způsobena teplou zimou a jejich přesunem do 1.Q. Spotřebu domácností negativně 
ovlivnilo zvýšení DPH od počátku roku 2007. Ostatní ukazatele vyznívají příznivěji. 
Zaměstnanost se ve 2.Q meziročně zvýšila o 1,7 % a nezaměstnanost se v červenci a srpnu 
meziročně snížila o 1,5 p.b. Růst exportu podporovaný nejnižším růstem mzdových nákladů 
v EU27 je výrazný a zatím se na něm výrazněji neprojevuje posilování eura. Fiskální 
konsolidace postupuje rychleji, než se čekalo a není vyloučené, že již letos zmizí deficit 
veřejných financí.  
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1.3  Ropa 
Dosavadní průměrná cena ropy Brent se ve 3.Q 2007 pohybuje zhruba 6 % nad cenou, ze 
které vycházela příprava červencové inflační prognózy (RS07). V průběhu srpna a září došlo 
k výrazným výkyvům ropných cen. Od konce července až do poloviny srpna ceny ropy 
klesaly zejména v důsledku finanční krize a obav z jejího dopadu do reálné ekonomiky. Cena 
Brentu se z téměř 80 USD/b snížila až pod 68 USD/b. Ve druhé polovině srpna však převážily 
obavy z nízkých zásob ropných produktů v USA (zásoby benzínu byly 7 % pod úrovní 
minulého roku a dále výrazně klesaly), ohrožení produkce v Karibském zálivu během 
hurikánové sezony a teroristické útoky na mexické ropo- a plynovody. Tyto obavy poslaly 
ceny strmě vzhůru. Cena Brentu se na počátku druhé zářijové dekády přiblížila k hranici 
78 USD/b a někteří analytici nevylučují dosažení úrovně 100 USD/b v horizontu měsíců 
v případě ropné havárie, teroristických útoků, války na Blízkém východě (Izrael bombardoval 
zařízení v Sýrii) nebo extrémní zimy.  
 
Cena Brentu zůstává v posledních dnech v okolí 78 USD/b, přestože OPEC zvýšil své těžební 
kvóty o 0,5 mb/d s platností od 1. listopadu, v USA skončila motoristická sezona a probíhá 
(zatím mírná) revize výhledu světové ekonomiky směrem dolů v důsledku finanční krize. 
Nejistota ohledně reálných dopadů krize, ke které se přidávají zpoždění při dokončování 
některých ropných zařízení a zhoršený výhled nabídky vývozců ropy ze zemí mimo OPEC, 
přispívá k významnému kolísání ropných cen a ztěžuje možnost jejich predikce.  
 
Výhled pro poptávku po ropě pro roky 2007 a 2008 vypracovaný OPECem počítá s jejím 
růstem o 1,5 % v obou letech. Vzhledem k panující nejistotě svolal OPEC po své konferenci 
11. září ve Vídni mimořádnou konferenci na začátek prosince a naznačil tak možnost další 
úpravy kvót v případě výrazných disproporcí na ropném trhu. Cílem OPECu je cena 
v rozmezí 60 – 70 USD/b. 
 

1.4  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
Kurz dolaru vůči euru byl v uplynulém měsíci rozkolísaný. Problémy na hypotéčním trhu 
USA nejprve dolar oslabily, ale následné přelití nejistoty i mimo hranice Spojených států 
vedlo globální investory k útěku z rizika (uzavírání carry trades) a k poptávce po bezpečných 
aktivech. To spolu s intervencemi centrálních bank a snížením zápůjční sazby Fedu z 6,25 na 
5,75 % při zachování základní sazby vedlo k částečnému uklidnění a posílení dolaru ve druhé 
dekádě srpna. Od té doby však dolar opět oslabuje, negativně působil zejména pokles 
pracovních míst v srpnu a významné revize předchozích dvou růstů směrem dolů. To spolu 
s několika dalšími předstihovými indikátory, které dopadly hůře, než bylo očekáváno, vedlo 
investory k přesvědčení, že Fed nakonec sníží i základní sazbu. Snížení jak základní, tak 
zápůjční sazby Fedem tak pro trhy nebylo až tak velkým překvapením, jeho rozsah 0,5 p.b. 
však vyvolal u analytiků rozporuplné reakce. Dopad na finanční trhy a reálnou ekonomiku je 
předčasné hodnotit. Kurz dolaru zareagoval okamžitě proražením hranice 1,4 USD/EUR. 
Vzrostly akciové trhy v USA a dlouhodobé sazby, ale teprve budoucí vývoj ukáže, zda je 
tento růst trvalejšího rázu v důsledku obav z vyšší inflace, nebo je jen krátkodobou reakcí  na 
momentální přesun investorů od obligací k akciím. Následně publikované údaje 
o spotřebitelské inflaci v USA dávají částečně za pravdu Fedu, když inflace v srpnu 
meziročně poklesla na 2 % a také jádrová inflace zaznamenala mírný pokles na 2,1 %. 
 
ECB podle očekávání sazby v září nezvýšila a pozorně sleduje, jak se problémy finančního 
trhu promítnou ve vývoji reálné ekonomiky. Silné euro a pokles sazeb v USA patrně budou 
mít vliv při jejím budoucím rozhodování. 
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Jednoletý Euribor v červenci a srpnu spíše stagnoval, teprve v poslední dekádě srpna začal 
mírně klesat, stále je však poměrně vysoko oproti tržnímu výhledu, který očekává 
v následujících čtyřech čtvrtletích jeho výrazný propad. Aktuální vysoké úrovně jsou zřejmě 
podporovány přetrvávající vysokou rizikovou prémií na krátkých splatnostech peněžního trhu.  
 
Zatímco tržní výhled implikovaných sazeb 1Y PRIBOR se po srpnovém posunu vzhůru vrátil 
v září prakticky zpět na trajektorii z června, křivka implikovaných sazeb 1Y Euribor se 
posunula ještě více dolů a výrazně se zvlnila. Implikované rozpětí jednoletých sazeb se tak 
v absolutní hodnotě dále snížilo a v polovině roku 2008 dosahuje přechodně dokonce mírně 
kladných hodnot.   
 
Rozdíl korunových a eurových swapových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 1R - EUR 1R
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Ve srovnání s prognózou v 7. SZ neměníme náš náhled na vývoj veřejných financí v roce 
2007. V roce 2008 očekáváme snížení deficitu vládního sektoru a prohloubení záporného 
fiskálního impulzu jako důsledek fiskálních opatření obsažených v Zákonu o stabilizaci 
veřejných financí (s výjimkou zavedení ekologických daní obsažených již v 7. SZ). Oproti 
8. SZ, v níž jsme kvantifikovali dopad těchto stabilizačních opatření, nyní mírně dále 
snižujeme schodek vládního sektoru v roce 2008 z 2,7 % HDP na 2,6 % HDP. Toto snížení 
odráží pokles dotace státu do veřejného zdravotního pojištění, kdy vláda v rámci fiskální 
reformy omezí platby SR za státní pojištěnce (v roce 2008 klesnou o cca 3,4 mld. Kč). 
Vzhledem k tomu, že se tato operace klasifikuje v metodice ESA95 jako kapitálový transfer, 
nemá snížení dotace vliv na hodnotu fiskálního impulzu.  
 
V souvislosti s již známou podobou stabilizačních opatření vlády pro rok 2008 byla opětovně 
posouzena výše fiskálního impulzu, který se nemění. Odhad fiskálního impulzu pro rok 2008 
činí -0,4 p.b. ve srovnání s -0,2 p.b. v 7. SZ (a +0,1 p.b. uvedeným ve 4. SZ, tj. před 
postupným zapracováním stabilizačních opatření vlády v 7. a 8. SZ). 
  

2006
9.SZ 4.SZ 7.SZ 8.SZ 9.SZ 4.SZ 7.SZ 8.SZ 9.SZ

Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)             v % HDP 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,0 2,7 2,6

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

20082007

 



 12

IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) srpen 2007 6.7 (Q) 6.7
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči srpen 2007 . 6.4
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %) II/07 7.4 7.4
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/07 8.0 7.8
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/07 5.3 5.9
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %) II/07 . 6.4
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna mediánu v %) II/07 . 6.7
Nominální hodinová mzda v nepodn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %) II/07 . 7.1
Nominální hodinová mzda v nepodn. sféře - MPSV (mzr. změna mediánu v %) II/07 . 6.1
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) červenec 2007 . 9.4
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) červenec 2007 . 8.0
Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 
V období od 7. SZ byly publikovány údaje MPSV o míře registrované nezaměstnanosti 
v srpnu 2007, údaje ČSÚ o vývoji měsíčních mezd ve 2.Q 2007 a ve vybraných odvětvích 
v červenci 2007 a dále údaje MPSV o vývoji hodinových výdělků v podnikatelské 
a nepodnikatelské sféře ve 2.Q 2007. Růst celkové průměrné mzdy ve 2.Q 2007 
odpovídal predikci ze 7. SZ, v podnikatelské sféře byl jen nepatrně nižší oproti 
červencové prognóze. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti celkem v prvních dvou 
měsících 3.Q 2007 naznačuje, že se naplní červencová prognóza předpokládající její 
snížení na 6,7 % ve 3.Q 2007. 
 
Míra registrované nezaměstnanosti celkem dosáhla ke konci srpna 6,7 %. Ze sezonně 
očištěných údajů je patrné, že nezaměstnanost nadále klesá. V srpnu se snižovala v důsledku 
pokračujícího souběhu poklesu počtu nově hlášených nezaměstnaných a růstu počtu  
vyřazených uchazečů. Z vývoje Beveridgeovy křivky v posledních 20 měsících je patrné, že 
se snižuje cyklická složka registrované nezaměstnanosti. Růst poptávky po práci při již 
relativně nízké míře nezaměstnanosti začíná narážet na nedostatek pracovníků v odpovídající 
kvalifikační struktuře, což se projevuje nejen v pokračujícím přílivu zahraničních 
pracovníků3, ale oproti minulosti i ve vyšším tlaku na růst mezd. Podle očekávání se 
meziroční tempo růstu průměrné měsíční nominální mzdy v národním hospodářství ve 
2.Q 2007 v porovnání s předchozím čtvrtletím mírně zpomalilo a intenzita tohoto zpomalení 
odpovídala prognóze ze 7. SZ. Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vzrostla o 7,4 % 
(predikce ze 7. SZ 7,4 %). Reálná mzda se zvýšila o 4,9 % (predikce ze 7. SZ 4,8 %).  
 
V podnikatelské sféře se průměrná měsíční mzda ve druhém čtvrtletí zvýšila o 7,8 % (8,0 % 
podle 7. SZ). Přes mírné zpomalení zůstal meziroční růst průměrné mzdy v podnikatelské 
sféře ve 2.Q na vysoké úrovni, což odráží aktuální cyklickou pozici ekonomiky a rychle 
klesající míru nezaměstnanosti. Údaje MPSV (ISPV4) o růstu průměrného hodinového 
výdělku v podnikatelské sféře dokonce naznačují mírné zrychlení růstu hodinových mezd na 
6,4 % ve 2.Q 2007. Rozdíl mezi růstem průměrné mzdy (ČSÚ) a hodinového výdělku 
(MPSV) naznačuje růst počtu odpracovaných hodin. Podle údajů ČSÚ se počet 
odpracovaných hodin v národním hospodářství ve 2. Q 2007 meziročně zvýšil o 0,8 %.  
                                                 
3 Růst počtu zahraničních pracovníků v 1. pololetí roku 2007 zrychlil a pohyboval se okolo 27 %. V červenci 

a v srpnu mírně zpomalil na 26,0 %, resp. 25,2 %. Odhad podílu zahraničních pracovníků na pracovní síle činil 
ve 2.Q 2007 3,9 %. Tento podíl není zcela přesný, protože je zkonstruován z rozdílných statistik. Údaje 
o počtu zahraničních pracovníků poskytuje MPSV a pracovní síla je získána z údajů VŠPS ČSÚ.  

4  Informační systém o průměrném výdělku. 
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V nepodnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda o 5,9 % (7. SZ 5,3 %). Přes určité zrychlení 
mzdové dynamiky lze vývoj růstu mezd v nepodnikatelské sféře hodnotit jako plynulý, 
přičemž oproti prognóze ze 7. SZ ho neinterpretujeme jako významnější riziko pro vývoj 
celkových mezd v ekonomice.  
 
Ve 2. čtvrtletí se nominální jednotkové mzdové náklady v národním hospodářství zvýšily 
meziročně o 2,8 % (3,0 % podle 7. SZ). Odchylka v predikci byla způsobena mírně nižším 
než očekávaným růstem objemu mezd a platů podle statistiky národních účtů. Růst celkových 
NJMN sice ve 2.Q 2007 mírně zvolnil, přesto se v posledních dvou čtvrtletích udržuje na 
vyšší úrovni, což naznačuje nárůst inflačních tlaků z titulu mzdové náročnosti produktu. Podle 
výpočtu z národních účtů se NJMN v průmyslu po výkyvu v 1.Q 2007 vrátily ve 2.Q 2007 
opět do záporných hodnot, avšak oproti minulosti podstatně mírnějších (-0,2 %). 
  
Údaje za vybraná odvětví v červenci signalizují, že vysoká dynamika růstu mezd bude ve 
3. čtvrtletí 2007 pokračovat a mzdový růst v podnikatelské sféře by tak měl odpovídat 
prognóze ze 7. SZ (8,0 % pro 3.Q 2007). V průmyslu vzrostla průměrná mzda v červenci 
o 9,4 %. Při vyšším fondu pracovní doby (5,3 %) se počet odpracovaných hodin zvýšil 
o 6,8 %. Při vysokém růstu produktivity NJMN v průmyslu klesly o 0,1 %5. Ve stavebnictví 
vzrostla průměrná mzda o 8,0 %. Produktivita ve stavebnictví v červenci stagnovala, což není 
jen důsledkem vyprchání vlivu příznivých klimatických podmínek ze zimních měsíců, ale 
zřejmě i celkové dočasné vyčerpanosti stavebnictví – vysoká srovnávací základna, nedostatek 
pracovní síly a materiálu. NJMN proto v červenci ve stavebnictví vzrostly o 8 %.  
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Pramen: MPSV 
Poznámka: Údaje lze interpretovat jako pravděpodobnost, že  
                   nezaměstnaný bude vyřazen z evidence umístěním resp.  
                   z ostatních důvodů (sankční vyřazení); 
                   sezonně očištěné údaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 V rámci údajů za vybraná odvětví v červenci jsou NJMN v průmyslu a stavebnictví dopočteny z měsíčních 

údajů ČSÚ o růstu průměrné mzdy a produktivity práce.  
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Nominální mzda v podnikatelské sféře 
(mzr. změny v %) 

NJMN v metodice ESA 95 
(mzr. změny v %) 
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Pramen: ČSÚ, MPSV Pramen: ČSÚ, propočet ČNB 
 
 
 
2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Ukazatel 
(stálé ceny 2000, meziroční změny v %)

Období Predikce Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 2Q 2007 6,2 6,0 
Spotřeba domácností 2Q 2007 6,3 6,5 
Spotřeba vládních institucí 2Q 2007 1,5 -1,6 
Hrubá tvorba kapitálu 2Q 2007 9,1 10,3 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 2Q 2007 8,3 4,2 
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 2Q 2007 37,1 48,3 

Vývoz zboží a služeb 2Q 2007 14,6 13,8 
Dovoz zboží a služeb 2Q 2007 14,9 13,9 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 2Q 2007 -0,8 0,5 
Průmyslová výroba červenec 2007 . 11,5 
Stavební výroba červenec 2007 . -1,7 
 
Reálný HDP se podle odhadu ČSÚ ve 2.Q meziročně zvýšil o 6,0 % (o 0,2 procentního bodu 
méně ve srovnání s červencovou prognózou). Zároveň byl zpřesněn růst HDP v 1.Q o +0,4 
procentního bodu. Po sezonním očištění činil ve 2.Q mezikvartální růst reálného HDP 1,4 % 
(prognóza 1,5 %). Ve 3.Q lze očekávat meziroční růst HDP okolo 6,0 %, zatímco červencová 
prognóza očekávala růst 6,2 %. 
 

Vývoj HDP (mzr. v %) 
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Ve shodě s prognózou pokračoval rychlý růst spotřeby domácností. Pomaleji oproti prognóze 
rostla spotřeba vlády a fixní investice. Výrazně vyšší byly zásoby, celkově rostla hrubá tvorba 
kapitálu mírně rychleji ve srovnání s prognózou. Slabě nižší byl ve srovnání s prognózou 
meziroční růst vývozu a dovozu zboží a služeb, čistý vývoz byl nepatrně příznivější. Celková 
domácí i agregátní poptávka se zvýšily shodně s prognózou, v 1.Q byla celková domácí 
poptávka zpřesněna o -0,5 procentního bodu.6 
 
Spotřeba domácností se ve stálých cenách ve 2.Q zvýšila meziročně o 6,5 % (prognóza 
6,3 %). ČSÚ zároveň provedl revizi růstu spotřeby domácností o +0,5 p.b. v 1.Q. Sezonně 
očištěná spotřeba domácností se ve 2.Q oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 1,2 % (v 1.Q 
o 2,0 %). Na růstu reálné spotřeby domácností se ve 2.Q podílel růst nominálních 
spotřebitelských výdajů o 8,6 % (prognóza 8,2 %) a zvýšení cenové hladiny měřené 
deflátorem spotřeby domácností o 1,8 % (prognóza 2,0 %). Údaje o národních účtech 
domácností nebyly doposud publikovány, z dílčích informací lze usuzovat, že hrubý 
disponibilní důchod se ve 2.Q zvýšil shodně s prognózou o 8 %. Odhad vlivu schválených 
reformních opatření vlády na budoucí příjmy a spotřebu domácností je popsán v Příloze 1.  
 
Spotřeba vlády se ve stálých cenách ve 2.Q meziročně snížila o 1,6 %, zatímco červencová 
prognóza očekávala růst o 1,5 %. V běžných cenách se spotřeba vlády zvýšila o 1,8 % 
(prognóza 5,4 %). 
 
Hrubá tvorba kapitálu se ve 2.Q ve stálých cenách zvýšila o 10,3 % (prognóza 9,1 %), odlišně  
oproti očekávání se vyvíjely její složky. Fixní investice se v 2.Q meziročně zvýšily jen  
o 4,2 % (prognóza 8,3 %), zatímco zásoby se zvýšily o 48,3 mld. Kč (prognóza 
37,1 mld. Kč). V 1.Q byl růst fixních investic revidován o +2,6 procentního bodu (na 4,0 %), 
zásoby byly sníženy o 8,9 miliard Kč. Vysoký růst zásob v 1.Q a 2.Q může i přes nízký růst 
fixních investic signalizovat vyšší růst budoucích investic. Na přetrvávající vysoký růst 
investic ukazuje vývoj dovozů pro investiční účely. 
 
Reálný vývoz zboží a služeb se ve 2.Q meziročně zvýšil o 13,8 % (prognóza 14,6 %), 
zatímco dovoz se ve stejném období zvýšil o 13,9 % (prognóza 14,9 %).7 Čistý vývoz byl jen 
mírně příznivější, ve 2.Q dosáhl +0,5 mld. Kč (prognóza -0,8 mld. Kč). Čistý vývoz za 1.Q 
byl zpřesněn o +6,7 mld. Kč, především z důvodu revize bilance služeb. Ve srovnání se 
stejným obdobím minulého roku se přebytek čistého vývozu ve 2.Q nepatrně snížil 
(o 0,5 mld. Kč, zatímco v 1.Q se snížil o 2,6 mld. Kč). 
 
Finanční výsledky sledovaných nefinančních podniků a korporací za 2.Q ukázaly 
pokračující rychlý růst objemových ukazatelů a udržení, případně mírné meziroční zlepšení 
poměrových ukazatelů finančního hospodaření podniků. Přidaná hodnota meziročně vzrostla 
o 10,7 %, výkony o 10,3 % a osobní náklady zhruba o 9,8 %. Pokračoval překvapivý 
pomalejší růst výkonové spotřeby v porovnání s růstem výkonů. Zisk včetně odpisů 
meziročně vzrostl o 11,4 %.  Při nárůstu celkových aktiv podniků o 5,6 % a vlastního kapitálu 
o 3,0 % se mírně zvýšila hrubá zadluženost, zůstala však daleko od rizikového pásma. Rovněž 
krátkodobá likvidita podniků zůstává vysoká. Zlepšily se i další podílové ukazatele, 
odhadovat lze i meziroční růst rentability vlastního kapitálu. Porovnání finančních aktiv 
a závazků ukazuje meziroční nárůst finanční stability uvedeného segmentu podniků. 

                                                 
6 Podobně jako v předchozím čtvrtletí k růstu HDP přispívá zejména spotřeba domácností a celková hrubá tvorba 

kapitálu, příspěvek čistého vývozu zůstává nízký. 
7  Meziroční růst dovozu byl v 1.Q a 2.Q ve srovnání s růstem vývozu mírně rychlejší. V běžných cenách byl ve 

stejném období vlivem směnných relací naopak rychlejší růst vývozu. 
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Nové údaje za 3.Q signalizují udržení, případně jen mírné zpomalení, růstu HDP oproti 
předchozímu čtvrtletí. Objem průmyslové produkce se v červenci meziročně zvýšil o 11,5 % 
(od počátku roku o 10,5 %). Růst průmyslové produkce byl tažen produkcí v tradičních 
vývozních odvětvích. Objem nových zakázek v průmyslových podnicích se v červenci 
meziročně zvýšil o 8,6 %, z toho objem zakázek ze zahraničí vzrostl o 6,1 %.  Výrazný růst 
objemu nových zakázek signalizuje pokračování rychlého růstu průmyslové produkce 
i v dalším období. Stavební výroba však pravděpodobně v dalším období zaznamená 
pomalejší růst. Objem stavební výroby se v červenci snížil o 1,7 %, podle ČSÚ ke snížení 
přispěly vysoký růst ve stejném období předchozího roku, zhoršení plynulosti dodávek 
některých druhů stavebních materiálů, nedostatek vybraných profesí a zpoždění přípravy 
některých staveb. Meziročně se snížily i orientační náklady nově povolených staveb 
(o 5,9 %).  
 
Vývoj tržeb v maloobchodě signalizuje rychlý růst spotřeby domácností i ve 3.Q. V červenci 
se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu meziročně zvýšily o 8,9 %, v období 
od počátku roku meziročně vzrostly o 8,8 %. 
 
Souhrnný indikátor důvěry dosáhl v červenci a srpnu shodné úrovně 105,3, zatímco ve 2.Q 
dosáhl průměrné hodnoty 106,3. Mírné snížení oproti 2.Q je způsobeno zhoršeným 
očekáváním podnikatelů, zatímco očekávání spotřebitelů se mírně zlepšila. Sentiment 
v podnikatelské sféře je však nadále příznivý. 
 
 
 
3  Vývoj platební bilance 
 
Běžný účet platební bilance dosáhl ve 2. čtvrtletí 2007 na základě čtvrtletních údajů schodku 
43,0 mld. Kč. Saldo se tak již šesté čtvrtletí v řadě meziročně zhoršilo, tentokrát 
o 10,5 mld. Kč. Jeho roční klouzavý podíl na HDP představoval -3,4 %. K prohloubení 
schodku běžného účtu obdobně jako v předchozích třech čtvrtletích zásadně přispěla bilance 
výnosů, jež skončila historicky nejvyšším čtvrtletním schodkem ve výši 77,9 mld. Kč. Výše 
jejího schodku byla prakticky shodná s hodnotou vyplacených dividend z přímých investic 
nerezidentům a předpokládaného reinvestovaného zisku, která dosáhla 77,1 mld. Kč 
(meziroční zvýšení o 27 mld. Kč). Schodek dílčí bilance náhrad zaměstnancům byl 
kompenzován přebytky bilancí výnosů z portfoliových a ostatních investic. K mírnému 
prohloubení schodku došlo rovněž v případě běžných převodů.  
 
Výkonová bilance se ve 2. čtvrtletí 2007 vyvíjela stejně jako v předchozím čtvrtletí velmi 
příznivě. Růst jejího přebytku na 41,5 mld. Kč (meziročně o 16,0 mld. Kč) byl především 
výsledkem zvýšení přebytku obchodní bilance. Zlepšení obchodní bilance nebylo ani 
ve 2. čtvrtletí 2007 plošné a bylo již tradičně důsledkem zejména příznivého vývoje skupiny 
strojů a dopravních prostředků. K pozitivnímu vývoji zahraničního obchodu – stejně jako 
v předchozích dvou čtvrtletích – dále významněji přispělo i meziroční zmírnění schodku 
skupiny minerálních paliv, hlavně v důsledku poklesu dovozních cen paliv. Zbývajících osm 
obchodních skupin působilo v úhrnu mírně negativně, a to hlavně vlivem snížení přebytku 
skupiny tržních výrobků tříděných podle materiálu. Celkově byl růst přebytku zahraničního 
obchodu výsledkem velmi příznivého cenového vývoje (meziroční změny směnných relací 
o 3,1 %); jeho vývoj v reálném vyjádření působil naopak celkově ke zmírnění přebytku. 
K mírnému nárůstu přebytku bilance služeb přispělo zejména zvýšení přebytku dílčí bilance 
dopravy.            
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Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč) 
 

Roční klouzavé úhrny salda obchodní 
bilance podle SITC (vybrané skupiny,  
v mld. Kč) 
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K přebytku finančního účtu ve výši 16,1 mld. Kč nejvíce přispěl čistý příliv přímých 
investic. Přebytek přímých investic setrval na úrovni předchozích dvou čtvrtletí a dosáhl 
29,2 mld. Kč. Celkový příliv zahraničních přímých investic dosáhl necelých 35 mld. Kč, 
přičemž jeho rozhodující část tvořil reinvestovaný zisk. Bilance portfoliových investic 
skončila čistým odlivem ve výši 5,9 mld. Kč, který se ve srovnání s předchozím čtvrtletím, ale 
zejména meziročně, zmírnil. Zájem tuzemských i zahraničních investorů se soustředil 
především na nákup dluhových cenných papírů. Čistý odliv zaznamenala i bilance ostatních 
investic (-18,3 mld. Kč). Rozhodující byl přitom růst aktiv obchodních bank vůči zahraničí. 
Dosavadní vývoj platební bilance nesignalizuje nezbytnost zásadnější změny její predikce.      
 
Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za červenec 2007 skončil běžný 
účet schodkem 8,8 mld. Kč. K jeho meziročnímu zmírnění přispěly všechny dílčí bilance, 
zejména však pokles schodku bilance výnosů v důsledku nižší výplaty dividend 
nerezidentům. Přes poměrně vysoký čistý příliv bilance přímých investic zaznamenal finanční 
účet (bez vlivu změny devizových rezerv) vlivem čistého odlivu ostatních dílčích bilancí 
schodek ve výši 3,6 mld. Kč.     
 
 
 
4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
4.1  Spotřebitelské ceny  

Období      meziměsíčně v %       meziročně v % dopad odchylky u mzr.
predikce 7.SZ skutečnost predikce 7.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0,3 0,3 2,6 2,4 -0,18
Regulované ceny  srpen 2007 0,3 0,1 4,3 4,4 0,01
Primární dopady změn daní v REGUL.  cenách v p.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primární dopady změn daní v NEREGUL.  cenách v p.b. 0,11 0,25 0,89 1,07 0,18
Měnově politická inflace 0,2 0,1 1,7 1,3 -0,41

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0,2 -0,1 1,7 2,3 0,14
Korigovaná inflace bez PH 0,4 0,1 1,2 0,1 -0,56
Ceny pohonných hmot - čisté -1,7 -0,3 -4,8 -3,5 0,06  
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Celková meziroční inflace v srpnu byla oproti červencové prognóze o 0,2 p.b. nižší. 
Odchylka byla způsobena o 1,0 p.b. nižší korigovanou inflací bez PH. Z této odchylky je 
podle našich odhadů až cca 0,7 p.b. důsledkem změn souvisejících se zavedením nového 
spotřebního koše. Růsty regulovaných cen, cen potravin, cen pohonných hmot i dopady 
změn nepřímých daní byly naopak vyšší.  
 
Nyní aktualizovaná prognóza mzr. růstu regulovaných cen v roce 2007 je oproti 7. SZ vyšší 
o 0,9 p.b. s dopadem do inflace cca 0,15 p.b. Predikce celkových dopadů změn daní v roce 
2007 se mírně zvýšila (některé druhy cigaret zdraží více, než by odpovídalo zvýšení daní). 
V roce 2008 je především v důsledku zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 % významně 
zvýšena predikce růstu regulovaných cen – o cca 2 p.b. s dopadem do inflace cca 0,3 p.b. 
Zvýšení DPH a spotřební daně na cigarety ovlivní významně i neregulované ceny, především 
ceny potravin. Změna dopadů daní do neregulovaných cen přispěje ke zvýšení predikce 
celkové inflace o cca 0,8 p.b. V souhrnu je predikce dopadů změn daní (do regulovaných 
i neregulovaných cen) v roce 2008 vyšší o více jak 1 p.b. 
 
Rizika stávající prognózy korigované inflace bez pohonných hmot jsou protiinflační. 
I po odečtení odhadu vlivu změn souvisejících se zavedením nového spotřebního koše je 
korigovaná inflace bez PH nejméně o 0,3 p.b. nižší než predikce. Pro tuto odchylku  
prozatím nelze najít oporu ve vývoji indikátorů inflace. Dovozní ceny v minulých třech 
měsících rostly oproti červnové predikci o něco rychleji, kurz se v období do srpna ještě 
vyvíjel v souladu s červencovou prognózou a predikce poptávkových faktorů se zhruba 
naplňují. Rizika stávající prognózy cen pohonných hmot jsou neutrální. U cen potravin 
jsou naopak patrná proinflační rizika prognózy na nejbližší měsíce. Toto potvrzuje 
i vývoj cen zemědělských výrobců, které rostly v srpnu výrazně rychleji, než předpokládala 
7. SZ.  
 
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Rizika (změny) krátkodobé predikce oproti 7. SZ 2007 u jednotlivých částí inflace 
 
Odchylka v predikci růstu regulovaných cen byla jen malá, predikce růstu cen většiny 
regulovaných položek se v zásadě naplňují. Rychleji rostou pouze ceny tepla. Z nových 
informací vyplývá, že od října 2007 budou zvýšeny ceny zemního plynu o cca 5 %. Zahrnutí 
těchto změn do predikce vede ke zvýšení predikce mzr. růstu regulovaných cen ke konci roku 
2007 z 5,6 % v 7. SZ na 6,5 %. Ke konci roku 2008 predikci zvyšujeme z 5,5 na 7,5 %. 
Hlavními důvody jsou zapracovaní dopadu zvýšení snížené sazby DPH na 9 % a zvýšení 
odhadu růstu regulovaného nájemného z 15 na 20 % (dopady ekologických daní již byly 
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v predikci 7. SZ zahrnuty). Ministerstvo pro místní rozvoj v návaznosti na rychlejší růst cen 
nemovitostí stanovilo vyšší možné meze zvýšení regulovaného nájemného. Jeho maximální 
růst by měl být v průměru cca 23,2 % (původně 19,2 %) s tím, že se všeobecně předpokládá, 
že toto zvýšení nebude všude plně využito, a proto predikujeme meziroční růst regulovaného 
nájemného jen ve výši 20 %. Zvýšení DPH způsobí v rámci regulovaných cen největší dopady 
do inflace u položek tepla, vodného, stočného a veřejné dopravy.  
 
V oblasti predikce dopadů změn nepřímých daní došlo ve srovnání se 7. SZ k mnoha 
změnám. Změnila se predikce dopadů zvýšení spotřebních daní u cigaret v roce 2007 
(aktualizace dle posledního vývoje) i v roce 2008 (Parlament schválil vyšší zvýšení daní). 
Změny predikce dále vyplynuly ze změn v zákoně o ekologických daních a z rozhodnutí 
o zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 %. Přehled změn včetně souhrnu za celé roky je uveden 
v následující tabulce:  
 
Změna predikce dopadů změn daní do inflace oproti 7. SZ 2007

      7. SZ 2007      9. SZ 2007
Událost počátek odhad skuteč-  primární dopad do: počátek odhad skuteč-  primární dopad do:

dopadu ného dopadu inflace regulovaných neregul. dopadu ného dopadu inflace regulovaných neregul.

Spotřební daně cigarety (platnost od 1.3.2007)    4/2007 0,59 0,66 0,00 0,66    4/2007 0,72 0,66 0,00 0,66
Ekologické daně   1/2008 0,20 0,20 0,18 0,03   1/2008 0,15 0,15 0,13 0,03
Spotřební daně cigarety (platnost od 1.1.2008)   3/2008 0,33 0,35 0,00 0,35   3/2008 0,64 0,60 0,00 0,60
Zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 %   1/2008 0,00 0,00 0,00 0,00   1/2008 0,80 1,07 0,27 0,80
Celkem rok 2007 (2 x zvýšení spotř. daní u cigaret) 2007 0,99 1,09 0,00 1,09 2007 1,12 1,09 0,00 1,09
Celkem rok 2008 2008 0,53 0,55 0,18 0,38 2008 1,59 1,82 0,39 1,43  
 
Ceny pohonných hmot klesaly o něco méně, než předpokládala 7. SZ, což koresponduje 
s vyššími cenami ropy Brent v Kč oproti předpokladům. Aktuálně se cena ropy po výkyvu 
směrem nahoru vrací ke scénářovým hodnotám ze 7. SZ a kurz Kč k USD je oproti 
předpokladům výrazně apreciovanější. Týdenní šetření ukazují na meziměsíční pokles cen 
pohonných hmot v září o 0,8 % (tj. totéž, co predikce ze 7. SZ) a výhled cen ropy a kurzu 
Kč/USD je v této části spotřebitelské inflace vůči prognóze mírně protiinflační (vliv vyšších 
světových cen benzínů bude převážen apreciací kurzu Kč k USD).  
 
Vývoj cen potravin (bez vlivu daní) byl v srpnu nad prognózou (2,3 % meziročně proti 1,7 % 
v 7. SZ). Zhruba 0,2 p.b. z této odchylky bylo způsobeno nečekaným zvýšením cen některých 
druhů cigaret nad úroveň, která by odpovídala jen zvýšení spotřebních daní. I po odpočtu 
tohoto vlivu však rostou ceny potravin rychleji, než jsme předpokládali. Odchylka není tak 
velká, aby bylo možné jednoznačně vyloučit možnost, že se jedná pouze o běžnou chybu 
plynoucí z vyšší volatility cen potravin. Na druhou stranu je ale rychlejší růst cen potravin 
v souladu s vývojem cen zemědělských výrobců, které rostou výrazně rychleji, než jsme 
predikovali v 7. SZ. Proinflační rizika predikce cen potravin na nejbližší měsíce potvrzují 
i týdenní šetření cen potravin, která ukazují na meziměsíční růst v září ve výši cca 0,5 %, 
přičemž v 7. SZ jsme v září očekávali stagnaci. 
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Mzr. korigovaná inflace bez PH byla v srpnu o 1,0 p.b. nižší než stávající predikce. Velikost 
této odchylky byla značně ovlivněna metodickými změnami souvisejícími se zavedením 
nového spotřebního koše. Podle našeho odhadu tyto změny přispěly k neočekávané odchylce 
v jejich vývoji proti minulému roku a tak i k odchylce v naší predikci ve výši cca 0,7 p.b. 
K této kvantifikaci jsme dospěli dvěma nezávislými postupy, které vedly k obdobným 
závěrům (viz následující dva boxy). Na jejich základě se domníváme, že příslušná část 
odchylky v korigované inflaci bude do značné míry vykompenzována v září. Zároveň je 
však nutno upozornit, že oba tyto postupy jsou postaveny na předpokladech, jejichž 
nenaplnění je hlavním rizikem provedených odhadů. Nejistoty ohledně měření inflace 
budou přetrvávat až do prosince 2007, kdy již bude meziroční inflace konzistentně 
měřena na bázi nového spotřebního koše.  
 
Box: Změna metodiky vykazování cen rekreací v souvislosti se zavedením nového spotřebního 

koše 
 

Ceny rekreací se v letních měsících významným způsobem podílejí na sezonnosti korigované inflace 
bez pohonných hmot. V důsledku vývoje cen rekreací dosahovala korigovaná inflace bez PH 
v červencích meziměsíční růsty až k 1 %, dále vyšší hodnotu v srpnech a naopak v září meziměsíční 
poklesy až pod -1 %.  

Odhad sezónní složky mzm. korig. inflace bez PH
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Po zavedení nového spotřebního koše od ledna 2007 a s tím souvisejících zdánlivě drobných 
metodických změn při odečtu cen ale byla meziměsíční korigovaná inflace bez PH v červenci 
a v srpnu 2007 nečekaně nízká. Ukázalo se, že značný podíl na tom měl právě významně nižší dopad 
růstu cen rekreací do inflace. 
 
Změny u cen rekreací způsobily pokles meziročního růstu korigované inflace bez PH. ČSÚ totiž 
navazuje výsledky minulého roku spočtené podle předešlého spotřebního koše a současné výsledky na 
novém koši. Kdyby byl meziroční růst spočten porovnáním nyní zjištěných cen s cenami z roku 2006 
spočtenými podle současné metodiky, k výkyvu meziročního indexu by podle našeho názoru nedošlo 
(více viz další box). 
 
V metodologii sledování cen zahraničních rekreací došlo k těmto změnám: 
 

- ceny se neodečítají v jednom dni v měsíci, přešlo se k výpočtu průměrné měsíční ceny; 
 

- byly předefinovány náplně jednotlivých položek tak, že v odečítaných cenách je oproti minulosti 
častěji obsažena i cena dopravy, stravy apod., které tolik nepodléhají sezonnosti (dříve byl větší 
podíl položek typu „jen bydlení“, např. cena apartmánu v Itálii; hlavně cena autobusové dopravy 
nemá prakticky sezonnost); 

 

- byl zvýšen počet položek ve skupině zahraničních rekreací a položky s nižšími sezonními výkyvy 
(nové a některé původní) mají nyní významně vyšší váhu (např. zájezdy do Egypta či poznávací 
zájezdy);  

 

- dříve se odečítala cena za jednu dospělou osobu, nyní cena za 2 osoby + 1 dítě. 
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Při odhadu vlivu změny metodologie zahraničních rekreací na korigovanou inflaci bez 
pohonných hmot jsme vycházeli z těchto informací a předpokladů: 
 

- v případě, že by nedošlo ke změně metodiky a spotřebitelského koše, ceny rekreací by letos vykázaly 
obdobný růst v červenci a v srpnu jako vloni (opírá se o názor ČSÚ, podle kterého je snížení mzm. 
růstů cen zahraničních rekreací oproti loňsku způsobeno prakticky výhradně metodickými změnami, 
přičemž růst cen tuzemských rekreací se významně nezměnil, ale nyní mají o polovinu menší váhu 
ve spotřebním koši);  

 

- po sezonním očištění byl růst cen rekreací vloni i letos shodný (nulový), významně se změnila jen 
sezonnost; 

 

- zásadní sezonní výkyvy cen rekreací se letos i vloni odehrají ve stejném období, tj. od července do 
září; konkrétně, výraznější nárůsty v červenci a v srpnu budou kompenzovány obdobně jako 
v předchozím roce protisměrným pohybem v září. 

 
Na základě těchto předpokladů jsme provedli výpočet podrobně uvedený v následující tabulce:  
 

1) v červenci 2007
 7/2006 růst v % st. váha v % přep. váha v 7/06 přesný dopad do inflace (přepočtené váhy)

tuzemské rekreace 6,795 0,810 0,887 0,0603
zahraniční rekreace 22,000 1,873 1,979 0,4353

celkem: 0,4956
přep. váha korig. bez PH v 7/06: 48,91

dopad do korig. bez PH v 7/2006: 1,0132554

 7/2007 růst v % st. váha v % přep. váha v 7/07 přesný dopad do inflace (přepočtené váhy)
tuzemské rekreace 6,534 0,407 0,471 0,0308
zahraniční rekreace 16,077 1,786 1,788 0,2874

celkem: 0,3182
přep. váha korig. bez PH v 7/07: 53,53

dopad do korig. bez PH v 7/2007: 0,5943944

ROZDÍL DOPADŮ do korig. bez PH v 7/2007 - 7/2006: -0,41886

2) v srpnu 2007
 8/2006 růst v % st. váha v % přep. váha v 7/06 přesný dopad do inflace (přepočtené váhy)

tuzemské rekreace -0,217 0,810 0,922 -0,002
zahraniční rekreace 10,295 1,873 2,403 0,2474

celkem: 0,2454
přep. váha korig. bez PH v 7/06: 49,16

dopad do korig. bez PH v 8/2006: 0,4992163

 8/2007 růst v % st. váha v % přep. váha v 7/07 přesný dopad do inflace (přepočtené váhy)
tuzemské rekreace -0,466 0,407 0,494 -0,0023
zahraniční rekreace 6,101 1,786 2,067 0,1261

celkem: 0,1238
přep. váha korig. bez PH v 7/07: 53,62

dopad do korig. bez PH v 8/2007: 0,2308951

ROZDÍL DOPADŮ do korig. bez PH v 8/2007 - 8/2006: -0,26832
 

Rozdíl mezi dopady cen rekreací do korigované inflace bez PH v červenci a v srpnu v roce 2006 
a 2007 tedy odhadujeme celkem ve výši cca 0,7 p.b. Tento odhad lze za výše uvedených předpokladů 
považovat za hrubý odhad dopadu způsobeného změnou spotřebního koše a metodickými změnami. 
Obdobným způsobem by měla být utlumena záporná sezonnost v září 2007 a tato dosavadní chyba 
v predikci způsobená rekreacemi (0,7 p.b.) by se měla v září vykompenzovat.  
 
I bez vlivu cen rekreací je však korigovaná inflace bez PH nižší, než byla predikce (nejméně  
o 0,3 p.b.). Tato odchylka sice může být rovněž následkem podobných sezonnost 
vyhlazujících metodických změn v jiných částech spotřebního koše, avšak i tak se kromě 
nejistot ohledně metodiky můstkování starého a nového koše (viz následující box) klaníme 
k závěru, že predikce korigované inflace bez PH má v nejbližších měsících protiinflační 
rizika. Ta plynou nejen z částečného vlivu historických dat, ale i z posledního vývoje 
indikátorů inflace. Zejména kurz Kč je aktuálně značně silnější, než očekávala 7. SZ,  
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nepatrně pomalejší je rovněž růst NJMN. Poptávkové faktory se zatím vyvíjejí zhruba podle 
předpokladů ze 7. SZ. 
 
Box:  Proč může být korigovaná inflace v současnosti tak nízká? 
 

Oficiální údaje Českého statistického úřadu o meziroční inflaci se v červenci a zejména v srpnu začaly 
poměrně významně rozcházet s výpočty, prováděnými interně v ČNB. Podle našich výpočtů činila 
mzr. inflace v srpnu 2,8 % oproti oficiálnímu údaji 2,4 %. Indexy od ledna 2007 jsou stejné, rozdíl 
vzniká v odlišném výpočtu základny pro meziroční srovnání. ČSÚ totiž pro jednotlivé reprezentanty 
zjišťoval cenu pouze v základním měsíci nového koše (12/2005) a poté až v prosinci 2006. Vývoj 
v mezidobí je tak třeba domodelovat a zde se naše postupy liší od ČSÚ. 
 

ČSÚ používá metodiku můstkování. U jednotlivých skupin se vypočítá index (= inflace) pro prosinec 
2006, jak na starém, tak novém koši. Např. pro celkovou inflaci vyšel (dle informací z ČSÚ) index 
v prosinci 2006 na starém koši 101,7, na novém koši 101,4. Můstek pro celkový index je pak podíl 
nového ku starému indexu (0,997). Těmito můstky se vynásobí známá minulost indexu jednotlivých 
skupin, spočtená na starém koši. Indexy starého a nového koše tak navazují v prosinci 2006, nemusí 
však nutně mít hodnotu 100 v bazickém období, neboť se posouvala celá trajektorie indexu.  
 

Náš výpočet je založen na jednotlivých reprezentantech, přičemž pouze u nových položek bylo nutné 
domodelovat jejich minulost tak, aby splňovala podmínku 100 v bazickém období a hodnotu v lednu 
2007 (neboť čísla za prosinec 2006 nebyla pro nový koš publikována). Vývoj mezi těmito dvěma body 
je interpolován a modifikován sezonností položek známých a obsahově příbuzných.  
 

Postup ČSÚ (na rozdíl od našeho přístupu) při modelování základny zachovává sezonnost dle starého 
váhového schématu. To může u skupin, které mají výraznou sezonnost a kde se uvnitř skupiny  
s přechodem na nový koš výrazněji měnily váhy, znamenat problém.  
 

Obrázek zachycuje pokus o replikaci 
základny (vývoj bazického indexu v roce 
2006) metodou ČSÚ a její srovnání se 
základnou, použitou při našich výpočtech 
meziroční inflace. Je vidět, že zatímco 
v první polovině roku vycházela inflace dle 
ČNB nižší (kvůli vyšší základně), 
o prázdninách se tento poměr obrátil. 
K dokonalé shodě dojde až od ledna 2008, 
přesto by se v následujících měsících měl 
rozdíl obou metodik snížit vzhledem 
k odeznění výrazné letní sezonnosti 
u zahraničních rekreací. 
 

Pro modelový rámec ČNB je uvedený problém o to nepříjemnější, že na korigované inflaci bez 
pohonných hmot (která vstupuje do modelu QPM) se rozdíl mezi oběma metodikami ještě zvětšuje. 
Dle výpočtu ČNB byla korigovaná inflace bez PHM 0,9 %, zatímco podle metodiky ČSÚ ji 
odhadujeme na pouhá 0,1 – 0,2 %. Vyhodnocování úspěšnosti předpovědi na datech ČSÚ je tak 
v současné době poněkud problematické.  
 

Vzhledem ke skutečnosti, že alternativní ukazatel jádrové inflace, tzv. medián sezonně očištěné čisté 
inflace, v současné době signalizuje poměrně vysokou inflaci v jádru spotřebního koše (2,3 %), byly 
zkoumány i jiné možné důvody nízké korigované inflace bez PHM. Otázka zněla, zda se v koši 
nevyskytují nějaké položky, jejichž inflace by v současné době vykazovala výrazné záporné odchylky 
od většiny ostatních. To by totiž způsobilo, že klasicky počítané ukazatele (na bázi vážených průměrů) 
by vykazovaly statistiky nižší inflaci, než by odpovídalo teoretické střední hodnotě. Ukázalo se však, 
že k tomuto jevu u korigované inflace nedochází a průměr i medián dávají v současnosti zhruba stejné 
výsledky. Nositelem vyšší inflace v současném koši jsou potraviny (kromě deregulací a spotřebních 
daní) a jejich vyloučení z definice jádrové inflace tak snižuje ukazatel zachycující tendenci cenového 
vývoje.   
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 

Skutečnost
za 2. čtvrtletí 2007

Ceny průmyslových výrobců  8/07 4.0 1) 3.9 4.1
Ceny zemědělských výrobců  8/07 10.31) 15.6 11.2
Dovozní ceny  7/07  - 0.5 1) 0.1 -0.4

1) průměr za 3. čtvrtletí 2007

Meziroční změny v % Období Scénář/ 
predikce

Skutečnost

 
 
Ostatní cenové okruhy v souhrnu indikují mírně proinflační rizika červencové 
prognózy. Vývoj dovozních cen za druhé čtvrtletí a v červenci byl mírně nad prognózou. 
Rovněž vývoj cen zemědělských výrobců v červenci a zejména v srpnu byl již znatelně 
nad stávající prognózou. Naproti tomu vývoj cen průmyslových výrobců v červenci 
a srpnu odpovídal prognóze. 
 
V meziročním srovnání dovozní ceny v červenci meziročně rostly,  avšak jen o 0,1 %. 
Dovozní ceny očištěné o energie a potraviny stále meziročně klesaly zhruba v souladu 
s červencovou prognózou (-0,3 %), naopak oproti očekáváním byl mírnější pokles dovozních 
cen energií (-2,7 %, 7. SZ předpokládala -4,5 %), a výraznější byl růst dovozních cen potravin 
(2,7 %, 7. SZ očekávala 0,9 %). Ceny průmyslových výrobců se v srpnu podle očekávání 
meziročně zvýšily o 3,9 % (v červenci o 4,1 %). Podle očekávání významně vzrostly ceny 
zejména v odvětvích základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 6,9 %), elektřiny, 
plynu a vody (o 7,5 %), těžby nerostných surovin (8,7 %) a potravinářských výrobků (o 4 %). 
 
Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.) 

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 
resp. příspěvky v p.b.) 
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Ceny zemědělských výrobců byly v srpnu meziročně vyšší o 15,6 % (v červenci o 11,3 %). 
Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 29,1 %, a to zejména v důsledku vyšších cen obilovin 
o 52,8 %. Dále se výrazně zvýšily ceny olejnin a ovoce. Ceny živočišných výrobků byly 
poprvé od července 2005 meziročně vyšší, a to o 2,6 %. Zrychlení meziročního růstu cen 
zemědělských výrobců v červenci a v srpnu sice bylo v souladu s očekáváními ČNB, avšak 
aktuální srpnová hodnota 15,6 % je již znatelně vyšší, než předpokládá aktuální prognóza pro 
celé 3. čtvrtletí (10,3 %). Rozdíl jde na vrub jak rychlejšího růstu cen produktů rostlinné 
výroby, tak i na vrub oživení cen produktů živočišné výroby. V obou případech je zapříčiněn 
růstem cen zemědělských komodit v zahraničí a implikuje proti červencové prognóze inflační 
rizika pro vývoj cen potravin. 
 
Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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5 Peníze a úvěry 
 
Peníze 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 se v červenci 2007 oproti předchozímu měsíci zvýšil 
o 0,2 p.b. na 11,4 %. Růst M2 byl vyšší než odhadovaný růst rovnovážné poptávky po 
penězích (9,7 %). Vysoká dynamika peněžní zásoby souvisela s růstem úvěrů podnikům 
a domácnostem a čistých zahraničních aktiv. Zvyšování měnověpolitických úrokových sazeb 
se projevuje vyšším růstem nových vkladů domácností s dohodnutou splatností do jednoho 
roku. Celkově však bylo v posledních několika měsících zaznamenáno další urychlení 
dynamiky likvidních peněz v rámci peněžního agregátu M1. Hlavním faktorem růstu peněz 
a úvěrů je stále nízká hladina úrokových sazeb a vysoký ekonomický růst. Peněžní zásoba 
rostla v červenci rychleji, než předpokládala prognóza ze 7. SZ 2007. Peněžní převis, 
nominální a reálná peněžní mezera indikují možné proinflační působení ve střednědobém 
horizontu. 
 
Ve struktuře peněžního agregátu M2 se v červenci zvýšil růst M1 o 0,5 p.b. na 15,5 %. 
Dynamika kvazi-peněz naopak zpomalila o 0,6 p.b. na 6 %. Vysoký růst M1 souvisel 
s poptávkou po transakčních penězích. Z hlediska sektorové tvorby vkladů významný 
příspěvek k růstu M2 měly nadále vklady domácností, což naznačuje růst disponibilních 
příjmů i spotřebních výdajů. V červenci se zvýšil příspěvek vkladů finančních neměnových 
institucí. Poptávka nefinančních podniků po penězích se naopak snížila.  
 
 



 25

Peněžní agregáty M1 a M2 
(měsíční údaje, mzr. změny v %) 
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Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, 
mzr. změny v %) 

IV/06 I/07  II/07  6/07  7/07

Podíl na 
M2 v % 

7/07
M1 15,2 14,4 15,1 15,0 15,5 58,9
   Oběživo 11,4 12,0 12,6 12,2 11,6 13,5
   Jednodenní vklady 16,4 15,2 15,9 15,9 16,7 45,4
M2-M1 (kvazi-peníze) 2,8 5,7 7,2 6,6 6,0 41,1
   Vklady s dohod. splatností -2,5 2,3 4,7 4,4 3,2 29,0
   Vklady s výpovědní lhůtou 19,5 18,7 18,4 17,4 17,2 11,8
   Repo operace 8,0 -40,3 -49,7 -56,7 -53,0 0,3
M2 9,6 10,5 11,6 11,2 11,4 100,0  

 

Úvěry 
Meziroční růst úvěrů v červenci oproti předchozímu měsíci zrychlil o 0,5 p.b. na 22,5 %. 
Přispěly k tomu úvěry podnikům (zejména finančním neměnovým institucím) i domácnostem. 
Rychlý růst úvěrů odrážel nízkou hladinu úrokových sazeb a vysoký ekonomický růst.  
Poptávka po úvěrech byla i přes zvýšení úrokových sazeb silná. Podíl úvěrů k HDP zůstává 
výrazně nižší než v eurozóně (42,5 % ve 2.Q oproti cca 130 % v eurozóně). 
 
Meziroční dynamika úvěrů nefinančním podnikům v červenci zpomalila (o 0,2 p.b. na      
19 %). Méně rostly dlouhodobé úvěry, zatímco dynamika krátkodobých a střednědobých 
úvěrů se zvýšila. Poptávka podniků po krátkodobých úvěrech mohla být ovlivněna potřebou 
financování provozního kapitálu v důsledku růstu zásob ve 2.Q. Z hlediska odvětvové 
struktury méně rostly zejména úvěry zpracovatelskému průmyslu a stavebnictví. Hlavní 
příspěvek k růstu úvěrů podnikům měly nadále úvěry poskytnuté do odvětví pronájmu strojů 
a zařízení zahrnující úvěry na financování nemovitostí prostřednictvím developerských 
společností. Úvěry těmto společnostem se v červenci meziročně zvýšily o 44,8 %. Vysoký 
růst úvěrů developerským společnostem je v současnosti stále ovlivňován zvýšenou 
poptávkou po nových bytech v důsledku očekávaného růstu úrokových sazeb a nejistot 
ohledně zvýšení sazby DPH na stavební práce.  
 
V červenci pokračoval i silný meziroční růst úvěrů domácnostem ve výši 31,6 % (u úvěrů na 
bydlení činil 33,9 % a u spotřebitelských úvěrů 27,2 %). U úvěrů na bydlení souvisel jejich 
růst vedle vlivu vývoje na trhu nemovitostí i s růstem disponibilních příjmů. Růst 
spotřebitelských úvěrů předznamenává pokračující vysokou spotřebitelskou poptávkou 
domácností. 
 
Pokud by došlo v horizontu prognózy ke zvýšení úrokových sazeb v souladu s prognózou 
7. SZ cca o 2 p.b., pak by úrokové náklady vzrostly ceteris paribus zhruba o 0,5 p.b. na 2,1 % 
disponibilního důchodu. Při symetrickém dopadu do přijatých úroků z vkladů domácností by 
se úrokové výnosy zvýšily o 0,8 p.b. na 3,3 %, ovšem s diferencovaným dopadem 
u jednotlivých příjmových skupin domácností. Negativní dopady lze předpokládat u mladších 
domácností a domácností s nižšími příjmy. Celkový dopad růstu úrokových sazeb by měl mít 
tudíž pozitivní vliv na čisté úrokové příjmy domácností jako celku ve výši +0,3 p.b. Uvedený 
vývoj však bude v realitě záviset na reakci měnových finančních institucí (MFI), které u sazeb 
z vkladů v průměru reagují slaběji při růstu úrokových sazeb než při jejich poklesu.       
 
V souvislosti s reformou veřejných financí bude od roku 2008 zdanění výnosů 
z hypotečních zástavních listů dosahovat 15 %. Některé MFI proto avizovaly růst úrokových 
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sazeb z hypotečních úvěrů o dalších 0,5 p.b.8 Reforma veřejných financí od roku 2008 sníží 
výhodnost daňových odpočtů úroků z hypoték a zvýší dolní sazbu DPH z 5 % na 9 % pro 
stavební práce. Růst sazby DPH zvýší ceny bytů, a tím dodatečné splátky úvěrů s možnými 
negativními dopady do disponibilního příjmu některých domácností. Uvedené změny se též 
projeví ve zpomalení poptávky po nových úvěrech na bydlení. Tempo růstu úvěrů na bydlení 
by však mělo zůstat vysoké. Zvyšuje se totiž poptávka po větších bytech, čímž roste objem 
průměrné hypotéky a přetrvává poptávka po vlastním bydlení. Aktuální signály z realitního 
trhu naznačují, že prudký růst cen některých bytů v následujícím období zpomalí.    
 
Průměrná úroková sazba z nových úvěrů se v červenci zvýšila o 0,2 p.b. na 6,3 %. 
Projevoval se v ní růst sazeb finančního trhu v souvislosti s růstem měnověpolitických 
úrokových sazeb. Ve srovnání s aktuální prognózou ze 7. SZ (ve 3.Q v průměru 7 %) se však 
úroková sazba z nových klientských úvěrů pohybuje na nižší úrovni. V červenci rostly sazby 
z nových úvěrů na bydlení s fixací do 5 let, zatímco sazby s delší fixací stagnovaly. To zhruba 
odpovídalo vývoji úrokových sazeb finančního trhu. Úrokové sazby z nových 
spotřebitelských úvěrů se zvýšily u delších fixací, zatímco u kratších klesaly. Transmise je 
u sazeb z těchto úvěrů v krátkém období nulová a v dlouhém období menší než jednotková 
vzhledem k vyšší konstantě v rovnovážném vztahu ukazující na vysokou přirážku. Úrokové 
sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům se téměř nezměnily s tím, že transmise do 
těchto sazeb se projeví v delším období (obvykle se u krátkodobých sazeb projevuje během 
jednoho měsíce a u dlouhodobých sazeb v delším období). Spread mezi průměrnou úrokovou 
sazbou z nových úvěrů a sazbou 1R PRIBOR v červenci stagnoval a naznačoval přetrvávání 
poměrně uvolněných úvěrových podmínek. 

 

                                                 
8  To by v součtu s prognózovaným růstem úrokových sazeb zvýšilo úrokovou sazbu z nových klientských úvěrů  

o 2,5 p.b. Úrokové náklady by vzrostly o 0,7 p.b. na 2,3 % a čistý efekt do disponibilního příjmu a do spotřeby 
by činil +0,1 p.b. 
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                    
 
1  Domácí úrokové sazby  
 
Vývoj úrokových sazeb byl ovlivněn především dalším zvýšením základních sazeb ČNB 
o 0,25 p.b. s platností od 31.8.2007. Průzkumy mezi analytiky naznačovaly, že očekávání byla 
mírně vychýlena směrem k ponechání sazeb na stávající úrovni, případné zvýšení se 
očekávalo až v září. Proto pro část trhu bylo zvýšení sazeb překvapením. Po oznámení 
o zpřísnění měnové politiky se sazby mírně zvýšily ve všech splatnostech, s větší dynamikou 
u kratších splatností. Vyššímu růstu sazeb s delší splatností pravděpodobně zabránila jednak 
situace na zahraničních trzích, kde sazby spíše klesají, a také posilující koruna.  
 
Ze zveřejněných dat byly pro trh významné údaje o inflaci a HDP. Zatímco údaje o inflaci 
byly mírně nižší v porovnání s očekáváním, struktura růstu HDP potvrdila riziko vzestupu 
inflačních tlaků, a proto se očekává další zpřísnění měnové politiky ještě do konce tohoto 
roku. Podle účastníků trhu je načasování do značné míry závislé na kurzu koruny a vývoji na 
zahraničních finančních trzích. 
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon, průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za dosavadní průběh 3.Q 2007 (do 19.9.) činil +0,5 p.b. Aktuální prognóza 
předpokládá spread +0,4 p.b. Obě sazby se v dosavadním průběhu 3.Q 2007 pohybovaly 
mírně pod úrovní předpokládanou základním scénářem prognózy. 
 
Při současné nervozitě na finančních trzích se MF nedaří plně upisovat státní dluhopisy 
v primárních aukcích. Od března 2007, kdy MF začalo odkupovat neprodané dluhopisy, již 
takto získalo SD za 13,3 mld. Kč. MF také zvažuje emisi korunových SD se splatností 50R, 
přičemž zatím zjišťuje zájem investorů. Dluhopisy by byly nabídnuty ve zvláštní aukci bez 
předem stanoveného objemu a výše kupónu. 
 
Klientské úrokové sazby se v červenci vyvíjely diferencovaně. Průměrná sazba z nově 
poskytnutých úvěrů se mírně zvýšila na 6,3 %, sazba z termínovaných vkladů stagnovala na 
2,2 %. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post 
dosahují 3,9 %, z pohledu ex ante 3,1 %. 
 
 
 
2  Devizový kurz 
 
V průběhu srpna a první poloviny září pokračoval trend posilování kurzu CZK/EUR, jenž se 
obnovil na začátku července. K znatelnější apreciaci přitom došlo v průběhu druhé srpnové 
dekády. Od začátku srpna do 13. září koruna posílila o 50 haléřů. V srpnu nominální kurz 
meziměsíčně posílil o 1,7 % a jeho průměrná měsíční úroveň představovala 27,86 CZK/EUR. 
V první polovině září pak koruna posílila na průměrnou úroveň 27,60 CZK/EUR a odchylka 
od referenčního scénáře pro 7. situační zprávu (28,30 CZK/EUR) tak činila -2,5 %.  
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Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
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Koruna ve sledovaném období posilovala hlavně v důsledku negativního sentimentu vůči 
carry obchodům na světových trzích, což se výrazně projevilo především ve druhé srpnové 
dekádě. K posílení CZK přispěly také vyjádření některých členů bankovní rady naznačující 
další zpřísnění měnové politiky a dále též realizace stoplossů. V průběhu třetí srpnové dekády 
se situace na trzích postupně zklidnila a kurz CZK se více méně ustálil. Na zvýšení úrokových 
sazeb ČNB na konci srpna reagoval kurz koruny jen mírným posílením. V průběhu září byla 
mírná tendence k posilování CZK spojena zejména s pokračujícím zájmem o prodej cizí měny 
ze zahraničí zřejmě v souvislosti se zavíráním dalších carry obchodů.   
 
 
 
3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení dosavadního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání základního scénáře prognózy v oblasti veličin 
určujících nominální měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v dosavadním průběhu  
3.Q 2007. Kurz koruny je v průměru oproti prognóze silnější. Tuzemské sazby PRIBOR se 
pohybují mírně pod prognózou, zahraniční úroková sazba 1R Euribor se naopak pohybuje na 
mírně vyšší úrovni.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost

3.Q 2007 – základní scénář 3.Q 2007 – skutečnost 19.9. – skutečnost
3M PRIBOR** 3.4 3.2* 3.5
1R PRIBOR 3.8 3.7* 3.8
Nově poskytnuté úvěry 7.0 6.3***
1R Euribor 4.5 4.7* 4.7
Kurz – CZK/EUR 28.00 27.96* 27.68

*     průměr za čtvrtletí do 19.9.2007
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání
***  údaj za červenec  
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V tabulce jsou uvedeny nominální veličiny. Pro výpočet reálných veličin jsou vzaty v úvahu 
nově publikované informace o domácím a zahraničním cenovém vývoji i s jejich následnými 
dopady do výpočtu inflačních očekávání. Vývoj rovnovážných veličin je předpokládán na 
úrovni červencové prognózy. 
 
Za těchto předpokladů je úroková složka reálných měnových podmínek neutrální až mírně 
přísná, kurzová složka je mírně uvolněná. Celkové reálné měnové podmínky jsou 
v dosavadním průběhu 3.Q 2007 mírně uvolněné. Vůči prognóze ze 7. SZ jde celková 
odchylka skutečných reálných měnových podmínek v dosavadním průběhu 3.Q 2007 ve 
směru přísnějšího působení v rozsahu 0,1 p.b. 
 

Implikace pro měnovou politiku 
 
V této části je komentována pozice bodu „Domácí nominální měnové podmínky“, který  
v Grafu rizik inflační prognózy ohodnocuje celkový dopad domácích nominálních měnových 
podmínek pro budoucí měnovou politiku. Tuzemské úrokové sazby se pohybují na mírně 
nižší úrovni ve srovnání s předpoklady prognózy, nominální měnový kurz koruny vůči euru je 
v průměru za 3.Q 2007 silnější než prognóza. Celkově příslušný bod v GRIPu implikuje 
mírně nižší úroveň nominálních úrokových sazeb a inflace oproti základnímu scénáři 
prognózy. Aktuální hodnota kurzu, která je ještě silnější než dosavadní průměr za 3.Q 2007,  
dále prohlubuje riziko nižších úrokových sazeb a inflace. 
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Příloha 1 – Vliv schválených reformních záměrů vlády na příjmy a spotřebu 
domácností 

 
Reformní záměry vlády, které dne 21. srpna t.r. schválila PS Parlamentu ČR, se v roce 2008 
projeví v příjmech a pravděpodobně tedy i ve spotřebních výdajích domácností. Kvantifikace 
dopadů jednotlivých opatření je hrubá a vychází z dostupných předběžných odhadů získaných 
především z poslední verze návrhu státního rozpočtu, konzultací s kompetentními  pracovníky 
MF ČR a v případě údajů, které nejsou k dispozici, i z expertních odhadů.  
 
Vliv reformy na příjmy domácností 
  

• Pozitivně se na straně disponibilních příjmů domácností projeví dopad změn daňových 
zákonů. Celkový efekt změny daňové legislativy představuje 23,7 mld. Kč.  

o Na dani z příjmu fyzických osob ušetří domácnosti 21,2 mld. Kč a na dani dědické 
a darovací 0,4 mld. Kč.  

o Zavedení maximálního vyměřovacího základu na zdravotní a sociální pojištění se 
v příjmech domácností projeví 2,1 mld. Kč1.   

• Negativně se na výši disponibilního důchodu projeví především změny sociálních 
zákonů. Celkový efekt této změny je odhadován na 18  mld. Kč.  

o Vliv úsporného efektu odvozeného z úpravy parametrů a způsobu stanovení výše 
nemocenských dávek včetně vyloučení prvních tří dnů pracovní neschopnosti 
z důvodu nemoci kryté nemocenským pojištěním činí cca 9,3 mld. Kč. 

o Výdaje na dávky vyplacené pole zákona o státní sociální podpoře2 poklesnou 
vlivem nově přijaté legislativy o 8,3 mld. Kč.  

o Výdaje na dávky pomoci ve hmotné nouzi a na dávky, na jejichž výplatu je 
nárok podmíněný zdravotním pojištěním osob, klesnou vlivem nově přidané 
legislativy 0,4 mld. Kč. 

o Jistý efekt mohou mít i změny v daňových odpočtech na hypotéky. Neexistuje zde 
však žádná kvantifikace tohoto vlivu. 

 

Za jinak stejných okolností se tedy vůči základnímu scénáři ze 7. SZ celkový nominální hrubý 
disponibilní důchod v roce 2008 zvýší vlivem přijatých reformních opatřeních o 5,7 mld. Kč, což 
představuje zvýšení dynamiky jeho meziročního růstu o 0,3 procentního bodu na 8,2 %. 
 
 
 
 

                                                 
1 Celkové dopady zavedení maximálního vyměřovacího základu na SZP na deficit veřejných financí jsou 

odhadovány na 4,6 mld. Kč. Tento celkový dopad byl rozdělen na „úsporu“ zaměstnanců a firem podle jejich 
podílu na platbách z hrubé mzdy a na úsporu OSVČ (podle podílu na zaměstnanosti), které jsou zároveň 
„zaměstnancem i firmou“. V příjmech domácností se totiž přímo pozitivně projeví jen úspora zaměstnanců 
a OSVČ (2,1 mld. Kč). Sociální příspěvky zaměstnavatelů v metodice národních účtů sice vstupují do běžných 
příjmů, resp. náhrad zaměstnancům, avšak  ve stejné výši vstupují i do běžných výdajů, takže jejich vliv na hrubý 
disponibilní důchod je neutrální.     

2  Jedná si o přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, 
porodné a pohřebné.  
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Vliv reformy na míru hrubých úspor domácností 
 
Zejména dopady daňových opatření budou na jednotlivé sociální skupiny obyvatelstva značně 
diferencované. Na zavedení 15 % sazby daně z příjmu a maximálního vyměřovacího základu na 
SZP nejvíce vydělají vysokopříjmové skupiny obyvatel, zatímco dopad na zaměstnance 
s průměrným příjmem bude méně významný nebo zanedbatelný3. Podle údajů o diferenciaci 
hrubých mezd  (Trexima) 9. decil mezd v podnikatelské sféře začínal v 1. pololetí 2007 na  
36 958 Kč, takže rozhodující část daňových úspor připadne relativně malé skupině 
vysokopříjmových obyvatel. U této skupiny obyvatel lze předpokládat vyšší míru úspor než 
odpovídá agregátu za všechny české domácností. Nelze proto vyloučit, že část daňových úspor 
nebude přeměněna na spotřebitelské výdaje v poměru, který by odpovídal dosavadnímu průměru 
za všechny české domácnosti. Růst nominální spotřeby domácností se tak může zvýšit méně než 
o uvedených 0,3 procentního bodu, což by se projevilo v růstu míry hrubých úspor.  
 
Na základě přijetých legislativních opatření dochází k zavedení plateb za návštěvu lékaře, recept 
a pobyt v nemocnici. Předpokládá se, že se na těchto poplatcích vybere 4 – 6 mld. Kč a tyto 
poplatky jsou metodicky součástí výdajů domácností na konečnou spotřebu. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o nutné výdaje, u nichž neexistuje v krátkém období dostatečná substituce, je možné 
předpokládat, že se částečně zvýší výdaje domácností na konečnou spotřebu, což by se za jinak 
stejných okolností projevilo v poklesu míry úspor.  
 
Obdobný efekt lze očekávat i u výdajů na tabákové výrobky a výrobky zatížené ekologickou 
daní. Lze očekávat, že elasticita poptávky u těchto výrobků bude poměrně nízká, takže se projeví 
ve zvýšení celkových výdajů domácností. Rozsah zvýšení spotřebitelských výdajů, resp. snížení 
míry úspor z tohoto titulu je však nejistý, neboť vždy existuje možnost substituce ve spotřebních 
výdajích.   
 
 
Odhad  dopadu reformy veřejných financí do spotřeby domácností 
 
Předpokládejme, že čistý přírůstek příjmů domácností (disponibilního důchodu) v roce 2008 bude 
použit v poměru daném předpokladem o míře úspor ze 7. SZ (tj. stabilita vůči roku 2007) 
a zvýšené výdaje domácností (energetické daně, zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků 
a poplatky ve zdravotnictví) by dosáhly cca 5 mld. Kč. Za těchto předpokladů, by se nominální 
spotřeba domácností v roce 2008 zvýšila o 0,6 procentního bodu a míra úspor by se snížila 
o 0,3 procentního bodu.  
 
Nicméně reforma veřejných financí s sebou nese i zvýšení snížené sazby DPH a zvýšení 
některých dalších nepřímých daní, což se projeví ve zvýšení deflátoru spotřeby cca o 1,0 – 1,1 
procentního bodu. Za těchto předpokladů by se spotřeba domácností v reálném vyjádření snížila  
0,4 – 0,5 procentního bodu. V důsledku pravděpodobně vyšší míry úspor domácností s vysokými 
příjmy jsou rizika odhadu vychýlena asymetricky, tj. směrem k vyššímu poklesu spotřeby 
domácností. 

                                                 
3 Zaměstnanec s měsíčním platem 100 000 Kč ušetří na daních 6 539 Kč a SZP cca 2 500 Kč, zatímco zaměstnanec 

s platem 20 000 Kč získá jen 38 Kč.  
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Příloha 2 –  Vývoj na mezinárodním trhu zemědělských komodit, jeho vztah 

k produkci biopaliv a vliv na vývoj cen potravin 
 

Globální produkci a mezinárodní trh obilnin ovlivňují v roce 2007 zejména tyto faktory, které 
byly v převážné míře již známy ve druhé polovině roku 2006: 
 

- Výpadky v produkci v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v průběhu roku 
2006, které poznamenaly největší měrou produkci pšenice, ve většině zemí Evropy,  
v Austrálii i v USA. U pšenice i u ostatních obilovin (rýže, kukuřice) by měla světová 
produkce poklesnout o 33,7 mil. t (o 5,4 %), respektive o 9,6 mil. t (o 1 %) ve srovnání se 
sklizní v 2006. Realizovaná sklizeň obilovin na severní polokouli celkově zůstala 
v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek za očekáváním, s výjimkou USA, 
Kanady a Francie. Došlo též k významnému snížení podílu kvalitních potravinářských  
i krmných obilnin zejména ve střední, severní a východní Evropě. 

 
- Za mimořádný lze považovat zejména očekávaný výpadek produkce zrnin v Austrálii. 

Extrémní sucho v  roce 2006 v Austrálii negativně poznamenalo očekávanou produkci 
ozimých obilovin. To výrazně omezí jejich vývoz v letošním roce, což bude mít dopad do 
cen obilovin na světovém trhu. U pšenice, u které je Austrálie významným světovým 
producentem, by mělo dojít k poklesu vývozu v letošním roce asi o třetinu. Tím by došlo 
k velkému omezení australského dovozu na středomořské trhy, jako např. do Egypta, i na 
tradiční asijské trhy.  

 
- Přes pokles světové produkce obilnin včetně rýže v roce 2006 a 2007 (po dvou 

předchozích vysokých světových sklizních obilovin v letech 2004 a 2005) bude 
pokračovat dlouhodobý trend nárůstu globální spotřeby obilnin pro lidskou výživu, 
produkci krmiv pro hospodářská zvířata i k produkci biopaliv.  
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Z výše uvedených důvodů se tak očekával a očekává poměrně výrazný pokles zásob obilovin, 
který je markantní na všech relevantních trzích, především v USA. Ten se zejména týká tzv. 
ostatních obilovin bez pšenice a rýže, tj. kukuřice, pokles světových zásob o cca 20 % v letošním 
roce (tj. marketingový rok 2006/2007 uvedený v tabulce výše a zobrazující očekávaný výhled 
z podzimu předchozího roku) je však markantní i u pšenice. 
 
Z hlediska produkce biopaliv (a s tím spojeného růstu poptávky po zemědělských komoditách)  
dominuje v EU produkce z olejnin (tzv. metylester řepkového oleje na výrobu bionafty). Naproti 
tomu v USA a v Asii je hlavní zdrojem výroby biopaliv (ethanolu) kukuřice, sója, cukr 
a škrobové plodiny. Současná vysoká poptávka po těchto komoditách podpořená i vysokými 
cenami ropy v polovině letošního roku příliš neovlivňuje vývoj cen zemědělských komodit v ČR 
a v Evropě, kde je kukuřice i ostatní uvedené plodiny marginální. V latinské Americe pak 
převládá při produkci biopaliv cukr a sója, kde je aktuálně naopak přebytek suroviny pro výrobu 
biopaliv, na což například brazilská vláda reagovala programem na rozšíření zpracovatelských 
kapacit a větší využití biopaliv, z toho cca 70 % nových kapacit má zpracovávat sójový olej. 
 
Relativně malou dosavadní roli Evropy při výrobě biopaliv ve světě dokládá fakt, že z celkové 
světové produkce 12,15 mld. galonů připadá na EU jen 0,768 mld. (6,3 %), zatímco dominují 
USA se 4,26 mld. galonů (35,1 %) a Brazílie s 4,22 mld. galonů (34,7 %) (vše poslední dostupná 
data za rok 2005). Dalšími významnými producenty jsou země jihovýchodní Asie (Malajsie, 
Indonésie, Filipíny). Podle prognóz Ministerstva energetiky USA se má do roku 2012 zvýšit 
výroba etanolu na cca 11,2 mld. galonů, což by o plných 49 % převýšilo zákonem stanovený 
objem 7,5 mld. galonů. Jen v roce 2006 se i díky tomuto výhledu průměrná cena kukuřice v USA 
zvýšila ze dvou na více jak tři dolary za bušl. Samotnou perspektivu výroby etanolu v USA silně 
ovlivňují ceny ropy – jako dostatečná z hlediska dalšího rozšiřování biopaliv se v současnosti 
považuje úroveň okolo 60 – 70 USD/barel. 
 
Pokud jde o země EU, dominantní plodinou pro výrobu biopaliv je na rozdíl od zbytku 
světa řepka (viz výše). V roce 2007 se očekává sklizeň přibližně na úrovni roku 2006, a to i přes 
nárůst osevních ploch o cca 8 %. Zdrojem pro růst osevních ploch řepky a olejnin jako takových 
v posledních letech je však prozatím půda dříve uvedená do klidu (tzv. set aside land) a nejde 
tedy prozatím o vytěsňování jiných plodin na stávajících výrobních kvótách EU pro ornou 
půdu, zejména pak těch, které jsou zdrojem základních potravin. Vytěsňovacímu efektu rovněž 
brání smlouva podepsaná v roce 1992 mezi USA a EU, která vymezuje novou produkci olejnin  
pouze na zmiňované set aside land. Z tohoto důvodu se prozatím nepředpokládá výrazné 
rozšiřování olejnin (jako prozatím nejrozšířenější evropské plodiny pro výrobu biopaliv) na úkor 
jiných plodin. 
 
Rovněž plán EU do roku 2010 zabezpečit podíl biopaliv na trhu s pohonnými hmotami na 
5,75 % je relativně skromný v porovnání s jinými částmi světa. Navíc je v EU kritizována 
různými opozičními či nevládními platformami  relativně vysoká energetická náročnost získávání 
biopaliv v evropských podmínkách a dovozy biopaliv z jiných zemí např. z Brazílie zase 
představují hrozbu pro jejich ekosystémy (další rozšiřování sójových polí na úkor deštných 
pralesů) a zhoršily by ekonomickou situaci domácích zemědělců. Současně se hledají technické 
způsoby, jak efektivněji vyrábět biopaliva alternativními metodami, například na bázi celulózy 
z dřevin. 
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Přesto však existují například ze strany EU obavy, že by růst poptávky po biopalivech v EU mohl 
ve střednědobém horizontu ohrozit exporty ze zemí EU (zejména u obilovin jako potencionálního 
zdroje pro výrobu prozatím v Evropě nepříliš rozšířeného bioethanolu), což by kromě rozšíření 
jejich ploch vedlo (na úkor některých méně významných plodin, jako je např. kukuřice) k jejich 
vysokým cenám ve světě a zpětně tak i v EU. Tento efekt však prozatím nebyl přesvědčivě 
kvantifikován. Stejně tak veškeré výhledy v EU uvažují s omezením dovozu biopaliv ze třetích 
zemí, což může být v rozporu s v budoucnu přijatými dohodami o liberalizaci světového obchodu 
v agrárním sektoru. 
 
Z výše uvedeného tedy plyne, že rozšiřování biopaliv ve světě i v EU ovlivňuje ceny 
zemědělských komodit v EU prozatím spíše nepřímo a je pouze jedním z mnoha faktorů 
aktuálního růstu cen hlavních zemědělských komodit v EU i v ČR.   
 
Z hlediska tuzemského vývoje  lze podle nejnovějších dat celkovou sklizeň obilovin s dopočtem 
ještě nesklizených ploch odhadnout na 6,5 mil. t. Sklizeň řepky přesáhne 1 mil. t. U obilovin jde 
spíše o průměrnou sklizeň – r. 2002 – 6,2, rok 2003 – 5,3, rok 2004 – 8,2, rok 2005 – 6,9 a rok 
2006 – 5,8 mil t. U řepky se jedná o standardní sklizeň předcházejících let 2004 – 1,1, 2005 – 1,0, 
2006 – 0,9 mil. t. Z hlediska čistě domácího vývoje tedy neexistuje pádný důvod k růstu cen 
komodit rostlinné výroby. Podíl výměry orné půdy je u jednotlivých hlavních plodin v posledních 
letech v ČR zhruba stabilní (viz. graf), což nenaznačuje vytěsňující efekt biopaliv. 
 

Výměry orné půdy u hlavních plodin v ČR  
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Naproti tomu Evropská unie jako celek bude mít ve srovnání s loňským rokem nižší úrodu 
obilovin o cca 4 % (podle nejnovějších dat). Již 6 let trvající pokles světových zásob obilí 
znamená větší spotřebu, než je produkce, a to především v důsledku rychlého ekonomického 
růstu Číny, Indie, Brazílie a dalších zemí s 3 mld. obyvatel, a tím rostoucí potřeby potravin  
i energetických zdrojů. Tato tendence má trvalý charakter. Současné zásoby obilovin v EU jsou 
nejnižší za posledních 34 let. Světové zásoby obilovin mají podle posledních odhadů klesnout na 
nejnižší úroveň za posledních 50 let. Z významných producentů Ukrajina zastavila podle 



 5

dřívějších očekávání vývozy pšenice do EU a rovněž nově Kanada počítá s výrazným snížením 
svého vývozu. Tyto faktory tak vedou v posledních cca 4 týdnech k poměrně významnému růstu 
cen zemědělských komodit rostlinné výroby, který jde nad původní očekávání. Růst cen 
potravinářské pšenice na Plodinové burze Brno byl v posledních cca 3 týdnech o 20 % (na téměř 
5000 Kč/t) a znatelný růst cen vykázaly téměř všechny obchodované komodity, což již 
představuje proinflační riziko stávají prognózy ČNB pro ceny potravin. Růst cen zemědělských 
komodit rostlinné výroby byl sice po letošní sklizni (z důvodů popsaných výše) očekáván, ale 
nikoliv v tak výrazné míře. 
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Příloha 3 –  Dopad zvýšení DPH do inflace na Slovensku  
 
Na Slovensku vstoupila od ledna 2004 v účinnost rozsáhlá daňová reforma, která zavedla koncept 
rovné daně ve výši 19 %. Základními cíli daňové reformy bylo snížit deficit vládního rozpočtu 
pod 3,0 % HDP do roku 2006 a zároveň snížit relativní podíl veřejných výdajů na HDP. Jedním 
z cílů bylo také přesunout daňovou zátěž z přímých daní na nepřímé daně. Namísto dřívějších 
pěti sazeb daně z příjmů fyzických osob byla zavedena rovná daň 19 %. Zdanění firemních zisků 
bylo sníženo z 25 % také na 19 % a zároveň bylo zrušeno zdanění dividend. Dvě sazby DPH 
(standardní sazba 20 % a snížená sazba 14 %) byly sjednoceny a byla stanovena nová jednotná 
sazba DPH ve výši 19 %.1 Kromě výše uvedených změn v daňových sazbách byla reforma 
doplněna ještě dalšími opatřeními, jejichž obecným cílem bylo zjednodušit celkový daňový 
systém. 
 
Podle NBS se podílely změny v nepřímých daních, které zahrnovaly jednak výše uvedené 
sjednocení sazby DPH a navíc také květnové zvýšení spotřební daně na cigarety a víno, na 
celkové CPI inflaci 1,12 p.b.  
 
Srovnání skutečného vývoje slovenské ekonomiky v roce 2004 s předchozími prognózami 
naznačuje, že vliv zvýšení nepřímých daní na cenovou hladinu a spotřebu domácností byl 
mírnější než prvotní očekávaní. Ministerstvo financí SR ve svých odhadech počítalo s průměrnou 
inflací 8,1 % v roce 2004. Ve skutečnosti však průměrná inflace spotřebitelských cen dosáhla na 
Slovensku v roce 2004 7,5 % (8,5 % v roce 2003) a spotřeba domácností vzrostla v roce 2004 
o 3,5 % ve srovnání s očekávanými 2,0 %.  
 
Podrobnější pohled na strukturu inflace v SR ukazuje, že příspěvek „jádrové“ inflace 
k celkovému růstu cenové hladiny zůstal v prvním pololetí 2004 zhruba stabilní, ve druhém 
pololetí se pak výrazně snížil. Sekundární dopady daňových změn tedy zřejmě byly slabé, 
případně byly kompenzovány jinými faktory. Změna DPH byla doprovázena dalšími daňovými 
opatřeními a lze předpokládat určitý kompenzační efekt snížení efektivního zdanění firem, které 
nemusely být nuceny promítnout zvýšenou sazbu DPH ve svých cenách, aniž by došlo k poklesu 
jejich čistého zisku. Dále mohl mít významný vliv vývoj vnějšího prostředí a měnového kurzu. 
Podle NBS se zhodnocení slovenské koruny proti euru i dolaru v roce 2004 odrazilo v nižší 
importované inflaci, která vedla ke zpomalení dynamiky cen obchodovatelného zboží. 
 
Pro srovnání, v předchozím roce 2003, kdy došlo k úpravě standardní sazby DPH z 23 % na 20 % 
a snížené sazby DPH z 10 % na 14 %, činil celkový dopad změn nepřímých daní  
(v lednu a srpnu navíc vzrostla spotřební daň na tabák, pivo, minerální oleje a víno) podle NBS 
2,54 p.b. z celkové CPI inflace. Zároveň měl vývoj vnějšího prostředí tlumivý efekt na cenový 
růst.  
 
 
 

                                                 
1  DPH se na Slovensku měnila poměrně často. Od roku 1993 byla standardní sazba DPH na úrovni 23 % a v roce 

2003 byla snížena na 20 %. Snížená sazba DPH byla od roku 1993 na 6 % a postupně byla zvýšena na 10 % v roce 
1999 a na 14 % v roce 2003. Do snížené sazby DPH patřily potraviny, léky, elektřina, uhlí, stavební práce, knihy, 
noviny, časopisy a hotelové a restaurační služby. 
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Graf: Struktura meziroční inflace na Slovensku (příspěvky v p.b.) 

 
Zdroj: NBS, Správa o menovom vývoji v SR v roku 2004 
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