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I. SHRNUTÍ 
 
1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
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Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu ukazují na proinflační bilanci 
rizik prognózy celkové inflace z 10. SZ 2007. Proinflačním směrem působí na bilanci 
rizik celkové inflace výhradně vliv nových dat inflace a vyšší výhled růstu regulovaných 
cen. Naproti tomu protiinflačním směrem působí vliv měnového kurzu, některých 
exogenů a souhrnný vliv reálné ekonomiky ve třetím čtvrtletí. 
  
Nad rámec simulace GRIPu však existují další rizika. Aktuální vývoj kurzu oproti 
průměru použitému pro simulaci GRIPu představuje dodatečné protiinflační riziko, 
které se může v čase prohlubovat v případě delšího setrvávání kurzu na silných 
hodnotách. V případě aktuálního výrazného růstu cen potravin lze předpokládat, že  
může mít pouze dočasný charakter. Proto jeho vliv může v meziroční inflaci na 
horizontu měnové politiky rychleji odeznít v porovnání s čistě modelovou simulací. 
U cen potravin nelze rovněž vyloučit, že část cenového pohybu v listopadu již částečně 
souvisí se dřívějším zakomponováním zvýšené sazby DPH do cen. I nadále platí, že 
zvýšení prognózy regulovaných cen oproti říjnové prognóze v důsledku reformních 
opatření v oblasti zdravotnictví je zatíženo poměrně značnou nejistotou oběma směry, 
takže jeho zachycení v rámci GRIPu je nutno považovat pouze za indikativní.  
 
Celkově hodnotíme rizika prognózy celkové i měnověpolitické inflace na horizontu 
měnové politiky jako zhruba neutrální, avšak s výraznými riziky jdoucími jak 
protiinflačním, tak i proinflačním směrem, což se týká především vývoje měnového 
kurzu koruny a vývoje inflace. V této situaci je budoucí vývoj inflace obestřen větší 
mírou nejistoty než obvykle. 
 
Nově aktualizovaná tržní data ropy a benzínů ARA znamenají nadále 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 
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podle listopadové předpovědi Consensus Forecasts1 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  průsečíku os. 
 
V rámci ukazatelů zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 
1R Euribor“) CF11 zaznamenal 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 zvýšil (o 0,1, resp. 0,2 p.b.). Aktuální tržní výhled sazeb Euribor 1R 
je sice pro aktuální a i nejbližší čtvrtletí výše oproti RS10 (o cca 0,4 p.b.), avšak v delším 
období se vůči RS10 naopak snižuje, a to až o cca 0,4 p.b. ve druhé polovině roku 2008. 
Z toho celkově plyne poloha příslušného bodu v GRIPu, ukazující na riziko nepatrně nižších 
domácích úrokových sazeb.  
 
Aktuální informace o vývoji veřejných financí prozatím nevedou k revizi předpokladů 
z říjnové prognózy. Případné příznivé konsekvence aktuálního vývoje SR budou opětovně 
posouzeny po uzávěrce hospodaření SR v letošním roce v rámci zpracování 1. SZ 2008. 
Očekávané deficity vládního sektoru, ukazatele fiskální pozice a fiskálního impulzu pro roky 
2007 – 2009 se 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.  
 
Nově publikované údaje o meziročním růstu HDP za třetí čtvrtletí (6,0 % mzr.) jsou jen 
nepatrně nižší oproti říjnové prognóze (6,1 %). Současně byla provedena i revize údajů 
o růstu HDP za 2. čtvrtletí 2007 (+0,3 % na 6,3 %) a došlo i k mírné revizi čtvrtletích dat od 
roku 2004. Aktuální data o vývoji HDP ve 3.Q i revize dat za předchozí období 
nezpochybňují očekávaný vývoj HDP v letošním roce včetně jeho struktury. Růst hrubé 
tvorby kapitálu i čistého exportu byl oproti říjnové prognóze vyšší, naopak nižší byla spotřeba 
domácností. Ve 4.Q 2007 sice očekáváme oproti říjnové prognóze nižší růst meziročního 
HDP (6,0 % místo 6,2 %), a to z titulu nižší reálné spotřeby domácností (vliv revize deflátorů 
spotřeby), avšak předpoklad říjnové prognózy o celkovém růstu HDP za celý rok 2007 
(6,2 %) zůstává zachován. 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 
za třetí čtvrtletí byla na prognóze a v případě registrované nezaměstnanosti za říjen a listopad 
mírně pod říjnovou prognózou (o 0,3 p.b.). 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 listopad 2007 (5,0 % mzr.) byl výrazně nad stávající 
prognózou (3,9 % mzr.), a to vlivem cen potravin a pohonných hmot. U ostatních položek 
inflace se říjnová prognóza naplnila. Meziroční růst cen potravin představuje zřetelné 
proinflační riziko, a to zejména v krátkém horizontu, potvrzované i rychle rostoucími 
dovozními cenami potravin a cenami zemědělských výrobců. Lze nicméně předpokládat, 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. Údaje z týdenních šetření za poslední týdny naznačují 

                                                 
1 Vzhledem ke skutečnosti, že prosincový Consensus forecasts bude publikován až v den odevzdání 12. SZ do 

BR, vychází simulace GRIPu z listopadového šetření (stejně jako 11. SZ) a je nově doplněna o aktuální tržní 
výhledy ropy Brent, benzínů ARA a jednoletých úrokových sazeb Euribor. 
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zastavení dalšího růstu cen, tzn. že odchylka cen potravin (a i pohonných hmot) by se proti 
10. SZ neměla dále zvyšovat. Nelze taktéž vyloučit, že v rámci posledního cenového pohybu 
v ČR (který byl v listopadu výrazně vyšší než v ostatních zemích v regionu) je již částečně 
zakomponováno i lednové zvýšení snížené sazby DPH. Proinflačním rizikem v krátkém 
horizontu je s ohledem na vysoké ceny ropy a benzínu na světových trzích rovněž vývoj 
meziročního růstu cen pohonných hmot. U regulovaných cen dochází (po zapracování 
poplatků ve zdravotnictví, zvýšení cen pošt a železniční dopravy v 11. SZ) k dalšímu 
přehodnocení jejich prognózy směrem nahoru, a to z titulu vyššího růstu cen energií. Celkové 
přehodnocení výhledu regulovaných cen má dopad do inflace ve výši 0,5 p.b. oproti říjnové 
prognóze. Přehodnocení výhledu regulovaných cen z titulu reformy zdravotnictví je však 
i nadále zatíženo značnou nejistotou. Naproti tomu u korigované inflace i po publikování 
listopadových dat 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, listopad a dále změněného výhledu 
regulovaných cen na rok 2008 představuje v simulaci GRIPu výrazné proinflační riziko, 
a proto se bod „inflace“ nachází v pravém horním kvadrantu ve velké vzdálenosti od počátku 
průsečíku os. 
 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru za 4.Q 2007 silnější než prognóza. 
Tuzemské úrokové sazby se pohybují téměř v souladu s předpoklady prognózy. Celkově 
příslušný bod v GRIPu implikuje nižší úroveň nominálních úrokových sazeb a inflace. 
Aktuální hodnota kurzu, která je ještě výrazně silnější než dosavadní průměr za 4.Q 2007,  
dále prohlubuje riziko nižších úrokových sazeb a inflace. 
 
 
2  Prognózy ostatních institucí 
V prosinci 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 10.12.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka rovněž 10.12.). Při srovnání prognóz HDP, mezd a úrokových sazeb vycházíme také 
z Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 19.11.).  
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 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 5.8 4.7 4.8
 12/07 6.0 4.7

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 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 7.5 7.8 7.2
 12/07 7.6 7.9

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 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
 12/07 26.8 26.2 26.4

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 9/07 4.2 3.6 2.5 3.4
 10/07 4.3 2.5
 11/07 4.3 2.6
 12/07 4.5 2.7

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 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 4.1
 12/07 3.8 4.1

HDP          
(%)

ČNB
aktuální čtvrtletí

ČNB

kurz     
CZK/EUR

ČNB

6.2

5.0

4.1
4.9

7.5

ČNB
3M PRIBOR

inflace        
(%)

úrokové sazby 
(%)

5.1

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. 

 

Analytici dotazovaní v rámci šetření IOFT mírně zvýšili odhad růstu HDP v letošním roce, 
pro příští rok jej ponechali beze změny. Očekávaný růst mezd zůstal téměř nezměněn, 
podmínky na trhu práce jsou nadále hodnoceny jako těsné. Analytici v rámci šetření IOFT 
očekávají v ročním horizontu silnější kurz ve srovnání se základním scénářem prognózy 
o cca 4,1 %, analytici v rámci šetření FECF o 3,3 %. Krátkodobě se však očekává mírné 
oslabení, neboť současná úroveň kurzu podle analytiků neodráží fundamenty domácí 
ekonomiky a vychyluje se od rovnovážného apreciačního trendu. Inflační očekávání mírně 
vzrostla v obou sledovaných horizontech. Důvodem zvýšení v horizontu 3R je očekávaná 
změna inflačního prostředí, a to zejména v zahraničí. Prognózy úrokových sazeb zůstaly 
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téměř beze změny. Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 3,50 – 
4,25 %. Dva z dvanácti dotázaných analytiků předpokládají zvýšení základních sazeb ČNB 
o 0,25 p.b. na prosincovém zasedání BR ČNB, ostatní očekávají stabilitu sazeb, příp. zvýšení 
v 1.Q 2008. 

 
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 12.12.2007 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 12.12.2007 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 
           meziročně v %

predikce 10. SZ skutečnost
Hrubý domácí produkt III/07 6.1 6.0
Výdaje domácností na konečnou spotřebu III/07 6.1 5.6
Výdaje vlády na konečnou spotřebu III/07 1.7 -0.4
Tvorba hrubého fixního kapitálu III/07 6.1 5.7
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.) III/07 32.9 39.1
Vývoz zboží a služeb III/07 14.8 14.8
Dovoz zboží a služeb III/07 14.6 14.2

Vývoz zboží říjen 2007  . 13.6
Dovoz zboží říjen 2007  . 11.5
Obchodní bilance (mld. Kč) říjen 2007 6.0 8.6
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) říjen 2007 . -13.7
Finanční účet platební bilance (mld. Kč) říjen 2007 . 5.9

Vývoz zboží III/07 . 16.5
Dovoz zboží III/07 . 15.1
Obchodní bilance (mld. Kč) III/07 18.0 19.0
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) III/07 -35.0 -47.8
Finanční účet platební bilance (mld. Kč) III/07 . 40.1

Index spotřebitelských cen listopad 2007 3.9 5.0

Ceny průmyslových výrobců listopad 2007 4.2 (Q) 5.4
Ceny zemědělských výrobců listopad 2007 11.8 (Q) 26.9
Vývozní ceny říjen 2007 0.9 (Q) 0.0
Dovozní ceny říjen 2007 1.2 (Q) -1.5

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) listopad 2007 6.6 (Q) 6.2
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči listopad 2007 . 5.6
Průměrná mzda ve sledovaných organizacích III/07 7.4 7.6
Průměrná mzda v podnikatelské sféře III/07 8.0 7.6
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře III/07 5.5 7.5

Průměrná nominální mzda v průmyslu říjen 2007 . 9.3
NJMN v průmyslu říjen 2007 . 1.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví říjen 2007 . 8.6
NJMN ve stavebnictví říjen 2007 . 2.9

Peněžní zásoba (M2) říjen 2007 9.9 (Q) 10.6

Stavební výroba říjen 2007 . 3.5
Průmyslová produkce říjen 2007  . 8.4
*) 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 listopadu 2007 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 5,0 %, což bylo o 1,1 p.b. více, než očekávala 
prognóza z 10. SZ. 
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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 listopad 2008 až květen 2009. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 

1  Vnější prostředí 
 

1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
Referenční scénář exogenních faktorů pro 12. SZ byl vytvořen na základě listopadového 
Consensus Forecasts (CF11) a aktuálních tržních výhledů. Ve srovnání s 11. SZ jsou proto 
k dispozici pouze nové výhledy cen ropy Brent a benzínu a jednoletých úrokových sazeb 
Euribor3. Výhled růstu HDP v eurozóně se nachází pro příští rok ve srovnání s RS10 
o 0,2 p.b. níže. Růst HDP by měl v roce 2008 zpomalit na 2,1 % a v roce 2009 na 2,0 %. 
Předpověď efektivní inflace CPI eurozóny se oproti RS10 naopak zvýšila. V letošním roce by 
měla efektivní míra inflace dosáhnout 2,0 % a v roce 2008 1,9 %. 
 
(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 1)                (sazba v %)

  (rozdíl v %)                Cena ropy Brent 1)            (USD/barel)   (rozdíl v %)                Cena benzínu 1)             (USD/1000kg)
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Předpokládaná trajektorie kurzu USD/EUR se ve srovnání s RS10 posunula ke slabšímu 
dolaru. Dolar by měl vůči euru dle CF11 pozvolna posilovat ze současných hodnot k hodnotě 
1,37 USD/EUR na konci roku 2009. Tržní výhled úrokových sazeb Euribor 1R se oproti 
minulému měsíci posunul v horizontu nejbližšího čtvrtletí o 25 b.b. výše. Oproti RS10 se 
zahraniční úrokové sazby nacházejí o cca 40 b.b. výše v aktuálním a následujícím čtvrtletí, ve 
zbytku horizontu předpovědi jsou však v průměru o 24 b.b. níže. 
 
Tržní kontrakty na budoucí cenu ropy Brent se oproti předchozímu měsíci příliš nezměnily. 
Vlivem předchozího zvýšení předpokládané cenové trajektorie se však oproti RS10 nacházejí 
na horizontu předpovědi přibližně o 20 % výše. Očekávané ceny benzínu na burzách ARA 
cenový vývoj ropy zohlednily prakticky ve stejném rozsahu. 
 

                                                 
3 Výhled exogenních faktorů, které jsou přebírány z CF, je založen na listopadovém CF, protože prosincový CF 

nebyl v době zpracování 12.SZ k dispozici. Tržní výhledy ceny ropy Brent a benzínu a jednoletých úrokových 
sazeb Euribor jsou spočteny k datu 7.12. Dodatečně známý prosincový CF přehodnotil výhled HDP pro příští 
rok ve většině zemí eurozóny oproti listopadu dále směrem dolů, nejvíce v případě Německa o 0,2 p.b. 
Zároveň došlo ke zvýšení předpokládané míry inflace, nejvíce opět v případě Německa o 0,3 p.b. Výhled pro 
rok 2009 bude k dispozici až s lednovým CF. Kurz USD/EUR se na krátkém konci předpovědi posunul dále 
k mírně slabším hodnotám dolaru. 
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1.2  Eurozóna 
Podle revidovaných údajů se meziroční tempo hospodářského růstu v eurozóně ve 3.Q 2007 
zvýšilo na 2,7 % z 2,5 % ve 2.Q (a mezičtvrtletně na 0,7 % z 0,3 %). Mírně se zvýšily 
přírůstky spotřeby i investic a zlepšil se i čistý vývoz. Podle prosincové prognózy ECB 
dosáhne růst za celý rok 2007 asi 2,6 % a v příštím roce se sníží na úroveň okolo 2 %. Oproti 
zářijové predikci došlo ke snížení odhadu růstu pro rok 2008 o 0,3 p.b. Ve své nynější 
prognóze se ECB téměř shoduje s CF11. Rizika výhledu reálného růstu ukazují směrem dolů 
a zahrnují zejména negativní dopady probíhajících turbulencí na finančních trzích, 
pokračování růstu cen ropy a dalších komodit. Dostupná šetření podnikatelské 
a spotřebitelské důvěry a dalších indikátorů ukazují na pokračování silného růstu eurozóny ve 
4.Q, i když na mírně nižší úrovni. 
 
Inflace se v listopadu podle „bleskového“ šetření Eurostatu opět prudce zvýšila z 2,6 % 
v říjnu na 3 % zejména kvůli růstu cen ropy a potravin a basickému efektu cen energií. V říjnu 
se také zvýšilo tempo růstu cen výrobců, i na něj měly opět největší vliv ceny energií. ECB 
očekává, že inflace zůstane v příštích měsících výrazně nad 2% hladinou a v roce 2008 bude 
pouze pomalu klesat. Proti zářijové predikci se průměrný výhled inflace na příští rok zvýšil 
o 0,5 p.b. Predikce ECB je založena na předpokladu, že vysoký růst cen energií a potravin se 
nepromítne do rychlejšího růstu mezd a ostatních cen. Středně a dlouhodobá rizika cenového 
vývoje jsou tak soustředěna směrem k vyšší inflaci. Zahrnují další růst cen ropy a potravin 
a vyšší než očekávaný růst mezd, administrativních cen a nepřímých daní. Na vyšší inflaci 
ve středním a delším horizontu ukazuje také vývoj měnových a úvěrových agregátů. Růst M3 
se v říjnu zvýšil o 1 p.b. na 12,3 % a růst úvěrů soukromému sektoru na 11,2 %. Zdá se, že na 
vývoj těchto agregátů turbulence na finančních trzích zatím vliv neměly. 
 
Dne 6. prosince ponechala ECB na svém zasedání základní sazbu beze změny na 4 %. Přes 
nárůst inflace a silný růst HDP ve 3.Q 2007 Rada guvernérů vycházela z prognózy oslabení 
růstu v příštím roce a zatím nejistého dopadu turbulencí finančních trhů do reálné ekonomiky. 
Prezident Trichet, který nasadil značně „jestřábí“ tón, zopakoval několikrát během následné 
tiskové konference důležitost ukotvení inflačních očekávání a toho, aby zvýšení inflace 
zůstalo pouze krátkodobým jevem a nedošlo k jejímu promítnutí do inflačních očekávání 
a tedy i do mezd a ostatních cen. Zdůraznil, že v případě, že by se objevily náznaky vzniku 
sekundárních efektů, je ECB připravena zasáhnout. 
 
Německá ekonomika si ve 3.Q 2007 udržela poměrně vysoké meziroční tempo růstu 2,5 % 
(mezičtvrtletně se růst urychlil z  0,3 % na 0,7 %) díky mírnému zvýšení spotřeby, 
pokračujícímu rychlému růstu fixních investic a vysokému přebytku čistého vývozu. 
Pro příští rok očekává CF11 zpomalení růstu o 0,5 p.b. Silná investiční a exportní poptávka se 
projevila ve vysokých tempech růstu průmyslové produkce, která se během 3.Q proti 
předchozímu roku zvýšila o zhruba 6 %. Výrazný hospodářský růst se v říjnu odrazil v silném 
meziročním přírůstku zaměstnanosti o 1,6 % a poklesu míry nezaměstnanosti o 1,7 p.b. Podle 
předběžného odhadu se inflace v listopadu zvýšila na 3 % kvůli rychlému růstu cen energií 
a potravin. K poklesu inflace by mělo dojít v příštím roce, kdy se také přestane projevovat 
účinek zvýšení DPH od ledna 2007. Za rok 2007 bude pravděpodobně poprvé od německého 
sjednocení dosaženo vyrovnaného hospodaření veřejných rozpočtů po deficitu 1,6 % HDP 
v roce 2006. Pro další roky se počítá s přebytkem rozpočtů, což umožní rychlejší snižování 
státního dluhu pod referenční hodnotu 60 % HDP. 
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1.3  Cena ropy 
Cenový vývoj na trzích s ropou byl v listopadu ve znamení mohutných výkyvů. Cena ropy 
Brent nejprve v prvním týdnu posílila z 90 na 94 USD/b a v následujícím týdnu ve stejném 
rozsahu oslabila. Ve druhé polovině měsíce se obdobný výkyv opakoval, jen s tím rozdílem, 
že nové historické maximum bylo téměř 96 USD/b a vysoká cena se udržela po delší dobu.  
Od začátku prosince se pak cena ropy Brent pohybuje většinou těsně pod hranicí 90 USD/b 
a na základě protisměrných signálů o vývoji fundamentů zatím jen těžko hledá nový trend.   
 
První z výše uvedených nárůstů cen byl zapříčiněn zejména rychlým poklesem zásob ropných 
produktů a obavami z možného nedostatku suroviny na trhu. Poté však následkem zklidnění 
situace na finančních trzích a snížení odhadů růstu budoucí spotřeby (EIA, OPEC) došlo 
k prudkému poklesu spekulativních pozic na trhu s ropou. S pokračujícím propadem dolaru se 
však investoři opět přesunuli mj. i na trhy s ropou a vyhnali cenu na nová historická maxima 
(WTI 21. listopadu 99,3 USD/b). Před prosincovým zasedáním zemí OPEC však došlo 
k vybírání zisků, neboť investoři očekávali rozhodnutí o navýšení těžby. Svou roli sehrály 
i obavy z poklesu poptávky po benzínu v USA v důsledku vysokých cen a hospodářského 
zpomalení. Zástupci zúčastněných zemí se však rozhodli těžbu nenavyšovat, neboť podle nich 
od listopadu zvýšená těžba pokryje vyšší zimní poptávku a ceny údajně vlivem zvýšeného 
množství spekulantů na trhu v současnosti neodrážejí rovnováhu mezi fundamentální 
nabídkou a poptávkou. Výrazný pokles cen ropy před zasedáním OPECu rozhodnutí neměnit 
kvóty jen usnadnil. 
 
Teprve budoucí vývoj zásob však ukáže, zda pravda je na straně představitelů OPECu nebo 
jsou naopak oprávněná volání ze strany OECD (IEA) po zvýšení těžby. Cenová křivka 
budoucích kontraktů je s rostoucím horizontem splatnosti již několik měsíců klesající, ale 
strmost poklesu se od minulého měsíce zmenšila. Tento stav (tzv. backwardation) stimuluje 
producenty ke zvýšení okamžité těžby a zpracovatele ke snižování zásob. Proto je zatím 
současný pokles zásob4 těžké hodnotit.  
 
Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr) 
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4  Celkové zásoby ropy a ropných produktů v USA jsou stále nad svým pětiletým průměrem, i když se k němu 

již rok pozvolna přibližují. Z historického pohledu je však jejich úroveň stále poměrně vysoká (především 
však zásluhou strategických ropných rezerv). S vyloučením státních rezerv vykazuje tento agregát podobný 
trend, ale úrovní již poklesl k pětiletému průměru, zatímco loni dosahoval rekordní výše. Nejvíce se na 
poklesu podílela surová ropa. To však nemusí souviset s nedostatkem ropy na trhu ale s tvarem futures křivky. 
Naopak za poslední čtyři týdny došlo k rychlé normalizaci zásob benzínu, které se na konci prázdnin 
pohybovaly na dlouhodobém minimu. Zásoby ostatních destilátů se drží od konce prázdnin na mírně 
nadprůměrné výši. Starší data IEA signalizují rovněž mírný pokles zásob v Evropě, ty byly však dle 
posledních dostupných údajů (červenec) na hodnotě předchozího roku a z historického pohledu velmi vysoko. 
Pouze Japonsko se dostalo výrazně pod pětiletý průměr i loňskou hodnotu.   
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1.4  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor 
Kurz dolaru vůči euru, který soustavně oslaboval z hodnoty 1,34 USD/EUR dosažené 
v polovině srpna 2007, se během listopadu dále posouval ke slabším hodnotám a v posledním 
listopadovém týdnu se přiblížil úrovni 1,5 USD/EUR. Na oslabování kurzu dolaru působily 
zejména snížení výhledu pro růst americké ekonomiky, pokračování krize finančních trhů, 
očekávané snížení sazby Fedu o 0,25 p.b. na prosincovém zasedání FOMC, možnost revize 
struktury čínských devizových rezerv a náznaky změny vazby měn některých zemí v Perském 
zálivu zatím vázaných na dolar. Navíc trhy očekávají pokles sazeb Fedu do poloviny roku 
2008 celkově o 1 – 1,25 p.b. Na konci listopadu a během prvního prosincového týdne se 
situace na devizovém trhu poněkud uklidnila a kurz dolaru posílil a postupně se přiblížil 
k hodnotě 1,46 USD/EUR.  
 
Na zasedání 6. prosince ponechala ECB svou základní sazbu beze změny na 4 %. 
Na peněžním trhu se v souvislosti s blížícím se koncem roku zhoršila nabídka likvidity.  
Tříměsíční i roční sazby Euribor se od poloviny listopadu, kdy se pohybovaly mírně pod 
úrovní 4,6 %, zvyšovaly. Na konci prvního prosincového týdne dosáhly téměř 4,9 (3M) 
a přes 4,7 % (1Y). 
 
V důsledku akcelerace inflace a zvýšení úrokových sazeb ČNB roční sazba PRIBOR 
od počátku listopadu vzrostla o 0,3 p.b. na hodnotu přes 4,1 %. Současně se v prosinci tržní 
výhled implikovaného rozpětí jednoletých korunových sazeb vůči sazbám eurovým proti 
listopadu snížil na celém horizontu předpovědi o 0,05 – 0,3 p.b., na celém horizontu se 
posunul do záporných hodnot, a přiblížil se tak více k trajektorii uvažované v 10. SZ. 
 
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 11. SZ neměníme náhled na vývoj veřejných financí v letech 2007 až 2009. 
Hodnoty deficitu vládního sektoru (údaje v metodice ESA95) i ukazatele fiskální pozice 
a fiskálního impulzu zůstávají beze změny. Nadále 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 (viz tabulka).     
  
Koncem listopadu t.r. vláda schválila a k hodnocení orgánům EU odeslala aktualizaci 
Konvergenčního programu ČR. V roce 2008 deklaruje snížení deficitu vládního sektoru pod 
3 % HDP a pro roky 2009 a 2010 další pokles na 2,6 % HDP resp. 2,3 % HDP. Ke splnění 
této trajektorie však bude nutné přijmout dodatečná fiskální opatření, zejména na výdajové 
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straně rozpočtu. Začátkem prosince schválila Poslanecká sněmovna parlamentu ČR státní 
rozpočet na rok 2008. Rozpočet počítá s implementací stabilizačních fiskálních opatření, jež 
by měla v příštím roce směřovat k deficitu ve výši 70,8 mld. Kč (při celkových příjmech 
1036,5 mld. Kč a výdajích 1107,3 mld. Kč). 
 

2006
12.SZ 10.SZ 11.SZ 12.SZ 10.SZ 11.SZ 12.SZ 10.SZ 11.SZ 12.SZ

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

2007 2008 2009

 
 
Ke konci první dekády prosince pokračoval i nadále příznivý vývoj státního rozpočtu 
(přebytek 1 mld. Kč, cash metodika). Tento vývoj může implikovat nižší než aktuálně 
predikovaný schodek hospodaření vládního sektoru v metodice ESA. Na druhé straně je však 
třeba vzít v úvahu, že fiskální predikce v metodice ESA se výrazně liší od cash metodiky 
z důvodu rozdílného zachycení převodů z rezervních fondů, privatizačních příjmů 
(mimořádná dotace do SFDI v letošním roce) a akruálních přepočtů. Z tohoto důvodu aktuální 
predikci deficitu vládního sektoru v roce 2007 prozatím neměníme a bude nově posouzena 
v rámci 1. SZ v roce 2008, po uzavření hospodaření SR v letošním roce. 



 13

IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) listopad 2007 6.6 (Q) 6.2
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči listopad 2007 . 5.6
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %) III/07 7.4 7.6
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) III/07 8.0 7.6
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) III/07 5.5 7.5
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %) III/07 . 6.6
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna mediánu v %) III/07 . 6.4
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) říjen 2007 . 9.3
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) říjen 2007 . 8.6
NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95) III/07 2.8 3.1
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95) III/07 . 1.1
NJMN ve zpracovatelském průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95) III/07 . -1.1
NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95) III/07 . 4.5
Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 

Ve srovnání s říjnovou prognózou byl růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve 3.Q 
2007 mírně nižší. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti celkem v prvních dvou 
měsících 3.Q 2007 naznačuje výraznější pokles nezaměstnanosti ve srovnání 
s prognózou z 10. SZ. Nezaměstnanost by se mohla ve 3. Q 2007 snížit až na 6,3 %. 
  
Míra registrované nezaměstnanosti celkem dosáhla ke konci listopadu 6,2 %. Ze sezonně 
očištěných údajů je patrné, že nezaměstnanost nadále klesá. V listopadu se snižovala 
v důsledku pokračujícího souběhu poklesu počtu nově hlášených nezaměstnaných a růstu 
počtu vyřazených uchazečů. V současné fázi ekonomického cyklu roste zejména příspěvek 
vyřazených uchazečů z titulu umístění. Z vývoje Beveridgeovy křivky v posledních 22 
měsících je patrné, že se snižuje cyklická složka registrované nezaměstnanosti. Růst poptávky 
po práci při již relativně nízké míře nezaměstnanosti naráží na nedostatek pracovníků 
v odpovídající kvalifikační struktuře, což se projevuje nejen v pokračujícím přílivu 
zahraničních pracovníků5, ale oproti minulosti i ve vyšším tlaku na růst mezd. 
 
 Meziroční tempo růstu průměrné měsíční nominální mzdy v národním hospodářství ve 
3.Q 2007 v porovnání s předchozím čtvrtletím mírně zrychlilo. Průměrná mzda ve 
sledovaných organizacích vzrostla o 7,6 % (predikce z 10. SZ 7,4 %). Reálná mzda se zvýšila 
o 5,0 % (predikce z 10. SZ 4,8 %). V podnikatelské sféře se průměrná měsíční mzda ve 3.Q 
zvýšila o 7,6 % (8,0 % podle 10. SZ). Přes mírné zpomalení zůstal meziroční růst průměrné 
mzdy v podnikatelské sféře ve 3.Q na vysoké úrovni, což odráží aktuální cyklickou pozici 
ekonomiky a rychle klesající míru nezaměstnanosti. Údaje MPSV (ISPV6) o růstu 
průměrného hodinového výdělku v podnikatelské sféře dokonce naznačují mírné zrychlení 
růstu hodinových mezd na 6,6 % ve 3.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 3.Q 2007 meziročně zvýšil 
o 0,6 %.  
 

                                                 
5 Růst počtu zahraničních pracovníků se i ve 3.Q roku 2007 pohyboval  okolo 25 %. V říjnu 2007 zrychlil na  

28,3 %. Odhad podílu zahraničních pracovníků na pracovní síle průběžně roste a ve 3.Q 2007 činil již 4,2 % 
(v 1.Q 3,6 %, ve 2.Q 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.  

6  Informační systém o průměrném výdělku. 
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V nepodnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda o 7,5 % (10. SZ 5,5 %). Významné bylo 
zejména zrychlení mzdového růstu v OKEČi L – Veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení, kde se průměrná mzda meziročně zvýšila o 8 % (6,3 % ve 2.Q 2007). Mzdový 
růst v tomto odvětví značně ovlivnil vývoj na aparátech ústředních orgánů, kde průměrná 
mzda vzrostla ve 3.Q 2007 o 11,3 % (tento údaj se běžně nepublikuje). Výrazný mzdový růst 
na ministerstvech je se značnou pravděpodobností způsoben očekáváním nízkého mzdového 
růstu ve státní správě v následujících letech. Jedná se tedy o jakési „finanční předzásobení“ 
úředníků ústředních orgánů státní správy před obdobím očekávané nízké dynamiky mzdového 
růstu. 
  
Ve 3.Q se nominální jednotkové mzdové náklady v národním hospodářství zvýšily meziročně 
o 3,1 % (2,8 % podle 10. SZ). Odchylka v predikci byla způsobena mírně vyšším než 
očekávaným růstem objemu mezd a platů (o 0,2 p.b.) podle statistiky národních účtů a nižším 
růstem HDP (o 0,1 p.b.). Růst celkových NJMN se již rok udržuje na vyšší úrovni 
a v samotném 3.Q dále zrychlil. To naznačuje nárůst inflačních tlaků z titulu mzdové 
náročnosti produktu. Podle výpočtu z národních účtů se růst NJMN ve zpracovatelském 
průmyslu ve 3.Q nadále udržoval v záporných hodnotách (-1,1 %), avšak ve srovnání 
s předchozím rokem je jejich pokles v roce 2007 podstatně mírnější. Kladný růst NJMN 
v průmyslu celkem (1,1 %) je podobně jako v několika předchozích čtvrtletích ovlivněn 
mimořádně výrazným poklesem přidané hodnoty v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu 
a vody7. Toto odvětví se však podílí na přidané hodnotě v průmyslu jen cca 5 %.  
 
Údaje za vybraná odvětví v říjnu signalizují, že vysoká dynamika růstu mezd bude ve 
4.Q 2007 pokračovat, a mzdový růst v podnikatelské sféře by tak měl odpovídat prognóze 
z 10. SZ (7,7 % pro 4.Q 2007). Průměrná mzda v průmyslu vzrostla v říjnu o 9,3 % (7,5 % ve 
3.Q 2007). Počet odpracovaných hodin očištěný o vliv svátků se v průmyslu nepatrně snížil  
(-0,2 %). Přes vysoký růst produktivity NJMN v průmyslu vzrostly o 1,8 %8.  Ve stavebnictví 
vzrostla průměrná mzda o 8,6 % a produktivita práce se zvýšila o 5,5 %. NJMN ve 
stavebnictví se v říjnu zvýšily o 2,9 %.  
 
Beveridgeova křivka Toky registrované nezaměstnanosti 
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7 Již rok dochází v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody ke značně vysokému růstu NJMN. 

V samotném 3.Q 2007 se zde NJMN meziročně zvýšily o 45,9 %. Růst NJMN je v tomto odvětví způsoben 
výrazným poklesem přidané hodnoty ve stálých cenách (ve 3.Q 2007 o 28,8 %).   

8 V rámci údajů za vybraná odvětví v říjnu 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 %) 

 

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

I/04 III I/05 III I/06 III I/07 III

celkem průmysl stavebnictví
tržní služby netržní služby

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 3Q 2007 6,1 6,0 
Spotřeba domácností 3Q 2007 6,1 5,6 
Spotřeba vládních institucí 3Q 2007 1,7 -0,4 
Hrubá tvorba kapitálu 3Q 2007 8,0 9,4 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 3Q 2007 6,1 5,7 
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 3Q 2007 32,9 39,1 

Vývoz zboží a služeb 3Q 2007 14,8 14,8 
Dovoz zboží a služeb 3Q 2007 14,6 14,2 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 3Q 2007 -7,1 -5,3 
Průmyslová výroba říjen 2007 . 8,4 
Stavební výroba říjen 2007 . 3,5 
 
Reálný HDP se podle odhadu ČSÚ ve 3.Q meziročně zvýšil o 6,0 % (o 0,1 procentního bodu 
méně ve srovnání s říjnovou prognózou). Zároveň byl zpřesněn růst HDP ve 2. čtvrtletí  
o +0,3 procentního bodu. Revize čtvrtletních dat v roce 2004 – 2006 a zpřesnění odhadu za 
1. čtvrtletí 2007 měly jen malý dopad do růstu HDP. Mezičtvrtletní přírůstek sezonně 
očištěného HDP byl ve 3. čtvrtletí 1,4 %, zatímco prognóza očekávala růst o 1,5 %. Ve 4.Q 
lze očekávat meziroční růst HDP okolo 6,0 %, zatímco říjnová prognóza očekávala růst 
6,2 %. Změna výhledu pro poslední čtvrtletí a zpřesnění odhadů za 1. až 3.Q 2007 však 
znamená zachování říjnového odhadu celkového růstu HDP v roce 2007 o 6,2 %.  
 

Vývoj HDP (mzr. v %) 
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Spotřeba domácností rostla oproti říjnové prognóze mírně pomaleji (o 0,6 procentního bodu). 
Pomaleji oproti prognóze rostla rovněž spotřeba vlády (o 2,2 procentního bodu) a fixní 
investice (o 0,4 procentního bodu). Poněkud vyšší byly zásoby, celkově rostla hrubá tvorba 
kapitálu rychleji ve srovnání s prognózou. Vývoz zboží a služeb rostl vysokým meziročním 
tempem ve shodě s prognózou, meziroční růst dovozu byl naopak nepatrně nižší, než se 
v říjnu očekávalo. To znamená, že čistý vývoz byl o něco příznivější, než se předpokládalo 
v 10. SZ. Celková domácí i agregátní poptávka se oproti prognóze zvýšily jen málo, jejich 
meziroční růsty byly v 1.Q a ve 2.Q zpřesněny spíše k nižším hodnotám (maximální snížení 
o 0,8 p.b.).9 
 
Spotřeba domácností se ve stálých cenách ve 3.Q zvýšila meziročně o 5,6 % (prognóza 
6,1 %). Sezonně očištěná spotřeba domácností se ve 3.Q oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila 
o 0,5 % (ve 2.Q o 1,3 %). Na růstu reálné spotřeby domácností se ve 3.Q podílel růst 
nominálních spotřebitelských výdajů o 8,3 % (prognóza 8,3 %) a zvýšení cenové hladiny 
měřené deflátorem spotřeby domácností o 2,6 % (prognóza 2,1 %). Chyba v predikci reálné 
spotřeby přímo souvisí s revizí deflátoru spotřebitelských výdajů. V předcházejících dvou 
čtvrtletích roku 2007 byl růst deflátoru spotřeby domácností revizí zvýšen o 0,5 procentního 
bodu, což se projevilo i v údajích za 3.Q 2007. Údaje o národních účtech domácností nebyly 
doposud publikovány, z dílčích informací lze usuzovat, že hrubý disponibilní důchod se ve 
3.Q zvýšil shodně s prognózou cca o 8 %. Zvýšení deflátoru spotřeby domácností v důsledku 
revize bude reálný růst spotřeby domácností v nejbližším období pravděpodobně snižovat. 
 
Spotřeba vlády se ve stálých cenách ve 3.Q meziročně snížila o 0,4 %, zatímco říjnová 
prognóza očekávala růst o 1,7 %. V běžných cenách se spotřeba vlády zvýšila o 3,2 %, tj. 
nižším tempem než v předchozí prognóze (4,7 %). Údaje vládní spotřeby za 1. a 2.Q byly 
zpřesněny naopak k vyšším hodnotám. Očekává se tak zhruba naplnění prognózy růstu 
nominální spotřeby vlády za rok 2007. 
 
Hrubá tvorba kapitálu se ve 3.Q ve stálých cenách zvýšila o 9,4 % (prognóza 8,0 %). Fixní 
investice se ve 3.Q meziročně zvýšily o 5,7 % (prognóza 6,1 %), zatímco zásoby se zvýšily 
o 39,1 mld. Kč (prognóza 32,9 mld. Kč). V 1.Q a ve 2.Q byl růst fixních investic revidován 
o +0,7 a +1,8 procentního bodu, zásoby byly sníženy o 6,1 a 5,1 miliard Kč. Vysoký růst 
zásob v 1. až 3.Q může i přes nízký růst fixních investic signalizovat vyšší růst budoucích 
investic. Na přetrvávající vysoký růst investic ukazuje pokračující vysoká dynamika růstu 
dovozů pro investiční účely. 
 
Reálný vývoz zboží a služeb se ve 3.Q meziročně zvýšil o 14,8 % (ve shodě s prognózou), 
zatímco dovoz se ve stejném období zvýšil o 14,2 % (prognóza 14,6 %). Čistý vývoz byl ve 
srovnání s prognózou jen mírně příznivější, ve 3.Q dosáhl -5,3 mld. Kč (prognóza  
-7,1 mld. Kč). Kladný čistý vývoz za 1. a 2.Q byl zpřesněn o +5,4 a +0,9 mld. Kč. Ve 
srovnání se stejným obdobím minulého roku se záporný čistý vývoz ve 3.Q mírně snížil 
(o 2,4 mld. Kč, přičemž ve 2.Q se kladný čistý vývoz zvýšil pouze o 0,7 mld. Kč). 
 
Finanční výsledky nefinančních podniků a korporací s 50 a více zaměstnanci za 3.Q 
ukázaly podobně jako v předchozích čtvrtletích pokračující rychlý růst objemových ukazatelů 
a mírné meziroční zlepšení poměrových ukazatelů finančního hospodaření podniků. Přidaná 
hodnota meziročně vzrostla o 10,5 % (hlavně příspěvkem podniků pod zahraniční kontrolou), 
výkony o 10,2 % a osobní náklady zhruba o 11,3 %. Pokračoval překvapivý pomalejší růst 

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

kapitálu, příspěvek čistého vývozu zůstává nízký. 



 17

výkonové spotřeby v porovnání s růstem výkonů. Zisk včetně odpisů meziročně vzrostl 
o 9,6 %. Při nárůstu celkových aktiv u vykazované skupiny podniků s 250 a více zaměstnanci 
o 7,4 % a vlastního kapitálu o 6,0 % se 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. 
 
V říjnu pokračoval silný meziroční růst průmyslové produkce (8,4 %, ve 2.Q 2007 růst 
o 9,1%, ve 3.Q 2007 o 5,9 %). V souhrnu za leden – říjen 2007 dosáhl meziroční reálný růst 
v průmyslu 8,9 %. Tržby v průmyslu za leden – říjen meziročně reálně vzrostly o 10,1 %. 
Objem nových zakázek v průmyslu v říjnu meziročně vzrostl o 20,5 %. Meziroční růst 
zakázek v posledních 12 měsících dosahoval v průměru 12,3 %.  
 
Objem stavební produkce v říjnu meziročně vzrostl o 3,5 %, za leden – říjen 2007 o 6,8 % 
(při poklesu počtu pracovníků ve sledovaných podnicích o 1,4 %). Počet vydaných stavebních 
povolení v říjnu meziročně poklesl o 18,6 % (v předchozích 5ti měsících zhruba o 16,0 %). 
Naopak, orientační náklady nově povolených staveb meziročně vzrostly o 9,9 %.  Tento vývoj 
v aktuálním i v prvním čtvrtletí 2008 nevytváří předpoklady pro obnovení výraznějšího růstu 
stavební výroby (v 1.Q 2008 i vlivem poměrně vysoké srovnávací základny). 
 
Souhrnný indikátor důvěry dosáhl v říjnu a listopadu hodnot 105,0 a 103,6, což je mírné 
snížení oproti 3.Q (v průměru 105,3). Mírné snížení oproti 3.Q je způsobeno zhoršeným 
očekáváním spotřebitelů, zatímco očekávání podnikatelů se mírně zlepšila. 
 
 
3  Vývoj platební bilance 
 
Ve 3. čtvrtletí 2007 dosáhl běžný účet platební bilance – na základě čtvrtletních údajů –  
schodku 47,8 mld. Kč a jeho roční klouzavý podíl na HDP představoval -3,5 %. Jeho saldo se 
již sedmé čtvrtletí v řadě meziročně zhoršilo, tentokrát o 8,1 mld. Kč. Zhoršení běžného účtu 
bylo podobně jako v předchozích čtyřech čtvrtletích výsledkem výrazného růstu schodku 
bilance výnosů, který byl kompenzován meziročním zlepšením ostatních tří bilancí jen zčásti. 
Schodek bilance výnosů dosáhl obdobné výše jako v předchozím čtvrtletí (75,4 mld. Kč). 
Rozhodující komponentu bilance výnosů nadále představovaly investiční výnosy z přímých 
investic na výdajové straně bilance (vyplacené dividendy včetně úroků nerezidentům 
a předpokládaný reinvestovaný zisk celkově ve výši 71,6 mld. Kč).   
 
Výkonová bilance se ve 3. čtvrtletí 2007 vyvíjela stejně jako v předchozích čtyřech čtvrtletích 
velmi příznivě. Meziroční nárůst jejího přebytku na 32,2 mld. Kč (o 11,2 mld. Kč) byl hlavně 
důsledkem růstu přebytku obchodní bilance. Dopad faktorů ovlivňujících vývoj obchodní 
bilance v prvním pololetí se ve 3. čtvrtletí významněji nezměnil. Příznivé dopady cenového 
vývoje, změn na nabídkové straně v důsledku minulého přílivu zahraničních přímých investic 
a přesunů výrob ze zahraničí do ČR a rovněž vysoké zahraniční poptávky byly brzděny 
vysokým růstem celkové domácí poptávky a apreciací koruny vůči euru. Meziroční zvýšení 
obchodního přebytku bylo nadále výsledkem příznivého cenového vývoje (meziroční změny 
směnných relací o 2,4 %). Cenový vliv byl však téměř z poloviny kompenzován nepříznivým 
vývojem ve stálých cenách. K mírnému nárůstu přebytku bilance služeb přispělo zvýšení 
přebytku dílčí bilance dopravy, ale zejména snížení schodku bilance ostatních služeb (spojené 
hlavně s růstem příjmů z obchodních, profesních a technických služeb).          
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Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč) 
 

Roční klouzavé úhrny salda obch. bilance 
podle SITC (vybrané skupiny,  v mld. Kč) 
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K přebytku finančního účtu ve výši 40,1 mld. Kč významně přispěl čistý příliv ostatních 
a přímých investic. Přebytek přímých investic se ve srovnání s předchozími dvěma čtvrtletími 
mírně zvýšil a dosáhl 37,5 mld. Kč. Celkový příliv zahraničních přímých investic dosáhl 
necelých 46 mld. Kč, přičemž jeho největší část tvořil – stejně jako v prvním pololetí – 
reinvestovaný zisk. Bilance portfoliových investic skončila čistým odlivem ve výši 
40,3 mld. Kč, který se ve srovnání s předchozími dvěma čtvrtletími i meziročně významněji 
prohloubil. Rozhodující operace v této souvislosti představovaly zvýšené nákupy 
zahraničních majetkových cenných papírů tuzemskými investory. Na rozdíl od čistého odlivu 
v prvním pololetí dosáhly ostatní investice ve 3. čtvrtletí čistého přílivu (ve výši 
54,4 mld. Kč). Rozhodující byly operace sektoru finančních měnových institucí, spojené se 
snížením krátkodobých aktiv obchodních bank v zahraničí a současným navýšením 
krátkodobých depozit přijatých od nerezidentů.       
 
Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za říjen 2007 dosáhl běžný účet 
schodku 13,7 mld. Kč. Stejně jako v předchozích šesti měsících byl nejvýznamněji ovlivněn 
schodkem bilance výnosů (-26,0 mld. Kč). Ke zmírnění celkového schodku působil zejména 
přebytek obchodní bilance. Finanční účet (bez vlivu změny devizových rezerv) skončil 
přebytkem 5,9 mld. Kč. Přebytek přímých a portfoliových investic byl z větší části 
kompenzován čistým odlivem ostatních investic. Čistý příliv portfoliových investic (na rozdíl 
od jejich čistého odlivu, patrného v předchozích čtyřech měsících) byl významně ovlivněn 
emisí obligací ČEZu (0,5 mld. EUR). 
 
 
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 0,0 0,9 3,9 5,0 1,15
Regulované ceny listopad 2007 0,1 0,0 6,4 6,4 0,00
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. 0,00 0,00 1,09 1,09 0,00
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,2 2,9 3,8 7,5 0,93
Korigovaná inflace bez PH 0,1 0,0 1,0 1,0 -0,01
Ceny pohonných hmot - čisté -2,4 2,9 4,0 9,7 0,23
Měnověpolitická inflace 0,0 0,9 2,8 3,9 1,15  
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Celková meziroční inflace byla v listopadu oproti říjnové prognóze o 1,1 p.b. vyšší. 
Odchylka byla způsobena o 3,7 p.b. vyšším růstem cen potravin a o 5,7 p.b. vyšším 
růstem cen pohonných hmot. Obě tyto odchylky byly ve značné míře důsledkem vývoje 
cen v zahraničí. U ostatních složek inflace se říjnová prognóza naplnila. Rizika stávající 
prognózy meziroční inflace na nejbližší období jsou v souhrnu proinflační. Ve srovnání 
s 10. SZ  (i 11. SZ) zvyšujeme odhad predikce regulovaných cen na rok 2008. V důsledku 
dosavadního vývoje vidíme výrazná proinflační rizika u meziročního růstu cen potravin 
a v menší míře u meziročního růstu 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 i listopad byla 
zanedbatelná a změny predikce plynou výhradně z nových informací o budoucím vývoji cen. 
Kromě úprav predikce popsaných v 11. SZ (zařazení odhadu dopadu zavedení poplatků ve 
zdravotnictví, zvýšení cen poštovních služeb, zvýšení jízdného na železnici) jsme nyní na 
základě informací z ERÚ ještě zvýšili v roce 2008 predikci růstu cen elektřiny na 10,6 % 
a růst cen tepla na 13,5 %. Ke konci roku 2008 tak nyní predikujeme mzr. růst regulovaných 
cen ve výši 10,8 %; v 10. SZ to bylo 7,9 % a dopad této změny do inflace je 0,5 p.b. 
 
Predikce dopadů změn nepřímých daní se v říjnu i v listopadu naplnily a výhled změn daní 
se na roky 2008 a 2009 nemění.  
 
Predikce cen pohonných hmot se v listopadu nenaplnila. Cena ropy byla na podstatně vyšší 
úrovni, než předpokládaly scénáře z 10. SZ, což pouze částečně kompenzoval silnější kurz 
koruny vůči USD. Z týdenních šetření popisujících vývoj v prosinci vyplývá, že se výrazný 
růst cen pohonných hmot téměř zastavil a jejich mzm. růst v prosinci by měl být cca 0,1 % 
(predikce v 10. SZ na prosinec byla -0,4 %).  
 
Vývoj cen potravin (bez vlivu daní) byl v říjnu i v listopadu výrazně nad prognózou. 
Aktuální vývoj cen potravin je v souladu s faktem, že oproti předpokladům z 10. SZ rostou 
výrazně rychleji i dovozní ceny potravin i ceny zemědělských výrobců (oboje v důsledku 
výrazného růstu světových cen zemědělských výrobců a potravin). Růst spotřebitelských cen 
potravin měl v listopadu výrazně plošný charakter. Kromě pekárenských výrobků, mléka 
a mléčných výrobků, vajec, tuků a kávy (tj. výrobků spojených s růstem cen zemědělských 
výrobků na světových trzích) rostly též ceny nealkoholických výrobků, čaje, pochutin a řady 
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dalších potravin. Listopadový růst cen potravin v ČR byl v porovnání s ostatními zeměmi 
nadprůměrný. To spolu s plošným charakterem růstu domácích cen může naznačovat, že 
obchodníci v rámci zvyšování cen z titulu nákladových tlaků již mohli rovněž využít zvýšení 
cen k částečnému promítnutí dopadu očekávaného zvýšení DPH od ledna 2008. 
 
Meziměsíční růst cen potravin v zemích středoevropského regionu (v %) 
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Hodnocení rizik u krátkodobé predikce cen potravin je v důsledku říjnového a listopadového 
vývoje výrazně proinflační. Týdenní šetření však ukazují, že po listopadovém prudkém 
zvýšení cen potravin se situace v prosinci zklidnila a za poslední dva týdny ceny potravin 
v souhrnu zhruba stagnovaly. Říjnová prognóza mzm. růstu cen potravin na prosinec činí 
0,5 %. Tudíž by nemělo dojít k dalšímu navýšení chyby v predikci cen potravin.  
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Predikce korigované inflace bez PH se v říjnu a v listopadu naplnila. V rámci korigované 
inflace byl v listopadu neobvykle výrazný vliv vyššího růstu cen stravovacích služeb, což 
velmi pravděpodobně souvisí s aktuálním výrazným růstem cen potravin. Bez tohoto vlivu by 
korigovaná inflace bez pohonných hmot byla v listopadu mírně pod prognózou. Oproti 
předpokladům z 10. SZ je výrazně apreciovanější kurz Kč a více poklesly dovozní ceny bez 
potravin a pohonných hmot. Nové údaje dále implikují mírně nižší růst reálné spotřeby 
domácností. Ceny průmyslových výrobců v říjnu sice rostly oproti prognóze o něco rychleji, 
avšak pouze z důvodu růstu cen v potravinářském průmyslu a v odvětví zpracování ropy. 
V souhrnu jsou tedy rizika krátkodobé predikce meziroční korigované inflace mírně 
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  11/07 4.01) 5.4 4.0
Ceny zemědělských výrobců  11/07 11.91) 26.9 11.2
Dovozní ceny  10/07 0.4 1) -1.5 -0.5

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 a říjen v souhrnu indikuje protiinflační rizika říjnové prognózy, vývoj cen 
průmyslových výrobců říjen a listopad je proinflační a vývoj cen zemědělských výrobců 
v říjnu i listopadu je proti 10. SZ výrazně proinflační.     
 
V meziročním srovnání se dovozní ceny v říjnu snížily o 1,5 %. Nejhlubší pokles přitom 
zaznamenaly ceny strojů a dopravních prostředků (-4,2 %) a průmyslového spotřebního zboží 
(-3,6 %). Naopak nejrychleji z významnějších skupin rostly ceny neenergetických surovin 
(7,7 %, hlavně rudy kovů) i energetických surovin (5,5 %), dovozní ceny potravin zrychlily 
svůj růst na 6,0 %. V rámci jednotlivých skupin dovozních cen byl oproti říjnové prognóze 
výrazně rychlejší růst cen potravin a energií. Naproti tomu v ostatních hlavních skupinách cen 
dovozu byl naopak zaznamenán výrazný pokles cen. Ceny průmyslových výrobců se  
v listopadu meziročně zvýšily o 5,4 % (v říjnu o 4,4 %), což je nejvíce od dubna 2005. Na 
zvýšení mzr. růstu cen se podílely zejména vyšší ceny potravin o 10,1 %, rafinérských 
ropných výrobků o 25,5 %. Meziročně klesly ceny pouze v odvětvích dopravních prostředků 
(o 2,1 %) a pryžových a plastových výrobků o 1,7 %. Meziroční růst cen průmyslových 
výrobců v říjnu i v listopadu byl nad prognózou. Výrazně 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 %, 
resp. příspěvky v p.b.) 
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V meziročním srovnání byly ceny zemědělských výrobců v listopadu vyšší o 26,9 % 
(v říjnu o 24,4 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 42,2 % zejména v důsledku vyšších 
cen obilovin (70,7 %), ovoce a olejnin. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 11,4 % 
(v říjnu 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 přírůstek peněžního agregátu M2 se v říjnu oproti předchozímu měsíci snížil        
o 0,4 p.b. na 10,6 %. Dynamika peněžní zásoby se zpomaluje od července zejména vlivem 
meziročního poklesu čistého úvěru vládě. I přesto zůstává růst peněžní zásoby vysoký 
především v důsledku růstu úvěrů podnikům a domácnostem. Ve struktuře peněžní zásoby 
v říjnu zrychlil růst peněžního agregátu M1 o 0,4 p.b. na 13,6 % a naopak zpomalila 
dynamika kvazi-peněz o 1,6 p.b. na 6,5 %. Ve vyšším růstu M1 se projevovaly jednodenní 
vklady, dynamika oběživa dále klesala, což indikuje mírné snížení dynamiky spotřebitelské 
poptávky domácností. V rámci kvazi-peněz zpomalil růst vkladů s dohodnutou splatností, 
dynamika vkladů s výpovědní lhůtou zrychlila. Poslední údaje o vývoji struktury peněžní 
zásoby hodnotíme jako krátkodobé vybočení z trendu, v delším období dochází v důsledku 
zvýšení úrokových sazeb a nákladů příležitosti z držby jednodenních vkladů k urychlování 
růstu kvazi-peněz, a to zejména krátkodobých likvidních složek. K vyšší poptávce po 
dlouhodobějších složkách M2 vlivem stagnace úrokových sazeb s delšími splatnostmi 
nedošlo. Z hlediska sektorů držby peněz se na zpomalení dynamiky peněžní zásoby v říjnu 
podílely vklady domácností. Příspěvek vkladů nefinančních podniků, který má od druhé 
poloviny loňského roku klesající tendenci, v říjnu naopak vzrostl.  
 
Aktuální zpomalení růstu peněžní zásoby je méně výrazné ve srovnání s prognózou, která 
předpokládá růst ve 4.Q v průměru o 9,9 %. Skutečný vývoj peněz indikuje pozvolné 
zpomalování dynamiky nominálního HDP ve 4.Q. Růst peněžní zásoby byl nadále vyšší než 
odhadovaný růst rovnovážné poptávky po penězích (referenční tempo růstu M2 činí pro 4.Q 
9,5 % a oproti předchozímu období se snížilo vlivem předpokládaného mírného zpomalení 
růstu potenciálního produktu). Indikátory přiměřenosti růstu peněz (peněžní převis, 
nominální a reálná peněžní mezera) nadále ukazují možné inflační tlaky ve střednědobém 
horizontu. Očekávaný vývoj pro 4.Q však naznačuje vůči předchozímu období nepatrné 
posunutí více proinflačním směrem u peněžního převisu, zatímco nominální a reálná peněžní 
mezera se naopak vyvíjí více protiinflačně.  
 
Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci 
měsíce, mzr. změny v %) 

I/07  II/07  III/07  9/07  10/07

Podíl na 
M2 v % 
10/07

M1 14,4 15,1 13,8 13,2 13,6 59,0
   Oběživo 11,9 12,6 11,3 11,1 10,3 13,5
   Jednodenní vklady 15,2 15,9 14,6 13,8 14,6 45,5
M2-M1 (kvazi-peníze) 5,7 7,2 7,9 8,1 6,5 41,0
   Vklady s dohod. splatností 2,3 4,7 5,3 4,6 2,0 28,2
   Vklady s výpovědní lhůtou 18,7 18,4 16,2 16,2 18,0 12,2
   Repo operace -40,3 -49,7 -11,2 48,7 17,0 0,6
M2 10,5 11,6 11,3 11,0 10,6 100,0  

  Peněžní agregáty M1 a M2 
  (měsíční údaje, mzr. změny v %) 
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Úvěry 
Meziroční růst úvěrů poskytovaných měnovými finančními institucemi v říjnu oproti 
předchozímu měsíci zrychlil o dalších 0,7 p.b. na 24,9 %. Podílely se na tom úvěry 
domácnostem a úvěry finančním neměnovým institucím, příspěvek úvěrů nefinančním 
podnikům se snížil.  
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Struktura úvěrů  
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, 
mzr. změny v %) 

 I/07  II/07 III/07  9/07  10/07

Podíl na 
celkových 
úvěrech v 
% 10/07   

Nefinanční podniky 19,2 19,0 20,4 21,6 20,3 47,4
    Úvěry do 1 roku 10,5 11,0 17,7 19,4 19,6 18,3
    Úvěry od 1 roku do 5 let 19,2 20,9 17,8 19,1 15,8 11,2
    Úvěry nad 5 let 29,0 26,6 25,0 25,7 24,0 17,9
Domácnosti 30,1 31,4 31,8 31,7 32,4 43,4
    Spotřebitelské úvěry 23,9 26,3 27,7 27,8 27,3 8,5
    Úvěry na bydlení 32,4 33,6 34,0 33,9 34,2 30,4
    Ostatní 27,6 27,3 25,8 24,9 30,7 4,5
Finanční neměn. instituce -7,4 -5,0 5,2 6,2 17,2 9,2
Úvěry celkem 20,6 21,3 23,5 24,2 24,9 100,0   
 

    Vybraná odvětví podílející se na růstu       
    úvěrů (příspěvky k růstu celkových      
    úvěrů, v %) 

-5

-3

-1

1

3

5

2003 2004 2005 2006 2007
Činnosti v oblasti nemovitostí
Zpracovatelský průmysl
Obchod, prodej, údržba a opravy
Finanční zprostředkování kr.pojiš.a penzij.financování
Stavebnictví

Meziroční dynamika úvěrů nefinančním podnikům v říjnu zpomalila na 20,3 %. Méně 
oproti září rostly střednědobé a dlouhodobé úvěry, zatímco dynamika krátkodobých úvěrů 
nepatrně vzrostla. Pokračování růstu krátkodobých úvěrů indikuje potřebu podniků financovat 
provozní kapitál, zatímco pozvolné zpomalování dynamiky úvěrů s delšími splatnostmi může 
naznačovat snižování investiční aktivity podniků. Jejich tempo růstu však zůstává vysoké 
zejména vlivem příznivého ekonomického růstu. Z hlediska odvětvové struktury se na 
říjnovém zpomalení růstu úvěrů podílely úvěry zpracovatelskému průmyslu, obchodu 
a stavebnictví. Příspěvek úvěrů na financování nemovitostí, který je nejvýznamnější ze všech 
odvětví, stagnoval, pouze příspěvek úvěrů do odvětví finančního zprostředkování se dále 
zvýšil.  
 
Silný meziroční růst úvěrů domácnostem v říjnu opět zrychlil na 32,4 %. Zrychlení bylo 
zaznamenáno u úvěrů na bydlení a u ostatních úvěrů spojených zejména s financováním 
živnostníků. Ve struktuře úvěrů na bydlení více rostly úvěry ze stavebního spoření a naopak 
méně hypoteční úvěry, což mohlo být ovlivněno postupným zvyšováním úrokových sazeb. 
Obdobné signály přicházejí i z trhu nemovitostí, kde je podle realitních makléřů a developerů 
pozorováno ochlazování poptávky po bytech. Poptávka po luxusních větších bytech však 
zůstává vysoká a nepředpokládá se její snížení ani vlivem vyšší daně DPH na stavební práce 
od roku 2008 na úrovni 19 %. Ta by se navíc plně do nárůstu cen nemovitostí promítnout 
neměla, neboť developeři předpokládají snížení marží. Pokračování nižšího růstu 
spotřebitelských úvěrů bylo v souladu s dalším snížením důvěry spotřebitelů a indikovalo 
možné zpomalení vysoké dynamiky spotřebitelské poptávky domácností.  
 
Průměrná úroková sazba z nových úvěrů se v říjnu zvýšila o 0,2 p.b. na 6,7 %. Ve srovnání 
s říjnovou prognózou byla zatím na nepatrně nižší úrovni. Ta předpokládá nárůst uvedené 
sazby v průměru v celém 4.Q o 0,4 p.b. na 6,8 %. Spread mezi úrokovou sazbou z nových 
úvěrů a 1R PRIBORem se zvýšil zhruba na úroveň, kterou předpokládá aktuální prognóza pro 
celý 4.Q (o 0,15 p.b. na 2,8 p.b.).  Úroková sazba z nových úvěrů na bydlení se v říjnu dále 
zvýšila o 0,1 p.b. na 5,1 %. Rostly přitom úrokové sazby u všech fixací. Spready mezi 
úrokovými sazbami z úvěrů na bydlení s delší a kratší fixací (tj. do jednoho roku) dosahují 
záporných hodnot, přičemž nejvýhodnější jsou úvěry s nejdelšími fixacemi sazeb. Úroková 
sazba z nových spotřebitelských úvěrů v říjnu vzrostla o 0,2 p.b. na 12,7 %. Úroková sazba 
z nových úvěrů nefinančním podnikům se rovněž zvýšila o 0,1 p.b. na 5,1 %. 
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 

1  Domácí úrokové sazby 
 
Vývoj úrokových sazeb byl ovlivněn zvýšením základních sazeb ČNB o 0,25 p.b. s platností 
od 30. 11. 2007. Průzkumy mezi analytiky a chování bank v repo tendrech (kumulace volné 
likvidity, využití O/N depozitní facility) před zasedáním BR nasvědčovaly tomu, že zvýšení 
sazeb bylo očekáváno většinou účastníků finančního trhu. Po oznámení o zpřísnění měnové 
politiky se sazby na peněžním trhu i přes posilující korunu ještě mírně zvýšily. Týkalo se to 
především splatností 1M – 2M. Příčinou je pravděpodobně zvýšená nervozita a poptávka po 
likviditě na evropských peněžních trzích mj. související s koncem roku; zahraniční subjekty 
se snaží financovat i prostřednictvím eurokorun. Sazby mírně vzrostly i po zveřejnění údajů 
o nečekaně vysoké inflaci za listopad. Podle účastníků trhu se zvyšuje pravděpodobnost 
dalšího rychlého zpřísnění měnové politiky. Sazby s delší splatností (nad 1R) naopak 
stagnovaly pod vlivem situace na zahraničních trzích, kde přetrvává averze investorů k riziku. 
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon. Průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za dosavadní průběh 4.Q 2007 (do 7.12.) činil +0,3 p.b., což odpovídá říjnové 
prognóze. Obě sazby se v dosavadním průběhu 4.Q 2007 pohybovaly téměř v souladu 
s úrovní předpokládanou základním scénářem prognózy. 
 
Klientské úrokové sazby se v říjnu mírně zvýšily. Průměrná sazba z nově poskytnutých 
úvěrů činila 6,7 %, sazba z termínovaných vkladů 2,5 %. Klientské úrokové sazby z nových 
úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 2,5 %, z pohledu ex ante 2,3 %. 

 
2  Devizový kurz 
 
V průběhu listopadu kurz CZK/EUR – přes krátkodobé zastavení trendu během druhé 
poloviny měsíce – nadále posiloval. Nominální kurz meziměsíčně zpevnil o 2,2 % a dosáhl 
historicky nejsilnější průměrné měsíční úrovně 26,731 CZK/EUR. Apreciační trend 
pokračoval i v první prosincové dekádě. Kurz koruny dosahoval průměrné hodnoty 
26,2 CZK/EUR a odchylka od krátkodobé prognózy z 10. situační zprávy (27,6 CZK/EUR) 
dosáhla -5,1 %. Od začátku listopadu do 6. prosince koruna posílila o 90 haléřů. 6. prosince 
kurz dospěl k prozatím nejsilnější denní hodnotě 26,12 CZK/EUR. Podle listopadového 
průzkumu IOFT analytici očekávali v horizontu 1 měsíce oslabení kurzu v průměru na 
26,84 CZK/EUR.  
 

Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

29.0

10
/06

11
/06

12
/06 1/0

7
2/0

7
3/0

7
4/0

7
5/0

7
6/0

7
7/0

7
8/0

7
9/0

7
10

/07
11

/07
12

/07 1/0
8

2/0
8

3/0
8

Predikce z 10. SZ

CZK/EUR

 



 26

K apreciaci koruny přispělo snížení záporného úrokového diferenciálu, technické faktory 
a dále i globální sentiment. Posilování koruny na konci první listopadové dekády bylo 
zejména spojeno s klientským zájmem o nákup koruny při malé likviditě na trhu. V posledním 
listopadovém týdnu koruna posilovala společně s ostatními měnami v regionu v důsledku 
mírného obnovení optimismu na globálních trzích. Na komentáře členů bankovní rady, které 
se týkaly dalšího možného vývoje úrokových sazeb, sice výrazněji nereagovala, po zvýšení 
úrokových sazeb ČNB, však začala rychle posilovat. K její další apreciaci současně působil 
i zájem o nákupy CZK ze zahraničí. Pozitivní sentiment i příznivá data zahraničního obchodu 
působily na další posilování koruny v první prosincové dekádě. 
 
 
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 téměř v souladu s prognózou, zahraniční úroková sazba 1R Euribor se pohybuje na 
vyšší úrovni.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 

4.Q 2007 – základní scénář 4.Q 2007 – skutečnost 12.12. – skutečnost
3M PRIBOR** 3.7 3.7* 4.0
1R PRIBOR 4.0 3.9* 4.2
Nově poskytnuté úvěry 6.8    6.7***
1R Euribor 4.2 4.6* 4.9
Kurz – CZK/EUR 27.60 26.90* 26.04
*     průměr za čtvrtletí do 12.12.2007
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání
***  údaj za říjen  
 
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 
uvolněná, kurzová složka působí mírně přísně. 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 téměř 
v souladu 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 výrazně silnější 
než dosavadní průměr za 4.Q 2007,  dále prohlubuje riziko nižších úrokových sazeb a inflace. 
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Příloha č. 1 – Vývoj ve stavebnictví a financování podniků v odvětvích 
stavebnictví a činností spojených s nemovitostmi 
a pronájmem 

 
Vývoj ve stavebnictví a financování podniků v odvětvích stavebnictví a činností 
spojených s nemovitostmi a pronájmem  
 
 
Vývoj ve stavebnictví  
 
Celková stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2007 meziročně nepatrně poklesla. Podíl 
stavebnictví na HDP činil v uvedeném čtvrtletí 5,4 %.  
 
Indexy produkce a zdroje HDP (mzr. v %) Nové zakázky ve stavebnictví (příspěvky 

k % mzr.) 
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Vývoj ve stavebnictví byl v průběhu letošního roku ovlivněn především poklesem 
v inženýrském stavitelství, jehož podíl na stavebních pracích je dlouhodobě vysoký (přibližně 
40 %). Tento pokles předpovídal i propad nových zakázek v inženýrských stavbách od 
začátku tohoto roku. Zmíněný vývoj souvisí hlavně s váznutím ve vypisování tendrů ve 
veřejných zakázkách v oblasti dopravní infrastruktury. Dále došlo k dočasnému vyčerpání 
zásob stavebních materiálů a projektů připravených k udělení stavebního povolení 
a k realizaci, a to v souvislosti s mírnou zimou na začátku roku. Stavebnictví navíc aktuálně 
trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, když v posledním roce dochází podle 
jednotlivých statistik buď k poklesu počtu zaměstnanců (statistika zaměstnanosti ČSÚ) či 
k výraznému snížení růstu jejich počtu (národní účty). S výše uvedenými fakty koresponduje 
i pokles indikátoru důvěry ve stavebnictví od počátku letošního roku, zatímco v průmyslu ve 
stejném období důvěra naopak roste. Podle dílčích informací z některých firem (např. 
Skanska) je za aktuálním nedostatkem  kvalifikovaných zahraničních pracovníků ve 
stavebnictví (Slováci, Ukrajinci a Poláci) jejich odliv zpět do domovských zemí (přestože 
v minulém i letošním roce sledujeme stále velmi vysoký celkový příliv zahraničních 
zaměstnanců do ČR). 
  
Co se týče očekávaného vývoje inženýrského stavitelství, lze předpokládat postupný obrat 
popsaného trendu produkce. Producenti inženýrských staveb považují zmíněný nedostatek 
stavebních materiálů, připravených projektů a veřejných zakázek za pouze krátkodobý. Státní 
fond dopravní infrastruktury předpokládá z domácích zdrojů pro příští rok výdaje na úrovni 
letošních. Očekávání opětovného nárůstu veřejných zakázek je pak konzistentní se 
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schválenými prostředky z kohezního fondu EU na rozvoj dopravní infrastruktury, které se 
mají v příštím roce téměř zdvojnásobit (z letošních 12 mld. na 21 mld. Kč). Kohezní fond 
slouží k financování projektů rozvoje dopravní infrastruktury a technologie ochrany životního 
prostředí, přičemž projekty dopravní infrastruktury převažují.  

 
Bytová výstavba, která se podílí na stavební produkci asi 20 %, ve 3. čtvrtletí rostla. Jednalo 
se především o dokončování bytových staveb. Lze předpokládat, že tento nárůst souvisí 
s plánovaným zvýšením zvýhodněné sazby DPH na stavební práce z 5 na 9 % a zvýšením 
sazby na 19 % u bytů, které se nevejdou do kategorie „sociální bydlení“ od ledna 2008. Podle 
developerů se zvýšení daně na 19 % u bytů s plochou nad 120 m2 a domů s plochou nad 
350 m2 týká asi 10 % bytů. Počet zahájených staveb bytových domů oproti začátku roku také 
výrazně rostl, zatímco počet zahájených staveb rodinných domů již dvě čtvrtletí mírně klesá. 
Stagnující výhled bytové výstavby naznačuje i objem nových bytových zakázek.  
 
Bytová výstavba (mzr v %) Bytová výstavba (přísp. k mzr. růstu v %) 
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Ve stavební produkci v nejbližších čtvrtletích očekáváme mírný růst zejména vlivem oživení 
veřejných zakázek na inženýrské stavby. Bytová výstavba bude pravděpodobně spíše 
stagnovat. 
 
 
 
 
 

 
Indikátory důvěry (saldo) 

 
Zaměstnanost ve stavebnictví (mzr v %) 
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Prům. počet zaměstnanců (statistika stavbnictví ČSÚ)

Zaměstnanci (osoby) - NÚ

Celk. zaměstnanost (osoby) - NÚ

Zaměstnanci (hodiny) - NÚ

Celk. zaměstnanost (hodiny) - NÚ
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Financování podniků v odvětvích stavebnictví a činností spojených s nemovitostmi, 
pronájmem a ostatními činnostmi 
 
V nefinančních podnicích s 250 a více zaměstnanci v odvětvích stavebnictví a činností 
spojených s nemovitostmi, pronájmem a ostatními činnostmi (dále jen developeři), došlo 
v 1. až 3.Q 2007 oproti stejnému období loňského roku k růstu většiny objemových 
ekonomických ukazatelů1. Jejich dynamika však ve 3.Q převážně zpomalovala, přestože 
zůstala vyšší oproti sledovaným podnikům celkem. Uvedený vývoj souvisí s trendem 
snižování růstu stavební produkce a se signály postupného ochlazování poptávky na trhu 
nemovitostí. Doposud poměrně rychlý meziroční růst účetní přidané hodnoty ve 3.Q zmírnil 
ve stavebnictví na 21,8 % a u developerů na 10,9 %. Ziskovost stavebních podniků 
a developerů, vyjádřená poměrem hrubého provozního přebytku k aktivům, byla ve 3.Q 2007 
i přes uvedený vývoj poměrně příznivá, u developerů se však ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku snížila.  
 
Struktura financování podniků ve 
stavebnictví se vyznačuje výrazně vyšším 
podílem cizích zdrojů na celkových pasivech 
ve srovnání s podílem vlastního kapitálu (cca 
69 % oproti 31 %). U developerů je tento 
podíl vyvážený. Ve 3.Q u obou odvětví 
zpomalil meziroční růst vlastního kapitálu 
i cizích zdrojů, a to ve stavebnictví na 13,8 %, 
resp. 9,7 % a u developerů na 31,5 %, resp. 
15,1 %. Z cizích zdrojů stavební 
a developerské podniky využívaly nejvíce 
obchodní (tj. mezipodnikové úvěry) a ostatní 
závazky, dále finanční úvěry, dluhopisy 
a rezervy.  
 
 
Nízký podíl vlastního kapitálu na financování aktiv daný vysokým objemem obchodních 
závazků se přirozeně promítal i ve vývoji ukazatele zadluženosti, vyjádřeného poměrem 
cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. Ten dosáhl ve stavebnictví úrovně 225,7 % a u developerů 
99,8 %, což je nejvíce ze všech odvětví ve stavebnictví a třetí nejvyšší hodnota u developerů. 
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se ukazatel zadluženosti nepatrně snížil 
u obou uvedených odvětví. Po vymezení zadluženosti pouze finančními úvěry je tento 
ukazatel u stavebních podniků a developerů zatím poměrně nízký (21,1 %, resp. 24,8 %) 
a zhruba odpovídá tomuto ukazateli za podniky celkem.  
 
V rámci finančních úvěrů poskytovaných podnikům ve stavebnictví a developerům jsou 
významné bankovní úvěry. Jejich meziroční růst dosáhl 17,9 % ve stavebnictví a 33 % 
u developerů (říjen 2007). I přes trend snižování růstu stavební produkce v letošním roce 
a zvyšování úrokových sazeb, které se promítá do nárůstu dluhového zatížení podniků, 
nedošlo u obou odvětví ke zhoršení kvality úvěrů. Poměr úvěrů v selhání k celkovým úvěrům 
daného odvětví činil 5,4 % ve stavebnictví a 1,4 % u developerů a v letošním roce poklesl 
o 0,5 p.b. u obou uvedených odvětví.  

                                                 
1  Výkony podniků ve stavebnictví ve 3.Q 2007 meziročně vzrostly o 12,9 %, tržby o 10,6 %, výkonová spotřeba 

o 11,3 % a osobní náklady o 9,6 %. U developerů se výkony meziročně zvýšily o 28,4 %, tržby o 26,6 %, 
výkonová spotřeba o 51,1 % a osobní náklady o 28,6 %. 

Struktura financování sledovaných  
podniků                                       

Poznámka: Ostatní závazky zahrnují navíc dluhopisy a rezervy.
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Ukazatel ziskovosti sledovaných   
podniků (poměr hrubého provozního  
přebytku k aktivům, v %)2 
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Úvěry podnikům od bank  
(mzr. změny v %)  
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Z uvedeného celkově vyplývá, že ekonomické výsledky a kvalita úvěrů stavebních podniků 
a developerů se i přes zpomalení dynamik růstu objemových ukazatelů vyvíjely nadále spíše 
příznivě. Určité riziko může spočívat ve vysokém podílu obchodních závazků ve stavebnictví, 
které by v případě výraznějšího zhoršení objemových ukazatelů mohly nepříznivě ovlivňovat 
finanční situaci podniků v tomto odvětví.  
 
 

                                                 
2 U nefinančních podniků s 250 a více zaměstnanci celkem činí ziskovost, vyjádřená poměrem hrubého 

provozního přebytku k aktivům zhruba 10 %.  
3  Ukazatel zadluženosti dosahuje u nefinančních podniků s 250 a více zaměstnanci celkem cca 85 %. 






























