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I. SHRNUTÍ 
 
1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
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Počáteční podmínky
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Domácí nominální měnové podmínky

 
 
Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu ukazují na zhruba neutrální 
bilanci rizik prognózy celkové inflace z 10. SZ 2007. Proinflačním směrem působí na 
bilanci rizik celkové inflace zejména vliv nových dat inflace a vyšší výhled růstu 
regulovaných cen. Naproti tomu protiinflačním směrem působí souhrnný vliv měnového 
kurzu a domácích úrokových sazeb, některých exogenů a předpokládaného vývoje 
domácích mezd a ekonomické aktivity pro třetí čtvrtletí. 
  
Nad rámec simulace GRIPu pak existují další rizika. Aktuální vývoj kurzu oproti 
průměru použitému pro simulaci GRIPu představuje dodatečné protiinflační riziko, 
které se může v čase prohlubovat v případě setrvání kurzu na silných hodnotách. 
Krátkodobě proinflačním směrem naopak míří aktuální výrazný růst cen potravin 
tažený zejména zahraničními vlivy. Zvýšení prognózy regulovaných cen v důsledku 
reformních opatření v oblasti zdravotnictví je zatíženo poměrně značnou nejistotou, 
takže jeho zachycení v GRIPu je nutno považovat pouze za indikativní. 
 
Celkově hodnotíme rizika prognózy celkové i měnověpolitické inflace jako mírně 
protiinflační. 
 
Aktualizovaná tržní data znamenají proti 10. SZ prudký nárůst výhledu cen ropy Brent, 
přičemž největší rozdíl je v prvním  čtvrtletí příštího roku (20 %) a postupně se  snižuje až 
k 12 % v závěru roku 2009. U cen benzínu ARA jde odchylka stejným směrem a téměř ve 
stejném rozsahu jako u cen ropy. Trajektorie kurzu USD/EUR se podle listopadové 
předpovědi Consensus Forecasts posunula oproti RS10 ve směru slabšího dolaru, a to o 5 % 
na počátku roku 2008. V delším období se rozdíl mírně snižuje na cca 3 %. Protisměrnému 
působení obou faktorů a jejich váze na domácí inflaci odpovídá poloha příslušného bodu 
v GRIPu v pravém horním kvadrantu, avšak relativně blízko průsečíků os. 
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V rámci ukazatelů zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 
1R Euribor“) zaznamenáváme podle CF11 posun směrem dolů u výhledu vývoje zahraniční 
ekonomické aktivity měřené efektivním růstem HDP v eurozóně, a to přibližně  
o 0,2 procentního bodu v roce 2008. Výhled efektivní inflace v eurozóně se v letech 2007 –
2008 proti předpokladům říjnové prognózy mírně zvyšuje (o 0.1, resp. 0.2 p.b.). Tržní výhled 
sazeb Euribor 1R je sice pro aktuální čtvrtletí o něco výše oproti RS10, avšak v delším období 
se vůči RS10 naopak snižuje, a to až o cca 0,3 p.b. ve druhé polovině roku 2008. Z toho 
celkově plyne poloha příslušného bodu v GRIPu, ukazující na riziko nepatrně nižší inflace 
a především nižších domácích úrokových sazeb. U tohoto bodu však s ohledem na rizika 
vývoje v zahraničí existuje asymetrické riziko dále směrem dolů. 
 
S ohledem na aktuální vývoj veřejných financí, který  nepřináší odlišné informace 
v porovnání s našimi předpoklady, se fiskální predikce pro rok 2007 – 2009 nemění. I nadále 
očekáváme, že po fiskální expanzi v letošním roce dojde v roce 2008 k výraznému zpřísnění 
fiskální politiky a v roce 2009  naopak k jejímu opětovnému uvolnění. Bod „Fiskální impulz“ 
v simulaci GRIPu se tak nachází v průsečíku os.  
 
Předběžné údaje o vývoji meziročního růstu HDP za třetí čtvrtletí 2007 naznačují mírně nižší 
hodnoty růstu (5,9 %) proti říjnové prognóze (6,1 %). K mírnému přehodnocení očekávaného 
růstu HDP směrem dolů vedou zejména předstihové indikátory vývoje v průmyslu 
a stavebnictví, které indikují nižší růst produkce i mezd. Údaje z trhu práce naznačují mírně 
nižší než očekávaný růst reálných mezních mzdových nákladů, podle očekávání však ukazují 
na pokračující výrazný růst poptávky po práci a snižující se nezaměstnanost, která v případě 
obecné nezaměstnanosti byla na prognóze a v případě registrované mírně pod říjnovou 
prognózou. Celkově se bod „počáteční podmínky“ nachází v levém dolní kvadrantu GRIPu 
a implikuje tak mírně nižší inflaci i úrokové sazby. 
 
Vývoj celkové meziroční inflace za říjen 2007 (4,0 % mzr.) byl nad stávající prognózou  
(3,8 % mzr.), a to vlivem cen potravin. Potraviny rovněž představují s ohledem na rychle 
rostoucí dovozní ceny potravin a ceny zemědělských výrobců poměrně výrazné inflační 
riziko, a to zejména  v krátkém horizontu1. Proinflačním rizikem je s ohledem na prudký růst  
cen ropy a benzínu na světových trzích rovněž vývoj cen pohonných hmot. Proinflační riziko 
pro rok 2008 představuje rovněž přehodnocení výhledu regulovaných cen z titulu reformy 
zdravotnictví, konkrétní dopad je však zatížen značnou nejistotou. Naproti tomu u korigované 
inflace převažují krátkodobá protiinflační rizika, mj. vlivem více protiinflačního vývoje 
dovozních cen bez energií ve třetím čtvrtletí a aktuálního výrazně silnějšího kurzu koruny. 
Souhrnné působení nových dat inflace za říjen a změněného výhledu regulovaných cen na rok 
2008 tak představuje v simulaci GRIPu proinflační riziko, a proto se bod „inflace“ nachází 
v pravém horním kvadrantu. 
 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru za 4.Q 2007 silnější než prognóza. 
Tuzemské úrokové sazby se pohybují na mírně nižší úrovni ve srovnání s předpoklady 
prognózy. Celkově příslušný bod v GRIPu „Domácí nominální měnové podmínky“ implikuje 
nižší úroveň nominálních úrokových sazeb a inflace. Aktuální hodnota kurzu, která je ještě 
silnější než dosavadní průměr za 4.Q 2007, dále prohlubuje toto riziko směrem k nižším 
hodnotám úrokových sazeb a inflace. 

                                                 
1  Nelze však vyloučit, že aktuální výrazný růst cen potravin tažený zejména zahraničními vlivy může mít pouze 

dočasný charakter a na horizontu měnové politiky může v meziroční inflaci oproti čistě modelové simulaci 
rychleji odeznít.  
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2  Prognózy ostatních institucí 
V listopadu byla publikována dvě šetření, na základě nichž provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 10. SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 15.11.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 12.11.). Při srovnání prognóz HDP, mezd a úrokových sazeb vycházíme také  
z Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 15.10.).  

 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 8/07 5.5 5.5 4.7 4.8
 9/07 5.8 5.7 4.7 4.9
 10/07 5.8 5.7 5.0 4.7 4.9
 11/07 5.8 4.7

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 8/07 7.6 7.4 7.2 7.0
 9/07 7.5 7.6 7.2 7.3
 10/07 7.5 7.6 7.6 7.5 7.2
 11/07 7.6 7.8

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 8/07 28.2 27.2 27.9
 9/07 28.0 27.1 27.4
 10/07 27.6 (4Q07) 27.6 27.3 26.9 27.6
 11/07 27.1 26.5 27.0

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 8/07 3.6 2.5
 9/07 4.2 3.6 2.5 3.4
 10/07 4.3 2.5
 11/07 4.3 2.6

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 8/07 3.7 3.8 4.0
 9/07 3.8 4.0 4.1
 10/07 4.6 (4Q08) 3.8 4.0 4.8 4.1
 11/07 3.9 4.1

horizont 3R

mzdy         
(%) ČNB

ČNB
3M PRIBOR

inflace        
(%)

úrokové sazby 
(%)

5.0
4.9

4.2
4.1

7.5

HDP          
(%)

ČNB
aktuální čtvrtletí

ČNB

kurz     
CZK/EUR

ČNB

6.2

 
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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Analytici dotazovaní v rámci šetření IOFT ponechali své prognózy růstu HDP beze změny. 
Očekávaný růst mezd se mírně zvýšil pro letošní i příští rok. Příčinou jsou příznivé výsledky 
domácích podniků, silný růst domácí ekonomiky a pokles nezaměstnanosti, který svědčí 
o stále těsnějších podmínkách na trhu práce. Očekávání vývoje kurzu zohlednila jeho posílení 
v posledním období a posunula se na silnější hodnoty. Analytici v rámci šetření IOFT nyní 
očekávají v ročním horizontu silnější kurz ve srovnání se základním scénářem prognózy  
o cca 3,0 %, analytici v rámci šetření FECF o 1,2 %. Inflační očekávání v ročním horizontu 
se nezměnila, za hlavní proinflační faktory jsou nadále považovány regulované ceny, nepřímé 
daně a ceny potravin. Prognózy úrokových sazeb také zůstaly téměř beze změny. Odhady 
úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 3,50 – 4,25 %. Osm z dvanácti 
dotázaných analytiků předpokládá zvýšení základních sazeb ČNB o 0,25 p.b. na listopadovém 
zasedání BR ČNB, ostatní očekávají stabilitu sazeb. 

 
Z následujícího grafu je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se od 1.Q 2008 pohybují pod 
trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem říjnové prognózy. Analytici v rámci 
průzkumu IOFT očekávají, že ČNB bude zvyšovat své základní sazby ještě pomalejším 
tempem. 

 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %) 

3.1

3.4

3.7

4.0

4.3

4.6

3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08

 prognóza ČNB (10.SZ)

 implikované sazby *

 FRA **

 
* 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 21.11.2007 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 21.11.2007 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

          meziročně v %
predikce 10. SZ skutečnost

Vývoz zboží září 2007  . 11.0
Dovoz zboží září 2007  . 7.6

Obchodní bilance (mld. Kč) září 2007 9.0 14.4
Obchodní bilance (mld. Kč) III/07 18.0 20.9
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) září 2007  . -5.8
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) III/07 -35.0 -47.3
Finanční účet platební bilance (mld. Kč) září 2007  . 10.5
Finanční účet platební bilance (mld. Kč) III/07  . 57.8

Index spotřebitelských cen říjen  2007 3.8 4.0

Ceny průmyslových výrobců říjen  2007   4.2 (Q) 4.4
Ceny zemědělských výrobců říjen  2007 11.8 (Q) 24.4
Vývozní ceny září 2007  1.8 (Q) 0.7
Vývozní ceny III/07 1.8 1.8
Dovozní ceny září 2007 -0.2 (Q) -1.1
Dovozní ceny III/07 -0.2 -0.5

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období podle MPSV (v %) říjen  2007 . 6.3
z toho: míra nezaměstnosti - dosažitelní uchazeči říjen  2007 . 5.8
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) III/07 5.1 5.1
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS III/07 1.9 2.1

Průměrná nominální mzda v průmyslu září 2007 . 5.9
Průměrná nominální mzda v průmyslu III/07 . 7.5
NJMN v průmyslu září 2007 . 4.6
NJMN v průmyslu III/07 . 2.5
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví září 2007 . 4.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví III/07 . 6.8
NJMN ve stavebnictví září 2007 . 4.8
NJMN ve stavebnictví III/07 . 5.0

Peněžní zásoba (M2) září 2007 11.4 (Q) 11.0

Stavební výroba září 2007  . -1.8
Stavební výroba III/07  . -0.1
Index průmyslové produkce září 2007  . 1.2
Index průmyslové produkce III/07  . 5.9

Tržby v maloobchodu včetně motoristického segmentu září 2007 . 4.3
Tržby v maloobchodu včetně motoristického segmentu III/07  . 6.8

Tržby v tržních službách III/07  . 8.3
*) Podle nové metodiky
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA Z 10. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
V říjnu 2007 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2007 až  2008 a první 
pololetí 2009. Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky2. V říjnu  2007 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 4,0 %, což bylo o 0,2 p.b. více, než očekávala 
prognóza z 10. SZ. 
 

0

1
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3

4

5

6

1/06 4 7 10 1/07 4 7 10 1/08 4 7 10 1/09 4

horizont 
měnové 
politiky

inflace

 měnověpolitická
 inflace

 
 
 
Aktuální prognóza a její změny oproti 7. SZ 2007 (sezonně očištěno)

I. 10. SZ 7. SZ
mezera RMC* 0,6 0,7
z toho: mezera výstupu 0,9 1,1
           mezera reálných mezd -0,1 -0,1
RMCI gap -0,1 -0,3
z toho: RIR gap 0,1 0,1
           RER gap -0,2 -0,4

II. 4Q2007 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2008 1Q2009
10. SZ 3,7 5,0 4,8 4,9 5,0 3,8
7. SZ 3,8 4,3 4,1 4,2 4,2 3,8
10. SZ 2,6 2,9 2,7 3,0 3,1 3,3
7. SZ 2,7 3,3 3,2 3,4 3,6 3,5
10. SZ 0,8 0,5 -0,1 -0,3 -0,5 -0,2
7. SZ 0,9 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4
10. SZ 6,2 5,6 5,2 4,8 4,4 5,0
7. SZ 6,2 5,8 5,5 5,3 5,0 5,2
10. SZ 5,5 5,0 5,3 4,8 4,7 4,9
7. SZ 5,1 4,5 4,7 4,7 4,9 5,3
10. SZ 3,7 4,1 4,3 4,5 4,6 4,6
7. SZ 4,1 4,6 4,8 5,0 5,1 4,9

III. 2007 2008 2009
10. SZ 1,8 0,8 -0,2
7. SZ 1,2 0,4
10. SZ 7,1 6,4 6,5
7. SZ 7,1 6,6
10. SZ -2,6 -1,9 -1,5
7. SZ -2,5 -1,8

*) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

3Q2007

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 říjen 2008 až duben 2009. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 

1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
Růst HDP v eurozóně byl přehodnocen v listopadu ze strany Consensus Forecasts (CF11) 
jednoznačně směrem dolů, u některých zemí už pro letošní rok, pro většinu pak zejména pro 
rok 2008. Očekávaný růst efektivního ukazatele HDP se tak pro rok 2007 nadále nemění 
(2,6 %), pro rok 2008 se snižuje jeho předpověď na 2,1 %, což je o 0,2 p.b. méně, než 
uvažoval referenční scénář 10. SZ (RS10), vytvořený na základě CF09.  
 
Naopak dále byla zvýšena předpověď inflace CPI, také zejména na rok 2008 (u většiny zemí 
o 0,1 p.b.), pro letošek ponechal CF11 předpověď většinou beze změny. Očekávaná efektivní 
inflace pro rok 2007 (2,0 %) a pro rok 2008 (1,9 %) je tak oproti RS10 pro oba roky vyšší 
o 0,1 resp. 0,2 p.b.  
 
Odhad růstu cen výrobců zvýšil CF11 rovněž jen mírně a zejména pro rok 2008 (jen u Itálie 
šla předpověď vzhůru poměrně značně, a to i pro letošní rok). V efektivním vyjádření tak byla 
očekávaná inflace PPI jak pro letošek (2,3 %) tak pro příští rok (2,1 %) o 0,1 p.b. vyšší, než 
bylo uvažováno v RS10. 
 
Rozdíly pro rok 2009 jsou u výše uvedených průměrných ročních předpovědí nulové, neboť 
tento rok je zatím pouze součástí dlouhodobé předpovědi, která nebyla aktualizována. 
 

 (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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Trajektorie očekávaného kurzu USD/EUR se dle CF11 posunula cca o 2,5 % dále ke 
slabšímu dolaru, oproti RS10 je rozdíl ještě větší. Největší hodnoty dosahuje na počátku roku 
2008 (5,5 %), poté postupně klesá ke 3 % na konci roku 2009. Kurz USD by tak měl dle 
CF11 pozvolna posilovat ze současných hodnot na cca 1,37 USD/EUR na konci roku 2009, 
jednotlivé předpovědi se však pohybují v širokém rozmezí od 1,22 do 1,50. Aktuální vývoj 
kurzu představuje riziko ve směru slabšího dolaru. 
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Křivka očekávaných sazeb Euribor 1R se podle tržních dat oproti minulému měsíci posunula 
v průměru o cca 0,2 p.b. dolů, ale až od 2. čtvrtletí 20083.  V posledním čtvrtletí 2007 je tak 
oproti RS10 nejprve o 0,4 p.b. výše a teprve od posledního čtvrtletí 2008 se dostává výrazně  
(o téměř 0,4 p.b.) pod trajektorii RS10. V ještě delším horizontu se pak rozdíl opět snižuje. 
 
Tržní kontrakty na budoucí cenu ropy Brent ke dni průzkumu CF11 zaznamenaly oproti 
hodnotám před měsícem prudký nárůst4, což se projevuje nejvíce v 1. čtvrtletí 2008 (20 %), 
poté rozdíl postupně klesá ke 12 % na konci roku 2009. Oproti RS10 je rozdíl v očekávané 
ceně ještě o další cca 3 p.b. vyšší. Očekávané ceny benzínu na burzách ARA cenový vývoj 
ropy zohlednily prakticky ve stejném rozsahu. 
 

1.2  Eurozóna 
Podle předběžného odhadu se mzr. růst HDP v eurozóně ve 3. čtvrtletí 2007 zvýšil o 0,1 p.b. 
na 2,6 % (mezičtvrtletní tempo zrychlilo z 0,3 % na 0,7 %). Zdá se, že tím bylo dosaženo 
vrcholu hospodářského cyklu. Pro příští čtvrtletí očekává ECB, CF11 i další instituce pokles 
dynamiky růstu ke 2,2 % a v roce 2008 hodnoty kolem 2 %. V roce 2009 by měl pak růst jen 
mírně akcelerovat. Očekávání pomalejšího růstu podporují i indikátory spotřebitelské 
a podnikatelské důvěry, které se již řadu měsíců snižují. Rizika tohoto odhadu jsou vesměs 
směrem k ještě nižšímu růstu; ohrozit by jej mohly výraznější dopady turbulencí na 
finančních trzích, přetrvávající vysoké ceny ropy a dalších komodit, větší pokles hospodářské 
dynamiky v USA nebo silné euro. Nezaměstnanost se v září proti srpnu dále snížila 
a meziročně klesla o 0,8 p.b. V příštích dvou letech se očekává její další mírné snižování. 
Dvanáctiměsíční kumulativ běžného účtu dosáhl přebytku ve výši 0,3 % HDP a proti období 
před rokem se zlepšil o 0,8 p.b. hlavně díky zlepšení obchodní bilance a v menší míře bilance 
služeb, zatímco bilance příjmů se naopak zhoršila. 
 
Inflace se po růstu v září (z 1,7 % na 2,1 %) zvýšila i v říjnu, a to na 2,6 %. Rychlejší růst cen 
způsobil zejména bazický efekt u cen energií, a také další růst cen ropy, potravin a dopravy. 
Podle ECB i CF11 zůstane cenový růst ve zbytku roku 2007 a na počátku příštího roku nad 
2% hladinou a teprve ve 2. čtvrtletí 2008 se opět sníží pod tuto úroveň. Jádrová inflace však 
zůstala pod 2 %, v říjnu se zvýšila o 0,1 p.b. na 1,9 %. Růst cen energií způsobil také 
zrychlení meziročního růstu cen výrobců z 1,8 na 2,7 %. Růst měnového agregátu M3 se 
v září mírně zpomalil na 11,3 % z 11,6 % v srpnu, jeho vysoká úroveň však nadále 
představuje střednědobé inflační riziko. Zdá se, že turbulence na finančních trzích zatím 
nemají vliv na vývoj celkových peněžních a úvěrových agregátů. ECB ponechala 8. listopadu 
své sazby beze změny, přitom ale naznačila připravenost zasáhnout, pokud by se měla 
realizovat rizika vyšší inflace. Trhy však další zvýšení sazeb neočekávají, předpokládají, že 
snížení ekonomického růstu omezí inflační tlaky bez dalšího zvyšování sazeb a že ECB přes 
současnou „jestřábí“ rétoriku přikročí v příštím roce naopak k jejich snižování. Očekávají 
alespoň dvojí uvolnění měnové politiky celkově přinejmenším o 0,5 p.b. 
 

                                                 
3  Očekávaný vývoj krátkých sazeb Euribor 3M přehodnotil CF 11 směrem dolů, ale pouze v ročním horizontu, 

oproti minulému měsíci o 0,1 p.b., oproti datu vytvoření RS10 je však rozdíl v ročním horizontu již 0,3 p.b. 
Očekávané dlouhodobé sazby (10R Bund) také mírně klesaly, jak v krátkodobém, tak ročním horizontu činil 
pokles od data zpracování RS10 0,1 p.b.  

4  Obdobné změny můžeme pozorovat ve vývoji předpovědí CF pro cenu ropy WTI, kde se s výrazným posunem 
celé trajektorie vzhůru zvětšuje rovněž míra nejistoty předpovědi (rozptyl očekávání jednotlivých 
respondentů).    
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Ve 3. čtvrtletí německý meziroční růst HDP stagnoval na hodnotě 2,5 %, mezičtvrtletní 
sezonně očištěný růst zrychlil z 0,3 % na 0,7 %. V důsledku dopadů finančních turbulencí, 
růstu cen ropy a posilujícího eura snížila řada institucí včetně vlády a CF11 odhad 
ekonomického růstu pro příští rok zhruba o 0,2 p.b. Index ekonomických očekávání investorů 
a analytiků institutu ZEW v listopadu nečekaně spadl na nejnižší úroveň od února 1993, když 
klesl na minus 32,5 bodu z říjnových minus 18,1 bodu, zatímco ekonomové očekávali minus 
20 bodů. Hlavními příčinami jsou obavy z napětí na finančních trzích a ze silného eura. Míra 
nezaměstnanosti v říjnu zůstala na 8,2 %, což je oproti předchozímu roku pokles o 1,6 p.b. 
Inflace v říjnu meziročně mírně vzrostla z 2,4 na 2,5 %.  
 

1.3  Cena ropy 
Cena ropy dosáhla nové rekordní hodnoty 7. listopadu5 (WTI  v elektronickém obchodování 
98,6 USD/b). Kromě stále silně rostoucí poptávky z Číny a Indie by se další důvody pro růst 
cen daly shrnout do tří hlavních faktorů. Jsou jimi nezvykle proticyklický pokles zásob surové 
ropy v USA v průběhu podzimní sezóny6, hurikány v Mexickém zálivu a bouře v Severním 
moři, a růst politického napětí mezi Turky a Kurdy. Kromě těchto fundamentů však značnou 
část nárůstu lze vysvětlit i zvýšeným objemem spekulativních a zajišťovacích nákupů 
v souvislosti s klesající hodnotou USD7.  
 
Ve druhé dekádě listopadu cena ropy přechodně mírně korigovala svůj předchozí růst, když 
začaly sílit obavy, že vysoké ceny se negativně promítnou do spotřeby8. Proti růstu ceny 
působí také ujišťování kartelu OPEC, že ropy je dostatek a většina členských zemí je schopna 
v případě potřeby dodávky na trh zvýšit9. Proto se další případné zvýšení kvót bude 
projednávat nejdříve na prosincovém zasedání. Již delší dobu roste pomalu i volná těžební 
kapacita zemí OPEC. Očekává se rovněž, že spekulanti ke konci roku budou chtít vybrat část 
svých zisků. Nicméně na počátku 3. listopadové dekády v souvislosti s dalším oslabením 
dolaru cena ropy opět posunula své maximum výše (během denního obchodování WTI 
99,3 USD/b). Jak trhy futures, tak předpovědi analytiků očekávají pokles cen ze současné 

                                                 
5 V reálném vyjádření se tak blíží historicky nejvyšší hodnotě, která dle výpočtů EIA dosáhla (po přepočtu na 

současné ceny) 101,7 USD/b v roce 1980, kdy kvůli válce Iráku a Íránu vrcholila krize nabídky ropy.  
6  Podle EIA za poklesem  zásob v zemích OECD je nedávná změna tvaru futures křivky z contanga na tradiční 

backwardation. To znamená, že ceny všech budoucích kontraktů jsou nižší než aktuální spotové ceny 
a s růstem doby splatnosti dále klesají. Zásoby v USA se však i přes netradiční podzimní pokles (vlivem 
nižšího dovozu) stále pohybují ještě cca 2 % nad  pětiletým průměrem pro toto období, zásoby benzínu jsou 
však téměř o 4 % nižší. Oproti loňskému stavu jsou zásoby ropy nižší ve většině vyspělých zemí a např. 
v Japonsku  jsou na nejnižší úrovni za posledních 20 let. 

7 Slábnoucí dolar zvyšuje atraktivitu mj. i komodit jako investičního nástroje. Prudký růst cen ropy (ale i např. 
zlata) můžeme pozorovat zejména od vypuknutí problémů na hypotéčním trhu v USA. V této souvislosti 
začaly centrální banky dodávat do bankovního systému zvýšenou likviditu a Fed přistoupil i k poměrně 
výraznému snížení sazeb. Podařilo se tak sice zachovat dostupnost úvěrů v ekonomice, peníze (zejména 
penzijních a hedgeových fondů) se však přelily z trhu cenných papírů, podložených nemovitostmi, mj. i na 
trhy komodit.   

8 To naznačují i poslední data z USA; vládní agentura EIA uvádí meziroční pokles spotřeby benzínu o 0,4 %. 
Kvůli obavám z nižšího růstu v USA snížil OPEC odhad růstu světové poptávky ve zbytku roku 2007 a kvůli 
vysokým cenám ropy stejným směrem přehodnotila výhled růstu poptávky pro rok 2008 i IEA. Rychlejšímu 
poklesu cen však naopak brání překvapivě vysoký růst HDP ve 3. čtvrtletí a růst pracovních míst za říjen 
v USA. 

9 OPEC vidí fundamentální poptávku a nabídku ropy v rovnováze a problém je údajně v přílišném množství 
peněz, které přitékají na tento trh. Rovněž vnímá riziko rostoucího počtu nezajištěných pozic na trhu s ropou, 
které by v případě náhlého poklesu poptávky mohlo vést k prudkému poklesu ceny ropy, i když zatím příznivé 
fundamenty toto riziko omezují. 
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vysoké úrovně. Ovšem studená zima nebo další pokles zásob by mohly vyhnat ceny i nad 
hranici 100 USD/b. 
 
Ceny benzínu v USA zatím zaostávají za cenami ropy díky sezonnímu poklesu poptávky 
a díky tomu, že rafinérie při rychlém růstu cen ropy snižují své marže10.  
 
 Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr) 
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1.4  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
Kurz dolaru vůči euru pokračoval již třetí měsíc v řadě v oslabování. Od poloviny srpna, kdy 
dosahoval hodnoty 1,34 USD/EUR, do poloviny listopadu oslabil dolar již bezmála o 10 %. 
Nejnovější historické minimum 1,486 USD/EUR zaznamenal v reakci na to, že Fed 
přehodnotil výhled růstu HDP v USA na rok 2008 z 2,5 – 2,75 % na 1,8 – 2,5 %. Zároveň 
docházelo v uvedeném období k postupnému poklesu amerických úrokových sazeb. Fed 
nejprve v září snížil základní úrokové sazby o 50 b.b., a poté snížení sazeb znovu zopakoval 
na konci října (o 25 b.b.). Základní úroková sazba ve Spojených státech na úrovni 4,5 % se 
tak výrazně přiblížila sazbě v eurozóně, která již delší dobu zůstává beze změny na úrovni 
4,0 %. Tržní tříměsíční sazby se navíc ve Spojených státech pohybovaly ještě pod základní 
sazbou Fedu, což odráží nejistoty o vývoji americké ekonomiky. Podle listopadového FXCF 
by měl dolar v ročním horizontu posílit k úrovni 1,40 USD/EUR. 
 
ECB ponechala základní sazby nezměněny. Jak tříměsíční, tak jednoletý Euribor během 
sledovaného období poklesl na přibližně 4,6 % v polovině listopadu. Aktuální tržní výhled 
jednoletého Euriboru je sice pro 1.Q 2008 o 19 b.b. výše ve srovnání s RS10, v delším 
horizontu se však tržní výhledy posunuly níže. 
 
Jednoletý PRIBOR během první poloviny listopadu prudce vzrostl (o 18 b.b.) na úroveň 
3,9 %. Zároveň došlo ke zvýšení tržních výhledů jednoletého PRIBORu na celém horizontu 
předpovědi. Implikované rozpětí jednoletých korunových sazeb vůči sazbám eurovým se 
vlivem tohoto vývoje posunulo vzhůru, a to dokonce do kladných hodnot, kde by mělo setrvat 
až do konce roku 2008. Oproti trajektorii uvažované v 10. SZ je tak toto rozpětí   
o 20 – 30 b.b. výše po celém horizontu předpovědi. 
 

                                                 
10    Pokud by však došlo k plnému promítnutí vysokých cen ropy do ceny benzínu a růstu marží rafinérií, mohla 

by cena benzínu v USA ještě značně vzrůst a příští léto by se mohla pohybovat kolem 3,5 USD/galon, 
v případě nedostatečné rafinérské kapacity by mohla dokonce vyšplhat i ke 4 USD/galon. 
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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 10. SZ neměníme náhled na vývoj veřejných financí v letech 2007 až 2009. 
Hodnoty deficitu vládního sektoru i ukazatele fiskální pozice a fiskálního impulzu v daných 
letech zůstávají beze změny. I nadále tak očekáváme, že po fiskální expanzi v roce 2007 dojde 
v roce 2008 k výraznému zpřísnění fiskální politiky, ale v roce 2009 opět k jejímu uvolnění.     
  
Nové informace ohledně fiskálního vývoje přineslo říjnové jednání Rady ECOFIN 
k nadměrnému schodku ČR a podzimní aktualizace Konvergenčního programu. Na základě 
hodnocení březnové verze KOPR přijala Rada ECOFIN doporučení, aby ČR zajistila 
odstranění nadměrného schodku veřejných financí (tj. pod 3 % HDP) nejpozději do konce 
roku 2008 a současně v příštím roce proti roku 2007 zlepšila strukturální saldo o 0,75 % HDP. 
Dále Rada ECOFIN vyzvala k dodržení původně stanoveného termínu pro dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle, tj. nejpozději do konce roku 2012 snížit strukturální deficit 
na 1 % HDP. Koncem října předložilo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového 
řízení pravidelnou aktualizaci KOPR. Zatímco březnový KOPR signalizoval dodržení 
referenční hodnoty deficitu až v roce 2010, v aktuální verzi KOPR je hodnota deficitu pro rok 
2008 v metodice ESA95 stanovena na 2,9 % HDP, pro rok 2009 na 2,6 % HDP a pro rok 
2010 na 2,3 % HDP. Snižování deficitů v letech 2009 a 2010 však počítá s blíže 
nespecifikovaným krácením výdajů. Naproti tomu fiskální predikce ČNB zohledňuje dopady 
pouze těch opatření, jež byla dosud přijata v rámci první fáze fiskální reformy.   
 

2006
11.SZ 4.SZ 7.SZ 10.SZ 11.SZ 4.SZ 7.SZ 10.SZ 11.SZ 10.SZ 11.SZ

Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)              v % HDP 2,9 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,0 2,5 2,5 3,1 3,1
Upravený deficit *                      
(ESA 95, ČNB)              v % HDP 2,8 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,0 2,5 2,5 3,1 3,1
Strukturální deficit **    v % HDP 
(ESA 95, ČNB) 2,7 4,1 3,1 3,4
Fiskální pozice v p.b. 0,7 0,8 0,9 1,7 1,4 -0,2 -0,7 -1,0 -1,0 0,3 0,3
Fiskální impulz v p.b. 0,2 0,7 0,7 0,4 0,4 0,1 -0,2 -0,5 -0,5 0,3 0,3
*upraveno o mimořádné jednorázové operace 
**cyklicky očištěný deficit upravený o mimořádné jednorázové operace

2007 2008 2009
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
Srovnání predikcí se skutečností
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) říjen 2007 6.6 (Q) 6.3
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči říjen 2007  . 5.8
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) III/07 5.1 5.1
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) III/07 1.9 2.1
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev III/07 2.2 2.1
             ostatní zaměstnaní III/07 0.3 2.2
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) III/07 . 7.5
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) září 2007 . 5.9
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) III/07 . 6.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) září 2007 . 4.8  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
Poznámka: (Q) – U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na 
čtvrtletí. 
  
V období od zpracování 10. SZ byly publikovány předběžné údaje o zaměstnanosti  
a nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2007 dle VŠPS, o míře registrované nezaměstnanosti 
MPSV v říjnu 2007 a o průměrné mzdě v průmyslu a stavebnictví v září a tím i za  
3. čtvrtletí 2007. Podle údajů VŠPS se ve 3.Q 2007 míra obecné nezaměstnanosti vyvíjela 
zcela v souladu s prognózou z 10. SZ. Růst celkové zaměstnanosti byl jen nepatrně 
rychlejší oproti říjnové prognóze. Naopak údaje o vývoji registrované nezaměstnanosti 
celkem v říjnu 2007 naznačují riziko ještě výraznějšího poklesu nezaměstnanosti, než 
předpokládala prognóza z 10. SZ. Vývoj mezd v průmyslu a stavebnictví ve 3. čtvrtletí 
2007 indikuje riziko velmi mírně nižšího růstu mezd v podnikatelské sféře ve 3. čtvrtletí 
2007 ve srovnání s prognózou z 10. SZ. 
  
Počet zaměstnaných osob se ve 3. čtvrtletí 2007 meziročně zvýšil o 2,1 % (prognóza 1,9 %), 
což představuje 102,8 tis. osob. Na absolutním růstu počtu zaměstnaných osob se podílel 
z cca 4/5 růst počtu zaměstnanců a z cca 1/5 růst počtu podnikatelů. V relativním vyjádření se 
počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev zvýšil o 2,1 % (prognóza 2,2 %). 
K výraznému zvýšení počtu zaměstnanců však ve třetím čtvrtletí došlo ve službách (nárůst 
o 63,0 tis. osob), i když v jejich rámci byl vývoj značně diferencovaný. K růstu zaměstnanosti 
ve službách přispělo zejména odvětví nemovitostí a podnikatelských činností, zdravotní 
a sociální péče a  kategorie dopravy a spojů. Na růstu počtu zaměstnaných osob se stejně jako 
v předchozích obdobích významně podílel zpracovatelský průmysl (nárůst o 43,3 tis. 
zaměstnanců), což úzce souvisí s realizací přímých zahraničních investic a navazujících 
činností a s příznivým vývojem poptávky. Na vysoké úrovni zůstal příliv zahraničních 
pracovníků, meziroční růst jejich počtu i ve 3.Q 2007 přesahoval 25 %. Odhadnutý podíl 
zahraničních pracovníků na pracovní síle se dále zvyšoval a ve 3.Q činil  4,2 %11 (v 1.Q 
3,6 %, ve 2.Q 3,9 %). 
 
Míra obecné nezaměstnanosti dosáhla ve 3.Q 2007 5,1 % (predikce rovněž 5,1 %) a počet 
nezaměstnaných byl nejnižší od konce roku 1997. Míra registrované nezaměstnanosti celkem 
(tj. bez očištění o nedosažitelné uchazeče o práci) dosáhla ke konci října 6,3 %. Sezonně 

                                                 
11  Tento podíl není zcela přesný, protože je zkonstruován z rozdílných statistik. Údaje o počtu zahraničních  

pracovníků poskytuje MPSV a pracovní síla je získána z údajů VŠPS ČSÚ. 
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očištěná nezaměstnanost se snižuje a v říjnu její pokles dokonce mírně zrychlil. V říjnu se 
výrazněji zvýšil počet uchazečů vyřazených umístěním, počet nově hlášených 
nezaměstnaných začal po déletrvajícím poklesu stagnovat. Z vývoje Beveridgeovy křivky je 
patrné, že se nadále snižuje cyklická složka registrované nezaměstnanosti. Pokračující pokles 
registrované nezaměstnanosti celkem kvalitativně odpovídá prognóze z 10. SZ. Aktuální 
vývoj však naznačuje riziko, že by se míra registrované nezaměstnanosti mohla ve 4.Q 2007 
snížit ještě výrazněji – až na 6,3 % (prognóza 6,6 %).  
  
Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu vzrostla ve 3.Q 2007 o 7,5 %, což při zvolnění 
růstu produktivity práce vedlo ke zvýšení propočtených NJMN o 2,5 % (za rok 2006 pokles 
o 2,9 %)12. Růst mezd v průmyslu tak potvrzuje odeznění protiinflačních tlaků v tomto 
odvětví. Ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2007 zvýšila průměrná měsíční mzda o 6,8 %  
a NJMN zde vzrostly o 5,0 %. Na základě těchto informací lze odhadovat, že růst průměrné 
mzdy v podnikatelské sféře dosáhne ve 3. čtvrtletí cca 7,8 %, což je velmi mírně pod říjnovou 
prognózou (8,0 %). 
 
Zaměstnanci včetně členů produkčních 
družstev 
(mzr. změna v % pro celek a příspěvky 
v p.b. pro jednotlivé části) 

Nominální mzda v podnikatelské sféře, 
průmyslu a stavebnictví 
(mzr. změny v %, predikce ze 4. SZ) 
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Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících 

Pramen: MPSV, propočet ČNB 
Poznámka: sezonně očištěné údaje 

 

                                                 
12   Údaj o NJMN a produktivitě práce vychází z údajů z rychlých informací ČSÚ a nejedná se tedy o statistiku 

národních účtů.  
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období Skutečnost 
Průmyslová výroba září 2007 1,2 
Průmyslová výroba 3. Q 2007 6,1 
Stavební výroba září 2007 -1,8 
Stavební výroba 3. Q 2007 -0,1 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segm. září 2007 4,3 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segm. 3. Q 2007 6,8 
Tržby v tržních službách 3. Q 2007 8,3 
 
Údaje o vývoji v průmyslu a stavebnictví za 3.Q naznačují mírně nižší růst HDP ve 
srovnání s říjnovou prognózou. Prognóza meziročního růstu sezonně očištěného HDP 
pomocí předstihových a koincidenčních indikátorů činí 5,9 % pro 3.Q (říjnová prognóza 
6,1 %). Tomu odpovídá mezičtvrtletní zvýšení o 1,3 % (prognóza 1,5 %). 
  
Ukazatele spotřeby domácností. Růst reálné spotřeby ve 3.Q 2007 v souladu s prognózou 
mírně zpomalí (6,1 % prognóza z 10. SZ). Aktuální údaje naznačují riziko, že zpomalení růstu 
spotřeby domácností může být i nepatrně výraznější ve srovnání s prognózou z 10. SZ. Údaje 
o průměrné mzdě v průmyslu a stavebnictví totiž naznačují, že zdroje domácností mohou být 
ve srovnání s prognózou nepatrně nižší. Mírné zpomalení růstu spotřeby domácností indikuje 
rovněž indikátor spotřebitelské důvěry (ČSÚ), když se jeho průměrná hodnota ve 3.Q dále 
nepatrně snížila. Zpomalení zaznamenaly i tržby v maloobchodě včetně motoristického 
segmentu. Přes mírný pokles spotřebitelské důvěry a zpomalení růstu tržeb však zůstává jejich 
úroveň, resp. dynamika stále na vysoké úrovni.  
 
Odhad čistého vývozu. Zpřesněný odhad čistého vývozu na 3. čtvrtletí 2007 vychází 
z předběžných měsíčních údajů obchodní bilance a bilance služeb (obojí v běžných cenách) 
a cen zahraničního obchodu za 3. čtvrtletí. Ve srovnání s predikcí čistého vývozu z 10. SZ  
(-7,1 mld. Kč) propočet indikuje nepatrně vyšší úroveň záporného čistého vývozu  
(-8,3 mld. Kč). Současně však ve srovnání s predikcí signalizuje jak mírnější tempo růstu 
celkového vývozu (o cca 2,0 p.b., tj. 12,8 %), tak celkového dovozu (o cca 1,8 p.b., tj. 
12,8 %). 
 
Investice. Z hlediska členění dovozů podle užití se ve 3. čtvrtletí 2007 meziroční růst dovozu 
komodit pro investiční účely (v běžných cenách) nadále udržel na vysoké úrovni 17,4 %. Ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím se však o 10 p.b. zmírnil. Růst fixních investic ve stálých 
cenách ve 3.Q patrně dosáhne předpokládaných 6,1 %. 
 
Meziroční tempo růstu objemu průmyslové produkce se ve 3.Q snížilo oproti předchozímu 
kvartálu (na 6,1 % z 9,3 % ve 2.Q). Ovšem snížení tempa růstu celkového objemu lze 
pokládat za dočasné, když objem nových zakázek rostl vyšším tempem než v předchozím 
čtvrtletí (dosáhl 10,2 %, zatímco ve 2.Q činil 6,8 %). Celková stavební výroba ve 3.Q 
meziročně poklesla o 0,1 %, zatímco ve 2.Q rostla o 4,9 %. Orientační náklady nově 
povolených staveb se ve 3.Q snížily o 10 %, především vlivem mimořádného meziročního 
poklesu o 21 % v září. Tržby v tržních službách13 ve 3.Q meziročně vzrostly o 8,3 %, 
zatímco ve 2.Q se zvýšily jen o 4,6 %. 

                                                 
13  Tržní služby zahrnují činnosti v oblasti výpočetní techniky, ostatní podnikatelské činnosti a ostatní činnosti 

převážně obchodního charakteru. 
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3  Vývoj platební bilance 
 
Za leden až září 2007 dosáhl na základě předběžných měsíčních údajů běžný účet platební 
bilance schodku 75,6 mld. Kč, což představovalo mzr. zvýšení o 21,1 mld. Kč. Roční 
klouzavý úhrn deficitu BÚ relativně k HDP byl cca -3,5 %, tedy stále výrazně pod rizikovou 
úrovní -5 %. Na prohloubení schodku běžného účtu se obdobně jako v předchozím roce 
podílela především bilance výnosů (-188,8 mld. Kč). Její rozhodující složku již tradičně tvořil 
schodek investičních výnosů z přímých investic (růst hodnoty vyplacených dividend 
a zejména předpokládané výše reinvestovaného zisku), který dosáhl 179,2 mld. Kč (meziroční 
zvýšení o téměř 60 mld. Kč). K mírnému prohloubení schodku došlo i u běžných převodů.  
 
Výkonová bilance se za leden až září 2007 vyvíjela stejně jako v předchozích třech letech 
velmi příznivě. Růst jejího přebytku na 128,2 mld. Kč (meziročně o 43,5 mld. Kč) byl 
především důsledkem zvýšení přebytku obchodní bilance. Celkově byl růst přebytku 
zahraničního obchodu výsledkem velmi příznivého cenového vývoje (meziroční změny 
směnných relací o 3,1 %). Vývoj v reálném vyjádření působil naopak proti růstu obchodního 
přebytku. Zlepšení obchodní bilance bylo nadále zejména důsledkem příznivého vývoje ve 
skupině strojů a dopravních prostředků. K pozitivnímu vývoji však významně přispěl 
i meziroční pokles schodku ve skupině minerálních paliv. Zbývajících osm obchodních 
skupin působilo v úhrnu mírně negativně (zejména pokles přebytku ve skupině tržních 
výrobků tříděných podle materiálu).  
 
Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč) 

Roční klouzavé úhrny salda obch. bilance 
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K přebytku finančního účtu ve výši 73,2 mld. Kč přispěl zejména čistý příliv přímých 
investic (103,0 mld. Kč). Celkový příliv zahraničních přímých investic se v důsledku 
meziročního růstu reinvestovaného zisku a přílivu investic do základního kapitálu zvýšil na 
téměř 119 mld. Kč. Jeho nejvýznamnější součást tvořil stejně jako v předchozím roce 
reinvestovaný zisk. Čistý příliv kapitálu zaznamenala rovněž bilance ostatních investic 
(33,3 mld. Kč). Byl výsledkem čistého přílivu v rámci finančních institucí a podnikového 
sektoru, spojeného s výraznějším růstem jejich pasiv vůči nerezidentům. Celkový přebytek 
finančního účtu zmírňoval čistý odliv portfoliových investic ve výši 66,4 mld. Kč, zejména 
v důsledku nákupů zahraničních majetkových i dluhových cenných papírů rezidenty.   
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Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za září 2007 dosáhl běžný účet 
schodku 5,8 mld. Kč. Stejně jako v předchozích pěti měsících byl nejvýznamněji ovlivněn 
schodkem bilance výnosů. Ke zmírnění celkového schodku působil především růst přebytku 
obchodní bilance na 17,0 mld. Kč, což byl její historicky nejlepší zářijový výsledek. Finanční 
účet (bez vlivu změny devizových rezerv) skončil přebytkem 10,5 mld. Kč. Přebytek přímých 
a ostatních investic byl zhruba z poloviny kompenzován čistým odlivem portfoliových 
investic. Dosavadní vývoj platební bilance nesignalizuje nezbytnost zásadnější změny její 
predikce.  
 

 
4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
4.1  Spotřebitelské ceny  

Období      meziměsíčně v %       meziročně v % dopad odchylky u mzr.
predikce 10.SZ skutečnost predikce 10.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0,4 0,6 3,8 4,0 0,23
Regulované ceny říjen 2007 0,6 0,7 6,2 6,3 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. 0,01 0,01 1,09 1,09 0,00
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,7 1,5 3,8 4,6 0,21
Korigovaná inflace bez PH 0,2 0,2 0,9 0,9 0,00
Ceny pohonných hmot - čisté -0,2 -0,1 3,7 3,8 0,00
Měnověpolitická inflace 0,4 0,6 2,7 2,9 0,23  
 
Celková meziroční inflace byla v říjnu oproti říjnové prognóze o 0,2 p.b. vyšší. Odchylka 
byla způsobena o 0,8 p.b. vyšším růstem cen potravin. Predikce ostatních složek inflace 
se v říjnu naplnily.  
 
Rizika stávající prognózy inflace na nejbližší období jsou v souhrnu proinflační. Ve 
srovnání s 10. SZ  zvyšujeme odhad predikce regulovaných cen na rok 2008. Dále vidíme 
výrazná proinflační rizika u cen potravin a v menší míře  u cen pohonných hmot. Rizika 
predikce korigované inflace bez pohonných hmot jsou naopak mírně protiinflační. 
Predikce změn daní a jejich dopadů se nemění. 
 

Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Rizika (změny) krátkodobé predikce oproti 10. SZ 2007 u jednotlivých částí 
inflace 
 
Odchylka predikce růstu regulovaných cen od poslední skutečnosti za říjen byla 
zanedbatelná a změny predikce plynou výhradně z nových informací o budoucím vývoji cen. 
Došlo ke zvýšení očekávaného růstu jízdného na železnici v prosinci 2007 z 2 na 4 % (dopad 
do inflace 0,01 p.b.). Do prognózy byl nově zařazen předpoklad o zvýšení cen poštovních 
služeb v lednu 2008, a to o 33,3 %  (dopad do inflace 0,024 p.b.). Zásadní změnu predikce 
však znamená zařazení předběžného odhadu dopadu zavedení poplatků ve zdravotnictví, které 
bude částečně kompenzováno snížením doplatků za léky. ČSÚ ještě definitivně nerozhodl, jak 
přesně tyto poplatky zařadí do spotřebního koše. ČSÚ však předběžně odhaduje, že dopad 
samotného zavedení poplatků do inflace by mohl být až cca 0,5 p.b, přičemž bude částečně 
kompenzován snížením doplatků za léky. Podle velmi hrubého odhadu ČNB by tento celkový 
dopad mohl být okolo 0,2 p.b. (1,2 p.b. do růstu regulovaných cen).  
 
Predikce dopadů změn nepřímých daní se v říjnu naplnila, a není tedy důvod měnit predikci 
z 10. SZ.  
 
Predikce cen pohonných hmot na říjen se naplnila. Na listopad ale týdenní šetření cen 
pohonných hmot ukazují na mzm. růst ve výši 3,8 %, zatímco predikce byla -2,4 %. Cena 
ropy je na podstatně vyšší úrovni, než předpokládaly scénáře z 10. SZ. Kurz USD je sice 
oproti scénáři z 10. SZ slabší, avšak ke kompenzaci výrazného růstu ceny ropy to nestačí.  
 
Vývoj cen potravin (bez vlivu daní) byl v říjnu výrazně nad prognózou. Rovněž na listopad 
ukazují týdenní šetření cen potravin podstatně vyšší růst cen potravin, než očekávala naše 
predikce z 10. SZ. Aktuální vývoj cen potravin je v souladu s faktem, že oproti předpokladům 
z 10. SZ rostou výrazně rychleji ceny zemědělských výrobců i dovozní ceny potravin. Vývoj 
cen  potravin v říjnu  a týdenní šetření cen jednotlivých potravin za listopad zřetelně ukazují, 
že nejde pouze o krátkodobý pohyb volatilních položek, ale že dochází k růstu cen klíčových 
položek, jako jsou pečivo a  mléčné výrobky, které tvoří „jádro“ dlouhodobého pohybu cen 
potravin. Zde dochází k růstu cen nejen v návaznosti na dlouhodobý růst cen vstupů jako jsou 
mzdy a energie, ale zejména v důsledku  návaznosti na výrazný růst cen zemědělských 
výrobců v těchto položkách. Hodnocení rizik u predikce cen potravin je tedy v krátkém 
období výrazně proinflační.  
  
Predikce korigované inflace bez PH se v říjnu naplnila. Oproti předpokladům z 10. SZ je 
však apreciovanější kurz Kč a více poklesly dovozní ceny bez potravin. Dále byl mírně nižší 
růst mezd, což implikuje nepatrně nižší predikci spotřeby domácností. Ceny průmyslových 
výrobců sice rostly o něco rychleji oproti prognóze, avšak pouze z důvodu růstu cen 
v potravinářském průmyslu a v odvětví zpracování ropy. V souhrnu jsou tedy rizika 
krátkodobé predikce korigované inflace protiinflační. 
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 

Skutečnost
za 3. čtvrtletí 2007

Ceny průmyslových výrobců  10/07 4.01) 4.4 4.0
Ceny zemědělských výrobců  10/07 11.91) 24.4 11.2
Dovozní ceny  9/07  - 0.2 2) -1.1 -0.5

2) průměr za 3. čtvrtletí 2007
1) průměr za 4. čtvrtletí 2007

Meziroční změny v % Období Scénář/ 
predikce

Skutečnost

 
 

Vývoj jednotlivých cenových okruhů je diferenciovaný. Zatímco vývoj dovozních cen za 
třetí čtvrtletí v souhrnu indikuje mírně protiinflační rizika říjnové prognózy, vývoj cen 
průmyslových výrobců za říjen je mírně proinflační a vývoj cen zemědělských výrobců 
v říjnu je proti 10. SZ výrazně proinflační.     
 
V meziročním srovnání se dovozní ceny v září snížily o 1,1 %. Nejhlubší pokles přitom 
zaznamenaly ceny strojů a dopravních prostředků (-3,5 %), které také vývoj celkového indexu 
nejzávažněji ovlivnily. Naopak nejrychleji z významnějších skupin rostly ceny 
neenergetických surovin (10,2 %), dovozní ceny potravin zrychlily svůj růst na 5,6 %. 
V průměru za 3. čtvrtletí  se dovozní ceny meziročně snížily o 0,5 %; predikce pro 3. čtvrtletí 
z 10. situační zprávy jejich pokles očekávala, avšak mírnější (-0,2 %). V rámci jednotlivých 
skupin dovozních cen byl oproti říjnové prognóze výrazně rychlejší růst cen potravin (4,3 %) 
a naproti tomu v ostatních hlavních skupinách cen dovozu byl naopak zaznamenán vyšší 
pokles cen. Ceny průmyslových výrobců se v říjnu 2007 meziročně zvýšily o 4,4 % (v září 
o 4,0 %). Jejich vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v odvětví elektřiny, plynu a vody 
o 7,6 %, potravinářských výrobků o 6,0 % (v září o 4,4 %), koksu a rafinérských ropných 
výrobků o 14,8 % (v září o 6,8 %) a základních kovů, hutních a kovodělných výrobků  
o 5,2 %. Meziroční růst cen průmyslových výrobců v říjnu byl mírně nad prognózou. Rychleji 
oproti očekáváním rostly ceny v potravinářském průmyslu (vliv rychleji rostoucích cen 
zemědělských výrobců) a ceny v odvětví rafinérského zpracování ropy. 
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Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.) 

 
Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 
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V meziročním srovnání byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 24,4 % (v září o 18,1 %). 
Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 42,9 % zejména v důsledku vyšších cen obilovin  
o 71,7 %, ovoce a olejnin. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 6,3 %. Meziroční růst cen 
zemědělských výrobců na počátku čtvrtého čtvrtletí výrazně zrychlil nad aktuální prognózu 
ČNB. Kromě vysokého růstu volatilních cen ovoce a zeleniny se na zrychlení růstu cen  
zemědělských výrobců podílejí stále výrazně rostoucí ceny klíčových komodit v oblasti 
tuzemské rostlinné i živočišné výroby – obilovin, olejnin a mléka, což bezprostředně souvisí 
s vývojem cen v zahraničí a jejich vlivem na tuzemské ceny. 
 

Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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5  Peníze a úvěry 
Peníze 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 v září oproti předchozímu měsíci zpomalil o 0,4 p.b. 
na 11 %. Nižší růst M2 byl zaznamenán ve srovnání s minulým obdobím i v celém 3.Q. Ve 
zpomalení růstu M2 se projevoval pokles čistého úvěru vládě a čistých zahraničních aktiv. 
Dynamika peněžní zásoby však zůstala na vysoké úrovni a souvisela především s růstem 
úvěrů podnikům a domácnostem. Ve 3.Q zpomalil též růst M1, a to v důsledku zvýšení 
úrokových sazeb a nákladů příležitosti z držby jednodenních vkladů, i když v samotném září 
se zvýšil na 13,2 %. Rostla poptávka po krátkodobých termínovaných vkladech v rámci 
kvazi-peněz, k poptávce po dlouhodobějších složkách peněžní zásoby, tj. po vkladech 
s dohodnutou splatností nad dva roky a po vkladech s výpovědní lhůtou nad tři měsíce naopak 
nedošlo. Tyto vklady se vyznačují nižší likviditou a poměrně nízkými výnosy. Z hlediska 
sektorů držby peněz v září pokračovalo snižování příspěvku vkladů nefinančních podniků  
i domácností s tím, že vklady domácností měly hlavní podíl na růstu M2. Příspěvek vkladů 
finančních neměnových institucí stagnoval. 
 
Indikátory přiměřenosti růstu peněz (peněžní převis, nominální a reálná peněžní mezera) 
nadále indikují možné inflační tlaky ve střednědobém horizontu, i když ve 3.Q nedošlo 
k jejich dalšímu posunutí více inflačním či méně protiinflačním směrem. Aktuální růst 
peněžní zásoby byl zhruba v souladu s predikcí (11,4 % ve 3.Q), zohledňující vývoj reálného 
HDP, cenové hladiny a reálné úrokové sazby. Vycházíme-li ze zjištěné korelace mezi 
produktem a peněžní zásobou, aktuální vývoj peněz indikuje přetrvávání poměrně slušné 
dynamiky nominálního HDP ve 3.Q. Růst peněžní zásoby byl nadále vyšší než odhadovaný 
růst rovnovážné poptávky po penězích (referenční tempo růstu M2 pro 3.Q činí 9,6 %).  
 

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 %)  

I/07  II/07  III/07  8/07  9/07

Podíl na 
M2 v % 

9/07
M1 14,4 15,1 13,8 12,8 13,2 57,5
   Oběživo 11,9 12,6 11,3 11,2 11,1 13,7
   Jednodenní vklady 15,2 15,9 14,6 13,4 13,8 43,8
M2-M1 (kvazi-peníze) 5,7 7,2 7,9 9,5 8,2 42,5
   Vklady s dohod. splatností 2,3 4,7 5,3 7,8 4,7 29,9
   Vklady s výpovědní lhůtou 18,7 18,4 16,2 15,2 16,2 12,0
   Repo operace -40,3 -49,7 -11,2 -11,6 48,7 0,6
M2 10,5 11,6 11,3 11,4 11,0 100,0    

 

Úvěry 
Meziroční růst úvěrů poskytovaných měnovými finančními institucemi v září oproti 
předchozímu měsíci dále zrychlil o 0,6 p.b. na 24,3 %. Přispěly k tomu úvěry podnikům, 
zatímco příspěvek úvěrů domácnostem se poprvé v letošním roce mírně snížil. V nižší 
poptávce domácností po úvěrech se mohl začít projevovat růst úrokových sazeb. 
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Struktura úvěrů  
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, 
mzr. změny v %) 

 I/07  II/07 III/07  8/07  9/07

Podíl na 
celkových 
úvěrech v 

% 9/07    
Nefinanční podniky 19,2 19,0 20,5 20,5 22,0 48,2
    Úvěry do 1 roku 10,5 11,0 18,0 18,6 20,4 18,0
    Úvěry od 1 roku do 5 let 19,2 20,9 17,8 16,0 19,1 11,8
    Úvěry nad 5 let 29,0 26,6 25,1 25,4 25,8 18,4
Domácnosti 30,1 31,4 31,8 32,1 31,6 43,2
    Spotřebitelské úvěry 23,9 26,3 27,7 28,0 27,8 8,6
    Úvěry na bydlení 32,4 33,6 34,0 34,2 33,9 30,2
    Ostatní 27,6 27,3 25,8 26,7 24,8 4,4
Finanční neměn. instituce -7,4 -5,0 5,1 5,3 6,0 8,6
Úvěry celkem 20,6 21,3 23,5 23,7 24,3 100,0      
 

Vybraná odvětví podílející se na růstu 
úvěrů (příspěvky k růstu celkových úvěrů, 
roční klouzavé průměry, v %) 
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Meziroční dynamika úvěrů nefinančním podnikům v září zrychlila na 22 %. Zvýšení růstu 
se projevovalo u všech splatností. Ve 3.Q zrychlil zejména růst krátkodobých úvěrů, což 
mohlo indikovat potřebu podniků financovat provozní kapitál. Více rostly nově poskytnuté 
úvěry s pohyblivou či fixní úrokovou sazbou do jednoho roku, což činí podniky více citlivými 
na pohyby úrokových sazeb. Od počátku letošního roku se zvyšovala dynamika úvěrů do 
30 mil. Kč i nad 30 mil. Kč. Z hlediska odvětvové struktury v září více rostly úvěry do 
zpracovatelského průmyslu (zejména do výroby kovů a kovodělných výrobků a do výroby 
chemických látek a léčiv), do odvětví finančního zprostředkování (společnostem finančního 
leasingu apod.) a do obchodu. Příspěvek úvěrů na financování nemovitostí, který je 
nejvýznamnější ze všech odvětví, se v září zpomalil, v celém 3.Q však dále zrychlil. Jejich 
meziroční růst činil v září 42,2 %. Vyšší dynamika úvěrů od MFI podporovala další růst 
cizích zdrojů podniků. Ten dosáhl ve 2.Q meziročně 8,7 % oproti 3% zvýšení vlastních 
zdrojů.  
 
V září nepatrně zpomalil silný meziroční růst úvěrů domácnostem, a to na 31,6 % (u úvěrů 
na bydlení činil 33,9 % a u spotřebitelských úvěrů 27,8 %). Ve struktuře úvěrů na bydlení 
méně rostly hypoteční úvěry a naopak více úvěry ze stavebního spoření. Mírný pokles 
poptávky domácností po úvěrech vlivem zvýšení úrokových sazeb by měl být podle realitních 
makléřů doprovázen zpomalením výrazného růstu cen nemovitostí. V příštím roce lze 
očekávat jejich zvýšení v průměru o cca 10 % oproti cca 20 % v letošním roce. Zdražení se 
předpokládá pouze u luxusních bytů. Nižší růst spotřebitelských úvěrů byl v souladu se 
snížením indikátoru důvěry spotřebitelů a zpomalením růstu tržeb v maloobchodě a indikoval 
možné zpomalení relativně vysoké dynamiky spotřebitelské poptávky domácností.  
 
Průměrná úroková sazba z nových úvěrů v září přetrvávala na úrovni 6,5 % a ve 3.Q se 
v souladu s aktuální prognózou zvýšila o 0,3 p.b. Spread mezi touto sazbou a úrokovou 
sazbou 1R PRIBOR v září vlivem růstu 1R PRIBORu nepatrně poklesl. Obdobný vývoj byl 
v souladu s prognózou zaznamenán i ve 3.Q. Úroková sazba z nových úvěrů na bydlení se 
v září zvýšila o 0,1 p.b. na 5,0 %. Rostly úrokové sazby u všech fixací, i když u delších fixací 
s nižší intenzitou než u kratších fixací, což odpovídalo vývoji úrokových sazeb finančního 
trhu. Spready mezi úrokovými sazbami z úvěrů na bydlení s delší a kratší fixací (tj. do 
jednoho roku) dosahují záporných hodnot. Úroková sazba z nových spotřebitelských úvěrů 
v září poklesla o cca 0,1 p.b. na 12,5 %. Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním 
podnikům naopak vzrostla o cca 0,1 p.b. na 5,0 %. 
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Box: Aktuální vývoj zadluženosti a úvěrů v selhání domácností 

Celková zadluženost domácností se v letošním roce zvýšila a její podíl na HDP dosáhl v prvním 
pololetí cca 22 % (obdobný podíl v eurozóně se vlivem růstu úrokových sazeb naopak mírně snížil na 
cca 60 %). Růst zadluženosti může zesílit dopady neočekávaných změn příjmů a úrokových sazeb do 
bilancí domácností a do jejich schopnosti splácet úvěry.  

Podíl úvěrů v selhání na celkových bankovních úvěrech domácnostem v letech 2003 až 2006 i přes 
růst zadluženosti klesal a následně v lednu až září 2007 stagnoval na úrovni 3,2 % (5,9 %  
vč.  sledovaných úvěrů). Úvěry v selhání zahrnují nestandardní, pochybné a ztrátové úvěry. Sledované 
úvěry jsou se standardními úvěry součástí úvěrů bez selhání. Uvedený vývoj úvěrů v selhání byl 
zaznamenán i přes zvyšování dluhového zatížení domácností vyjádřeného poměrem splátek jistin 
úvěrů a úroků k čistému peněžnímu příjmu o 1,3 p.b. na 4,6 %. Na vývoj úvěrů v selhání pozitivně 
působila nízká hladina reálné úrokové sazby, pokles nezaměstnanosti a růst příjmů a dále zvyšování 
úvěrů na bydlení a strukturální faktory v podobě zlepšování kvality ohodnocení rizika ze strany bank. 
Současně však lze předpokládat, že mezi poskytnutými úvěry a jejich případným nesplácením existují 
určitá časová zpoždění.  

Ve vývoji podílu úvěrů v selhání se v prvních třech čtvrtletích letošního roku projevovaly zejména 
spotřebitelské úvěry. Zatímco podíl úvěrů na bydlení v selhání na celkových úvěrech na bydlení 
v hodnoceném období mírně klesal, podíl spotřebitelských úvěrů v selhání na celkových 
spotřebitelských úvěrech se po snížení v letech 2004 až 2006 následně v roce 2007 zvýšil. Na růstu 
podílu spotřebitelských úvěrů v selhání se podílely téměř všechny druhy spotřebitelských úvěrů. Mezi 
nejvíce rizikové patří debetní zůstatky na běžných účtech, dále spotřebitelské účelové a neúčelové 
úvěry a pohledávky z karet (15,7 %, 14,6 %, 7 % a 4,3 %). Vyšší růst spotřebitelských úvěrů byl tudíž 
v letošním roce doprovázen mírným zhoršením jejich kvality. 
 
Poměr zadluženosti domácností Dluhové zatížení domácností Úvěry v selhání 
k HDP (v %) (poměr splátek k čistému (poměry k celkovým úvěrům v dané

peněžnímu příjmu, v %) kategorii, bank. úvěry, v %)

Poznámka: Údaje za rok 2007 jsou ke konci prvního pololetí a u úvěrů v selhání ke konci září.
                  Pro výpočet dluhového zatížení domácností byla využita statistika rodinných účtů ČSÚ.
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 

1  Domácí úrokové sazby  
 
Úrokové sazby během října převážně stagnovaly, od začátku listopadu však postupně rostou. 
Hlavním důvodem byly údaje o inflaci za říjen (vyšší v porovnání s očekáváním finančního 
trhu i ČNB). K růstu sazeb přispěla také komunikace některých členů BR o proinflačních 
rizicích a nutnosti zvýšit základní úrokové sazby. Mezi účastníky trhu proto zesiluje 
očekávání zpřísnění měnové politiky ČNB, a to i přes posilující korunu. Nejvyšší nárůst 
(0,2 p.b.) byl zaznamenán u splatností 2M – 1R. Sazby s delší splatností vzrostly méně, příp. 
stagnovaly pod vlivem situace na zahraničních trzích, kde se částečně obnovila averze 
investorů k riziku. 
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon. Průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za dosavadní průběh 4.Q 2007 (do 21.11.) činil +0,3 p.b., což je v souladu 
s aktuální prognózou. Obě sazby se v dosavadním průběhu 4.Q 2007 pohybovaly mírně pod 
úrovní předpokládanou základním scénářem prognózy. 
 
MF emitovalo historicky první státní dluhopis se splatností 50R (21.11., mimo emisní 
kalendář). Zájem byl podle očekávání poměrně nízký vlivem očekávané nižší likvidity takto 
dlouhého dluhopisu. Z nabízeného objemu 8 mld. Kč bylo prodáno pouze 4,8 mld. Kč, zbytek 
odkoupilo MF do svého portfolia. Kupón byl stanoven na 4,85 %. 
 
Klientské úrokové sazby se v září vyvíjely diferencovaně. Průměrná sazba z nově 
poskytnutých úvěrů stagnovala na 6,5 %, sazba z termínovaných vkladů se mírně zvýšila na 
2,4 %. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post 
dosahují 3,6 %, z pohledu ex ante 2,2 %. 

 
 
2  Devizový kurz 
 
V průběhu října a první poloviny listopadu pokračoval trend posilování kurzu koruny vůči 
euru, jenž se obnovil na začátku července. Od začátku října do poloviny listopadu koruna 
posílila o další více než 3 % na hodnotu cca 26,6 CZK/EUR. Průměrný kurz koruny vůči euru 
činil v dosavadním průběhu 4. čtvrtletí 2007 cca 27,1 CZK/EUR (k 20.11.07) a byl tak 
v tomto období o téměř 2 % pevnější oproti krátkodobé prognóze (27,6 CZK/EUR) z 10. SZ. 
Meziroční apreciace koruny představovala v říjnu 3,4 %.  
 
Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
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Od poloviny roku 2007, kdy vzrostla všeobecná averze k riziku, patří koruna mezi nejrychleji 
posilující směnitelné měny na světě v důsledku odklonu krátkodobých investorů od měn, 
jejichž hodnota je udržována především prostřednictvím vysokých úrokových sazeb. Zatímco 
v letních měsících posilovala především v důsledku ukončování dříve uzavřených carry 
obchodů (vedoucích k jejímu oslabení v prvním pololetí 2007), v říjnu a listopadu zde 
působilo více faktorů. Více méně tradiční je odeznění dividendové sezóny a s tím spojený 
převis nabídky deviz nad poptávkou v závěru roku (poslední letošní významné dividendy 
vyplatil Telecom v prvních říjnových dnech). Letos byla navíc nabídka deviz na trhu 
jednorázově umocněna operací ČEZu (využití euroobligací v rozsahu 0,5 mld. EUR na 
úhradu krátkodobých závazků vůči tuzemským bankám). Atraktivitu koruny v očích investorů 
dále zvýšilo zúžení záporného úrokového diferenciálu na konci září, doprovázené navíc 
rétorikou ČNB, signalizující další růst sazeb (trh očekává dvě až tři zvýšení sazeb).14 Kromě 
„domácích“ faktorů však stálo za posílením koruny také významné oslabení dolaru na 
světových trzích a technické faktory15. V důsledku souběhu všech těchto faktorů je 
v posledních měsících patrné posilování české koruny vůči všem směnitelným měnám. 
 
Posílení kurzu koruny (stav k 15.11.) oproti vybraným měnám od konce června (%) 
  
Vysokoúročené měny (nad 5%)                Průměrně úročené měny (4 až 5 %) 
NZD      GBP     AUD       HUF             USD   NOK   CAD   EMU     SEK       SKK    PLN   
16,0        12,6      10,4        10,3               14,5      7,5      7,4       7,3         7,1           5,8       4,7 
 
Nízko úročené měny  (pod 4 %) 
CHF       JPY 
 6,7          4,6  
 
Z přehledu je patrné, že ukončení rozsáhlých carry obchodů z první poloviny roku se sice 
významně podílelo na posílení koruny, ani zdaleka však nevysvětluje celý rozsah apreciace.   
 

 

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  
4.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 
vyšší úrovni.  
 

                                                 
14   Komentáře ostatních centrálních bank zemí s volně směnitelnými měnami jsou přes zvyšující se inflační 

tlaky v současnosti většinou velmi opatrné ohledně signalizování budoucího růstu sazeb. Např. ECB přes 
zvýšení inflace krátkodobě mimo cíl změnila od července rétoriku ohledně budoucího vývoje sazeb. Trhy 
nyní místo dvou zvýšení sazeb očekávají stabilitu nebo dokonce mírný pokles sazeb. Guvernér BoE přes 
oslabující libru (ovšem ne vůči USD) dokonce avizoval na rok 2008 pokles sazeb o 0,5 p.b. 

15   V souvislosti s hypoteční krizí v USA a s narůstajícími problémy ve finančním sektoru (které se rozšiřují 
i mimo USA) dochází k odklonu investorů od dolarových (a librových) finančních aktiv a k přesunu 
k bezpečnějším reálným aktivům (jako zlato, ropa) a posilujícím měnám (EUR, JPY, CHF). V menší míře 
v rámci diverzifikace portfolií investují i do dalších méně obchodovaných měn jako je CZK. 
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Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
4.Q 2007 – základní scénář 4.Q 2007 – skutečnost 21.11. – skutečnost

3M PRIBOR** 3.7 3.6* 3.7
1R PRIBOR 4.0 3.9* 4.0
Nově poskytnuté úvěry 6.8    6.5***
1R Euribor 4.2 4.6* 4.6
Kurz – CZK/EUR 27.60 27.12* 26.78
*     průměr za čtvrtletí do 21.11.2007
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání
***  údaj za září  
 
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 říjnové prognózy. 
 
Za těchto předpokladů je úroková složka reálných měnových podmínek neutrální až mírně 
přísná, kurzová složka působí neutrálně. Celkové reálné měnové podmínky jsou 
v dosavadním průběhu 4.Q 2007 neutrální až mírně přísné. Vůči prognóze z 10. SZ jde 
celková odchylka skutečných reálných měnových podmínek v dosavadním průběhu 4.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 4.Q 2007 silnější než prognóza. Celkově příslušný bod v GRIPu implikuje nižší 
úroveň nominálních úrokových sazeb a inflace. Aktuální hodnota kurzu, která je ještě silnější 
než dosavadní průměr za 4.Q 2007,  dále prohlubuje riziko nižších úrokových sazeb a inflace. 
 
 
 






























