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I.  SHRNUTÍ 

I.1  Vnější předpoklady prognózy 

Výhled vnějšího prostředí se od minulé prognózy posunul k nižší zahraniční poptávce a vyšší 
inflaci. Výhled úrokových sazeb Euribor se s výjimkou prvního čtvrtletí 2008 snížil. 
Trajektorie kurzu USD/EUR byla na celém horizontu prognózy přehodnocena směrem 
k slabšímu dolaru. Očekávaná trajektorie cen ropy a cen benzínu se posunula výrazně 
směrem nahoru. 

Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním ze základních předpokladů prognózy. Pro tento 
účel ČNB standardně využívá publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi řady 
zahraničních analytických týmů, a tržní výhledy. Aktuální prognóza je založena na lednových 
datech Consensus Forecasts a na tržních informacích platných v den uzavření tohoto šetření. 
Vývoj ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR je aproximován efektivním vývojem 
v zemích eurozóny. Jako indikátor vývoje cen energetických surovin používá prognóza ČNB 
výhled ceny ropy Brent, který je pro účel prognózy cen pohonných hmot na nejbližší období 
doplněn o výhled ceny benzínu z trhů ARA.  

Růst efektivního HDP v eurozóně v roce 2008 je očekáván na úrovni 1,9 %, v roce 2009 
mírně vzroste na 2,0 %. Předpokládané působení zahraniční poptávky na domácí ekonomiku 
je na celé prognóze mírně protirůstové. Očekávaná zahraniční inflace v následujících třech 
čtvrtletích se v důsledku cenových šoků zvýšila. Pro rok 2008 je tak očekáván růst efektivního 
ukazatele spotřebitelských cen v eurozóně o 2,2 %, pro rok 2009 zůstala předpověď 
zachována na úrovni 1,8 %. Výhled efektivního ukazatele růstu cen výrobců byl pro letošní 
rok také přehodnocen výše na 2,4 %, v příštím roce je však očekáván nižší růst tempem 
1,8 %. 

Implikovaná trajektorie budoucích úrokových sazeb je v posledních měsících značně 
rozkolísaná. Jednoleté sazby Euribor dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí 2007 vyšší úrovně, než 
předpokládala minulá prognóza. V letošním roce je očekáván jejich pokles na průměrnou 
hodnotu 3,9 %, následovaný mírným nárůstem v roce 2009 na 4,0 %. Kromě prvního čtvrtletí 
letošního roku trhy předpokládají nižší úrokové sazby než v době tvorby říjnové prognózy. 
Trajektorie kurzu USD/EUR byla na celém horizontu prognózy přehodnocena směrem 
k slabšímu dolaru. Dolar by měl vůči euru dosáhnout svého minima na začátku letošního roku 
a poté je očekáváno jeho pozvolné posilování k hodnotě 1,36 USD/EUR na konci horizontu 
prognózy. 

Růst ceny ropy na konci minulého roku se odrazil ve výrazném posunu tržního výhledu cen 
ropy Brent. Prognóza předpokládá pozvolný pokles cen ze současných hodnot, které leží 
zhruba o 25 % výše než říjnová očekávání, na hodnoty mírně pod 90 USD/barel v roce 2009. 
Očekávaná trajektorie cen benzínu se obdobně posunula směrem nahoru. 
 

I.2  Vnitřní předpoklady prognózy 

Prognóza nadále předpokládá, že se domácí ekonomika v současnosti nachází na vrcholu 
hospodářského cyklu. V tomto roce bude ovlivněna restriktivní fiskální politikou. Oproti 
minulé prognóze došlo k zvýšení odhadu reálné rovnovážné apreciace a ke změně pohledu na 
některé ekonomické mechanismy. 
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Mezi vnitřní předpoklady prognózy patří výhled působení domácí fiskální politiky 
a předpoklady o rovnovážných hodnotách klíčových makroekonomických veličin. Tyto 
předpoklady spolu s předpoklady o vývoji vnějšího prostředí ovlivňují odhad současné pozice 
ekonomiky v cyklu i vyznění prognózy. V tomto odhadu hraje důležitou roli i představa ČNB 
o fungování ekonomiky tak, jak je popsáno predikčním modelem.  

Nová prognóza zohledňuje výsledek hospodaření státního rozpočtu a ostatních složek 
veřejných rozpočtů za rok 2007, kdy bylo dosaženo lepšího než očekávaného hospodaření 
zejména díky vyšším daňovým příjmům a meziročnímu zpomalení výdajů v závěru roku. 
Prognóza schodků v metodice ESA 95 byla pro roky 2008 a 2009 snížena o přibližně 1 p.b. 
Pro rok 2008 je očekáván schodek ve výši 1,5 % HDP, který bude odrážet přijatá stabilizační 
opatření. V roce 2009 dopad některých stabilizačních opatření do hospodaření veřejných 
financí odezní a zároveň dojde k dalšímu poklesu sazeb přímých daní. Další úsporná opatření 
na výdajové straně dosud nebyla specifikována, proto prognóza pro rok 2009 zachovává 
předpoklad nárůstu schodku veřejných financí, a to na 2,2 % HDP. Stejně jako v minulé 
prognóze se předpokládá, že vliv fiskální politiky na poptávku v ekonomice bude v roce 2008 
restriktivní a v roce 2009 naopak expanzivní. Nadále platí, že na horizontu prognózy není 
očekáván výraznější dodatečný fiskální stimul z titulu přílivu peněz z fondů Evropské unie. 

Aktuální prognóza přehodnocuje vnímání rovnovážné trajektorie reálného kurzu. Tempo 
rovnovážné reálné apreciace je na prognóze vyšší zejména pro rok 2008, a odráží tak 
specifický charakter letošního posilování reálného kurzu skrze vyšší inflaci cen potravin 
a regulovaných cen, které by nemělo oslabit konkurenceschopnost českých vývozů. 
Rovnovážná reálná meziroční apreciace je předpokládána na úrovni 5 % v roce 2008, v roce 
2009 opět klesá pod 4 %. Zvýšení reálné rovnovážné apreciace bylo kompenzováno zvýšením 
rizikové prémie. V souvislosti s do velké míry nákladovým charakterem současného 
cenového růstu byl na prognóze pro rok 2008 snížen i odhad rovnovážného růstu reálných 
mezd. Odhad ostatních rovnovážných veličin se významně nezměnil. Jednoroční domácí 
reálné rovnovážné sazby tak na horizontu prognózy leží na úrovni 1 %, rovnovážná úroveň 
reálného 1R EURIBORU je 2 %. Odhad tempa růstu potenciálního, inflaci nezrychlujícího 
produktu se v současnosti i na prognóze pohybuje v rozmezí 5 – 5,5 %.  

Pro vyznění prognózy je důležitá provedená změna modelového aparátu, která znamená 
posun ke snížení vlivu specifických cenových šoků na celkovou inflaci a k rychlejší reakci 
měnové politiky i jejímu rychlejšímu přenosu do vývoje ekonomiky. Hlavní změnou je posun 
ve vnímání cenové tvorby, kdy již nebude docházet k bezprostřednímu průsaku šoků mezi 
jednotlivými cenovými okruhy.  

Inflační tlaky z reálné ekonomiky jsou v modelu aproximovány tzv. reálnými mezními 
náklady. Tyto náklady se skládají z nákladů plynoucích ze zvyšujícího se objemu produkce 
(nazývány mezera výstupu) a ze mzdových nákladů (nazývány mezera reálných mezd).  

Odhadované celkové inflační tlaky z reálné ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí 2007 jsou 
v souladu s říjnovou prognózou proinflační a signalizují, že ekonomika se v současnosti 
nachází na vrcholu hospodářského cyklu. Mírně odlišný je ale náhled na působení obou 
složek.  

Mezera výstupu působí více proinflačně, než bylo předpokládáno. To odráží zejména vysoký 
nárůst inflace cen potravin, který i přes svůj významný nákladový charakter zřejmě obsahuje  
i poptávkovou složku. Stejným směrem působila revize dat HDP a vliv modelové změny 
inflačních očekávání na přehodnocení nastavení úrokové složky reálných měnových 
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podmínek v roce 2007. Proinflační tlaky ze strany objemu produkce plynou z přetrvání 
otevřené mezery výstupu v kladných hodnotách při růstu HDP zhruba na úrovni růstu 
potenciálního produktu. K růstu přispívají všechny složky soukromé poptávky.  

Mezera reálných mezd, která protiinflačním směrem působí již od roku 2005, zůstala oproti 
očekávání otevřená do mírně záporných hodnot, neboť v důsledku nárůstu spotřebitelské 
inflace a nižšího než prognózovaného růstu nominálních mezd v podnikatelské sféře ve třetím 
čtvrtletí 2007 došlo na konci roku 2007 ke zpomalení růstu reálných mezd.  

Celkový růst spotřebitelských cen byl ke konci roku 2007 vyšší, než očekávala říjnová 
prognóza. Za touto odchylkou stál vývoj cen potravin a pohonných hmot, který byl významně 
ovlivněn vývojem světových cen těchto komodit. Zároveň však pravděpodobně došlo 
k vyššímu růstu cen potravin, než by odpovídalo nákladovým faktorům. Predikce ostatních 
složek inflace se naplnila. 

Nastavení reálných měnových podmínek ve čtvrtém čtvrtletí 2007, které ovlivňuje budoucí 
průběh hospodářského cyklu, je hodnoceno v souhrnu jako neutrální až mírně přísné. Úroková 
složka je slabě uvolněná, kurzová složka je hodnocena jako mírně přísná. Na přelomu let 
2007 a 2008 došlo k dalšímu zpřísnění kurzové složky měnových podmínek v důsledku 
zhodnocení nominálního kurzu koruny. 
 

I.3  Vyznění prognózy 

Výše uvedené informace o domácím a zahraničním ekonomickém vývoji získané od sestavení 
říjnové prognózy a popsané změny predikčního aparátu mění prognózu budoucího vývoje 
české ekonomiky. Reálná ekonomika bude od druhého čtvrtletí 2008 působit protiinflačně. 
Kurz koruny vůči euru bude – po počáteční korekci z historicky nejsilnějších hodnot – 
v průběhu let 2008 a 2009 pozvolna posilovat. Inflace na začátku roku 2008 dále výrazně 
vzroste, avšak od druhého čtvrtletí 2008 začne pozvolna klesat. Přechodný vliv vysokých cen 
potravin, regulovaných cen a změn nepřímých daní pak odezní v roce 2009, kdy inflace 
výrazně zpomalí. S makroekonomickou prognózou je konzistentní nejprve mírný nárůst 
nominálních úrokových sazeb, následovaný poklesem ještě v roce 2008. V roce 2009 je 
prognózována zhruba jejich stabilita. 

Působení reálné ekonomiky – zachycené mezerou reálných mezních nákladů – zůstane ještě 
na počátku letošního roku proinflační, v průběhu roku se však rychle změní na protiinflační. 
Toto působení se udrží i v roce 2009, i když s klesající intenzitou. Mezera výstupu a mezera 
v reálných mzdách budou po většinu prognózovaného horizontu působit na inflaci 
protisměrně. 

První složka reálných mezních nákladů – mezera výstupu – se v průběhu roku 2008 rychle 
uzavře v důsledku restriktivního působení fiskální politiky, mírně protirůstového působení 
zahraniční poptávky a mírně přísných reálných měnových podmínek, a poté bude dále klesat 
do záporných hodnot. Její protiinflační působení nevyprchá ani po odeznění fiskální restrikce 
v roce 2009, neboť ostatní protirůstové faktory budou přetrvávat. Prognóza v letošním roce 
očekává pokles tempa růstu reálného HDP na 4,1 % a v roce 2009 mírné zrychlení na 4,6 %.  

Pokles tempa růstu spotřeby domácností v důsledku opatření ve fiskální a sociální oblasti 
a nárůstu inflace bude významným činitelem zpomalení ekonomického růstu. V důsledku 
poklesu tempa růstu reálných disponibilních příjmů poroste spotřeba domácností v roce 2008 
jen o 2,8 %. V roce 2009 dojde k jejímu opětovnému oživení díky poklesu inflace, který bude 
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mít příznivý dopad na růst reálných mezd i při utlumení na trhu práce. Růst spotřeby 
domácností tak zrychlí na 4,3 %.     

Investiční poptávka bude v letech 2008 a 2009 nadále zdrojem hospodářského růstu. 
Investiční aktivita bude na celé prognóze podporována především přílivem přímých 
zahraničních investic. V roce 2009 budou ve směru vyšších investic také působit úspory 
podniků z daňové reformy. V roce 2008 tak hrubá tvorba fixního kapitálu poroste zhruba 8% 
tempem a v roce 2009 její růst dosáhne 9 %. 

Prognóza nadále předpokládá trendový růst exportní výkonnosti spojený s přílivem přímých 
zahraničních investic a souvisejícími změnami na nabídkové straně ekonomiky. V důsledku 
zejména silnějšího reálného kurzu však byl prognózovaný růst reálného vývozu pro letošní 
rok mírně snížen. V roce 2008 poroste zhruba 10% tempem a v roce 2009 vlivem zmírnění 
apreciace reálného kurzu poněkud zrychlí na 11 %. Růst reálného dovozu zpomalí vlivem 
nižšího růstu domácí i vývozní poptávky, bude však v obou letech nepatrně předstihovat růst 
vývozu. Přehodnocení dovozu směrem dolů oproti minulé prognóze odráží očekávané snížení 
poptávky po dovozech pro vývozní odvětví.  

Druhá složka mezery reálných mezních nákladů – mezera reálných mezd – bude ve zbytku 
letošního roku působit protiinflačně, a to i přes rychlý růst nominálních mezd okolo 9 %. 
Důvodem je vysoká inflace snižující reálné mzdy. V roce 2009 inflace klesne, což při 
setrvačném vývoji nominálních mezd povede k proinflačnímu působení mezery reálných 
mezd. Prognóza očekává pokračující pokles nezaměstnanosti v roce 2008 a její stagnaci, resp. 
postupný mírný nárůst v roce 2009.  

Kurz koruny vůči euru bude po korekci z historicky nejsilnějších hodnot na začátku roku 
2008 v průběhu následujících dvou let pozvolna posilovat. Toto posilování bude v souladu 
s trendem rovnovážné reálné apreciace, bude však tlumeno zvyšujícím se rozdílem mezi 
očekávanou domácí a zahraniční inflací a postupně se prohlubujícím záporným úrokovým 
diferenciálem. 

Prognóza celkové inflace se oproti říjnové prognóze nachází v průběhu roku 2008 výrazně 
výše, od počátku roku 2009 však leží níže. Na počátku prognózovaného horizontu převáží 
vliv neočekávaně vysoké skutečné inflace v závěru roku 2007 a zvýšení predikce 
regulovaných cen, zejména poplatků ve zdravotnictví a cen energií pro domácnosti. Po 
vyprchání efektu základny spojeného s těmito faktory se projeví vliv nižší prognózy 
korigované inflace bez pohonných hmot a inflace cen potravin. Za přehodnocením těchto 
složek stojí zhodnocení kurzu, více protiinflační působení reálné ekonomiky a modelové 
změny. Částečně byly přehodnoceny i dopady daňových změn v prvním čtvrtletí 2008, které 
už byly obsaženy v předchozí prognóze. Podle vývoje cen potravin ve čtvrtém čtvrtletí 2007 
již zřejmě došlo k částečné realizaci nárůstu cen spojeného s úpravou sazby DPH, a proto je 
z tohoto titulu očekáván jen malý dopad do cen v prvním čtvrtletí 2008. 

Inflace na začátku roku 2008 dále výrazně vzroste, avšak od druhého čtvrtletí 2008 začne 
pozvolna klesat. Přechodný vliv vysokých cen potravin, regulovaných cen a změn nepřímých 
daní odezní v roce 2009, kdy inflace výrazně zpomalí. Reálná ekonomika bude s výjimkou 
nejbližšího období růst cen tlumit. Stejným směrem budou působit i dovozní ceny. V roce 
2009 po odeznění vlivu administrativních vlivů inflace klesne směrem k inflačnímu cíli 
a budou vytvořeny předpoklady pro plnění nového inflačního cíle v roce 2010 (ve výši 2 %). 
V horizontu měnové politiky, tj. v závěru roku 2008 a v prvním pololetí 2009, se celková 
inflace bude nacházet nejprve mírně nad horním okrajem tolerančního pásma inflačního cíle 
a poté klesne mírně pod cíl. 
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Změny nepřímých daní (změna sazby DPH, harmonizace spotřebních a ekologických daní 
s pravidly EU) ovlivní vývoj inflace zejména v roce 2008, pro rok 2009 žádné úpravy daní 
nejsou očekávány. Na horizontu měnové politiky tak primární dopady nepřímých daní, na 
které je standardně aplikován institut výjimek, klesají a ovlivňují meziroční inflaci již 
relativně málo, resp. od druhého čtvrtletí 2009 vůbec. Měnověpolitická inflace na horizontu 
měnové politiky klesá pod inflační cíl a blíží se novému 2% cíli.  

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní nejprve mírný nárůst 
nominálních úrokových sazeb, následovaný poklesem ještě v roce 2008. V roce 2009 je 
prognózována zhruba jejich stabilita.  
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Aktuální prognóza a její změny oproti 10. SZ 2007 (sezonně očištěno) 

I. 1. SZ 10. SZ
mezera RMC* 0.8 0.8
z toho: mezera výstupu 1.3 1.0
           mezera reálných mezd -0.3 0.0
RMCI gap 0.1 0.0
z toho: RIR gap -0.1 0.2
           RER gap 0.2 -0.2

II. 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2008 1Q2009 2Q2009
1. SZ 6.6 6.7 6.3 5.3 3.4 2.4
10. SZ 5.0 4.8 4.9 5.0 3.8 3.3
1. SZ 4.4 4.4 4.4 3.4 2.9 2.4
10. SZ 2.9 2.7 3.0 3.1 3.3 3.2
1. SZ 0.4 -0.3 -0.7 -1.0 -0.7 -0.5
10. SZ 0.5 -0.1 -0.3 -0.5 -0.2 0.0
1. SZ 4.9 4.3 3.7 3.4 3.9 4.3
10. SZ 5.6 5.2 4.8 4.4 5.0 5.5
1. SZ 4.4 4.4 4.4 4.6 5.0 5.6
10. SZ 5.0 5.3 4.8 4.7 4.9 5.3
1. SZ 4.2 3.8 3.4 3.2 2.9 2.9
10. SZ 4.1 4.3 4.5 4.6 4.6 4.5

III. 2008 2009
1. SZ 1.2 -0.4
10. SZ 0.8 -0.2
1. SZ 5.9 6.2
10. SZ 6.4 6.5
1. SZ -2.2 -1.8
10. SZ -1.9 -1.5

*) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

4Q2007

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

  
 

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

I.4  Alternativní scénáře 
Základní scénář prognózy zachycuje z pohledu ČNB nejpravděpodobnější vývoj ekonomiky. 
Prognóza jednotlivých proměnných je však spojena s řadou nejistot. Vějířový graf zachycuje 
obecnou nejistotu prognózy založenou na minulých prognostických chybách. Alternativní 
scénář je pak odrazem zpracování jednoho konkrétního aktuálně vyhraněného rizika, které 
může hrát významnou roli v měnověpolitickém rozhodování. 

Poměrně vysoká míra nejistoty je v současnosti vnímána ohledně modelování procesu tvorby 
cen. Proinflačním rizikem zejména pro vývoj korigované inflace bez pohonných hmot zůstává 
otázka, zda inflace v tomto cenovém okruhu zůstane nízká i při poměrně vysoké celkové 
inflaci. Toto riziko je ošetřeno zpracováním alternativního scénáře, který se vrací k nastavení 
modelu podle říjnové prognózy a předpokládá mimo jiné bezprostřední ovlivnění tvorby cen 
ve všech cenových okruzích celkovým inflačním vývojem. 

Administrativní vlivy (růst regulovaných cen, zvýšení nepřímých daní) a cenové šoky 
v potravinách a cenách energií jsou hlavním hybatelem prognózy inflace v roce 2008. 
V modelu alternativního scénáře tento vývoj vede – skrze vyšší trajektorii celkové inflace – 
k tlaku na vyšší růst ve většině ostatních cenových okruhů. Vzhledem k vysoké perzistenci 
původního modelu tak dochází v roce 2008 jen k pozvolnému poklesu korigované inflace bez 
pohonných hmot. Zatímco zpřísnění měnové politiky v reakci na nárůst cen zpomalí spolu 
s působením dalších protiinflačních faktorů v základním scénáři korigovanou inflaci bez 
pohonných hmot okamžitě, v alternativě je zpřísnění měnové politiky nedostačující 
k potlačení vlivu inflačních očekávání. V roce 2009 odezní vlivy jednorázových faktorů 
a v průběhu roku dojde k návratu inflace do tolerančního pásma inflačního cíle. Celková 
inflace se v horizontu měnové politiky nachází nejprve nad horním okrajem tolerančního 
pásma inflačního cíle a poté klesá k cíli, tj. leží nad základním scénářem prognózy. 

Reakce sazeb v alternativě odpovídá vyšší perzistenci měnového pravidla a inflačních 
očekávaní. V reakci na výhled vyšší inflace je s alternativní prognózou inflace konzistentní 
postupný růst úrokových sazeb v průběhu roku 2008, a teprve poté jejich pozvolný pokles. 
Trajektorie sazeb leží výrazně nad základním scénářem prognózy. 
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I.5  Srovnávací tabulka změn v prognóze 

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

Oproti 10. SZ se prognózovaná trajektorie úrokových sazeb, s výjimkou prvního kvartálu, 
posouvá směrem dolů. Důvodem je nižší měnověpolitická inflace na delším konci prognózy, 
na kterou měnová politika reaguje. Kromě nižší MP inflace, zejména v důsledku snížení 
korigované inflace bez PH, přispívá k nižším implikovaným sazbám také snížení výhledu 
zahraničních úrokových sazeb.  

V porovnání s 10. SZ došlo v jádrovém predikčním modelu k několika významných změnám 
vedoucím ke snížení dlouhodobého vlivu specifických cenových šoků na ostatní cenové 
okruhy a k rychlejší transmisi měnové politiky (podrobněji viz kap. II.4 Předpoklady 
ekonomických mechanismů). Výsledkem je snížení celkové modelové rigidity a zvýšení  
jeho vpřed-hledícnosti. Simulace, která kvantifikuje vliv modelové změny na prognózu, je 
prováděna jako první v pořadí a veškeré další simulace jsou již prováděny se změněným 
modelem. Dojde tedy k mechanické replikaci 10. SZ za použití nového modelu a jejímu 
srovnání s původní prognózou z 10. SZ.1 V důsledku modelové změny dochází u celkové 
inflace pouze k mírným posunům v prognóze, ovšem uvnitř inflace dochází  ke změnám 
jednotlivých složek (vyšší prognóza cen potravin a nižší prognóza korigované inflace bez PH 
i cen energií). Na počáteční inflační tlaky, zejména z titulu poptávky a očekávaného růstu 
inflace, aktuální model reaguje zvýšením implikovaných sazeb v krátkém období v porovnání 
s minulou prognózou. V delším horizontu však sazby klesají a reflektují tak změnu v tvorbě 
inflačních očekávání a vyšší vpřed-hledícnost modelu (viz. řádek Efekt změn modelu). 

Zahrnutím historických dat do minulé prognózy dochází k výraznému zvýšení prognózy 
inflace zejména v roce 2008, později je dopad pouze mírný. Na tomto zvýšení se nejvíce 
podílí vyšší než očekávané ceny potravin a energií, které jsou zasaženy globálními 
nákladovými šoky. Opačným směrem působí zahrnutí nečekaného zhodnocení nominálního 
měnového kurzu ve 4.Q 2007,  který inflaci utlumí, zejména v segmentu korigované inflace 
bez PH. Proto sazby reagují jenom slabým zvýšením. 

Zapracování krátkodobé predikce do modelové prognózy (s výjimkou prognózy regulovaných 
cen, jejíž vliv je hodnocen zvlášť) působí protiinflačním směrem s největším dopadem do 
prognózy inflace ke konci roku 2008. Krátkodobá prognóza předpokládá rychlé odeznění 
globálního šoku v cenách potravin a zejména tato složka posunuje prognózu celkové inflace 
k nižším hodnotám. Prognóza kurzu pro 1.Q 2008 na úrovni 26,3 CZK/EUR je 
apreciovanější, než by předpovídal model, a působí také protiinflačním směrem. Rovněž tak 
převzetí krátkodobé prognózy nominálních mezd působí ve směru nižší inflace. Vliv ostatních 
faktorů krátkodobé predikce je zanedbatelný. Výrazný pokles inflace vlivem převzetí 
krátkodobé prognózy pak snižuje i prognózu úrokových sazeb. 

1 Tato simulace není plnohodnotnou kvantifikací vlivu modelové změny na prognózu. Vychází pouze 
z mechanické aplikace nového modelu na datech z 10. SZ, a tedy nezahrnuje nižší propagaci aktuálně vyššího 
růstu regulovaných cen a cen potravin do prognózy inflace. Celkový vliv změny modelu ba aktuální prognózu 
je tak lépe zachycen srovnání základního a alternativního scénáře prognózy (viz kapitola III.1).  
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Souhrnný dopad těchto dvou skupin faktorů celkovou inflaci nejprve značně zvyšuje (v 1. –
3. Q 2008), později naopak snižuje.2 Implikovaná trajektorie úrokových sazeb je potom, 
především v důsledku vlivu převzetí krátkodobé prognózy, nižší na celém horizontu. 
Kvantifikace dopadů je uvedena v řádku Efekty historických dat a NTF.    

Posun výhledu v zahraničí působí na domácí inflaci v souhrnu mírně protiinflačně, viz řádek 
Efekty exogenních faktorů. To je dáno především nižším výhledem zahraničních úrokových 
sazeb oproti scénáři 10. SZ. Nižší zahraniční sazby pak prostřednictvím apreciovanějšího 
měnového kurzu snižují domácí inflaci a způsobují také pokles domácích úrokových sazeb. 
V případě efektivního ukazatele inflace v eurozóně a výhledu růstu zahraniční ekonomické 
aktivity došlo jen k mírným posunům s minimálním dopadem na změnu prognózy. 
Krátkodobý výhled dolarových cen ropy přebíraný z tržních kontraktů, který je částečně 
kompenzován slabším kurzem dolaru vůči koruně, se oproti minulé prognóze zvýšil  
a částečně tlumí přehodnocení úrokových sazeb.   

Ve srovnání s 10. SZ je počáteční podmínka mezery reálných mezních nákladů přibližně 
stejná, v jejích složkách však došlo k určitému přehodnocení. Mezera výstupu se v roce 2007 
v porovnání s 10. SZ více otevírá do kladných hodnot, což je dáno vyšší pozorovanou inflací 
a částečně také přehodnocením časové řady HDP. Mezera reálných mezd se naopak, z důvodu 
vyšší inflace a mírně pomalejšího růstu nominálních mezd, více otevírá do záporných hodnot. 
V důsledku výrazného posílení nominálního měnového kurzu došlo ke zvýšení odhadovaného 
tempa rovnovážné reálné apreciace v posledním období historie. Specifičnost nákladových 
cenových šoků, které by měly působit jen krátkodobě a bez výraznějšího vlivu na reálnou 
ekonomiku, byla zohledněna dočasným zvýšením rovnovážné apreciace reálného kurzu.  
Tímto zvýšením dochází ke zhodnocení nominálního měnového kurzu, což posouvá hlavně 
korigovanou inflaci bez PH směrem k nižším hodnotám. Vzhledem k tomu, že zrychlení  
rovnovážné apreciace bylo promítnuto do složky regulovaných cen, dochází, i přes pokles KI 
bez PH, k růstu celkové inflace. Na prognóze došlo rovněž ke snížení tempa růstu 
rovnovážných reálných mezd, což krátkodobě působí proinflačně. Změna nastavení 
rovnovážné reálné apreciace byla promítnuta pouze do rizikové prémie, trajektorie zbylých 
rovnovážných veličin se na prognóze téměř nemění. Celkový dopad těchto změn na prognózu 
je zachycen v řádku Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu.  

V porovnání s 10. SZ zůstává celkový dopad vlivu nepřímých daní v roce 2007 zachován, 
mění se pouze rozložení dopadu změn nepřímých daní v čase. Prognóza daňových dopadů 
předpokládá, že část zvýšení cen potravin kvůli růstu DPH od ledna 2008 proběhla již ve 4.Q 
2007 a že v 1.Q 2008 se bude realizovat jen malá část tohoto růstu. V případě zvýšení 
spotřebních daní u cigaret došlo také k nepatrně jinému časovému rozložení dopadů a pouze 
k mírnému přehodnocení odhadu okamžitých sekundárních efektů. Přehodnocení dopadů 
nepřímých daní působí ve směru nižší inflace, viz řádek Efekty daní. 

Prognóza regulovaných cen je v porovnání s 10. SZ upravena o zavedení poplatků 
ve zdravotnictví a zvýšení prognózy růstů cen energií. Predikce růstu regulovaných cen pro 
rok 2008 byla tedy zvýšena, pro rok 2009 počítá predikce přibližně se stejným růstem jako 
v 10. SZ. V modelových simulacích parciálních efektů jsou však prognózované hodnoty 
regulovaných cen odvozeny od vývoje korigované inflace a cen energií, rovnice tedy 
neobsahuje očekávaná administrativní opatření. V důsledku zvoleného pořadí simulací 
dochází nejprve v simulaci rovnovážných veličin a počátečního stavu vlivem přehodnocení 

2 Růst meziroční inflace v letošním roce je dám především vlivem vysoké mezikvartální (meziměsíční) inflace 
pozorované koncem loňského a začátkem letošního roku. Tato vysoká inflace se bude projevovat po celý rok 
v meziroční inflaci.  
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dopadu rovnovážné reálné apreciace ve složce regulovaných cen k jejich výraznému nárůstu 
a později při převzetí jejich expertní trajektorie naopak dojde k jejich poklesu. Vliv změn 
regulovaných cen na prognózu zachycený v řádku Efekty regulovaných cen tak poněkud 
paradoxně vychází v delším období jako mírně protiinflační.  

Souhrnný dopad expertních úprav posunuje prognózu celkové inflace i úrokových sazeb 
směrem nahoru (viz řádek Efekty expertních úprav). Na prognóze došlo k expertní úpravě 
dovozních cen bez potravin a energií, kdy na počátku roku 2008 očekáváme jejich vyšší růst 
než odpovídá modelovým odhadům z důvodu předpokladu, že část posílení kurzu je 
zachycena již v historických datech dovozních cen za čtvrté čtvrtletí 2007. Skokové výkyvy 
v regulovaných cenách byly expertně očištěny z mezery v reálných mzdách. Hodnota 
fiskálního impulzu ve srovnání s 10. SZ je v roce 2008 mírně nižší,  pro rok 2009 byla naopak 
mírně zvýšena.  

Lze tedy shrnout, že za posunem prognózy celkové inflace směrem nahoru v roce 2008 stojí 
výrazný proinflační efekt historických dat a přehodnocení rovnovážných trajektorií 
a počátečního stavu. V roce 2009 pak dochází v porovnání s 10. SZ k poklesu prognózy 
inflace. K tomu dojde v důsledku modelových změn, převzetím krátkodobé prognózy (včetně 
kurzu) a z titulu nového výhledu exogenních veličin. 

  
Celková meziroční inflace (v p.b.) 08q1 08q2 08q3 08q4 09q1 09q2 
Efekt změn modelu 0.0 0.1 0.1 0.1 -0.0 -0.2 
Efekty hist. dat a NTF 1.2 1.1 0.6 -0.4 -0.6 -0.6 
Efekty exogenních faktorů  -0.0 -0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek 0.3 0.5 0.7 0.8 0.5 0.2 
Efekty daní -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 
Efekty regulovaných cen 0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.5 -0.3 
Efekty expertních úprav 0.1 0.3 0.5 0.7 0.7 0.6 
Celkový posun oproti 10. SZ 2007 1.6 1.8 1.4 0.3 -0.4 -0.9 
 
 
Korigovaná mzr. inflace bez PH (v p.b.) 08q1 08q2 08q3 08q4 09q1 09q2 
Efekt změn modelu -0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 -0.7 
Efekty hist. dat a NTF 0.1 -0.3 -1.4 -1.9 -2.0 -1.8 
Efekty exogenních faktorů  -0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 -0.6 
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek -0.1 -0.2 -0.4 -0.6 -0.7 -0.6 
Efekty daní 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Efekty regulovaných cen -0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 
Efekty expertních úprav 0.2 0.5 0.8 1.2 1.4 1.3 
Celkový posun oproti 10. SZ 2007 0.2 -0.1 -1.1 -1.7 -2.0 -2.2 
 
 
 
Reálné mezní náklady 08q1 08q2 08q3 08q4 09q1 09q2 
Efekt změn modelu 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.0 -0.0 
Efekty hist. dat a NTF -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 
Efekty exogenních faktorů  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 0.2 0.4 
Efekty daní 0.2 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 
Efekty regulovaných cen -0.2 0.1 0.3 0.5 0.3 0.1 
Efekty expertních úprav 0.2 -0.1 -0.5 -0.8 -0.7 -0.6 
Celkový posun oproti 10. SZ 2007 -0.1 -0.2 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 
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3 měsíční úroková sazba (v p.b.) 08q1 08q2 08q3 08q4 09q1 09q2 
Efekt změn modelu 0.5 0.3 -0.1 -0.4 -0.8 -0.9 
Efekty hist. dat a NTF -1.0 -1.2 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 
Efekty exogenních faktorů  -0.3 -0.6 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 
Efekty rovn. trajektorií a poč. podmínek 0.7 0.7 0.6 0.3 0.3 0.4 
Efekty daní -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 
Efekty regulovaných cen -0.5 -0.6 -0.4 -0.0 0.0 0.0 
Efekty expertních úprav 0.7 1.0 0.9 0.7 0.5 0.4 
Celkový posun oproti 10. SZ 2007 0.1 -0.5 -1.1 -1.4 -1.6 -1.6 
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II.  MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 

II.1   Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 

Nový referenční scénář a změny od poslední prognózy 

Referenční scénář pro 1. situační zprávu (RS01) byl připraven na základě šetření Consensus 
Forecasts z ledna 2008 (CF01) a tržních výhledů ke dni jeho zjišťování. 

Oproti referenčnímu scénáři pro říjnovou situační zprávu (RS10) došlo na základě šetření 
CF01 k poměrně výraznému přehodnocení výhledu růstu efektivního HDP v eurozóně 
v letošním roce směrem dolů (o 0,4 p.b.), zatímco výhled pro příští rok zůstal zachován. 
Aktuálně by tak měl ekonomický růst v efektivní eurozóně dosáhnout v letošním roce 1,9 % 
a v příštím roce 2,0 %.  

Výhled efektivního ukazatele růstu spotřebitelských cen v eurozóně byl naproti tomu ve 
srovnání s RS10 přehodnocen pro letošní rok o 0,5 p.b. směrem nahoru na 2,2 %. Pro rok 
2009 zůstala předpověď zachována na úrovni 1,8 %. Výhled efektivního ukazatele růstu cen 
průmyslových výrobců byl pro letošní rok také přehodnocen výše (o 0,4 p.b.) na 2,4 %. 
V příštím roce je však očekáván ve srovnání s RS10 o 0,2 p.b nižší růst cen výrobců (1,8 %). 

(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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Jednoleté sazby Euribor dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí 2007 o 0,5 p.b. vyšší úrovně, než kterou 
předpokládal RS10. Výhled sazeb je aktuálně o 0,3 p.b. vyšší také pro první čtvrtletí letošního 
roku. Ve zbytku horizontu prognózy jsou však trhy očekávány ve srovnání s RS10 nižší 
úrokové sazby, a to v průměru o 0,4 p.b. Vlivem finančních turbulencí jsou implikované 
trajektorie sazeb od léta loňského roku rozkolísané. 

Výhled kurzu USD/EUR byl v CF01 na základě aktuálního vývoje přehodnocen na celém 
horizontu dále ke slabším hodnotám dolaru. Dolar by měl vůči euru dosáhnout svého minima 
v polovině letošního roku a poté je očekáváno jeho pozvolné posilování k hodnotě 
1,36 USD/EUR na konci horizontu prognózy. 
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Aktuální vývoj ceny ropy Brent posunul její tržní výhled oproti RS10 v průměru o 25 % 
směrem nahoru. Předpokládaná cena ropy Brent pozvolna klesá z hodnoty 95 USD/b. na 
krátkém konci prognózy na 88 USD/b. ke konci roku 2009. Podobně (o 21 %) vzrostly na 
horizontu prognózy očekávané ceny benzínu. 

Výše uvedený výhled vývoje vnějšího prostředí byl zároveň použit k modelovému nastavení 
vnějšího prostředí. Trajektorie rovnovážného reálného Euriboru z 10. SZ byla zachována. 
Jeho hodnoty od roku 2005 postupně rostou na úroveň 2 % v letošním a příštím roce. Přes 
vyšší výhled nominálního Euriboru pro první čtvrtletí 2008 je vlivem výrazně vyššího 
výhledu inflace spotřebitelských cen očekáván krátkodobý pokles mezery reálného Euriboru 
do záporných hodnot. Ve zbytku horizontu předpovědi působí jak v průměru vyšší očekávaná 
inflace v zahraničí, tak nižší výhled nominálního Euriboru na celkově nižší trajektorii mezery 
zahraničních úrokových sazeb. V letošním roce tak bude mezera v zahraničních sazbách 
působit mírně expanzivně, v roce 2009 se opět navrátí do mírně přísných hodnot. Tempo růstu 
rovnovážné zahraniční poptávky je při tomto nastavení reálných úrokových sazeb 
odhadováno na 2,1 % v letošním i příštím roce. Výsledná mezera zahraniční poptávky je tak 
stejně jako v 10. SZ mírně záporná na celém horizontu prognózy. 

Rovnovážný reálný 1R Euribor (v %) Mezera reálného 1R Euriboru (v %) 
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Tempo růstu rovnovážné zahraniční 
poptávky (mzr. v %) 
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Všichni obchodní partneři 

Efektivní ukazatele inflace a růstu HDP při zahrnutí všech významných obchodních partnerů 
byly vypočteny na základě CF01. Oproti předpokladům zářijové publikace Consensus 
Forecasts (CF09), která byla použita pro odhad v 10. SZ, byla skutečná efektivní inflace 
v posledním čtvrtletí roku 2007 výrazně vyšší a tento posun přetrvává ve výhledu meziroční 
inflace pro následující tři čtvrtletí letošního roku. Teprve v závěru roku 2008 by se měla 
efektivní inflace vrátit ke 3 %, což je jen mírně více, než předpokládala 10. SZ.  
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Obdobně efektivní růst HDP byl ve 3. čtvrtletí 2007 o 0,25 p.b. vyšší než předpokládala 
10. SZ. Nová předpověď zvyšuje očekávaný růst i pro poslední čtvrtletí 2007 a začátek roku 
2008, a to zejména díky vyššímu očekávanému růstu ve středoevropských ekonomikách. 
Kvůli této vyšší základně se pak zhruba odpovídajícím způsobem snižuje očekávání 
meziročního růstu v následujících čtvrtletích. Dlouhodobější výhled se posouvá jen mírně 
vzhůru. 

Efektivní ukazatele růstu CPI a HDP všech významných obch. partnerů (v %, p.b.) 
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Pozn.: tečkovaná čára – předpověď na základě Consensus Forecasts.  
 

Efektivní kurz koruny vůči agregátu všech významných obchodních partnerů v nominálním 
i reálném vyjádření v uplynulých šesti měsících posiloval nebývalým tempem (jak 
v apreciačním roce 1998, tak mezi lety 2001 a 2002 byl stejný růst dosažen za celý jeden rok), 
a opět výrazně posunul historická maxima. Obdobný apreciační vývoj, i když v menším 
rozsahu, zaznamenal kurz vůči agregátu středoevropských ekonomik. V tomto srovnání je 
však jeho současné tempo spíše jen lehce nadprůměrné. Zatímco v předchozích případech 
rychlého posílení následovala stejně rychlá korekce ve zhruba polovičním rozsahu, současná 
předpověď na základě CF01 počítá jen s mírnou korekcí kurzu zhruba do poloviny roku 2008 
a poté lehce posilující trend. Korekce je vzhledem k vysoké očekávané domácí inflaci 
výraznější u nominálního indexu. Pokud pro očekávané hodnoty kurzu koruny a domácí 
inflace využijeme modelové předpovědi ČNB, měly by efektivní kurzy po většinu roku 2008 
stagnovat.  

Efektivní kurzy (rok 2000=100) 

  Svět celkem      

110
115
120
125
130
135
140
145
150
155

1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09

Nominální
Reálný (CPI)

Středoevropské ekonomiky

95
100
105
110
115
120
125

1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09
 

Pozn: růst = apreciace, plná tenká čára – předpověď ČNB, tečkovaná čára – předpověď na základě Consensus 
Forecasts. 
 
Eurozóna a Německo 

Podle revidovaných údajů Eurostatu se meziroční tempo růstu HDP v eurozóně ve 3.Q 2007 
oproti předchozímu čtvrtletí zvýšilo o 0,2 p.b. na 2,7 % v důsledku vyššího růstu všech složek 
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domácí poptávky i čistého vývozu. ECB očekává pro 4.Q 2007 a letošní rok mírné snížení 
dynamiky produktu na zhruba 2% úroveň. To je v souladu s výsledky šetření podnikatelské 
i spotřebitelské důvěry, které přes systematické několikaměsíční oslabování stále ukazují na 
pokračující ekonomickou expanzi. Vzhledem k růstu zaměstnanosti a poklesu 
nezaměstnanosti bude spotřeba domácností dále podporovat celkový růst. Stejným směrem 
bude působit růst fixních investic. Vzhledem k tomu, že globální ekonomika bude přes 
očekávaný pokles v USA dále výrazně růst díky pokračujícímu silnému růstu v tržních 
rozvíjejících se ekonomikách, lze dále očekávat pokračování vysoké vnější poptávky. Rizika 
tohoto výhledu jsou vychýlena směrem k horším výsledkům a zahrnují zejména dopady 
turbulencí na finančních trzích a pokračující růst cen ropy a dalších komodit. Predikce CF01 
se pohybuje mírně pod výhledem ECB, pro letošní rok očekává růst HDP 1,8 % při snížení 
růstu všech složek domácí poptávky a mírném zhoršení běžného účtu. 

Prosincová meziroční HICP inflace se proti listopadu nezměnila a dosáhla 3,1 %, zejména 
v důsledku vysokého růstu cen energií (9,2 %) a potravin (4,8 %). Podle předběžného odhadu 
(flash estimate) se inflace v lednu dále zvýšila na 3,2 %. Jádrová inflace v prosinci (1,9 %) 
však zatím zůstává pod 2% hladinou a svědčí o tom, že se dosud neprojevují sekundární 
efekty vyvolané nynější vyšší inflací. Podle prosincové predikce ECB se současná vysoká 
celková inflace začne po několika měsících postupně snižovat. K omezování cenového růstu 
dojde podle ECB za předpokladu, že se budou snižovat ceny komodit (ropa, zemědělské 
výrobky) a ECB se podaří zamezit vzniku sekundárních efektů. Rizika této predikce jsou 
vychýlena směrem k vyšší inflaci. Mohou ji ohrozit zejména další růst cen komodit a vyšší 
než očekávaný růst mezd. Predikce CF01 se s ECB v zásadě shoduje a podle ní by se tempo 
růstu cen mělo snížit pod 2 % již ve 4.Q 2008.  

Podle ECB je rizikem cenové stability ve středním a delším horizontu silný růst agregátu M3, 
jehož průměrný meziroční růst za 4.Q dosáhl 12 %, přičemž v prosinci se mírně snížil  
na 11,5 %. Také růst úvěrů soukromému sektoru byl v prosinci silný a zůstal na 11,1 %.  
Zatím se nezdá, že by turbulence na finančních trzích měly významný vliv na vývoj 
měnových a úvěrových agregátů. Na zasedání 10. ledna ECB ponechala své sazby beze 
změny. Na následné tiskové konferenci prezident Trichet ostře varoval před zahrnutím 
současné vysoké inflace (3,1 %) do inflačních očekávání a potvrdil, že banka bude proti jejich 
růstu tvrdě bojovat a je připravena přijmout potřebná opatření. Současně připustil, že rizika 
pro ekonomický růst narostla. Přes ostrá vyjádření šéfa ECB již trhy nepočítají se zvyšováním 
sazeb, ale v letošním roce naopak očekávají jejich snižování o 25 – 50 b.b. 

V německé ekonomice pokračoval ve 3.Q 2007 silný růst, jehož tempo zůstalo díky dynamice 
investic a exportu na úrovni 2,5 %. Prognóza ekonomického růstu na letošní rok je méně 
příznivá. V důsledku oslabení globální ekonomiky, silného eura a zpřísnění finančních 
podmínek se očekává, že tempo růstu exportu, investic a průmyslové výroby se sníží a odrazí 
se v pomalejším růstu HDP. Jeho odhad ve výši 1,8 % je oproti hodnotě obsažené v RS10 
nižší o 0,5 p.b. Toto očekávání potvrzují i velmi výrazné poklesy indexů IFO a ZEW. Naproti 
tomu urychlení mzdového růstu, zvýšení zaměstnanosti a snížení nezaměstnanosti posílí růst 
spotřeby domácností, který v minulém roce polevil. Odhad jejího růstu v roce 2008 se sice od 
RS10 snížil o 0,4 p.b. na 1,6 % v důsledku rostoucích cen energií a zvyšování pocitu nejistoty 
v souvislosti se zhoršováním globálního vývoje, ale i tak bude alespoň částečně kompenzovat 
oslabení vnější a investiční poptávky. Meziroční inflace se v prosinci mírně snížila na 2,8 % 
z 3,1 % v listopadu. Vysoký cenový růst i jeho zmírnění jsou důsledkem vývoje cen energií 
a potravin. 
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Spojené státy  

Meziroční růst americké ekonomiky ve 3.Q 2007 se proti předchozímu čtvrtletí zvýšil na 
2,8 % (anualizovaný mezičtvrtletní růst na 4,9 %) při zvýšení dynamiky všech složek 
agregátní poptávky. V tomto období ekonomika ještě překonala nepříznivý vývoj v sektoru 
bytových nemovitostí a dopad krize na finančních trzích. Téměř všechny ukazatele za 
sektor bytových nemovitostí nyní ukazují na jeho další pokles. Celková nejistota panující ve 
finančním sektoru se projevila zejména ve vysokém rozdílu mezi 1M a 3M sazbami 
pokladničních poukázek (T – bills) a sazbami mezibankovního trhu. Po koordinované akci 
několika centrálních bank (USA, eurozóna, VB, Švýcarsko, Kanada) se podařilo tento rozdíl 
v průběhu prosince a hlavně ledna významně snížit.  

Přes silný ekonomický růst ve 3.Q 2007 se pro 4.Q a rok 2008 očekává minimálně zpomalení 
růstu. Na tom se shodují všechny predikce, poměrně pravděpodobný je však také absolutní 
pokles ekonomiky. CF01 ukazuje pouze na zpomalení ekonomického růstu v důsledku snížení 
tempa soukromé spotřeby spojeného s růstem nezaměstnanosti, poklesem dynamiky 
průmyslové produkce i bytové výstavby. Na recesi již probíhající nebo přicházející ukazují 
zhoršující se situace trhu bytových nemovitostí (počet dokončených staveb se v roce 2007 
meziročně snížil o 25 %, počet zahájených staveb se v prosinci meziměsíčně snížil o 14 % 
a rychle klesaly ceny domů a jejich prodej) a údaje z trhu práce (míra nezaměstnanosti se 
v prosinci zvýšila na 5 %, tedy meziměsíčně o 0,3 p.b. a meziročně o 0,6 p.b.). Ekonomický 
pokles také signalizují vysoké ztráty velkých amerických bank, meziročně klesající 
maloobchodní obrat (-0,4 %) a hodnoty vpředhledících indikátorů (ISM za průmysl, který se 
snižuje od července 2007, poklesl dále na 47,4 bodu a další indexy se rovněž snížily). 

Inflace se v prosinci oproti listopadu sice mírně snížila o 0,2 p.b. na 4,1 %, ale i tak zůstává 
vysoká, a to zejména kvůli cenám energií a potravin, které vzrostly o 17 %, resp. 5 %. Inflační 
očekávání se naopak mírně snížila. V pondělí 21. ledna došlo na světových akciových trzích 
k rekordním propadům. V úterý 22. ledna FOMC rozhodl na mimořádném zasedání snížit 
svou základní sazbu o 0,75 p.b. na 3,5 % (nejvyšší snížení od roku 1982). Důvodem byla 
pravděpodobně obava z přenosu propadu na americký akciový trh (v pondělí se v USA kvůli 
svátku neobchodovalo), z celkové paniky na finančních trzích a skutečnost, že Fed vyhodnotil 
nebezpečí recese v USA jako velmi vysoké. Dne 30. ledna Fed opět snížil svou sazbu, 
tentokrát o 0,5 p.b. na 3 %. Očekávalo se snížení o 0,25 nebo 0,5 p.b. FOMC se přiklonil 
k vyššímu číslu, pravděpodobně poté, co se seznámil s novými daty o vývoji HDP. Předběžný 
odhad růstu HDP za 4.Q činí 2,3 % (2,2 % za celý rok 2007 proti 2,9 % za rok 2006). 
Mezičtvrtletní růst o 0,15 % v podstatě znamená zastavení růstu ve 4.Q. V tiskovém 
prohlášení FOMC zdůvodnil úpravu sazeb zhoršením situace na finančních trzích, v sektoru 
bytových nemovitostí a na trhu práce. 

Středoevropské ekonomiky 

Na Slovensku pokračoval velmi silný ekonomický růst i ve 3.Q 2007 a z 9,2 % ve 2.Q se 
ještě zvýšil na 9,7 % zejména v důsledku vysoké dynamiky spotřeby a investic. Současně se 
ale značně snížila tempa růstu vývozu a dovozu. Pokračující silný hospodářský růst se 
projevil v dalším meziměsíčním i meziročním  snížení nezaměstnanosti v prosinci na 10,8 %. 
Podle EECF12 dojde v letošním roce ke zpomalení hospodářského růstu z loňských 
odhadovaných 9 % na 7,4 %. Významný vliv bude mít oslabení růstu průmyslové produkce 
z 14 % na 9 %.  
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Slovenská inflace (CPI) se v prosinci zvýšila o 0,3 p.b. na 3,4 % v důsledku růstu cen 
pohonných hmot, potravin a imputovaných nájmů. Dvanáctiměsíční harmonizovaná inflace se 
v prosinci snížila na 1,9 % a nachází se bezpečně pod hypotetickou hodnotou maastrichtského 
inflačního kritéria, která by v prosinci činila 2,8 %. Na jaře 2008, kdy bude vstup Slovenska 
do eurozóny posuzován, by slovenská průměrná HICP inflace měla vzrůst o několik desetin 
procentního bodu stejně jako hodnota kritéria, a Slovensko by tak mělo spolehlivě splnit tuto 
vstupní podmínku. Názory NBS a ECB na udržitelnost cenové stability po zafixování kurzu 
se však zatím značně liší. Dne 19. prosince NBS ponechala svou základní sazbu beze změny 
na úrovni 4,25 %. Deficit státního rozpočtu dosáhl za rok 2007 23,5 mld. SKK a zlepšil se 
v porovnání s minulým rokem i s očekáváním slovenského ministerstva financí. Nižšího 
schodku bylo dosaženo díky vyššímu hospodářskému růstu a tím i vyšším rozpočtovým 
příjmům. Výsledky hospodaření veřejných rozpočtů v metodice ESA 95 by měly být známy 
v polovině února. Podle odhadu ministerstva financí by jejich deficit měl dosáhnout 
maximálně 2,5 % HDP, a i toto kritérium by tak mělo být splněno. 

Meziroční růst polského HDP se ve 3.Q 2007 snížil z 6,6 % na 5,8 %. Růst spotřeby 
a zejména investic (přes 20 %) zůstal velmi silný, ale zhoršil se čistý vývoz. Polsko si podle 
EECF12 udrží v tomto roce vysoké tempo ekonomického růstu, dojde však k jeho mírnému 
poklesu na 5,5 %, zejména kvůli snížení růstu investiční poptávky o 8 p.b. na 13 %. 
V listopadu pokračoval vysoký meziroční růst průmyslové produkce přes 8 % 
a maloobchodního prodeje přes 13 %, míra nezaměstnanosti se dále snížila, meziročně téměř 
o 4 p.b., a zaměstnanost se zvýšila o 5 %. Vysoká poptávka po pracovní síle vysvětluje 
i tempo růstu mezd v podnikovém sektoru, které se v listopadu vyšplhalo nad 12 %. 
V prosinci se sice snížilo na 7 %, ale tento pokles je pravděpodobně přechodný a způsobil jej 
přesun bonusů do následujícího roku. 

Prosincová inflace se v Polsku zvýšila o 0,4 p.b. na 4 %. Hlavními faktory jejího růstu byly 
sice potraviny a regulované ceny, ale k navýšení došlo téměř ve všech cenových okruzích. 
NBP v roce 2007 zvýšila svou základní sazbu čtyřikrát vždy o 0,25 p.b., celkově ze 4 % na 
5 %.  Na prosincovém zasedání ji však Výbor pro měnovou politiku ponechal beze změny, 
přestože prognóza inflace byla nad inflačním pásmem NBP (1,5 – 3,5 %). S ohledem na růst 
celkové inflace a (podle NBP) nutnost zamezit vzniku sekundárních efektů byla na dalším 
zasedání Výboru 30. ledna sazba zvýšena o 0,25 p.b. na 5,25 %. Celkem se v průběhu  
1. poloviny 2008 předpokládá další zvyšování sazeb až na 5,75 %. 

Meziroční tempo růstu maďarského HDP se ve 3.Q 2007 snížilo na 1,1 % z 1,6 % 
v předchozím čtvrtletí při zpomalení růstu všech složek domácí poptávky i vývozu. Růst 
průmyslové výroby se za první dva měsíce 4.Q 2007 snížil a říjnový maloobchodní obrat dále 
klesl. Z tohoto důvodu nelze pro poslední čtvrtletí 2007 očekávat významné zlepšení 
ekonomického růstu. Míra nezaměstnanosti se v prosinci nezměnila a zůstala na úrovni 7,3 %. 
Prognóza EECF12 na letošní rok očekává posílení hospodářského růstu na 2,6 % proti 1,7 % 
za celý rok 2007 a předpokládá zvýšení spotřebitelské a investiční poptávky. 

Maďarská inflace se v prosinci dále zvýšila o 0,4 p.b. na 7,4 %, zejména kvůli vysokým 
přírůstkům cen paliv a potravin. EECF12 očekává pro letošní rok výrazný pokles inflace – 
během šesti měsíců zhruba o 1,5 p.b. na 5,7 % a průměrnou inflaci za celý rok ve výši 5,1 % 
proti 8 % v předchozím roce. Na zasedání MNB v polovině prosince byla základní sazba 
ponechána beze změny. MNB stejně jako EECF12 očekává v letošním roce urychlení 
hospodářského růstu a současně nechce připustit, aby se nynější vysoká inflace promítla do 
růstu inflačních očekávání a mzdového vývoje. Proto odkládá rozhodnutí o snížení sazeb 
a podmiňuje je snižováním zatím vysoké mzdové dynamiky. Trhy očekávají snížení sazeb až 
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v polovině tohoto roku. Podle předběžného odhadu by měl deficit veřejných financí 
dosáhnout za rok 2007 asi 5,6 % HDP (dle ESA 95). To představuje zlepšení proti 
plánovanému deficitu 6,8 % HDP. Pro letošní rok se očekává jeho další snížení na zhruba 4 % 
HDP. 

Euribor a kurz eura vůči dolaru 

Tříměsíční sazby Euribor od poloviny prosince výrazně klesaly a v polovině ledna se dostaly 
zhruba na úroveň z poloviny listopadu (pokles celkem o cca 0,4 p.b.). Stejný trend 
vykazovaly i jednoleté sazby a od počátku ledna i sazby desetileté. V posledním 
předvánočním týdnu  prováděla ECB operace obrovského rozsahu, aby sladila krátkodobé 
sazby peněžního trhu se svým cílem3. Čtrnáctidenní Euribor pak postupně klesl z téměř 5,0 % 
na současných 4,2 %. CF01 očekává s dalším uklidněním situace na peněžním trhu 
pokračování poklesu tříměsíčních sazeb na 4,3 % v dubnu a 4,1 % v ročním horizontu. 
I desetileté sazby by ještě měly krátkodobě klesat, ale v delším horizontu by měly naopak 
mírně vzrůst na 4,3 %, čímž by měl současný záporný sklon výnosové křivky přejít do mírně 
kladného. CF01 se přiklání téměř z 85 % k variantě, že ani na příštím zasedání ECB úrokové 
sazby nezmění, zbylých 15 % je rovnoměrně rozděleno mezi zvýšení (rostoucí inflační 
a mzdové tlaky) a snížení sazby (politické tlaky, silné euro, kroky Fedu). 

Dolar vůči euru po dosažení svých dlouhodobě nejslabších hodnot (téměř 1,5 USD/EUR ke 
konci listopadu) v průběhu prosince mírně korigoval (do Vánoc na 1,44 USD/EUR, což se 
přičítá z části na vrub repatriace zisků před koncem roku, nikoliv změně sentimentu vůči 
dolaru), ale od té doby opět oslabuje. Předpověď CF01 stále předpokládá zhodnocení dolaru 
v průběhu příštích dvou let až k 1,36 USD/EUR, což však není příliš konzistentní 
s očekávaným vývojem sazeb v USA. Fed na mimořádném zasedání (týden před řádným 
termínem) razantně snížil sazbu z federálních fondů o 0,75 p.b. a o dalších 0,5 p.b. i na 
řádném zasedání. Aktuální sazba je tak již v současnosti nižší, než byla dle CF01 nejčastěji 
očekávaná sazba (3,5 % od března po celý zbytek roku 2008). Odhadovaná pravděpodobnost 
recese v USA v roce 2008 je dle CF01 přibližně 35 %. 

Cena ropy 

Ceny ropy začaly ve druhé polovině prosince prudce růst a na počátku ledna zaznamenaly 
další rekordní hodnoty (cena ropy WTI dokonce krátkodobě překonala 100 USD/b.). Od té 
doby však ceny stejně rychle klesají, takže na konci druhé lednové dekády se dostaly až pod 
90 USD/b.  

K růstu cen v prosinci přispěl zejména pokračující pokles komerčních zásob ropy v USA (ty 
klesají již od poloviny července 2007), jehož tempo se od prosince ještě zrychlilo. S novým 
rokem se však začaly objevovat další negativní zprávy o stavu americké ekonomiky, 
signalizující zvýšené riziko zpomalení poptávky až recese. Ty spolu s teplejším počasím na 
severovýchodě USA v první polovině ledna převážily nad obavami z možného nedostatku 
ropy a z geopolitických rizik a poslaly ceny ropy na úroveň z počátku prosince. V polovině 
ledna navíc došlo po dlouhé době k výraznějšímu růstu zásob ropy v USA, který je dáván do 

3 18. prosince ECB dodala na trh téměř 350 miliard euro ve formě čtrnáctidenního repo kontraktu (za 4,21 %). 
V následujících třech dnech pak pomocí šestidenních repo kontraktů ještě větší objem likvidity z trhu naopak 
stáhla (za 4,0 %). Operace měla zajistit bankám dostatečné rezervy před koncem roku, aniž by se zvyšovaly 
inflační tlaky nadbytečné likvidity. V důsledku zvýšené nejistoty si některé banky totiž nebyly schopny zajistit 
potřebnou likviditu na mezibankovním trhu a to příliš zvyšovalo krátkodobé úrokové sazby Euribor.  
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souvislosti se zvýšeným dovozem a s počátkem sezonní údržby v rafineriích. Pokles cen i přes 
lednový opětovný růst spekulativních pozic je v souladu s tvrzením představitelů OPEC, že 
nabídka ropy odpovídá fundamentální poptávce a že není třeba zvyšovat kvóty. Někteří 
analytici však spekulují, že sama organizace OPEC své těžební kvóty v současnosti mírně 
překračuje. 

Tržní data (forwardové kontrakty) signalizují do budoucna jen nepatrný pokles cen ropy (cca 
1 USD/b. za rok), předpovědi analytiků (Consensus Forecasts) jsou jako tradičně 
optimističtější (v horizontu 1 roku očekávají pokles o více než 10 USD/b.), ale i u nich 
dochází průběžně k posouvání dlouhodobé předpovědi směrem vzhůru. 

 

II.2  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 

Ve srovnání s 10. SZ upravujeme prognózu vývoje veřejných financí v letech 2007 – 2009. 
Hlavním důvodem jsou nové informace o hospodaření státního rozpočtu a ostatních složek 
veřejných rozpočtů za rok 2007, které vyplývají z pokladního plnění a ostatních dostupných 
údajů. V letech 2007 – 2009 snižujeme prognózu schodků v metodice ESA 95 v řádu 1 p.b. 
HDP (na 2,3 % HDP v roce 2007, 1,5 % HDP v roce 2008 a 2,2 % HDP v roce 2009). Proti 
původnímu očekávání tak v roce 2007 odhadujeme přibližně neutrální působení fiskální 
politiky. V roce 2008 nadále očekáváme fiskální restrikci v souvislosti s přijatými 
stabilizačními opatřeními. Vzhledem k tomu, že účinnost těchto opatření v roce 2008 vyprchá 
a další kroky v reformě veřejných financí nebyly dosud specifikovány, zachováváme pro rok 
2009 předpoklad mírné fiskální expanze. Tomu odpovídají hodnoty fiskálního impulzu (viz 
tabulka). 

2006
1.SZ 10.SZ 12.SZ 1.SZ 10.SZ 12.SZ 1.SZ 10.SZ 12.SZ 1.SZ

Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)              v % HDP 2,9 3,4 3,4 2,3 2,5 2,5 1,5 3,1 3,1 2,2
Upravený deficit *                      
(ESA 95, ČNB)              v % HDP 2,8 3,4 3,4 2,1 2,5 2,5 1,5 3,1 3,1 2,2
Strukturální deficit **    v % HDP 
(ESA 95, ČNB) 2,6 4,1 2,9 3,1 2,1 3,4 2,6
Fiskální pozice v p.b. 0,7 1,7 1,4 0,3 -1,0 -1,0 -0,9 0,3 0,3 0,5

Fiskální impulz v p.b. 0,3 0,4 0,4 -0,1 -0,5 -0,5 -0,6 0,3 0,3 0,4
*upraveno o mimořádné jednorázové operace 
**cyklicky očištěný deficit upravený o mimořádné jednorázové operace

2007 2008 2009

 

Hospodaření státního rozpočtu v roce 2007 skončilo neočekávaně dobrým výsledkem. Po 
očištění peněžní bilance státního rozpočtu o čistou tvorbu rezervních fondů a operace státních 
finančních aktiv dosáhl schodek státního rozpočtu 40,7 mld. Kč (blíže viz Příloha 1 – 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu). Lepšího výsledku dosáhly i zdravotní 
pojišťovny a místní rozpočty. Naproti tomu státní fondy dle předběžných údajů hospodařily 
s mírným schodkem, ačkoli byly využity zdroje z bývalého FNM v rozsahu cca 40 mld. Kč. 
Celkově lepšího než očekávaného hospodaření veřejných rozpočtů v metodice GFS 1986 bylo 
dosaženo zejména díky urychlení daňového inkasa, meziročnímu zpomalení výdajů v závěru 
roku a současně díky loňskému velmi dobrému zúčtování přímých daní.  

Na základě uvedených informací upravujeme fiskální prognózu v metodice ESA 95 pro rok 
2007 ve směru zvýšení daňových příjmů, mírného snížení spotřeby vlády a vládních investic 
a snížení ostatních (nepoptávkových) transferů. Současně nově promítáme výdajový 
kapitálový transfer ve výši 8 mld. Kč na odpuštění půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních 
záložen. Aktualizovaná prognóza tak předpokládá schodek veřejných financí v metodice 
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ESA 95 v roce 2007 ve výši 2,3 % HDP. Jedná se o nejnižší hodnotu schodku od roku 19954, 
a to i přes relativně výrazný nárůst sociálních transferů vyplývající z volebního balíčku. 
Zvýšené nároky na výplatu sociálních dávek byly více než kompenzovány lepším vývojem 
daňových příjmů a nenaplněním ostatních plánovaných výdajů.  

Snížení základny roku 2007 se promítá do snížení prognózovaných deficitů v letech 2008 –
2009. Nově je do prognózy v těchto letech také zapracována očekávaná úspora ve spotřebě 
vlády z titulu snížení užívání zdravotní péče v souvislosti se zavedením poplatků ve 
zdravotnictví (v řádu cca 4 mld. Kč). Naproti tomu se v roce 2008 předpokládá dodatečné 
urychlení investičních výdajů z titulu realizace odložených investic zejména ze závěru roku 
2007.  

 

II.3  Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 
hospodářského vývoje 

Vyznění prognózy je do značné míry určeno již nastavením počátečních podmínek. Těmi se 
rozumí odhad současné pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a současného 
působení měnových podmínek. Tento odhad je dán rozdílem mezi pozorovanou aktuální 
hodnotou dané makroekonomické veličiny a předpokladem o její rovnovážné úrovni.5 
Následující tabulka shrnuje počáteční podmínky pro mezeru reálných mezních nákladů, 
mezeru výstupu, mezeru reálných mezd, reálný kurz a reálné úrokové sazby, a dále 
předpoklady o rovnovážné reálné apreciaci a hladině rovnovážných reálných sazeb.  

Nastavení podmínek ve 4.Q 2007 podle 10. SZ 2007 (prognóza) a 1. SZ 2008 (odhad 
počátečního stavu) 
4.Q 2007 10. SZ 2007 1. SZ 2008 
Mezera RMC 0,8 0,8 
Mezera výstupu 1,0 1,3 
Mezera reálných mezd 0,0 -0,3 
Mezera RMCI  0,0 0,1 
Úroková složka RMCI 0,2 -0,1 
Kurzová složka RMCI -0,2 0,2 
Reálná rovnovážná apreciace 3,3 3,8 
Rovnovážná reálná 1R sazba 1,0 1,0 

 

V souladu s předpoklady říjnové prognózy se ekonomika v současnosti nachází na vrcholu 
cyklu popsaného mezerou reálných mezních nákladů. I když nedochází ke změně náhledu na 
celkové inflační tlaky z reálné ekonomiky, byly mírně přehodnoceny jednotlivé složky. Více 
proinflačně, než bylo dříve předpokládáno, působí mezera výstupu, přehodnocení mezery 
reálných mezd směrem dolů tento posun kompenzuje. 

4  Údaje v metodice ESA 95 jsou k dispozici od roku 1995. 
5  Stanovení počátečních  podmínek  vychází  z  analýzy  informací  o vývoji ekonomické aktivity, mezd, inflace, 

úrokových sazeb a kurzu. Odhad nastavení je proveden na základě využití vazeb mezi uvedenými veličinami, 
které reprezentují základní pohled na fungování transmisního mechanismu zachycený ve čtvrtletním modelu 
QPM. Vedle toho je však využívána také řada dalších podpůrných indikátorů (např. odhad produkční mezery 
metodou produkční funkce).  
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Odhad mezery výstupu ve 4.Q 2007 je v porovnání s 10. SZ mírně vyšší a nachází se na 
úrovni 1,3 %. Tento posun je dán především vyšší pozorovanou inflací cen potravin, kde část 
jejího růstu interpretujeme jako poptávkovou inflaci, i když většina má původ v globálním 
šoku a je spíše nákladová. Přehodnocení mezery výstupu zohledňuje také revizi dat HDP od 
roku 2004 a přehodnocení předchozího vývoje úrokové složky reálných měnových 
podmínek6, která v prvních třech čtvrtletích roku 2007 působila více uvolněně. Působení 
zahraniční poptávky se nezměnilo. Odhad tempa růstu potenciálního, inflaci nezrychlujícího 
produktu se posouvá mírně směrem dolů, jeho předpokládaná úroveň je kolem 5,5 %. 

Mezera v reálných mzdách byla oproti 10. SZ snížena do mírně záporných hodnot. Tento 
posun odráží zpomalení růstu reálných mezd ke konci roku 2007 v důsledku nárůstu 
spotřebitelské inflace, který z velké části nesouvisí s pozicí ekonomiky v cyklu a který díky 
vysoké perzistenci nominálních mezd nebyl vstřebán (nominální mzdy v podnikatelské sféře 
rostly dokonce mírně pomaleji oproti prognóze 10. SZ). Tempo rovnovážného růstu reálných 
mezd se zpožděním následuje odhadovaný růst neinflačního produktu. V souvislosti s do 
velké míry nákladovým charakterem současného cenového růstu je na prognóze pro rok 2008  
předpokládaný růst rovnovážných reálných mezd snížen na zhruba 4,5 %, v roce 2009 toto 
tempo opět poroste výrazně nad 5 %. 

Současné nastavení reálných měnových podmínek ve 4.Q 2007, které ovlivňuje budoucí 
průběh hospodářského cyklu, je hodnoceno v souhrnu zhruba jako neutrální až mírně přísné. 
Kurzová složka je hodnocena jako mírně přísná, úroková složka je naopak hodnocena jako 
slabě uvolněná. 

Mezera reálných mezních nákladů (v %)  Inflace očištěná o vliv změn daní  
 (mzr. v %) 
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6 K mírnému přehodnocení úrokové složky měnových podmínek na celé historii došlo v důsledku změny 

modelování inflačních očekávání. Nejvýznamnější odchylky se objevují v obdobích výrazného růstu 
regulovaných cen.  
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Mezera reálných mezních nákladů bude v následujícím období rychle klesat. To bude dáno 
především propadem mezery výstupu, kterou bude směrem dolů tlačit restriktivní vliv fiskálu 
při současném mírně přísném nastavení měnových podmínek a mírně negativním vlivu 
zahraniční poptávky. Vliv reálných mezd na mezeru reálných mezních nákladů bude při 
velkém předpokládaném růstu inflace v důsledku administrativních opatření a strnulosti 
vývoje nominálních mezd také negativní. 

Následující část se podrobněji věnuje posledním údajům o ekonomickém vývoji, které jsou 
prvním zdrojem informací pro nastavení počátečních podmínek prognózy. 

Hospodářský růst  

Reálný HDP se ve 3.Q podle odhadu ČSÚ meziročně zvýšil o 6,0 %, což je nepatrně méně, 
než předpokládala 10. SZ. Zároveň byl revidován odhad růstu HDP za 2.Q 2007 směrem 
nahoru o 0,3 p.b. Revize čtvrtletních dat pro roky 2004 – 2006 a zpřesnění odhadu za 
1. čtvrtletí 2007 měly jen malý dopad do růstu HDP. Po sezonním očištění se reálný HDP ve 
3.Q oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 1,4 %. Celková domácí i agregátní poptávka rostly 
mírně pomaleji než předpokládala 10. SZ. Oproti říjnové prognóze pomaleji rostla ve 3.Q 
spotřeba domácností. Pomaleji rostla i spotřeba vlády a fixní investice, zatímco tvorba zásob 
byla vyšší, než bylo očekáváno. Celková hrubá tvorba kapitálu rostla ve srovnání s minulou 
prognózou rychleji, stejně jako byl mírně vyšší čistý vývoz. Odhadovaná mezera výstupu ve 
3.Q činila 1,3 %. 

Porovnání predikce HDP z 10.SZ a publikované skutečnosti za 3. čtvrtletí 
2007 
 
Ukazatel 
(stálé ceny 2000, meziroční změny v %) 

Predikce Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 6,1 6,0 
Spotřeba domácností 6,1 5,6 
Spotřeba vládních institucí 1,7 -0,4 
Hrubá tvorba kapitálu 8,0 9,4 
v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 6,1 5,7 
           Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 32,9 39,1 
Vývoz zboží a služeb 14,8 14,8 
Dovoz zboží a služeb 14,6 14,2 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) -7,1 -5,3 

Dostupné údaje o vývoji ekonomické aktivity ve 4.Q signalizují zpomalení mezičtvrtletního 
růstu reálného HDP po sezonním očištění na úroveň 1,1 % (10. SZ 1,6 %). Tomu odpovídá 
mírné zpomalení meziročního růstu oproti 3.Q na 5,7 % (10. SZ 6,2 %). Kladná mezera 
výstupu ve 4.Q zůstane na úrovni 1,3 %. 

Reálná spotřeba domácností ve 3.Q zpomalila svou meziroční dynamiku růstu o 0,4 p.b. na 
5,6 %. V mezičtvrtletním vyjádření (po sezonním očištění) se zvýšila o 0,5 %. Meziroční 
reálný růst spotřeby byl výsledkem zvýšení nominálních spotřebitelských výdajů domácností 
o 8,3 % (v souladu s 10. SZ)7 při růstu deflátoru spotřeby domácností o 2,6 %8. Při zrychlení 

7  Nejvyšší přírůstky byly zaznamenány u výdajů za potraviny, tabákové výrobky, rekreace a motorová vozidla.  
8 Říjnová prognóza předpokládala 2,1 %. Chyba v predikci deflátoru byla způsobena především revizí dat. 

V souvislosti s tím byl přehodnocen vztah mezi CPI a deflátorem spotřeby domácností na prognóze. 

 21 

                                                           



růstu hrubého disponibilního důchodu ve 3.Q na 8,8 % došlo k mírnému zvýšení míry 
hrubých úspor domácností (meziročně o 0,4 p.b. na 4,4 %). K mírnému zvýšení míry úspor 
došlo i při pokračujícím mírně uvolněném kumulativním působení úrokové složky měnových 
podmínek. Tempo růstu reálných spotřebitelských výdajů bylo ve srovnání s růstem HDP 
nižší o 0,4 p.b., což je v souladu s otevřenou kladnou mezerou výstupu. 

Spotřeba a hospodářský cyklus (v %) Spotřeba a reálné úrokové sazby (v %) 
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Ve 4.Q odhadujeme zpomalení meziročního růstu reálné spotřeby domácností na 4,1 %. 
Zpomalení růstu spotřeby domácností bude ve 4.Q odrážet mírně zrychlující růst nominálních 
výdajů na individuální spotřebu doprovázené výrazným urychlením inflace (deflátor spotřeby 
domácností vzroste o 1,7 p.b. na 4,3 %). V pozadí nominálního růstu spotřeby bude stát 
pokračující vysoký růst nominálního disponibilního důchodu podpořený mzdovým vývojem, 
růstem zaměstnanosti a sociálních transferů.  

Rovněž indikátor spotřebitelské důvěry (ČSÚ) naznačuje zpomalení růstu reálných 
spotřebitelských výdajů. Po dosažení historického maxima v 1.Q 2007 se průměrná hodnota 
indikátoru ve zbytku roku 2007 postupně snižovala. Domácnosti očekávají v příštích 
12 měsících zhoršení celkové ekonomické situace a zejména své finanční situace. 
Očekávanému růstu spotřeby odpovídá i vývoj spotřebitelských úvěrů (viz Příloha 3 – Peníze 
a úvěry). 

Spotřeba vlády ve stálých cenách se ve 3.Q meziročně snížila o 0,4 %, zatímco říjnová 
prognóza očekávala růst o 1,7 %. Ve 4.Q by se reálná spotřeba vlády měla meziročně zvýšit 
o 0,9 %. 

Hrubá tvorba kapitálu se ve 3.Q ve stálých cenách zvýšila více oproti říjnové prognóze 
přičemž růst  fixních investic byl ve 3.Q mírně pod prognózou a zásoby se naopak oproti 
očekávání výrazněji zvýšily. ČSÚ sice revidoval růst fixních investic směrem nahoru, tvorba 
zásob byla naopak snížena, avšak růst zásob v 1. až 3.Q však zůstal vysoký a může 
signalizovat vyšší růst fixních investic v budoucnosti. Stejným směrem ukazuje i pokračující 
vysoká dynamika růstu dovozů pro investiční účely. Pro 4.Q snižujeme odhad růstu fixních 
investic na 6,5 % a růst zásob na 5 mld. Kč, celková hrubá tvorba kapitálu se zvýší o 6,2 %. 

Reálný vývoz zboží a služeb se ve 3.Q vyvíjel ve shodě s prognózou a k jeho  vysoké 
dynamice vývozu přispěly zejména stále vysoký růst zahraniční poptávky a pokračující 
příznivé změny na nabídkové straně ekonomiky. Pro 4.Q předpokládáme zpomalení 
meziročnímu růstu vývozu zboží a služeb na hodnotu kolem 12,3 % (10. SZ 12,4 %). Toto 
zpomalení bude způsobeno snížením zahraniční poptávky a pokračující reálnou apreciací 
kurzu koruny. Čistý vývoz byl díky nepatrně nižšímu růstu reálných dovozů  ve srovnání 
s říjnovou prognózou mírně příznivější. Prognóza meziročního růstu reálného dovozu ve 4.Q 
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je 11,0 % (10. SZ 11,9 %), což povede k příznivějšímu deficitu čistého vývozu ve výši 
11,5 mld. Kč  (18,1 mld. Kč z 10. SZ). 

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

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

0

10

20

30

40

 

 
Vývoz (mzr v %)
Dovoz (mzr v %)

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

-10

0

10

20

30

 

 
Fixní investice
Hrubá tvorba kapitálu celkem

 
 

Trh práce 

Nové údaje z oblasti trhu práce jsou v souladu s hodnocením, že se ekonomika nachází 
v podmínkách kladné mezery výstupu. Zaměstnanost ve 3. a 4.Q 2007 pokračovala v růstu 
a nadále docházelo k přílivu zahraničních pracovníků. Pokračoval poměrně vysoký růst mezd 
a míra nezaměstnanosti poklesla pod odhadovanou NAIRU. Dynamika NJMN postupně 
zrychluje, a vytváří tak tlak na pozvolné zrychlování cen domácí přidané hodnoty. 

Meziroční růst celkové zaměstnanosti ve 3.Q zrychlil na 2,1 % a celková zaměstnanost 
dosáhla nejvyšší úrovně od poloviny roku 1997. Počet podnikatelů meziročně vzrostl o 2,2 %, 
což bylo rychleji, než očekávala 10. SZ (0,3 %), a nepatrně tak předčil růst počtu zaměstnanců 
(2,1 %; prognóza 2,2 %). V absolutním vyjádření se však na růstu celkové zaměstnanosti více 
než 80 % podílel růst počtu zaměstnanců. Vývoj sezonně očištěného počtu zaměstnanců 
zachycují níže uvedené grafy. Z nich je patrný pokračující růst zaměstnanosti v průmyslu, 
stagnace ve stavebnictví a trvající růst zaměstnanosti v tržních službách. Nejvýznamněji se na 
nárůstu zaměstnanosti podílely služby (+71,3 tis. osob), kde tempo růstu počtu zaměstnanců 
zrychlilo na 3,4 %. Růst zaměstnanosti v tržních službách byl rychlejší než v netržních 
službách; pokračoval rychlý růst počtu zaměstnanců v odvětví nemovitostí, pronájmu 
a podnikatelských činností, kde růst přidané hodnoty svědčí o rozvoji podnikatelských aktivit. 
Vysoký růst zaměstnanosti pokračoval také ve zdravotní a sociální péči, významný byl 
i přírůstek v kategorii doprava a spoje a ve finančním zprostředkování. Ke zvýšení 
zaměstnanosti stejně jako v předchozím období významně přispěl i zpracovatelský průmysl 
(+43,3 tis. osob), což úzce souvisí s realizací přímých zahraničních investic a navazujících 
činností a s příznivým vývojem poptávky.  

Ve 4.Q kladná mezera výstupu a její zpožděný efekt nadále generovaly růst poptávky po 
práci. Odhadujeme, že meziroční tempo růstu celkové zaměstnanosti zřejmě dále mírně 
zrychlilo. Celková zaměstnanost vzrostla odhadem o 2,2 %, počet zaměstnanců se zvýšil 
o 2,4 %. K rostoucí zaměstnanosti stále přispíval zpracovatelský průmysl, zdravotnictví 
a sociální péče a odvětví nemovitostí, pronájmu a podnikatelských činností.  
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Zaměstnanost v odvětví průmyslu a stav.  
(sezonně očištěné údaje v tisících osob) 

Zaměstnanost v odvětví služeb  
(sezonně očištěné údaje v tisících osob) 
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Poznámka: Zaměstnanci včetně členů produkčních 
družstev v civilním sektoru. 

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

Růst poptávky po práci je i nadále částečně realizován zaměstnáváním cizích státních 
příslušníků. Z údajů MPSV o evidované zahraniční zaměstnanosti je patrné, že průměrný 
meziroční růst zaměstnanosti cizinců v roce 2007 přesahoval 25 % a v posledních měsících 
roku 2007 ještě mírně zrychlil. K zaměstnávání zahraničních pracovníků zřejmě dochází 
nejvíce ve věkové kategorii 30 – 44 let, kde lze pozorovat růst populace (včetně cizích 
státních příslušníků), pracovní síly i zaměstnanosti (dle údajů VŠPS). Celková pracovní síla 
byla ovlivněna rostoucím počtem pracujících ve věkové kategorii 60 a více let. Vedle 
demografických důvodů má tento vývoj důvody ekonomické, neboť vysoká poptávka po práci 
vede k vyššímu zaměstnávání občanů i v důchodovém věku.  

Evidovaná zaměstnanost cizinců 
(počty osob v tisících) 

Ekonomické postavení populace 
(meziroční rozdíly v tisících) 
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O dále rostoucí poptávce po práci svědčí vývoj tvorby volných pracovních míst. Sezonně 
očištěný počet volných pracovních míst se od počátku roku 2006 zvyšoval (s výjimkou 
prosince 2006) a tento trend pokračoval i průběhu celého roku 2007. Vývoj Beveridgeovy 
křivky nasvědčuje tomu,  že  rostoucí  poptávka po  práci  přispívá ke  snižování  registrované  
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nezaměstnanosti. Ve 4.Q 2007 se míra celkové registrované nezaměstnanosti9 meziročně 
snížila o 1,7 p.b. na 6,3 %. Tento pokles je i ve 4.Q 2007 především cyklického charakteru, 
protože sklon Beveridgeovy křivky se v tomto období nezměnil. Pokles nezaměstnanosti je po 
sezonním očištění charakterizován především snížením počtu nově hlášených 
nezaměstnaných. Počet vyřazených uchazečů se v posledních měsících s výjimkou prosince 
rovněž zvyšoval. 

Beveridgeova křivka  
(sezonně očištěné údaje v tisících) 

 Mzda v podnikatelské sféře  
(meziroční změny v %) 
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Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících 
Pramen: MPSV, propočet ČNB 
 

Pramen: ČSÚ, MPSV 

Meziroční růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve 3.Q mírně zpomalil na 7,6 % 
(prognóza z 10. SZ 8,0 %). V mezičtvrtletním vyjádření po sezonním očištění to však 
představovalo zachování tempa růstu (1,8 %). Podle údajů Informačního systému 
o průměrném výdělku (ISPV) meziroční růst průměrné hodinové mzdy zrychlil o 0,3 p.b. na 
6,6 %.10 V nepodnikatelské sféře rostla průměrná mzda jen nepatrně pomalejším tempem 
než v podnikatelské sféře a meziročně se zvýšila o 7,5 %. 

Měsíční údaje za průmysl a stavebnictví naznačují, že se růst průměrné mzdy v podnikatelské 
sféře ve 4.Q pohyboval okolo 7,7 %. To spolu s růstem mzdy v nepodnikatelské sféře o 7,0 % 
bude generovat růst mezd v národním hospodářství o 7,5 %. Pokračující poměrně vysoký růst 
mezd odráží aktuální cyklickou pozici ekonomiky a rychle klesající míru nezaměstnanosti.  

Růst produktivity práce na úrovni národního hospodářství ve 3.Q 2007 dosáhl 4,4 %. 
V průmyslu růst produktivity práce v metodice národních účtů zrychlil na 5,3 %, toto tempo 
však ze střednědobého pohledu patří spíše k nižším. Celkový růst produktivity v průmyslu je 
negativně ovlivněn mimořádně vysokým poklesem přidané hodnoty a produktivity v odvětví 
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (-28,8 %).11 Ve zpracovatelském průmyslu 
produktivita ve 3.Q vzrostla o 7,8 %. Značný růst produktivity byl zaznamenán v tržních 

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

10  Rozdíl mezi růstem průměrné měsíční mzdy (ČSÚ) a hodinového výdělku (ISPV 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 %.  

11 Přidaná hodnota v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody ve 3.Q 2007 meziročně klesla o 28,8 %. 
Toto odvětví má zhruba 3% podíl na přidané hodnotě a zaměstnanosti v průmyslu. Tento vývoj je důsledkem 
růstu deflátoru pro dané odvětví, který nebyl ze strany ČSÚ na přímý dotaz vysvětlen. 
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službách. Růst produktivity práce ve stavebnictví ve 3.Q po mimořádně vysokém růstu v 1.Q 
dále zpomalil a dosáhl záporných hodnot (-0,8 %). Ve 4.Q se růst produktivity práce vlivem 
zrychlení růstu zaměstnanosti a zpomalení růstu HDP pravděpodobně snížil na 3,3 %.  

Zrychlení dynamiky růstu objemu mezd a platů podle metodiky národních účtů a zpomalení 
růstu HDP znamenalo zrychlení růstu nominálních jednotkových mzdových nákladů (na 
3,1 %). Jejich růst zůstává zřetelně rychlejší než v minulém roce a naznačuje, že při současně 
působícím nákladovém šoku roste tlak na růst cen produkce. Celkový růst NJMN v průmyslu 
(1,1 %) byl, stejně jako produktivita, nepříznivě ovlivněn vývojem v odvětví výroba a rozvod 
elektřiny, plynu a vody. Tempo poklesu se však postupně zmírňuje. Ve 4.Q očekáváme další 
mírné zrychlení dynamiky růstu NJMN v národním hospodářství na 3,4 %.  

Produktivita práce  
(mzr. změny v %) 

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

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

Inflace 

Celková inflace byla v závěru 4.Q 2007 vyšší, než předpokládala prognóza z 10. SZ. Naplnila 
se prognóza vývoje regulovaných cen, primárních dopadů změn nepřímých daní i korigované 
inflace bez pohonných hmot. Oproti prognóze byl však výrazně vyšší růst cen potravin a růst 
cen pohonných hmot. Za hlavní příčinu nenaplnění predikce považujeme zejména vývoj 
vnějšího prostředí – vyšší růst světových cen potravin, ropy a benzínu. Tento nepříznivý 
vývoj byl částečně kompenzován vyšším než očekávaným posílením kurzu koruny k euru 
i k dolaru. V cenách potravin se navíc pravděpodobně projevil i předsunutý dopad lednového 
zvýšení snížené sazby DPH.  

Vývoj inflace v prosinci 2007 
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 0,2 0,5 3,9 5,4 1,48
Regulované ceny prosinec 2007 0,1 0,2 6,4 6,5 0,02
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 0,5 1,2 3,8 8,2 1,12
Kor igovaná inflace bez PH 0,1 0,2 1,1 1,2 0,06
Ceny pohonných hmot - čisté -0,4 0,8 4,8 12,0 0,28
Měnověpolitická inflace 0,2 0,5 2,8 4,3 1,48  
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Meziroční inflace se v průběhu 4.Q zvýšila z 2,8 % v září na 5,4 % v prosinci. Ke zrychlení 
nejvíce přispěla akcelerace meziročního růstu cen potravin a cen pohonných hmot (příspěvky 
1,5 a 0,5 p.b.). Zrychlil ale i meziroční růst regulovaných cen a meziroční korigovaná inflace 
bez PH (s příspěvky ke zrychlení inflace po 0,3 p.b.).  

Predikce regulovaných cen se naplnila. Ke konci 4.Q vzrostly regulované ceny meziročně  
o 6,5 %. Nejvýznamnějším pohybem v rámci regulovaných cen ve 4.Q bylo zvýšení cen 
zemního plynu pro domácnosti především v důsledku vývoje světových cen. Aktuální vývoj 
cen zemního plynu i vlivem základny způsobil sám o sobě výrazné zrychlení meziročního 
růstu regulovaných cen. V říjnu 2007 meziměsíčně vzrostla jeho cena o 4,7 %, přitom o rok 
předtím naopak meziměsíčně poklesla o 5,6 %. Pohyby cen ostatních položek ve 4.Q měly jen 
setinové dopady do inflace (včetně zvýšení jízdného na železnici v prosinci o 8,5 %). 

Ve 4.Q se predikce primárních dopadů změn nepřímých daní z 10. SZ naplnila. 
V samotném čtvrtém čtvrtletí 2007 nedošlo k žádným změnám nepřímých daní. 

Meziroční růst cen potravin bez primárních dopadů změn nepřímých daní byl ve 4.Q výrazně 
vyšší, než předpokládala prognóza z 10. SZ. Hlavní příčinou zrychlení jejich meziročního 
růstu z 2,5 % ke konci 3.Q na 8,2 % ke konci 4.Q byl vývoj světových cen zemědělských 
produktů a potravin, které začaly výrazně růst (viz též Příloha 4 – Nákladové faktory). To 
způsobilo vedle významného růstu dovozních cen potravin i růst zahraniční poptávky po 
tuzemské produkci. Tato situace umožnila zemědělcům a výrobcům potravin prosadit zvýšení 
spotřebitelských cen potravin i v tuzemsku, přičemž posilování koruny vůči euru i dolaru růst 
cen tlumilo pouze dílčím způsobem. Z našich analýz však vyplývá, že spotřebitelské ceny 
potravin pravděpodobně rostly rychleji, než odpovídá růstu cen vstupů. Domníváme se tedy, 
že maloobchodní prodejci situace z marketingových důvodů v prostředí vysoké poptávky 
využili alespoň částečně i k navýšení cen z titulu lednového zvýšení DPH u cen potravin. 
Z aktuálních týdenních šetření cen potravin vyplývá, že za tři týdny z období rozhodného pro 
změření lednové inflace ceny potravin (neočištěné o vliv změn daní) vzrostly o 1,1 %, tj. 
méně, než by odpovídalo teoretickému dopadu změny sazby DPH.  

Predikce korigované inflace bez pohonných hmot se naplnila a ke konci 4.Q v meziročním 
vyjádření dosáhla 1,2 %. Zrychlení korigované inflace bez PH z 0,7 % ke konci 3.Q bylo 
důsledkem vývoje domácích faktorů. Ve směru růstu inflace působí poloha české ekonomiky 
v cyklu včetně vývoje na trhu práce, vývoj korigované inflace byl ve stejném směru ovlivněn 
i vysokým růstem cen potravin, který vedl k vyššímu růstu cen v restauracích a jídelnách. 
Významným tlumícím faktorem bylo posilování kurzu koruny k euru i k dolaru, což se 
projevilo v pokračujícím meziročním poklesu dovozních cen bez potravin a energií. Přes 
popsaný souhrnný proinflační vývoj indikátorů inflace a určité zrychlení zůstala úroveň 
meziroční korigované inflace bez pohonných hmot nadále nízká.  

Ceny pohonných hmot rostly mnohem rychleji než očekávala říjnová prognóza – ke konci 
4.Q se meziročně zvýšily o 12,0 %. Důvodem nenaplnění predikce byl vývoj vnějších faktorů. 
Ve 4.Q zrychlování růstu cen ropy a následně světových cen benzínů v souhrnu převážilo vliv 
oslabování kurzu dolaru. Korunová cena ropy tak stoupala a vedla (hlavně v listopadu) k růstu 
spotřebitelských cen pohonných hmot. Z aktuálních týdenních šetření cen vyplývá, že 
i v lednu ceny pohonných hmot mírně rostou (meziměsíčně o cca 0,5 %). 

 27 



Mzr. růst jednotlivých skupin cen v % (kromě reg. cen očištěno o vliv změn daní) 
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V nejbližším období očekáváme další zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen. Toto 
zrychlení bude způsobeno především výrazným zrychlením meziročního růstu regulovaných 
cen a vlivem daňových změn platných od ledna 2008 (zvýšení snížené sazby DPH, zavedení 
ekologických daní). Meziroční růst korigované inflace bez PH se bude zvyšovat jen mírně. 
Meziroční růst cen pohonných hmot by měl zůstat i v 1.Q 2008 na vysokých hodnotách.  

Reálné měnové podmínky 

Odhad počáteční mezery výstupu je vedle vývoje ekonomické aktivity a inflace odvozován 
také od vývoje reálných měnových podmínek. Vzájemný vztah mezi mezerou výstupu 
a měnovými podmínkami je však charakterizován existencí zpoždění, které je nutno brát 
v úvahu. Současné nastavení měnových podmínek je tak určující pro vyznění prognózy do 
budoucna.  

Aktuální nastavení reálných měnových podmínek ve 4.Q 2007 hodnotíme v souhrnu zhruba 
jako neutrální až mírně přísné. Toto nastavení je výsledkem slabě uvolněné úrokové složky 
měnových podmínek a mírně přísné kurzové složky. Mírný posun v hodnocení měnových 
podmínek oproti říjnové prognóze směrem k nepatrnému zpřísnění působení je především 
důsledkem apreciace nominálního měnového kurzu, která zpřísnila kurzovou složku. Domácí 
nominální úrokové sazby byly ve 4.Q 2007 zhruba v souladu s prognózou 10.SZ, což při vyšší 
než očekávané inflaci znamenalo uvolněnější nastavení úrokové složky měnových podmínek 
oproti 10. SZ.  

Kumulovaný efekt jednotlivých složek měnových podmínek ukazuje, že vedle úrokové 
složky, která působí dlouhodobě uvolněně, působí od konce roku 2004 uvolněně i kurzová 
složka, což přispělo k uzavření záporné mezery výstupu a jejímu překmitnutí do kladných 
hodnot od roku 2005 do současnosti. S uvolněným kumulovaným působením úrokové složky 
reálných měnových podmínek je nadále v souladu poměrně vysoký podíl peněžního agregátu 
M1 na M2 a rychlý růst úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem (viz Příloha 3 – 
Peníze a úvěry). 
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Index reálných měnových podmínek (v %)  Kumulovaný efekt RMCI 
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Sazby 

Kumulované působení úrokové složky měnových podmínek je dlouhodobě uvolněné a toto 
působení přetrvalo i ve druhé polovině roku 2007. Aktuální nastavení úrokové složky ve 
4.Q 2007 je hodnoceno jako velmi slabě uvolněné.  

  Reálný 1R PRIBOR (v %) Reálný 1R Euribor (v %) 
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Úrokové sazby na finančním trhu se ve 4.Q 2007 zvýšily ve všech splatnostech. Významným 
faktorem pro nárůst sazeb bylo zvýšení základních sazeb ČNB o 0,25 p.b. s platností od 
30.11.2007. Úrokové sazby na peněžním trhu však vzrostly o 0,3 až 0,6 p.b., přičemž nejvyšší 
nárůst byl zaznamenán ve splatnostech 1M – 3M. To souviselo se zvýšenou nervozitou 
a poptávkou po likviditě na evropských peněžních trzích v závěru roku. Sazby s delší 
splatností se zvýšily podstatně méně a jejich vývoj byl z velké části určován situací na 
zahraničních trzích. Většina účastníků trhu očekává další zpřísnění měnové politiky 
v 1.Q 2008, blíže viz kapitola III.2 Prognózy ostatních institucí. 

Průměrné sazby 1R PRIBOR a 3M PRIBOR dosáhly hodnot, které předpokládala prognóza  
a jejich průměrný spread za 4.Q 2007 činil 0,2 p.b. Výnosová křivka na peněžním trhu má 
v současnosti mírně pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR k 30.1. činil 0,2 p.b.  

Klientská úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů v listopadu dosáhla 6,8 %. Dosavadní 
průměr za 4.Q 2007 dosahuje 6,7 %, prognóza předpokládala 6,8 %. Sazba z termínovaných 
vkladů v listopadu dosáhla 2,5 %. 

V reálném vyjádření byla sazba 1R PRIBOR ve 4.Q 2007 v porovnání s říjnovou prognózou 
výrazně nižší z důvodu přehodnocení inflačních očekávání směrem nahoru. Reálná roční 
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sazba se nachází pod svou rovnovážnou úrovní a její působení je mírně uvolněné (v říjnové 
SZ bylo mírně přísné).  

Sazby z nově poskytnutých úvěrů byly v reálném vyjádření ve 4.Q 2007 nižší oproti říjnové 
prognóze, což bylo, podobně jako u sazby 1R PRIBOR, důsledkem přehodnocení inflačních 
očekávání směrem nahoru. Při zachování rovnovážné úrovně sazeb z nově poskytnutých 
úvěrů to znamenalo uvolněnější nastavení této složky úrokové části RMCI.  

Říjnovou prognózou očekávané nastavení zahraničních sazeb v úrokové složce měnových 
podmínek ve 4.Q 2007 se zhruba naplnilo. Při vyšších nominálních sazbách i vyšší zahraniční 
inflaci je aktuální zahraniční reálná úroková sazba 1R Euribor jen nepatrně nižší, než 
očekávala 10. SZ. Nedošlo ani k přehodnocení její rovnovážné úrovně.  

Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R Euribor) ve 4.Q 2007 činil -0,7 p.b., přičemž 
prognóza předpokládala -0,2 p.b. Úrokový diferenciál k 30.1. dosahoval -0,3 p.b. 

Pro 1.Q 2008 předpokládá prognóza mírné uvolnění úrokové složky měnových podmínek i při 
předpokládaném růstu nominálních sazeb, který bude přetlačen růstem inflačních očekávání 
z důvodů zvýšení regulovaných cen.  

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

Oslabování měnového kurzu v 1. pololetí 2007 při pokračující reálné rovnovážné apreciaci 
vedlo k uvolňování kurzové složky měnových podmínek. Ovšem ve 3.Q 2007 došlo k obratu 
a rychlé posilování nominálního měnového kurzu znamenalo pro 4.Q 2007 již mírně přísné 
působení kurzové složky reálných měnových podmínek. 

Nominální kurz CZK/EUR a CZK/USD Reálný kurz vůči euru 
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Ve 4. čtvrtletí 2007 dosáhl nominální kurz CZK vůči EUR průměrné hodnoty 
26,83 CZK/EUR a mezikvartálně posílil o 3,9 % (krátkodobá prognóza z 10. SZ 
27,6 CZK/EUR). Tempo posilování se tak znovu zrychlilo. Kurz v průběhu čtvrtletí výrazně 
posiloval až o 1,5 koruny na konci první prosincové dekády. Poté CZK své zisky do konce 
roku částečně korigovala (o 60 haléřů). V první lednové dekádě se však apreciační trend opět 
obnovil a kurz 10.1. posílil až na 25,86 CZK/EUR, což představovalo jeho historicky 
nejsilnější denní hodnotu (meziroční posílení o 6,8 %). Posílení koruny vůči některým dalším 
měnám bylo ještě výraznější (CZK/USD meziročně k 10.1. o 17,4 %). V lednu 2008 (do 
30.1.) dosáhla průměrná hodnota kurzu koruny 26,05 CZK/EUR. Podle lednového průzkumu 
IOFT očekávají analytici v horizontu 1 roku kurz koruny v průměru na 25,84 CZK/EUR.  

Směrem k apreciaci koruny nadále působily příznivé ukazatele makroekonomického vývoje 
ČR, především pak růst přebytku výkonové bilance. Posilování CZK bylo současně 
poznamenáno chováním zahraničních krátkodobých investorů, odrážejícím zvýšenou averzi 
vůči riziku. Významným faktorem zvyšujícím atraktivitu CZK bylo snížení záporného 
úrokového diferenciálu v důsledku listopadového růstu úrokových sazeb ČNB a expektace 
jeho dalšího zúžení (očekávání růstu sazeb ČNB v důsledku nečekaně vysoké inflace). 
Posilování CZK bylo rovněž ovlivněno výrazným oslabováním USD v souvislosti s problémy 
finančního sektoru USA, spojeným s odlivem z dolarových finančních aktiv a poklesem 
úrokových sazeb FEDu. Kromě uvedených makroekonomických faktorů přispěly k posílení 
kurzu i některé technické faktory související s koncem kalendářního roku. Na oslabování 
koruny ve druhé polovině prosince působil zejména zájem rezidentů o nákup cizí měny 
a prodej koruny zahraničními fondy. Oslabování v druhé lednové dekádě ovlivnily především 
pokračující ztráty akciových trhů, krátkodobé oslabení EUR vůči USD a negativní sentiment 
v regionu. 

Nastavení kurzové složky měnových podmínek hodnotíme ve 4.Q 2007 jako mírně přísné. 
Posun oproti minulé prognóze plyne z pokračující apreciace nominálního měnového kurzu při 
zhruba stejných změnách domácí i zahraniční inflace očištěných o vliv změn nepřímých daní. 
Tempo reálné rovnovážné apreciace se v aktuálním období v porovnání s říjnovou prognózou 
zvyšuje. 

Pro 1.Q 2008 předpokládá prognóza průměrnou úroveň nominálního měnového kurzu 
26,30 CZK/EUR. Pro výhled vývoje kurzové složky reálných měnových podmínek to 
znamená pokračování jejího zpřísňování. Tempo rovnovážné apreciace reálného kurzu bude 
v roce 2008 výrazně vyšší, než předpokládala říjnová prognóza, a zohledňuje tak specifický 
charakter letošního posilování reálného kurzu v důsledku cenových šoků, který nemusí 
výrazně narušit konkurenceschopnost české ekonomiky. 
 
 

II.4  Předpoklady ekonomických mechanismů 

Při zpracování této prognózy bylo v jádrovém predikčním modelu provedeno několik 
významných změn vedoucích ke snížení dlouhodobého vlivu specifických cenových šoků na 
ostatní cenové okruhy a k rychlejší reakci a transmisi měnové politiky.  

Byl změněn náhled na modelovou tvorbu cen v jednotlivých cenových okruzích. Dle 
zkušeností z minulosti se výrazné změny regulovaných cen a cen energií nepromítaly do 
ostatních cenových okruhů tak výrazně a dlouhodobě, jak to naznačoval původní model. Proto 
byl nadměrný dopad těchto výkyvů v prognózách expertně snižován. Stávající podoba modelu 
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odstraňuje tento nadměrný dopad systematicky. Snaha o přiblížení modelového pohledu 
pozorovanému chování ekonomiky vyústila ve změnu modelových rovnic, které popisují 
mechanismus tvorby cen a ovlivňují rychlost transmise. Výsledkem je snížení celkové 
modelové rigidity a zvýšení  jeho vpředhledícnosti.  

Změna modelu se dotkla reakční funkce centrální banky a všech rovnic, které ovlivňují tvorbu 
cen. Těmi jsou rovnice inflačních očekávaní a Phillipsovy křivky. Nadále je zachován 
předpoklad vlivu inflačních očekávání jednotlivých složek do celkových očekávaní, 
nedochází však k bezprostřednímu průsaku cen mezi jednotlivými cenovými okruhy. Byla 
mírně zvýšena vpředhledícnost inflačních očekávání u jednotlivých cenových okruhů,  
v případě regulovaných cen jsou inflační očekávání dokonale vpředhledící. Současně byla 
urychlena reakce měnové politiky prostřednictvím snížené perzistence úrokových sazeb 
v reakční funkci.  Nové modelové rovnice jsou uvedeny v Příloze 10: Aktuální nastavení 
modelových mechanismů. Celkový vliv změny modelu na prognózu je patrný z porovnání 
s alternativním scénářem (viz část III.1 – Rizika základního scénáře), který je založen na 
původní specifikaci modelu.  

Veškeré dopady změn nepřímých daní jsou na horizontu prognózy stejně jako v minulých SZ 
rozděleny na primární a sekundární dopady s tím, že na primární dopady je aplikován institut 
výjimek. Propagace sekundárních dopadů je navíc snížena na 20 % modelové perzistence 
dotčeného cenového okruhu.  

 

II.5 Vyznění prognózy 

HDP 

Cyklický vývoj hospodářství bude v letošním roce výrazně ovlivněn změnami fiskální 
politiky, které budou mít výrazný dopad na mezeru výstupu a spotřebu domácností. Reálné 
měnové podmínky budou na celém horizontu prognózy mírně přísné. Fiskální restrikce v roce 
2008, mírně přísné nastavení reálných měnových podmínek a lehce restriktivní působení 
zahraniční poptávky povedou k rychlému uzavření kladné mezery výstupu a jejímu překmitu 
do záporných hodnot. Při pokračujícím mírně restriktivním působení zahraniční poptávky 
a měnových podmínek se vlivem kladného fiskálního impulzu v roce 2009 další prohloubení 
mezery výstupu zastaví kolem -1 %.  

Inflační tlaky z reálné ekonomiky Mezera výstupu a reálných mezd (v %) 
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Reálné měnové podmínky (v %) Kumulovaný efekt RMCI 
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Při předpokládaném tempu růstu inflaci nezrychlujícího produktu na úrovni 5,5 % bude vývoj 
mezery výstupu znamenat zpomalení růstu HDP na 4,1 % v roce 2008 (5,0 % v 10. SZ) a jeho 
mírné zrychlení na 4,6 % v roce 2009. Z hlediska jednotlivých výdajových složek bude 
ekonomický růst tažen v roce 2008 a 2009 především investiční poptávkou, v roce 2009 
opětovně i spotřebou domácností. Očekávaný vývoj ekonomické aktivity se promítá do 
prognózy růstu peněžního agregátu M2 v roce 2008 ve výši okolo 9,3 % a jeho zpomalení na 
úroveň cca 7,2 % v roce 2009.  

Předpoklady prognózy ohledně působení měnových podmínek, zahraniční poptávky a fiskální 
politiky ovlivní i jednotlivé složky celkové poptávky. Spotřeba domácností bude v letech 
2008 a 2009 ovlivněna zejména vývojem na trhu práce a opatřeními ve fiskální a sociální 
oblasti. V roce 2008 růst spotřeby domácností zpomalí na 2,8 % (3,6 % v 10. SZ). Hlavními 
faktory, které ovlivní reálné výdaje domácností na konečnou spotřebu, jsou přijatá opatření ve 
fiskální a sociální oblasti12 a růst cenové hladiny měřený deflátorem spotřeby domácností. 
Hlavní změnu prognózy ve srovnání s 10. SZ představuje přehodnocení růstu cenové hladiny. 
Toto přehodnocení zahrnuje nejen vliv vyšší očekávané inflace, ale i přehodnocení vztahu 
mezi CPI a deflátorem spotřeby na základě prosincové revize dat národních účtů. Odhad 
zpomalení růstu počtu zaměstnanců a souvisejícího zpomalení růstu objemu mezd se ve 
srovnání se 10. SZ nepatrně zmírňuje (viz část Trh práce), což bude pozitivně působit na 
spotřebu. Chování spotřebitelů bude kromě vývoje na trhu práce, fiskální reformy a inflace 
ovlivněno i pokračujícím uvolněným kumulativním působením úrokové složky měnových 
podmínek. To povede k stabilizaci míry hrubých úspor zhruba na úrovni roku 2007 (5,6 %).  

V roce 2009 růst spotřeby domácností opět zrychlí na 4,3 % (4,2 % v 10. SZ). K oživení růstu 
reálné spotřeby domácností přispěje zejména zrychlení růstu reálných disponibilních příjmů. 
To bude odrážet meziroční zpomalení růstu cenové hladiny měřené deflátorem spotřeby 
domácností (o 3,2 p.b.), které bude výraznější než zpomalení růstu nominálního hrubého 
disponibilního důchodu (o 1,4 p.b. na 6,7 %). Pokles růstu nominálního disponibilního 
důchodu bude zejména důsledkem nižšího růstu objemu mezd a platů v důsledku klesající 
zaměstnanosti a mírného zpomalení růstu průměrné mzdy (blíže viz část Trh práce). 
K nižšímu růstu hrubého disponibilního důchodu přispěje i částečné vyprchání pozitivního 
efektu snížení daně z příjmu v meziročních hodnotách.13 Uvolněný kumulovaný efekt 
úrokové složky měnových podmínek se v roce 2009 poněkud zmírní. Míra úspor se proto 
bude pohybovat na úrovni kolem 6 %. 

12  Vliv přijatých opatření ve fiskální a sociální oblasti již obsahovala prognóza z 10. SZ. Jedná se o součet vlivů 
analyzovaných v 10. SZ: změna daně z příjmu a sociálních dávek, platby ve zdravotnictví a energie zatížené 
energetickou daní, redistribuční efekt změny daně z příjmu a vliv zvýšení DPH a některých spotřebních daní. 

13 Vyprchání tohoto efektu bude pouze částečné, protože i v roce 2009 dojde k dalšímu, i když podstatně 
menšímu, snížení sazby daně z příjmu fyzických osob. 
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Spotřeba domácností (mzr. v %) Spotřeba a hospodářský cyklus (v %) 
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Spotřeba vlády ve stálých cenách se v roce 2008 sníží o 1 %, v roce 2009 se naopak mírně 
zvýší o 0,7 %. V porovnání s 10. SZ bude růst spotřeby vlády v roce 2008 téměř o jeden 
procentní bod nižší v důsledku nižšího růst nominální spotřeby, v roce 2009 pak 
předpokládáme zhruba stejné tempo růstu jako v 10. SZ.  

Růst tvorby hrubého fixního kapitálu pro roky 2008 a 2009 oproti říjnové prognóze 
nepřehodnocujeme. V roce 2008 se fixní investice zvýší o 7,8 % a v roce 2009 o 8,9 %. 
Zachování těchto poměrně vysokých temp naznačují i dovozy pro investiční účely, které byly 
v průběhu předchozího roku nejrychleji rostoucí položkou mezi dovozy podle účelu užití. 
Zároveň se tento typ dovozního zboží obvykle promítá do fixního kapitálu se značným 
zpožděním. V roce 2009 budou ve směru vyššího růstu investic působit úspory z daňové 
reformy. Na zálohách na daň z příjmu podniky ve druhém pololetí 2009 ušetří 20 miliard Kč, 
z čehož firmy pravděpodobně vynaloží 5 – 10 mld. Kč na investice. Tyto investice z titulu 
daňových úspor přispějí 0,5 – 0,9 procentního bodu k celkovému růstu fixních investic v roce 
2009. Investiční aktivita bude na horizontu prognózy zároveň podporována pokračujícím 
růstem zahraniční poptávky, přílivem reálně alokovaných přímých zahraničních investic (viz 
Příloha 5 – Platební bilance) a rovněž očekávaným růstem příjmů z EU. Poměrně vysoká 
bude v období 2008–2009 tvorba zásob, jejichž prognóza se oproti říjnové prognóze mírně 
zvyšuje především v důsledku vlivu nově publikovaných dat za loňský rok, kdy dynamika 
tvorby zásob byla v minulých prognózách  i přes revizi údajů o HDP podhodnocována. Nelze 
ovšem vyloučit, že ČSÚ v rámci další revize již publikovaných dat přesune část tvorby zásob 
do hrubé tvorby fixního kapitálu. Celková hrubá tvorba kapitálu se v roce 2008 zvýší 
o 11,3 % a v roce 2009 o 7,2 %. 

Růst reálného vývozu zboží a služeb bude ve srovnání s říjnovou prognózou v roce 2008 
téměř o 3 p.b. nižší a v průběhu roku 2009 jen nepatrně nižší. Nejvýraznější vliv na 
přehodnocení prognózy směrem dolů měl silnější reálný kurz a výhled pomalejšího růstu 
zahraniční poptávky. Dynamiku vývozu bude naopak zvyšovat realizace přímých 
zahraničních investic v exportních odvětvích. V roce 2008 reálný vývoz poroste o 9,7 % 
a v roce 2009 se jeho růst mírně zvedne na 10,8 %. 
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Vývoz a dovoz (mzr. v %) Investice (mzr. v %) 
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Růst reálného dovozu bude na horizontu prognózy nepatrně vyšší ve srovnání s růstem 
vývozu. Oproti říjnové prognóze bude dynamika dovozu v roce 2008 o 1,9 p.b. nižší. 
Přehodnocení souvisí s nižší zahraniční poptávkou po vývozu, který je náročný na dovážené 
vstupy. V roce 2009 bude růst reálného dovozu zhruba stejný jako v prognóze 10. SZ, neboť 
změny ve výhledu jednotlivých složek poptávky po dovozu se v roce 2009 navzájem 
kompenzují. V roce 2008 meziroční růst dovozu dosáhne 10,1 %, v roce 2009 pak 10,9 %. 
V letech 2008 a 2009 se deficit čistého vývozu meziročně prohloubí a dosáhne 
12,1 mld. resp. 16,5 mld. Kč. 

HDP a jeho složky (stálé ceny roku 2000, meziroční změny v %, sezonně neočištěno)  
I/07 II/07 III/07 IV/07 2007 I/08 II/08 III/08 IV/08 2008 I/09 II/09 III/09 IV/09 2009

Hrubý domácí produkt 6.4 6.3 6.0 5.7 6.1 4.9 4.4 3.8 3.5 4.1 4.0 4.3 4.8 5.3 4.6
Spotřeba domácností 6.6 6.0 5.6 4.1 5.5 3.0 2.8 2.7 2.6 2.8 3.2 3.6 4.7 5.3 4.3
Spotřeba vlády 1.5 0.2 -0.4 0.9 0.5 -1.5 -2.4 -0.4 0.4 -1.0 1.0 1.4 0.9 -0.3 0.7
Hrubá tvorba fixního kapitálu 4.7 6.0 5.7 6.5 5.8 7.7 8.0 7.5 7.9 7.8 8.7 8.7 9.1 9.3 8.9
Vývoz zboží a služeb 15.4 13.5 14.8 12.3 13.9 9.8 10.2 9.5 9.2 9.7 10.5 10.8 10.9 11.1 10.8
Dovoz zboží a služeb 15.3 13.4 14.2 11.0 13.4 11.1 10.7 9.3 9.6 10.1 10.6 11.0 11.3 10.8 10.9
Čistý vývoz zboží a služeb (saldo, mld. Kč) 17.0 1.5 -5.3 -11.5 1.7 9.6 -2.3 -3.7 -15.5 -12.1 9.6 -4.2 -7.2 -14.6 -16.5
Podíl čistého vývozu na HDP (%) 2.4 0.2 -0.7 -1.5 0.1 1.3 -0.3 -0.5 -2.0 -0.4 1.3 -0.5 -0.9 -1.8 -0.5  

 

 

Srovnání prognózy HDP a jeho složek v 10. SZ 2007 a 1. SZ 2008 

meziroční změny v % 10.SZ 1.SZ Rozdíl 10.SZ 1.SZ Rozdíl 10.SZ 1.SZ Rozdíl
HDP 6.2 6.1 -0.1 5.0 4.1 -0.9 5.6 4.6 -1.0
Spotřeba domácností 6.2 5.5 -0.7 3.6 2.8 -0.8 4.2 4.3 0.1
Spotřeba vlády 0.6 0.5 -0.1 -0.1 -1.0 -0.9 0.7 0.7 0.0
Hrubá tvorba kapitálu 9.9 8.6 -1.3 8.2 11.3 3.1 9.6 7.2 -2.4
   v tom: HTFK* 4.9 5.8 0.9 7.8 7.8 0.0 8.9 8.9 0.0
            ZSZ** (mld. Kč) 121.4 111.5 -9.9 134.7 153.2 18.5 153.6 149.3 -4.3
Vývoz zboží a služeb 14.0 13.9 -0.1 12.6 9.7 -2.9 11.2 10.8 -0.4
Dovoz zboží a služeb 14.0 13.4 -0.6 12.0 10.1 -1.9 10.9 10.9 0.0
Čistý vývoz (mld. Kč) -13.0 1.7 14.7 3.4 -12.1 -15.5 12.7 -16.5 -29.2
Celková domácí poptávka 6.2 5.5 -0.7 4.4 4.7 0.3 5.4 4.6 -0.8
Agregátní poptávka 10.0 9.6 -0.4 8.5 7.2 -1.3 8.4 7.8 -0.6
*  hrubá tvorba fixního kapitálu
** změna stavu zásob

2007 2008 2009

 

Trh práce 

Uzavření mezery výstupu v roce 2005 a její růst do kladných hodnot v letech 2006 a 2007 
doprovázela vysoká dynamika růstu zaměstnanosti. V roce 2008 dojde oproti předchozímu 
roku ke zpomalení růstu zaměstnanosti na 1,2 % (0,8 % podle 10. SZ), a to zejména 
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v důsledku zpomalení ekonomického růstu v roce 2008. Ve srovnání s 10. SZ se však 
prognóza růstu zaměstnanosti zvyšuje v důsledku rychlejšího než očekávaného růstu 
zaměstnanosti v roce 2007. To je jen částečně kompenzováno nižší očekávanou mezerou 
výstupu ve druhé polovině roku 2008. Pokles celkové registrované nezaměstnanosti se 
zpomalí, průměrná míra nezaměstnanosti dosáhne za rok 2008 5,9 % (6,4 % podle 10. SZ) 
a bude se v průběhu roku pohybovat od 0,5 do 0,2 p.b. pod svou neinflační úrovní (NAIRU). 
To bude spolu se zrychlující inflací vytvářet tlaky na růst mezd. Obecná míra nezaměstnanosti 
se vlivem vyššího růstu zaměstnanosti ve srovnání s 10. SZ sníží na 4,3 % (4,6 % podle 
10. SZ).  

V roce 2009 se ve vývoji zaměstnanosti již plně projeví zpožděný vliv záporné mezery 
výstupu z druhé poloviny předchozího roku a zaměstnanost bude mírně klesat. Celková 
zaměstnanost i počet pracovníků včetně členů produkčních družstev se sníží o 0,4 % (-0,2 % 
v 10. SZ). Vyšší pokles zaměstnanosti ve srovnání s 10. SZ souvisí s níže položenou 
trajektorií mezery výstupu. Pokles zaměstnanosti povede k zastavení snižování míry 
nezaměstnanosti a jejímu postupnému mírnému nárůstu. Míra registrované nezaměstnanosti 
celkem a obecné nezaměstnanosti vzroste o 0,3 p.b. na 6,2 %, resp. 4,6 %. Očekávané 
opětovné zrychlení ekonomického růstu v podmínkách stále nízké míry nezaměstnanosti 
a předchozího zaostávání růstu mezd za svým rovnovážným tempem však bude doprovázeno 
pokračujícím tlakem na vysoký mzdový růst.  
 
Základní údaje trhu práce (mzr. změny v %, sezonně neočištěno) 

UKAZATEL
I/07 II/07 III/07 IV/07 2007 I/08 II/08 III/08 IV/08 2008 I/09 II/09 III/09 IV/09 2009

Zaměstnanost celkem 1.7 1.8 2.1 2.3 2.0 1.8 1.6 1.1 0.4 1.2 0.0 -0.3 -0.5 -0.5 -0.4
        z toho : zaměstnanci  a) 1.3 1.8 2.1 2.4 1.9 1.7 1.3 1.1 0.4 1.1 -0.2 -0.4 -0.5 -0.7 -0.4
                      ostatní zaměstnaní 3.5 1.8 2.2 1.5 2.2 2.5 2.9 1.1 0.7 1.8 0.6 -0.2 -0.1 0.1 0.1
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 8.2 7.0 6.7 6.3 7.0 6.3 5.6 5.8 5.9 5.9 6.3 5.9 6.3 6.3 6.2
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 6.0 5.3 5.1 4.6 5.3 4.5 4.1 4.3 4.3 4.3 4.6 4.5 4.7 4.8 4.6
NAIRU 7.4 7.2 7.0 6.9 7.1 6.6 6.3 6.3 6.3 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 7.9 7.5 7.6 7.5 7.6 8.0 7.5 8.2 7.7 7.9 7.4 8.1 8.1 7.3 7.7
                                                                         (reálná) 6.2 4.9 5.0 2.6 4.7 1.1 0.7 1.8 2.3 1.5 3.9 5.5 5.7 4.8 5.0
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 8.3 7.8 7.6 7.7 7.9 9.2 8.5 9.5 8.8 9.0 8.4 9.3 9.3 8.2 8.8
                      z toho: průmysl                          (nominální) 7.7 6.9 7.2 . . . . . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 6.2 6.2 7.5 7.0 6.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 9.3 9.4 9.9 10.2 9.7 9.8 8.9 9.4 8.1 9.1 7.3 7.7 7.5 6.5 7.3
Mzdy a platy celkem podle NÚ - české domácnosti (nom.) 8.6 8.1 8.3 8.6 8.4 8.5 8.0 8.3 7.8 8.1 7.2 7.7 7.5 6.5 7.2
NJMN (nom. mzdy a platy celkem podle NÚ na HDP v s.c.) 3.1 2.6 3.1 3.0 2.9 3.5 3.6 4.4 4.1 3.9 3.1 3.0 2.4 1.4 2.5
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -1.3 0.6 2.5 . . . . . . . . . . . .
NJMN v průmyslu (objem mezd na přidanou hodnotu) 4.6 2.1 1.1 . . . . . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na zaměstnané podle NÚ) 4.3 4.6 4.5 3.3 4.2 3.0 2.7 2.7 3.0 2.9 4.0 4.7 5.3 5.9 5.0
Pramen: ČSÚ, MPSV, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH  

Na konci roku 2007 zůstala mezera reálných mezd nadále mírně záporná. V důsledku 
zrychlující inflace a relativně méně pružných nominálních mezd bude prognózovaný vývoj 
reálných mezd v roce 2008 opět zaostávat za jejich rovnovážným růstem a záporná mezera 
reálných mezd se tak ještě prohloubí. V roce 2009 však zmírnění dynamiky růstu cen povede 
při setrvačném nominálním mzdovém růstu k uzavření mezery reálných mezd a ve druhém 
čtvrtletí roku 2009 mezera reálných mezd překmitne do kladných hodnot.  

V roce 2008 průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře vzroste o 9,0 % (8,7 % podle 
10. SZ), v reálném vyjádření o 2,5 %. Za zrychlením růstu průměrné mzdy (jak ve srovnání 
s rokem 2007 tak i ve srovnání s prognózou z 10. SZ) budou stát vyšší mzdověinflační 
očekávání a otevřenější mezera nezaměstnanosti. V nepodnikatelské sféře se zvýšení mezd 
bude pohybovat mírně pod 4 % (stejně jako podle 10. SZ). Podle informací ze státního 
rozpočtu vzroste pro 62 % zaměstnanců nepodnikatelské sféry objem mezd o 1,5 %. Zároveň 
dojde k poklesu zaměstnanosti o 0,2 % a k rozpouštění prostředků dříve rezervovaných 
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v kapitole všeobecná pokladní správa do rozpočtů jednotlivých kapitol. Ve zbytku 
nepodnikatelské sféry prognóza počítá s 5% mzdovým růstem. Riziko prognózy růstu mezd 
v nepodnikatelské sféře je (podobně jako v říjnové prognóze) asymetrické a s ohledem 
na předchozí vývoj je vychýleno směrem k vyššímu růstu. 

Nominální mzdy (mzr. v %) Reálné mzdy (mzr. v %) 
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Průměrná nominální mzda se v celém národním hospodářství zvýší o 7,9 % (7,6 % v 10. SZ), 
což odpovídá i doporučení ČMKOS pro kolektivní vyjednávání14. Tempo růstu NJMN se 
bude pohybovat o 1 p.b. výše než v roce 2007 a dosáhne 3,9 %. Růst objemu mezd zpomalí, 
neboť mírné zrychlení růstu průměrné mzdy nepokryje výraznější zpomalení růstu počtu 
zaměstnanců. Zpomalení však bude nižší než u HDP. 

V roce 2009 růst průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře mírně zpomalí na 8,8 % 
(8,9 % v 10. SZ), reálně však zrychlí na 6,0 % (5,4 % v 10. SZ). Na zachování rychlého růstu 
mezd při výrazném poklesu inflace bude působit zrychlení růstu HDP v podmínkách stále 
nízké nezaměstnanosti a možného zpomalení růstu počtu zahraničních pracovníků v ČR. 
K růstu mezd přispěje i setrvačnost mzdového růstu a vysoká inflace v roce 2008, která 
ovlivní kolektivní vyjednávání pro rok 2009. V nepodnikatelské sféře se bude růst průměrné 
mzdy pohybovat okolo 3,6 %. V organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích 
vzroste o 2,7 % (1,5 % nárůst mzdových prostředků  plus 1,2% snížení počtu funkčních míst) 
a ve zbytku nepodnikatelské sféry poroste mzda o cca 5 %. Stejně jako pro rok 2008 je riziko 
prognózy růstu mezd v nepodnikatelské sféře asymetrické a vychýlené směrem k vyššímu 
růstu. 

Průměrná nominální mzda se v celém národním hospodářství zvýší o 7,7 %, reálně o 5,0 %. 
Tempo růstu NJMN se sníží na 2,5 %. Dynamika růstu objemu mezd se sníží vlivem klesající 
zaměstnanosti a zároveň dojde ke zrychlení růstu HDP.  

Měnový kurz a dovezená inflace 

Základní scénář prognózy předpokládá v letech 2008-2009 pozvolné zhodnocování 
nominálního kurzu koruny z výchozí hodnoty 26,3 CZK/EUR až k hladině 25,3 CZK/EUR 
v závěru roku 2009. Směrem k posilování kurzu z výrazně vyšších počátečních hodnot oproti 
říjnové prognóze bude působit trend reálné rovnovážné apreciace, opačný vliv bude mít 
zejména v roce 2008 zvyšující se diferenciál v očekáváních domácí a zahraniční inflace 
a postupně se opětovně prohlubující záporný úrokový diferenciál. Nominální kurz je však i na 
horizontu prognózy výrazně silnější, než předpokládala 10.SZ. 

14  Na základě tohoto doporučení odbory usilují o cca 8 % mzdový růst v celém národním hospodářství.  
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Úrokový diferenciál ročních domácích 
a zahraničních nominálních sazeb 
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Nová prognóza dovozních cen je ve srovnání s 10. SZ nižší na celém prognózovaném 
horizontu. Za tímto posunem stojí několik protichůdných faktorů. Nominální kurz koruny 
vůči euru i dolaru je oproti prognóze z 10. SZ výrazně apreciovanější; dopad tohoto faktoru 
na posun prognózy dominuje. Ve stejném směru působí i skutečný růst dovozních cen za září 
– listopad, který byl v souhrnu výrazně nižší než říjnová prognóza (jedinou hlavní složkou 
dovozních cen, která rostla rychlejším tempem proti říjnové prognóze, byly ceny potravin). 
Protiinflační působení těchto faktorů je omezeno vyšší trajektorií očekávaných dolarových 
cen ropy Brent i benzínů ARA a převážně více proinflačním očekávaným vývojem 
spotřebitelských a průmyslových cen v eurozóně. 

V souhrnu dojde v polovině letošního roku k opětovnému prohloubení meziročního poklesu 
dovozních cen. K pozvolnému oživení jejich meziročního růstu, taženému především 
přetrvávající zahraniční inflací při zmírnění meziročního posilování nominálního kurzu 
koruny, dojde až v průběhu roku 2009. Trajektorie meziročního růstu cen dovážených 
energetických surovin a energií se s výjimkou počátku letošního roku posunula o cca 
5 procentních bodů výše oproti prognóze z 10. SZ. Rovněž u dovozních cen potravin 
předpokládáme oproti 10. SZ v celém prognózovaném období vyšší meziroční růsty (v roce 
2008 v průměru o 10 p.b., v roce 2009 o cca 4 p.b.), což kromě vyšší zahraniční inflace odráží 
rovněž vliv nově publikovaných dat o vývoji tohoto segmentu dovozních cen. V případě cen 
ostatních dovážených výrobků (tj. bez energií a potravin) předpokládáme naopak v roce 2008 
výrazně nižší růst ve srovnání s minulou prognózou, a to z titulu rychlejšího zhodnocení 
devizového kurzu. 
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Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %) 
I/07 II III IV I/08 II III IV  I/09 II III IV

Dovozní ceny -1,7 -0,3 -0,5 -1,5 -0,4 -2,5 -2,8 0,0 0,3 0,9 1,2 1,1
Dovozní ceny bez energií a potravin -0,8 -0,4 -0,5 -3,4 -2,9 -4,2 -4,3 -1,0 -0,4 0,1 0,5 0,5
Dovozní ceny potravin -0,9 1,6 4,3 5,2 11,7 12,8 11,9 8,6 6,7 3,8 2,9 2,6
Dovozní ceny energií -9,4 -4,1 -2,5 10,4 16,9 8,7 8,1 8,2 6,6 7,3 7,2 6,3
Nominální kurz Kč/EUR 28,0 28,2 27,9 26,8 26,3 26,1 25,9 25,8 25,8 25,6 25,4 25,3
Nominální kurz Kč/EUR meziročně -1,9 -0,6 -1,4 -4,6 -6,0 -7,6 -7,2 -3,8 -2,0 -2,0 -2,0 -2,2  
 
 

Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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Domácí ceny průmyslových výrobců rostly ve čtvrtém čtvrtletí 2007 ve srovnání s minulou 
prognózou rychleji (v průměru o 0,8 p.b.), a to zejména díky výraznému růstu cen 
energetických surovin a potravin na světových trzích, který se v příslušných odvětvích promítl 
do cen výrobců. To zvyšuje prognózu oproti predikci 10. SZ pro první polovinu roku 2008. 
Vliv silnějšího kurzu naopak vede k nižším predikovaným hodnotám růstu cen průmyslových 
výrobců pro druhou polovinu roku 2008 a pro rok 2009 o cca 0,6 p.b. pod úrovní minulé 
prognózy. Po celé prognózované období bude mít významný vliv růst cen elektřiny (cca 11 % 
mzr. v roce 2008 a 2009) a pevných paliv (cca 7,5 % mzr. v obou letech). Zejména vlivem 
apreciovanějšího kurzu očekáváme v první polovině roku 2008 postupné zmírňování růstu cen 
průmyslových výrobců na hodnoty okolo 2,0 %, přičemž koncem roku předpokládáme snížení 
růstu až na 1,1 % (vlivem srovnávací základny). V roce 2009 očekáváme růst cen 
průmyslových výrobců v průměru okolo 2,5 %. 

Inflace 

Prognóza celkové meziroční inflace ve 4.Q 2008 činí nyní 5,3 % (oproti 5,0 %  
v 10. SZ). Pro rok 2009 se predikce celkové inflace oproti 10. SZ posunula znatelně níže,  
a to na 2,3 % ke konci roku (vs. 3,1 % v 10. SZ).  

Prognóza inflace pro rok 2008 obsahuje výrazné zvýšení predikce regulovaných cen (viz Box: 
Administrativní vlivy). Nárůst inflace z tohoto titulu však bude na konci roku 
vykompenzován zejména snížením predikce korigované inflace bez PH. Snížení predikce 
v roce 2009 je dáno zejména pomalejším růstem korigované inflace bez PH a částečně 
i nižším růstem cen potravin.  

Na horizontu měnové politiky, tj. v závěru roku 2008 a v prvním a ve druhém čtvrtletí 2009, 
se celková inflace bude nacházet nejdříve na horním okraji tolerančního pásma pro klesající 
inflační cíl. Potom ale především díky odeznění jednorázových změn nepřímých daní 
poklesne k jeho středu. Měnověpolitická inflace na začátku horizontu měnové politiky leží 
pod horním okrajem tolerančního pásma klesajícího inflačního cíle, tj. mírně pod celkovou 
inflací, od druhého čtvrtletí 2009 už je s celkovou inflací shodná.  
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Box: Administrativní vlivy 

Administrativní vlivy celkem (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn regulovaných 
cen) přispějí do meziroční inflace ke konci roku 2008 dopadem ve výši 3,7 p.b. (v 10. SZ 2,8 p.b.) a ke 
konci roku 2009 ve výši cca 0,9 p.b. (v 10. SZ 0,8 p.b.).  

Predikce růstu regulovaných cen se ve 4.Q 2007 naplnila. Do prognózy pro rok 2008 byly nově 
zařazeny zpřesněné informace o budoucím vývoji cen jednotlivých položek. Ve srovnání se stavem 
v 10. SZ je nejvýznamnější zavedení poplatků ve zdravotnictví a zvýšení prognózy růstů cen energií. 
Predikce mzr. růstu regulovaných cen byla ke konci roku 2008 zvýšena na cca 13 % (ze 7,9 %  
v 10. SZ). Dopad této změny do inflace činí cca 0,9 p.b. Predikce růstu regulovaných cen v roce 2009 
byla ponechána (kromě váhově nevýznamných změn) na úrovni předešlé predikce, tj. mzr. růst 
regulovaných cen ke konci roku 2009 očekáváme ve výši 4,7 %. 

Souhrnná predikce primárních dopadů změn nepřímých daní v neregulovaných cenách se v roce 
2008 nemění. Změny nastaly pouze u časového rozložení dopadu zvýšení spotřebních daní u cigaret 
a u odhadu okamžitých sekundárních dopadů. Na základě zveřejnění nových cen cigaret v cenovém 
věstníku jsme zkrátili odhad předpokládaného zpoždění promítnutí změny zákona do inflace o jeden 
měsíc (od února místo od března) a přesněji spočetli okamžité sekundární dopady. Z věstníku vyplývá, 
že ceny cigaret vzrostou o něco málo více, než by odpovídalo růstu daně. Dále jsme změnili odhad 
okamžitého sekundárního dopadu souvisejícího se změnou DPH z 5 na 9 % u cen potravin. Z našich 
analýz vyplývá, že část zvýšení cen potravin kvůli růstu DPH zřejmě proběhla již ve 4. Q 2007  
(0,31 p.b. do CPI v listopadu), a že tedy v lednu 2008 dojde z tohoto důvodu jen k malému zvýšení 
cen potravin. Proto byl v lednu 2008 zvýšen odhad příslušného záporného okamžitého sekundárního 
dopadu. V roce 2008 nadále předpokládáme celkové primární dopady změn daní v neregulovaných 
cenách ve výši 1,4 p.b. (v 10. SZ 1,4 p.b.). V roce 2009 neočekáváme žádné změny daní ovlivňující 
spotřebitelskou inflaci (stejně jako v 10. SZ).  
 

Prognóza meziroční korigované inflace bez PH se v celém predikčním horizontu oproti 
říjnové prognóze snižuje. Ve srovnání s aktuálním vývojem předpokládáme její zpomalování 
až k hodnotám pod 0,5 % na počátku roku 2009 a potom její opětovné mírné zrychlování 
k hodnotám okolo 0,8 % ke konci roku 2009 (viz graf níže). Ve srovnání s 10. SZ bude 
v následujícím období více protiinflační působení kurzu (potažmo dovozních cen bez potravin 
a energií). Současná prognóza zároveň předpokládá nižší průsak růstu regulovaných cen a cen 
potravin do cenové tvorby v segmentu korigované inflace bez pohonných hmot. Rychlý 
pokles mezery reálných mezních nákladů v průběhu roku 2008 do záporných hodnot se odrazí 
v odeznění inflačních tlaků z reálné ekonomiky. Protiinflační působení reálné ekonomiky 
bude pokračovat i v roce 2009, jeho intenzita se však zmenší v důsledku vývoje reálných 
mezd. Mírně proinflační vývoj dovozních cen, který se v roce 2009 objeví, tak v tomto 
prostředí povede k pozvolnému zrychlování meziroční korigované inflace bez PH. 

Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen ropy a kurzem 
CZK/USD. Ceny ropy byly a aktuálně jsou na výrazně vyšších hodnotách, než ze kterých 
vycházela 10. SZ. Zrychlení růstu cen ropy bylo částečně tlumeno oslabováním kurzu dolaru. 
Poslední vývoj se odrazil i ve změně referenčních scénářů. Scénář vývoje ceny ropy v USD 
byl v celém predikčním horizontu posunut významně směrem nahoru. Tento proinflační 
posun budoucího vývoje cen ropy je kompenzován předpokladem o slabším kurzu dolaru, 
avšak opět jen částečně. Proto v celém predikčním horizontu předpokládáme rychlejší růst cen 
pohonných hmot (v ČR) než v 10. SZ. Ke konci roku 2008 čekáme jejich růst o 7,7 % 
(v 10. SZ 6,0 %) a ke konci roku 2009 o 9,6 % (v 10. SZ 2,9 %). 

Faktory ovlivňující korigovanou inflaci bez PH budou působit i na ceny potravin, pro něž je 
však rovněž významný vývoj domácích cen zemědělských výrobců (viz Box: Prognóza cen 
zemědělských výrobců) a vývoj dovozních cen potravin. Očekáváme, že aktuálně pozorované 
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výrazné zrychlení růstu cen potravin z titulu růstu cen zemědělských a potravinářských 
komodit ve světě v průběhu letošního roku pozvolna odezní. Rovněž dopady plynoucí ze 
změn nepřímých daní jsou jednorázové. Tato úvaha se odráží v predikci cen zemědělských 
výrobců, dovozních cen potravin i následně v predikci spotřebitelských cen potravin. Ve 
srovnání s 10. SZ je tedy nová predikce po většinu roku 2008 podstatně výše, potom se ale 
relativně rychle vrací k úrovni predikce z 10. SZ a ve druhém pololetí 2009 je již 
v meziročním srovnání mírně nižší. Ve 4.Q 2008 by měl meziroční růst cen potravin (bez 
vlivu daní) činit 3,5 % (v 10. SZ 3,4 %) a ve 4.Q 2009 2,5 % (v 10. SZ 2,7 %). 

Box: Krátkodobá prognóza cen zemědělských výrobců 

Prognóza cen zemědělských výrobců i nadále předpokládá, že po období výrazného zrychlování jejich 
meziročního růstu ve druhé polovině roku 2007 dojde k opětovnému zpomalení růstu cen, avšak 
z výrazně vyšších hodnot oproti říjnové prognóze. Stávající vysoký růst cen zemědělských výrobců 
jak v oblasti rostlinné, tak i v oblasti živočišné výroby hodnotíme jako důsledek kombinace setrvalého 
růstu světové poptávky po potravinách a loňské výrazné neúrody v řadě zemí, většinu významných 
členských států EU nevyjímaje. Současně pracujeme s předpokladem průměrné sklizně v letošním 
roce, což by mělo vést v průběhu letošního roku k poklesu cenové hladiny ze současných extrémně 
vysokých hodnot. Růst cen zemědělských výrobců v ČR by měl rovněž být významně tlumen vlivem 
nominální kurzové apreciace. Přes tyto faktory jdoucí protiinflačním směrem však cenová hladina 
zemědělských produktů zůstane i tak na poměrně vysoké úrovni v porovnání s několika předchozími 
roky. Případný pokles cen zemědělských výrobců na konci roku 2008 představuje protiinflační riziko 
pro integrovanou prognózu vývoje cen potravin. 

Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny v %) 
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Korigovaná inflace bez PH 
(bez primárních dopadů změn daní) 

Inflace cen potravin 
(bez primárních dopadů změn daní) 
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Shrneme-li, celková inflace podle naší predikce postupně zpomalí ke konci roku 2009 na 
úroveň zhruba konzistentní s novým inflačním cílem. Prognóza inflace je v roce 2008 nadále 
výrazně ovlivňována vysokým příspěvkem zvyšování regulovaných cen a spotřebních daní, 
a to ještě více, než bylo očekáváno v říjnové prognóze. V roce 2009 změny daní neočekáváme 
a rovněž příspěvek meziročního růstu regulovaných cen by se měl snížit zhruba o 1,3 p.b. 
V celém horizontu predikce předpokládáme vyšší růst cen pohonných hmot, po odeznění šoků 
relativně umírněný růst cen potravin a nízkou korigovanou inflaci bez PH.  

Rizika celkové inflace vnímáme jako přibližně vyrovnaná, výraznější nejistota však panuje 
ohledně vývoje jednotlivých složek. U inflace cen potravin a pohonných hmot, tj. cenových 
okruhů, které nedávno zaznamenaly proinflační šok, vnímáme riziko směrem dolů. Naopak je 
možné, že více proinflační prostředí ovlivní korigovanou inflaci směrem k vyšším hodnotám, 
než předpokládá základní scénář (toto riziko je ošetřeno alternativním scénářem prognózy). 
Vzhledem k velkému rozsahu změn daní a regulovaných cen jsou vnímána rizika jejich 
predikce oběma směry. 

Prognóza inflace (mzr. v %) 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní nejprve mírný nárůst 
nominálních úrokových sazeb, následovaný poklesem ještě v roce 2008. V roce 2009 je 
prognózována zhruba jejich stabilita. V porovnání s 10. SZ 2007 leží implikovaná trajektorie 
měnověpolitických sazeb s výjimkou 1.Q 2008 níže. Tato změna trajektorie je převážně 

 42 



důsledkem výrazně nižšího výhledu prognózované měnověpolitické inflace15 a také nižšího 
výhledu zahraničních úrokových sazeb.  

Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
určena trajektorií politicky neutrální sazby, která odráží dlouhodobé charakteristiky domácí 
ekonomiky, odchylkou budoucí inflace od stanoveného cíle a očekávaným průběhem 
hospodářského cyklu.  

Politicky neutrální sazba v základním scénáři dosahuje hodnoty 3,7 % začátkem roku 2008, 
pak rychle poklesne a pohybuje se poblíž 3 % až do konce horizontu prognózy. Její trajektorie 
leží oproti 10. SZ 2007 níže na celém horizontu prognózy, což je odrazem nižší prognózované 
měnověpolitické inflace. Implikovaná trajektorie sazeb se od začátku roku 2008 nachází nad 
politicky neutrální sazbou, avšak od roku 2009 se k ní vrátí, resp. pohybuje se velmi mírně 
pod neutrální úrovní. 

Měnověpolitická inflace se v horizontu měnové politiky (1. pololetí 2009) nachází nejprve 
nad klesajícím bodovým inflačním cílem, postupně k němu klesá a v druhé polovině roku 
2009 se už pohybuje v jeho blízkosti.  

Vývoj reálné ekonomické aktivity v současnosti přispívá k růstu implikované trajektorie 
úrokových sazeb, neboť mezera výstupu je výrazně otevřená do kladných hodnot. V důsledku 
jejího prudkého překmitnutí do záporných hodnot v roce 2008 a setrvání na těchto hodnotách 
v roce 2009 je ale vliv reálné ekonomiky na trajektorii sazeb od poloviny roku 2008 
negativní. 

Srovnání sazeb (v %) Inflace, na kterou MP reaguje  
(mzr. v %) 
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15  Nižší výhled měnověpolitické inflace souvisí s přehodnocením průsaku regulovaných cen a cen potravin do 
dalších cenových okruhů, které reflektuje provedenou změnu modelu. Nový model rovněž předpokládá méně 
perzistentní reakci měnové politiky.  
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III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
Alternativní scénáře prognózy vyplývají z rizik identifikovaných v průběhu přípravy 
prognózy a na schůzce s BR k alternativním scénářům. Dále jsou alternativními scénáři také 
prognózy nezávislých institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování centrální 
banky. Srovnání prognózy ČNB s prognózami jiných institucí může pomoci identifikovat 
rizika základního scénáře prognózy. Rizika základního scénáře identifikovaná v rámci ČNB 
jsou představena v první části této kapitoly, rizika prognóz jiných institucí v její druhé části.  

III.1  Rizika základního scénáře 
Prognóza celkové inflace podle základního scénáře je považována za její nejpravděpodobnější 
trajektorii. Nejistoty jsou však v současné situaci větší než obvykle, přičemž lze identifikovat 
rizika mířící oběma směry. U korigované inflace bez pohonných hmot hodnotíme rizika jako 
vychýlená směrem nahoru z důvodu možných sekundárních dopadů nákladových šoků 
dopadajících do dalších cenových okruhů. U cen potravin a pohonných hmot naopak 
vnímáme rizika směrem dolů z důvodu možného rychlejšího odeznění aktuálních 
nákladových šoků a případné korekce v úrovni cen na nižší hladinu. 

Proinflační riziko zejména u korigované inflace bez pohonných hmot je zachyceno 
v alternativním scénáři, který kvantifikuje nejistoty ohledně modelování procesu tvorby cen. 
Změna jádrového predikčního modelu použitá pro prognózu v základním scénáři znamená 
posun k menšímu vlivu jednorázových výkyvů inflace spojených se specifickými faktory do 
ostatních cenových okruhů a k větší pružnosti reakcí v modelu. Jakkoliv nové nastavení 
parametrů odráží naše zkušenosti z minulosti, současná kumulace výrazných nákladových 
šoků (globální šok v cenách potravin, růst regulovaných cen, změny nepřímých daní) může 
vyvolat změnu v chování ekonomických agentů. Proinflačním rizikem zejména pro vývoj 
korigované inflace bez pohonných hmot tak zůstává otázka, zda inflační očekávání a růst cen 
v tomto cenovém okruhu zůstanou skutečně nízké i při souběhu poměrně výrazných šoků do 
cen většiny nezbytných statků ve spotřebitelském koši a z toho plynoucí poměrně vysoké 
celkové inflaci. Toto riziko je v alternativním scénáři ošetřeno tak, že se vrací k nastavení 
modelu podle 10. SZ 2007, a předpokládá tedy ovlivnění tvorby cen ve všech cenových 
okruzích celkovým inflačním vývojem. Tento scénář obsahuje všechny expertní úpravy 
použité v základním scénáři a lze ho tedy považovat za plnohodnotnou alternativu. 

Standardní nejistotou zachycenou formou citlivostní analýzy je budoucí vývoj měnového 
kurzu. 

Alternativa: Prognóza modelem z 10. SZ 2007 

Administrativní vlivy (růst regulovaných cen a nepřímých daní) a cenové šoky v potravinách 
a cenách energií jsou hlavním hybatelem prognózy inflace v roce 2008. V modelu 
alternativního scénáře tento vývoj vede k  vyšší trajektorii celkové inflace. Zvýšení očekávaní 
celkové inflace vede přes kanál inflačních očekávaní k vyšší inflaci ve všech cenových 
okruzích. Vzhledem k vysoké perzistenci inflačních očekávaní i ostatních modelových reakcí 
dochází v roce 2008 jen k pozvolnému poklesu korigované inflace bez PH. Zatímco zpřísnění 
měnové politiky v reakci na nárůst cen v základním scénáři zpomalí spolu s dalšími 
protiinflačními faktory okamžitě inflaci neregulovaných cen (zejména korigovanou inflaci bez 
PH), v alternativě je tento efekt převážen cenovou nákazou přes inflační očekávání. V roce 
2009 odezní vlivy jednorázových faktorů a v průběhu roku dochází k poklesu inflačních 
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očekávaní a k návratu inflace do tolerančního pásma inflačního cíle. Celková inflace se 
v horizontu měnové politiky nachází nejprve nad horním okrajem tolerančního pásma 
klesajícího inflačního cíle a pak klesá k tomuto okraji, zatímco v základním scénáři se 
pohybuje v blízkosti klesajícího cíle, a to při značně nižších úrokových sazbách. 

Reakce sazeb odpovídá vyšší perzistenci měnového pravidla a inflačních očekávaní v modelu 
alternativy. V reakci na výhled vyšší inflace je s prognózou inflace konzistentní postupný růst 
úrokových sazeb v průběhu roku 2008, a teprve poté pozvolný pokles. Trajektorie sazeb leží 
výrazně nad základním scénářem prognózy. V důsledku rozdílnosti tvorby očekávání 
v alternativě dochází k depreciaci nominálního kurzu ještě v roce 2008, což uvolňuje 
kurzovou složku reálných měnových podmínek a je potřeba výraznější a trvalejší zvýšení 
úrokových sazeb, aby se inflace vrátila k cíli. 

Celkové inflační působení reálné ekonomiky není v alternativně výrazně odlišné od 
základního scénáře. Až od roku 2009 je výrazněji patrné rozdílné rozložení celkových 
inflačních tlaků mezi tlaky pocházející z objemu produkce a tlaky pocházející z nákladů 
práce. Uvolněnější měnové podmínky oproti základnímu scénáři nepovedou k tak značnému 
propadu v mezeře výstupu, zatímco pomalejší odeznívání cenových vlivů utlumí proticyklické 
chování reálných mezd, které tak budou působit méně proinflačně.  

Graf: Inflace CPI (mzr. v %) Graf: Nominální úrokové sazby 
  

 
Graf: Mezera RMC 

 
Graf: Nominální kurz CZK/EUR 
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Graf: Růst reálných mezd Graf: Růst nominálních mezd 
  

 

Citlivostní scénář 
Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik. Tato citlivostní analýza předpokládá oproti 
předpokladům základního scénáře apreciovanější, resp. depreciovanější nominální kurz o 3 % 
v prvním čtvrtletí prognózy při nastavení sazeb, které odpovídá základnímu scénáři. 
Nominální kurz apreciovanější o zhruba 80 haléřů vede ke snížení inflace dovozních cen a ke 
zpřísnění reálného kurzu. Celková meziroční inflace na horizontu měnové politiky je 
o 0,9 p.b. nižší, a to i přes výrazný pokles nominálních úrokových sazeb ve srovnání se 
základním scénářem. Depreciovanější nominální kurz vede ke stejným závěrům, jen 
s opačným znaménkem.  

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

Citlivostní scénář v odchylkách od základního scénáře 

08q1 08q2 08q3 08q4 09q1 09q2 09q3 09q4
Celková meziroční inflace (p.b.) -0.1 -0.3 -0.6 -0.9 -1.0 -0.9 -0.7 -0.4
3M PRIBOR (p.b.) 0.0 -1.1 -1.4 -1.3 -1.1 -0.8 -0.6 -0.4
Mezera v reál. mez. nákladech 0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3
Kurz (CZK/EUR) -0.8 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1  
 
 
III. 2 Prognózy ostatních institucí 

V lednu byla publikována tři šetření, na základě nichž provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 1. SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 11.1.), Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 14.1.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 21.1.). 
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2008 rok 2009
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 10/07 4.7 4.9
 11/07 4.7 4.8
 12/07 4.7 4.7
 1/08 4.7 4.8 4.6 4.8 5.1

rok 2008 rok 2009
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 10/07 7.5 7.2
 11/07 7.8 7.2
 12/07 7.9 7.6
 1/08 8.1 7.8 7.7 7.6 7.3

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 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
 1/08 26.3 (1Q08) 26.2 25.8 25.8 26.2

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 10/07 4.3 2.5
 11/07 4.3 2.6
 12/07 4.5 4.9 2.7 3.8
 1/08 3.7 2.8

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 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 4.1
 1/08 2.9 (1Q09) 3.9 4.1 3.1 4.1

HDP               
(%)

ČNB
aktuální čtvrtletí

ČNB

kurz     
CZK/EUR

ČNB
5.0

4.1

5.1

4.9
5.0

7.9

ČNB
3M PRIBOR

inflace           
(%)

úrokové sazby 
(%)

3.6

horizont 3R

mzdy             
(%) ČNB

7.6

 
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 ponechali odhad růstu HDP pro letošní rok 
na 4,7 %, pro příští rok nově očekávají růst 4,8 %. Očekávaný růst mezd se v letošním roce 
dále zvýšil, v příštím roce se však předpokládá mírné zpomalení jejich růstu. Převážně domácí 
analytici v rámci šetření IOFT očekávají v ročním horizontu silnější kurz vůči současným 
hodnotám (průměr za 1.Q 2008 do 30.1.) o 0,8 %, převážně zahraniční analytici v rámci 
šetření FECF naopak očekávají slabší kurz o 0,6 %. Ve srovnání se základním scénářem 
prognózy předpokládají analytici v rámci šetření IOFT zhruba stejný kurz, analytici v rámci 
šetření FECF kurz slabší o 1,6 %. Inflační očekávání v horizontu 1R výrazně klesla díky vyšší 
srovnávací základně a očekávanému postupnému odeznění inflačních šoků. V horizontu 3R se 
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však inflační očekávání dále mírně zvýšila. Prognózy úrokových sazeb zůstaly téměř beze 
změny. Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 3,50 – 4,25 %. 
Všech jedenáct dotázaných analytiků předpokládá zvýšení základních sazeb ČNB o 0,25 p.b. 
na únorovém zasedání BR ČNB. Poté analytici očekávají delší období stability nebo nanejvýš 
jedno zvýšení základních sazeb. 

Z následujícího grafu je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se v 1.Q 2008 pohybují pod 
trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem aktuální prognózy, od 2.Q 2008 se 
naopak pohybují výše.  

 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentní se základním 
scénářem (v %) 
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Box: Vývoj inflačních očekávání  
 

Rizika ohledně průsaku specifických cenových šoků do celkové inflace lze hodnotit na základě vývoje 
měřených inflačních očekávání. Aktuální data pro Českou republiku ukazují na jejich určitý nárůst 
v poslední době.  
 

Po zrušení vlastního šetření v roce 2007 využívá ČNB ke sledování vývoje inflačních očekávání 
domácností šetření Evropské komise (EK). Její Business and Consumer Survey si mimo jiné všímá 
kvalitativního hodnocení minulé a budoucí inflace ze strany domácností. Příslušné ukazatele jsou 
sestaveny jako vážené skóre odpovědí v pěti kategoriích; v podstatě jde o rozdíl odpovědí, které 
označují současné inflační prostředí (pociťovaná inflace – perceived inflation) a budoucí prostředí 
(inflační očekávání – inflation expectations) jako inflační či deflační. Tato data jsou srovnatelná 
s údaji za ostatní země Evropské unie, které tak poskytují užitečné měřítko pro interpretaci vývoje 
domácích inflačních očekávání. 
 

Ukazatel pociťované inflace pro Českou republiku se od poloviny roku 2002 pohyboval v záporných 
hodnotách a naznačoval, že domácnosti vnímají prostředí jako deflační. Ve 4.Q 2007 však přešel do 
kladných hodnot, což znamená, že domácnosti v průměru míní, že ceny během uplynulých 12 měsíců 
rostly. Hodnota tohoto ukazatele pro Českou republiku však zůstává i nadále výrazně nižší než 
hodnota pro eurozónu, kde významný nárůst skóre v závěru loňského roku rovněž ukazuje na vnímané 
zrychlení růstu cen. Nárůst hodnoty ukazatele byl od poloviny roku 2007 zaznamenán i v dalších zemí 
našeho regionu, tj. v Maďarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku.   
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Ukazatel očekávané inflace se v případě ČR nachází v kladných hodnotách, tj. počet respondentů, kteří 
očekávají v příštích 12 měsících stejný nebo vyšší cenový růst než v minulosti, převyšuje počet těch, 
kteří očekávají stabilitu nebo pokles cen. Tento ukazatel od 2.Q 2007 navíc výrazně roste, což 
upozorňuje na poměrně silný posun odpovědí ve směru vyšší očekávané inflace. Hodnota v blízkosti 
60 v posledním období naznačuje významný podíl respondentů, kteří očekávají rychlejší než dosud 
vnímaný růst cen v příštích 12 měsících. Časová řada ukazatele je nyní na svém maximu od poloviny 
roku 1998. Podobný nárůst ukazatele v poslední době ze srovnávaných zemí zaznamenalo pouze 
Slovensko. To může odrážet skutečnost, že obě země procházejí s výjimkou změn daní podobným 
ekonomickým vývojem a čelí podobným vnějším šokům.  
 
Ukazatel inflace pociťované za uplynulých Ukazatel inflace očekávané v příštích 12 měsících
12 měsíců
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Výhled silného krátkodobého nárůstu inflace je také obsažen v očekáváních finančního trhu 
a nefinančních korporací a firem. Tyto údaje pocházejí ze šetření ČNB. Výhled inflace na 
budoucích dvanáct měsíců dosáhl na konci roku 2007, podobně jako u domácností, nejvyšších hodnot 
od roku 2002. Data jednoletých očekávání finančního trhu, která jsou sbírána měsíčně, už však na 
počátku roku obsahují očekávaný efekt základny a pokles inflace na počátku roku příštího. Lze 
nicméně pozorovat, že v obou segmentech se očekávání inflace v tříletém horizontu v posledních 
měsících pozvolna odklánějí od nového inflačního cíle, v sektoru podniků výrazněji.  
 
Inflační očekávání finančího trhu (%) Inflační očekávání nefinančních korporací 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
Hospodaření státního rozpočtu za rok 2007 skončilo schodkem ve výši 66,4 mld. Kč 
(v metodice sestavování SR). V meziročním srovnání se skutečností za rok 2006 byl schodek 
státního rozpočtu nižší o 31,2 mld. Kč. Oproti schodku plánovanému na rok 2007 v původně 
schváleném rozpočtu (91,3 mld. Kč) byl skutečně dosažený výsledek hospodaření SR lepší 
o 24,9 mld. Kč.  

Celkové příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly o 11,1 %. Na příjmové straně výrazně 
vzrostly všechny daňové příjmy, přičemž nejvyšší meziroční růst ve srovnání se skutečností 
roku 2006 vykázalo inkaso DPPO (+20,2 %, tj. +19,3 mld. Kč). Meziroční růst inkasa DPFO 
dosáhl +11,4 % (tj. +10,5 mld. Kč). V závěru roku 2007 se výrazně zvýšilo inkaso 
spotřebních daní (zejména v důsledku nárůstu inkasa daně z cigaret – meziročně o 45,8 %, tj. 
o 14,8 mld. Kč - zřejmě v důsledku předzásobení souvisejícího se zvýšením daně z cigaret 
k 1.1.2008). Meziroční přírůstek inkasa spotřebních daní celkem tak dosáhl 16,9 %, tj. 
19 mld. Kč. V prosinci se meziročně mírně zrychlil i výběr DPH (nárůst o 8,4 %, tj. 
+13,0 mld. Kč). K růstu příjmové strany SR přispíval i vyšší výběr pojistného na sociální 
zabezpečení, který meziročně vzrostl o 10 %, tj. téměř o 33,5 mld. Kč. U většiny daňových 
položek i pojistného došlo k překročení hodnot plánovaných v rozpočtu.  

Celkové výdaje státního rozpočtu proti skutečnosti 2006 meziročně vzrostly o 7,0 %, u řady 
výdajových položek však došlo jen k mírnému překročení nebo dokonce nenaplnění 
rozpočtovaných hodnot. Například výdaje na důchody meziročně vzrostly o 6,2 %, tj. 
o 16,9 mld. Kč, ale rozpočet byl překročen o necelé 1 %. Výdaje na státní sociální podpory 
(porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na děti apod.) meziročně vzrostly o 44 % 
(o 15,1 mld. Kč), což ale bylo téměř o 7,5 % méně, než bylo plánováno. K výraznější úspoře 
skutečných výdajů proti schválenému rozpočtu došlo i u neinvestičních transferů územním 
rozpočtům a příspěvkovým organizacím, u dluhové služby a odvodů do rozpočtu EU. Vývoj 
výdajové strany SR byl však zásadně ovlivněn převody do rezervních fondů provedených 
v prosinci. Podle předběžných údajů MF činila čistá tvorba rezervních fondů cca 
27,8 mld. Kč. 

Vlastní běžné hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2007 upravené o operace ve státních 
finančních aktivech a o čistý vliv převodů do rezervních fondů (27,8 mld. Kč) skončilo podle 
předběžných údajů schodkem ve výši 40,7 mld. Kč. V meziročním srovnání tak došlo 
ke zmenšení schodku SR o 62,2 mld. Kč (viz tabulka).  

SR 2007                       Skutečnost
zákon ***)  1 - 12 / 2006  1 - 12 / 2007  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -91,3 -97,6 -66,4 31,2 24,9
v tom: operace státních aktiv *) 0,5 14,9 2,1 -12,8 1,6
           vliv zdrojů EU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           vliv rezervních fondů **) 0,0 -9,6 -27,8 -18,2 -27,8
           vlastní běžné hospodaření SR -91,8 -102,9 -40,7 62,2 51,1
Pramen: účty vedené u ČNB
   *) v roce 2006 včetně převodu 6,6 mld. Kč - důchodový účet - přebytek z roku 2005
 **) v roce 2007 včetně převodu z RF do kapitol SR ve výši 13,9 mld. Kč ( UV ČR 629/2007)
***) k 31.12.2007 byl SR navýšen o výdaje 0,6 mld. Kč na odstraňování povodňových škod (tj. deficit 91,9 mld. Kč)

Rozdíl
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Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky 
Vývoj ukazatelů nabídkové strany ekonomiky naznačuje pro 4. čtvrtletí 2007 pokračující 
vysokou meziroční dynamiku ekonomické aktivity. Data za první dva měsíce 4. čtvrtletí 2007 
o průmyslové a stavební produkci signalizují pro uvedené čtvrtletí nepatrně vyšší příspěvek 
obou odvětví k meziročnímu růstu HDP než ve 3. čtvrtletí 2007. Rovněž další indikátory na 
nabídkové straně potvrzují nadále rychlý ekonomický růst v průběhu 4. čtvrtletí 2007. V jeho 
prvních dvou měsících byl zaznamenán stále poměrně vysoký meziroční  růst celkových 
úvěrů. Růst tržeb v maloobchodě zůstal vysoký (i přes listopadové zpomalení v segmentu 
potravin tržby v maloobchodě průměrně meziročně vzrostly o 7,7 %1). Stále výrazně rostly 
v říjnu také tržby v tržních službách (6,2 %) i v dopravě a spojích (8,5 %).  

Objem průmyslové produkce v říjnu a listopadu 2007 meziročně vzrostl o 7,6 %1, a to 
především díky růstu produktivity. Růst zůstával odvětvově diferencovaný. Nejrychlejší 
meziroční růst vykázala produkce v odvětví výroby dopravních prostředků (20,7 %), 
v odvětví výroby a oprav strojů a zařízení (15,9 %), v odvětví výroby elektrických 
a optických přístrojů (13,2 %) a v odvětví výroby pryžových a plastových výrobků (12 %). 
Naopak největší meziroční pokles byl v říjnu a listopadu zaznamenán v odvětví výroby koksu 
a rafinérského zpracování ropy (-34,7 %, což bylo způsobeno plánovanou odstávkou 
výrobního zařízení), v odvětví výroby chemických látek, přípravků, léčiv a chemických 
vláken (-7,5 %) a v odvětví těžby ostatních (neenergetických) nerostných surovin (-7,4 %). 

Tabulka 1: Vývoj v  průmyslu (mzr. změny v %) 
III/07 10/07 11/07 průměr za 10-11/07

Průmyslová produkce 6.1 8.4 6.7 7.6
Zaměstnanost 1.5 1.1 1.2 1.2
Produktivita na jednoho zaměstnance 5.5 7.4 5.5 6.5  
Celková stavební produkce za období říjen až listopad 2007 meziročně vzrostla o 5,3 %1   
především díky listopadovému výraznému oživení inženýrského stavitelství. Ve sledovaných 
podnicích s 20 a více zaměstnanci vzrostla stavební produkce o 5 %1 při vykázaném poklesu 
počtu zaměstnanců výlučně díky růstu produktivity. 

Tabulka 2:Vývoj ve stavebnictví (mzr. změny v %) 
III/07 10/07 11/07 průměr za 10-11/07

Stavební produkce celkem 0.1 3.5 7.0 5.3
Sledované podniky s 20 a více zaměstnanci:

Stavební práce -0.3 3.2 6.7 5.0
Zaměstnanost -2.0 -2.2 -2.2 -2.2
Produktivita na jednoho zaměstnance 1.7 5.5 9.1 7.3  

Indikátory vývoje strany nabídky pro začátek roku 2008 naznačují pokračující růst 
v průmyslu a zároveň i určité oživení ve stavebnictví. Růst zakázek v průmyslu za první dva 
měsíce 4. čtvrtletí zůstal v průměru vysoký. Po výrazném říjnovém růstu sice v listopadu 
dynamika nových zakázek zpomalila, ale to může být podobně jako na jaře roku 2007 pouze 
dočasné. Počet vydaných stavebních povolení pokračoval v několik měsíců trvajícím poklesu, 
orientační hodnota nově povolených staveb však v prvních dvou měsících 4. čtvrtletí rostla.  

Tabulka 3: Indikátory budoucího vývoje (mzr. změny v %) 
III/07 10/07 11/07 průměr za 10-11/07

Objem nových zakázek v průmyslových podnicích 10.3 20.5 4.0 12.3
z toho ze zahraničí 11.9 13.9 3.3 8.6

Vydaná stavební povolení -16.1 -18.6 -13.7 -16.2
Orientační hodnota nově povolených staveb -9.7 9.9 0.6 5.3  

1   Průměr z meziročních změn v říjnu a v listopadu. 
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Konjunkturální průzkumy prováděné ČSÚ zaznamenaly koncem roku 2007 výrazné zhoršení 
očekávání pro nejbližší budoucnost, a to především na straně spotřebitelů. V lednu 2008 došlo 
ke zlepšení nálady. I přes mírné snížení salda2 stále výrazně převládají pozitivní očekávání 
v odvětvích průmyslu, obchodu a služeb. V listopadu navíc poprvé v roce 2007 dosáhlo 
kladné hodnoty také saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví a od prosince se drží na nejvyšší 
hodnotě ve své patnáctileté historii. 

Indikátory důvěry  
(bazické indexy k průměru roku  2005) 

Salda indikátorů důvěry 
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Finanční výsledky v sektoru nefinančních podniků a korporací za 3.Q 20073  
V segmentu podniků s 50 a více zaměstnanci (vytvářel v roce 2006 zhruba 2/3 celkové 
přidané hodnoty sektoru nefinančních podniků) meziroční nárůst přidané hodnoty v běžných 
cenách ve 3.Q 2007 mírně zpomalil na 10,5 % (proti 2.Q 2007, kdy dosáhl 12,2 %). Z dat 
vyplývá meziroční růst výkonů o 10,2 % a růst osobních nákladů zhruba kolem 11,3 %, což 
implikuje meziroční nárůst zisku včetně odpisů o 9,6 %. Za 1. – 3.Q 2007 dosáhl meziroční 
růst přidané hodnoty 11,9 % v běžných cenách a přidaná hodnota se na celkových výkonech 
podílela 28,6 %. Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě se v 1. – 3.Q 2007 meziročně 
poněkud snížil na 50,7 %. Ve 3.Q zároveň pokračovala charakteristická diferenciace 
finančních výsledků podle jednotlivých forem vlastnictví. Na meziročním přírůstku přidané 
hodnoty za 1. – 3.Q se 90 % podílel subsektor podniků pod zahraniční kontrolou (meziroční 
růst přidané hodnoty o 22,9 %) a jeho podíl na přidané hodnotě ve sledovaném segmentu se 
zároveň zvýšil o téměř 5 p.b. na 51,5 %. Při současném cenovém vývoji tak národní soukromé 
firmy prakticky neparticipovaly na pokračujícím ekonomickém růstu (meziroční růst přidané 
hodnoty o 1,4 %).  

2 Saldo  indikátoru  důvěry  je  rozdíl  mezi  odpověďmi  vyjadřujícími  zlepšení  a  zhoršení  očekávaných 
i probíhajících tendencí  vyjádřený v procentech. 

3 Hodnocená data jsou za 3.Q 2006 semidefinitivní, za 3.Q 2007 předběžná. Počínaje 1.Q 2007 ČSÚ významně změnil 
rozsah souboru nefinančních podniků, sledovaného vyčerpávajícím šetřením (do roku 2006 podniky se 100 
a více zaměstnanci, nově podniky s 250 a více zaměstnanci). Zároveň však výrazně změnil strukturu sbíraných 
údajů. Z publikovaných dat vypadly např. osobní náklady, zisk, odpisy, rentabilita vlastního kapitálu 
a nákladů, počty podniků ve ztrátě apod. Výše uvedené skutečnosti mají rovněž za následek ztrátu časové řady. 
Pro tokové údaje (běžné hospodaření) začal současně ČSÚ publikovat data v souhrnu za podniky s 50 a více 
zaměstnanci (data z vyčerpávajícího šetření za podniky s 250 a více zaměstnanci + data z výběrového šetření 
za podniky s 50 až 249 zaměstnanci). 
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Tabulka 4: Vybrané ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci 
Podniky s 50 a více zaměstnanci / absolutní ukazatele 3.Q07 3.Q06 mzr.změna v  %
Výkony vč. obchodní marže (mld. Kč) 1247.3 1134.1 10.2
Osobní náklady (mld. Kč) 181.8 163.4 11.3
Výkonová spotřeba (mld. Kč) 896.1 816.2 9.8
Účetní přidaná hodnota (mld. Kč) 351.2 317.9 10.5
    - v tom podniky veřejné 35.3 33.7 4.8
    - v tom podniky soukromé národní 140.4 138.0 1.7
    - v tom podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 175.6 146.3 20.0
Odpisy +zisk 169.4 154.5 9.6
Tržby (mld. Kč) 1604.0 1461.0 9.8
Počet zaměstnanců (přepočtený, tis. osob) 1958.7 1907.0 2.7
Podniky s 50 a více zaměstnanci / podílové ukazatele mzr.změna v p.b.
Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě (v %) 51.8 51.4 0.4
Podíl přidané hodnoty na výkonech (v %) 28.2 28.0 0.2  
 

V segmentu podniků s 250 a více zaměstnanci (cca 1517 podniků ve 3.Q 2007, zhruba 45 % 
celkové přidané hodnoty sektoru v roce 2006) pokračoval ve 3.Q 2007 rychlý růst 
objemových ukazatelů a lze odhadovat mírné meziroční zlepšení u většiny hlavních 
poměrových ukazatelů finančního hospodaření. Přidaná hodnota v běžných cenách meziročně 
vzrostla o 10,7 %. Z publikovaných dat lze propočítat meziroční růst výkonů o 12,0 % a růst 
osobních nákladů zhruba o 11,5 %. Zároveň se obnovil předstih růstu výkonové spotřeby 
v porovnání s propočteným růstem výkonů, charakteristický pro předchozí roky a absentující 
v 1. pololetí. Zisk včetně odpisů meziročně podle propočtu vzrostl o 8,3 %. Výrazně se zvýšil 
podíl osobních nákladů na přidané hodnotě. Tento segment podniků vykázal diferenciaci 
výsledků podle formy vlastnictví ještě výraznější než v segmentu s 50 a více zaměstnanci. 
Zatímco růst přidané hodnoty v běžných cenách u firem pod zahraniční kontrolou dosáhl  
22,4 %, soukromé národní podniky naopak vykázaly meziroční pokles o 7,0 %.  

Při meziročním nárůstu celkových aktiv a pasiv podniků o 7,4 % a vlastního kapitálu o 6,0 % 
ke konci 3.Q 2007 se zvýšila hrubá zadluženost (přijaté úvěry a vydané dluhopisy), její 
úroveň však i nadále zůstává poměrně nízká (kolem 25,0 % v poměru k vlastnímu kapitálu). 
Uspokojivá zůstává rovněž krátkodobá likvidita podniků, přestože i zde došlo k poměrně 
výraznému poklesu. Naopak se zlepšily ukazatele obratu aktiv a finanční páky a lze 
odhadovat i meziroční růst rentability vlastního kapitálu. Porovnání celkových finančních 
aktiv a závazků ukazuje meziroční nárůst finanční stability uvedeného segmentu podniků. 
Celková finanční aktiva meziročně vzrostla o 13,9 %, zatímco celkové závazky (bez účastí) 
pouze o 10,6 %. Zatímco sektor nefinančních podniků jako celek vykazuje záporná čistá 
finanční aktiva v rozsahu zhruba 2,6 bil. Kč (odhad za 2.Q), segment podniků s 250 a více 
zaměstnanci vykazuje zhruba nulová čistá finanční aktiva, což znamená, že krytí finančních 
závazků nefinančními aktivy se soustřeďuje především do firem s méně než 250 zaměstnanci. 

Vývoj ve 3.Q 2007 se výrazněji neodchýlil od trendů z předchozích dvou čtvrtletí, to platí jak 
o dynamických tokových ukazatelích, tak i o podílových ukazatelích. V souhrnu za 1. – 3.Q 
2007 přidaná hodnota meziročně vzrostla o 10,9 %, na růstu se podílely zejména podniky pod 
zahraniční účastí (růst o 25,2 %), zatímco podíl národních soukromých podniků na růstu 
a výkonu ekonomiky klesal (meziroční pokles o 8,6 %). V odvětvovém pohledu meziročně 
poklesla přidaná hodnota v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, a v odvětví 
zemědělství a lesnictví, naopak nejvyšší růst zaznamenala v odvětví obchodu (24,2 %) 
a stavebnictví (21,8 %). Její růst ve zpracovatelském průmyslu dosáhl 16,1 %. 
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Tabulka 5: Vybrané ukazatele podniků s 250 a více zaměstnanci 
Podniky s 250 a více zaměstnanci / absolutní ukazatele 3.Q07 3.Q06 mzr.změna v  %
Výkony (mld. Kč) 838.8 748.8 12.0
Osobní náklady (mld. Kč) 112.3 100.8 11.5
Výkonová spotřeba (mld. Kč) 610.4 540.8 12.9
Účetní přidaná hodnota (mld. Kč) 228.4 208.0 9.8
Odpisy +zisk 116.1 107.2 8.3
Tržby celkem (mld. Kč) 1003.3 898.8 11.6
Počet zaměstnanců (tis.) 1193.1 1154.9 3.3
Aktiva celkem (mld. Kč) 3643.4 3392.8 7.4
Vlastní kapitál (mld. Kč) 1965.4 1854.5 6.0
Krátkodobé závazky (mld. kč) 206.0 172.8 19.2
  (půjčky, dluhopisy vč. směnek, bez fin.derivátů)
Dlouhodobé závazky (mld. Kč) 277.6 240.7 15.3
  (půjčky, dluhopisy vč. směnek, bez fin.derivátů)
Hrubá zadluženost (závazky bez účastí a ost.závazků) 483.6 413.5 17.0
Podniky s 250 a více zaměstnanci / podílové ukazatele v  % v % mzr.změna v p.b.
Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě 49.2 48.5 0.7
Obrat aktiv (Tržby/celková aktiva) 27.5 26.5 1.0
Finanční páka (Celková aktiva / vlastní kapitál) 185.4 182.9 2.5
Hrubá zadluženost /vlastní kapitál 24.6 22.3 2.3
Likvidita sektoru (krátkodobá fin.aktiva/krátkod.závazky) 155.4 164.4 -9.0
Ostatní pohledávky/ostatní závazky 81.5 77.1 4.4
Finanční aktiva /finanční závazky 100.5 97.7 2.8  
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Příloha 3 – Peníze a úvěry 

Peníze 

Meziroční růst peněžního agregátu M2 v listopadu 2007 oproti předchozímu měsíci zrychlil 
o 0,7 p.b. na 11,3 % (viz Graf 1 a Tabulka 1)1. Dynamika peněžní zásoby zůstává vysoká, 
zejména vlivem přetrvávajícího silného růstu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem 
a zvyšování čistých zahraničních aktiv.  

Ve struktuře peněžního agregátu M2 
v listopadu oproti předchozímu měsíci zpomalil 
meziroční růst M1 o 2,1 p.b. na  11,4 % 
a naopak zrychlil růst kvazi-peněz o 4,4 p.b. na 
11,1 %, čímž se dynamika obou agregátů 
sblížila. V rámci peněžního agregátu M1 
zpomalily zejména jednodenní vklady, 
u kterých byla zaznamenána nejnižší dynamika 
od počátku loňského roku. Tempo růstu 
oběživa se v delším období rovněž snižuje 
a indikuje další pokles dynamiky spotřeby 
domácností, naznačovaný i snížením indikátoru 
spotřebitelské důvěry. Vývoj peněžního 
agregátu M1 a jeho struktury současně odráží 
rostoucí náklady příležitosti z držby těchto vysoce likvidních peněz v důsledku zvyšování 
měnověpolitických úrokových sazeb (viz Graf 2). Vyšší růst kvazi-peněz ovlivnily zejména 
vklady s dohodnutou splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců. 
Zvýšená poptávka po těchto vkladech je ovlivněna rostoucími rozdíly v úročení jednotlivých 
vkladových produktů, neboť krátkodobé vklady jsou při stagnaci dlouhodobých úrokových 
sazeb finančního trhu atraktivnější z hlediska úročení i likvidity než dlouhodobá aktiva.  

Tabulka 1 
Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci 
měsíce, mzr. změny v %)   

I/07  II/07  III/07  10/07  11/07

Podíl na 
M2 v % 
11/07

M1 14,4 15,1 13,8 13,5 11,4 58,0
   Oběživo 11,9 12,6 11,3 10,3 10,7 13,5
   Jednodenní vklady 15,2 15,9 14,6 14,4 11,6 44,5
M2-M1 (kvazi-peníze) 5,7 7,2 7,9 6,7 11,1 42,0
   Vklady s dohod. splatností 2,3 4,7 5,3 2,1 8,2 29,1
   Vklady s výpovědní lhůtou 18,7 18,4 16,2 18,4 19,0 12,4
   Repo operace -40,3 -49,7 -11,2 17,0 6,2 0,5
M2 10,5 11,6 11,3 10,6 11,3 100,0                                                

 Graf 2 
 Úrokové sazby z vkladů zahrnutých v M2  
 (v %)  
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Z hlediska sektorů držby peněz měly hlavní příspěvek k růstu peněžní zásoby nadále vklady 
domácností, i když v samotném listopadu rostl již druhý měsíc příspěvek vkladů nefinančních 

1 Podle nových údajů za prosinec 2007 publikovaných v závěru zpracování 1. SZ 2008 se meziroční růst 
peněžního agregátu M2 oproti listopadu 2007 zvýšil o 1,9 p.b. na 13,2 %. V celém 4.Q 2007 růst M2 zrychlil, 
přičemž dynamika M1 dále mírně zpomalila, zatímco růst kvazi-peněz vzrostl (v samotném prosinci se však 
tyto složky vyvíjely opačně). 

Graf 1
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(měsíční údaje, mzr. změny v %)
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podniků. Na vyšším růstu peněžní zásoby se podílely od počátku roku i vklady finančních 
neměnových institucí, resp. zprostředkovatelů. Vývoj vkladů těchto institucí je však poměrně 
volatilní.  

Ve 4.Q 2007 přetrvávala poměrně vysoká peněžní likvidita, což se odráželo i ve vývoji 
ukazatelů přiměřenosti růstu peněz, tj. peněžního převisu, nominální a reálné peněžní 
mezery. Peněžní převis, který indikuje střednědobá inflační rizika v případě výraznější 
odchylky aktuální výše peněžní zásoby od poptávky po penězích odpovídající momentální 
pozici ekonomiky v rámci cyklu, dosahuje záporných hodnot, avšak s rostoucí tendencí (viz 
Graf 3). Nominální peněžní mezera, která představuje odchylku skutečné M2 od své 
rovnovážné hodnoty na bázi referenčního tempa růstu M2 zohledňujícího inflační cíl 
a potenciální produkt, je přitom nadále kladná (viz Graf 4). Referenční tempo růstu pro 4.Q 
2007 činí 8,8 % a oproti říjnové prognóze se snížilo vlivem poklesu odhadu růstu 
potenciálního produktu. Reálná peněžní mezera založená na P-star modelu dosahuje ve 
srovnání s říjnovou prognózou zejména vlivem snížení odhadu růstu potenciálního produktu 
vyšších hodnot (viz Graf 5). Uvedené indikátory se od roku 2006 zvyšovaly a nadále 
naznačují možné proinflační riziko ve střednědobém horizontu. V samotném 4.Q 2007 se 
však více proinflačně posunuly pouze peněžní převis a nominální peněžní mezera, zatímco 
reálná peněžní mezera se vyvíjela méně proinflačně.  

V souladu s makroekonomickou prognózou  tempo růstu peněžní zásoby v 1.Q 2008 zpomalí 
na 9,8 % a bude se pohybovat nad referenční, resp. rovnovážnou hodnotou (8,6 %). V letech 
2008 a 2009 se růst peněžní zásoby dále sníží v průměru na 9,3 %, resp. 7,2 %. Uvedený 
vývoj bude zejména ovlivněn poklesem hospodářského růstu v roce 2008 a nižší očekávanou 
inflací v roce 2009.  

Graf 3 
Peněžní převis (v %) 
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 Graf 4 
 Nominální peněžní mezera (v %) 
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Graf 5 
Reálná peněžní mezera (v %) 
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Úvěry  

Meziroční růst úvěrů poskytnutých měnovými finančními institucemi v listopadu oproti 
předchozímu měsíci zpomalil o 0,6 p.b. na 24,3 %2. Přispěly k tomu úvěry nefinančním 
podnikům, zatímco dynamika úvěrů poskytnutých domácnostem a finančním neměnovým 
institucím rostla (viz Tabulka 2). Ve vývoji některých typů úvěrů se začíná postupně 
projevovat vliv zvyšování úrokových sazeb. 

 
Tabulka 2 
Struktura úvěrů  
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, 
mzr. změny v %) 

 I/07  II/07 III/07  10/07  11/07

Podíl na 
celkových 
úvěrech v 
% 11/07    

Nefinanční podniky 19,2 19,0 20,4 20,3 16,8 46,9
    Úvěry do 1 roku 10,5 11,0 17,7 19,6 22,7 18,8
    Úvěry od 1 roku do 5 let 19,2 20,9 17,8 15,8 3,6 10,2
    Úvěry nad 5 let 29,0 26,6 25,0 24,0 19,4 17,9
Domácnosti 30,1 31,4 31,8 32,4 33,1 43,8
    Spotřebitelské úvěry 23,9 26,3 27,7 27,3 27,6 8,5
    Úvěry na bydlení 32,4 33,6 34,0 34,1 34,9 30,8
    Ostatní 27,6 27,3 25,8 30,6 31,3 4,5
Finanční neměn. instituce -7,4 -5,0 5,2 17,2 26,5 9,3
Úvěry celkem 20,6 21,3 23,5 24,9 24,3 100,0                                                  
 

    
   Graf 6       
   Vybraná odvětví podílející se na růstu                     
  celkových úvěrů (příspěvky, v p.b.) 
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Meziroční dynamika úvěrů nefinančním podnikům v listopadu oproti říjnu dále zpomalila 
o 3,5 p.b. na 16,8 %, což byla nejnižší hodnota zaznamenaná v loňském roce. Méně rostly 
střednědobé a dlouhodobé úvěry, zatímco růst krátkodobých úvěrů se zvýšil. Výrazný pokles 
růstu střednědobých úvěrů a zvýšení dynamiky krátkodobých úvěrů zaznamenané 
v samotném listopadu souvisí se sjednocením statistického vykazování v rámci spojení bývalé 
Živnostenské banky a HVB Bank, kdy část střednědobých úvěrů byla nově vykázána jako 
úvěry krátkodobé. I přes uvedený jednorázový výkyv dochází v delším období ke 
zpomalování dynamiky úvěrů s delšími splatnostmi, což potvrzuje mírné snížení investiční 
aktivity podniků, zatímco pokračování růstu krátkodobých úvěrů souvisí s potřebou podniků 
financovat provozní kapitál. Z hlediska odvětvové struktury se na zpomalení podílely zejména 
úvěry zpracovatelskému průmyslu, obchodu a stavebnictví. Příspěvek úvěrů na financování 
nemovitostí (developerským firmám) již druhý měsíc stagnoval. Pouze příspěvek úvěrů do 
finančního zprostředkování se dále zvýšil, a tím se přiblížil příspěvku úvěrů poskytnutých 
developerským společnostem (viz Graf 6). Zadluženost nefinančních podniků u nebankovních 
institucí, tj. u faktoringových a forfaitingových společností, společností finančního leasingu 
a ostatního úvěrování se podle posledních údajů za 3.Q dále meziročně zvýšila o 9,5 %. 
Celková zadluženost (cizí zdroje) větších podniků s 250 a více zaměstnanci vzrostla ve 3.Q 
meziročně o 9,1 %.  

V listopadu pokračoval silný meziroční růst úvěrů domácnostem ve výši 33,1 %. Od 
poloviny roku 2007 k jeho zrychlení přispívají zejména úvěry ze stavebního spoření, zatímco 
příspěvek hypotečních a spotřebitelských úvěrů vlivem zvýšení úrokových sazeb poklesl či 
stagnoval. Domácnosti se ve 3.Q více zadlužovaly i u nebankovních institucí (meziročně 

2 Meziroční růst celkových úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem podle nových údajů v prosinci 2007 
oproti předchozímu měsíci zrychlil o 2,3 p.b. na 26,6 %. K uvedenému vývoji přispívaly hlavně úvěry 
domácnostem, jejichž dynamika se s výjimkou spotřebitelských úvěrů zvýšila.  
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o 18,4 %). Poměr jejich celkové zadluženosti k hrubému disponibilnímu důchodu vzrostl ve 
3.Q o další 2 p.b. na 46 % (v eurozóně činí 92 %).  

Pro potřeby zhodnocení inflačních rizik byla zhruba po roce opět provedena experimentální 
analýza úvěrového převisu, nominální a reálné úvěrové mezery.3 Výsledky pro vybraná 
období naznačují stejně jako u peněz trend možného zpomalování poptávky po úvěrech 
v letech 2008 a 2009. Aktuální růst úvěrů je vyšší oproti růstu rovnovážné poptávky po 
úvěrech. Úvěrový převis, nominální a reálná úvěrová mezera dosahovaly v posledních třech 
letech kladných hodnot. Jejich celkové využití pro hodnocení případných inflačních tlaků je 
však – vzhledem k přetrvávající nestabilitě koeficientů rovnice poptávky po úvěrech  – zatím 
omezené.  

Růst celkové zadluženosti domácností a zvyšování úrokové sazby z nových úvěrů vedlo 
k vyššímu zatížení hrubého disponibilního důchodu. To se podle národních účtů domácností 
projevilo poměrně vysokým růstem úrokových nákladů oproti úrokovým příjmům. Meziroční 
dynamika úrokových příjmů se navíc ve 3.Q snížila, neboť banky v rámci transmise 
úrokových sazeb finančního trhu do klientských sazeb reagovaly při růstu úrokových sazeb 
v průměru slaběji u sazeb z nových vkladů než u úvěrů. Dále platí, že téměř polovinu jejich 
vkladů tvoří jednodenní vklady, u kterých se sazba téměř nezměnila. I když úroveň úrokových 
příjmů nadále převyšuje úrokové náklady, dochází v delším období k postupnému uzavírání 
mezery mezi uvedenými ukazateli. Dluhové zatížení, vyjádřené poměrem splátek jistin 
a úroků k čistému peněžnímu příjmu v průměru na osobu za měsíc, vzrostlo podle statistiky 
rodinných účtů ve 3.Q o další 0,3 p.b. na 4,9 %. V následujícím období lze předpokládat, že 
poptávka domácností po úvěrech by se měla spíše zpomalovat zejména v důsledku změn 
spojených s reformou veřejných financí. Její tempo růstu by však mělo zůstat vlivem 
pokračujícího procesu konvergence poměrně vysoké.  

Průměrná úroková sazba z nových úvěrů se v listopadu dále zvýšila o 0,1 p.b. na 6,8 % 
a naznačovala zpřísnění úvěrových podmínek. Ve srovnání s říjnovou prognózou však byla 
v dosavadním průběhu 4.Q na mírně nižší úrovni (6,7 % oproti 6,8 %). Intenzita transmise do 
úrokových sazeb z nových úvěrů domácnostem je v průběhu jednoho měsíce méně významná, 
resp. téměř nulová, a proto byl v samotném listopadu růst úrokové sazby z nových úvěrů 
ovlivněn zvýšením sazeb finančního trhu jen nevýznamně. Další zvýšení klientských sazeb 
z úvěrů tak lze očekávat až v následujícím období. V růstu průměrné úrokové sazby z nových 
úvěrů se v letošním roce dále projeví zdanění výnosů z hypotečních zástavních listů 
avizované v říjnové situační zprávě, jehož dopad je odhadován na cca 0,1 p.b. Celkově lze 
konstatovat, že úvěrová riziková přirážka se zatím výrazněji nezměnila. Spread mezi 
průměrnou úrokovou sazbou z nových úvěrů a úrokovou sazbou 1R PRIBOR odrážející 
cyklickou složku a rizikovou přirážku se v listopadu mírně snížil na 2,8 p.b. Uvedený vývoj 
byl zaznamenán téměř u všech druhů úvěrů.   

Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem vzrostla o 0,3 p.b. na 11,7 %. Úroková sazba 
z nových úvěrů na bydlení se v listopadu zvýšila o 0,1 p.b. na 5,2 % (viz Graf 7). Více nadále 
rostly úrokové sazby z nových úvěrů na bydlení s fixací do pěti let, zatímco sazby s delší 
fixací se zvýšily v souladu s vývojem dlouhodobých úrokových sazeb finančního trhu méně. 
Spread mezi úrokovými sazbami s delší a kratší fixací (tj. do jednoho roku) dosahuje 

3 Stejně jako na podzim 2006 bylo prvním krokem této analýzy provedení odhadu poptávky po úvěrech dle 
vývoje hospodářského růstu, úrokové sazby a inflace. S využitím časových řad od roku 1998 je patrné, že 
důchodová elasticita nabývala pozitivních hodnot, neboť ekonomické subjekty při vyšší ekonomické aktivitě 
zvyšovaly poptávku po úvěrech. Nejednoznačný však zůstává koeficient u úrokové sazby a inflace. Při 
testování celkové poptávky po úvěrech v různých časových intervalech se navíc ukazovala její nestabilita. 
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záporných hodnot a tento spread se nejvíce prohlubuje u fixací nad pět let. Aktuálně jsou 
tudíž nejlevnější úvěry s těmito fixacemi sazeb, zatímco v první polovině loňského roku to 
byly úvěry s fixací od jednoho roku do pěti let. I přesto zůstává nejvyšší poptávka po úvěrech 
s fixací od jednoho roku do pěti let a teprve následně s fixací nad pět let. Úroková sazba 
z nových spotřebitelských úvěrů se v listopadu zvýšila o 0,4 p.b. na 13 % (viz Graf 8). Hlavní 
podíl na uvedeném vývoji měly krátkodobé sazby s fixací do 1 roku u jedné významné banky, 
které se zvýšily o cca 1 p.b. Vývoj úrokových sazeb u této banky je značně volatilní a mnohdy 
ne plně v souladu s vývojem sazeb finančního trhu. Zvýšení úrokových sazeb z nových úvěrů 
na bydlení a spotřebitelských úvěrů se projevovalo i v odpovídajícím nárůstu roční procentní 
sazby nákladů (RPSN), což naznačuje, že růst sazeb nebyl doprovázen zvýšením poplatků.  

Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům se v listopadu zvýšila o 0,1 p.b. na 
5,2 % (viz Graf 9). Tato sazba se v delším období vyvíjí obdobně jako sazby finančního trhu, 
což je ovlivněno tím, že téměř všechny úvěry podnikům mají pohyblivou sazbu či fixní sazbu 
do jednoho roku. Dopad růstu sazeb peněžního trhu do klientských sazeb v případě úvěrů 
podnikům je tudíž okamžitý. 

 
Graf 7 
Úroková sazba z nových úvěrů na bydlení  
(v %)                                        
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Graf 9 
Úroková sazba z nových úvěrů 
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Příloha 4 – Nákladové faktory 

Meziroční pokles dovozních cen se od srpna dále prohluboval, přičemž podle posledních 
údajů za listopad dosáhl 1,6 %. Během posledních měsíců došlo v dovozních cenách 
ke změnám ve struktuře, které se projevily v obnovení růstu dovozních cen minerálních paliv, 
ve zrychlení dovozních cen potravin a naopak v přechodu cen dovážených surovin 
a polotovarů do meziročního poklesu. V důsledku vysokého růstu světových cen 
energetických surovin došlo i přes pokračující posilování kurzu CZK/USD k obnovení růstu 
cen minerálních paliv (v listopadu 13,6 %), což tvoří příspěvek 1,3 p.b. do růstu dovozních 
cen. Naproti tomu ceny dovážených neenergetických surovin a polotovarů přešly 
z meziročního růstu okolo 4,5 % počínaje říjnem v meziroční pokles, který v listopadu dosáhl 
2,9 % (příspěvek -0,6 p.b. do růstu dovozních cen). Částečně se tak projevilo odeznění 
prudkého nárůstu cen kovů na světových trzích.1 Pokles cen dovážených surovin a polotovarů 
byl tažen zejména snížením dovozních cen tržních výrobků tříděných podle materiálu, které 
v listopadu meziročně klesly o 3,8 %. U dovozních cen komodit s vyšším stupněm 
zpracování2 došlo od září ke zrychlení meziročního poklesu téměř ve všech skupinách, 
přičemž u většiny z nich jde o potvrzení dlouhodobé tendence. Meziroční pokles se po 
krátkém zmírnění v letních měsících opět prohloubil jak v nejvýznamnější skupině strojů 
a dopravních prostředků (na 4,8 %), tak ve skupině průmyslového spotřebního zboží (na 
5,0 %). Rovněž ceny dovážených chemikálií a příbuzných výrobků, které od počátku roku do 
srpna rostly, se podle posledních údajů v listopadu meziročně snížily o 1,9 %. Dovozní ceny 
potravin vykazovaly přes vliv posílení kurzu koruny i nadále zrychlování meziročního růstu 
v souvislosti s rostoucími cenami těchto komodit na světových trzích, přičemž v listopadu 
dosáhl jejich meziroční růst 6,0 %. 

Graf 1: Struktura meziročního růstu dovozních cen (v p.b., resp. v %) 
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Po mírném zpomalení meziročního růstu cen průmyslových výrobců v srpnu došlo v dalších 
měsících k jeho opětovnému zrychlení na 5,3 % v prosinci. Setrvalé zvyšování světových cen 
energetických surovin se promítlo do výrazného zrychlení meziročního růstu cen v odvětví 
koksárenství a rafinérského zpracování ropy z 6,8 % v září na 23,1 % v prosinci, kdy 
příspěvek tohoto odvětví k celkovému růstu cen průmyslových výrobců dosáhl 1,2 p.b. 
Počínaje zářím bylo rovněž možné pozorovat obnovené zrychlení meziročního růstu cen 
v odvětví těžby nerostných surovin na 9,2 % v prosinci. V odvětví výroby a rozvodu 

1 Ve 3. čtvrtletí 2007 vzrostly ceny kovů na světových trzích meziročně o 21,7 %, v listopadu se jejich meziroční 
růst zmírnil na 8,2 %. 

2 Zejména jde o skupiny stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu, průmyslové 
spotřební zboží, chemikálie a příbuzné výrobky.  
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elektřiny, vody a plynu zůstal v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2007 meziroční růst cen beze 
změny na 7,6 %. V důsledku růstu cen potravin na světových trzích se nadále zvyšoval 
meziroční růst cen v potravinářském průmyslu, podle posledních údajů za prosinec na 11,8 %, 
což přispělo 1,9 p.b. k celkovému růstu cen průmyslových výrobců. V návaznosti na aktuální 
zmírňování růstu cen kovů na světových trzích a posilování kurzu koruny pokračovalo ve 
čtvrtém čtvrtletí zpomalování růstu cen výrobců v odvětví zpracování kovů, hutních 
a kovodělných výrobků z 5,7 % v září na 2,3 % v prosinci. K zmírnění meziročního růstu cen 
v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu přispěl vývoj ve většině těchto odvětví. 
Meziroční pokles cen však bylo možné pozorovat pouze v odvětví výroby dopravních 
prostředků (o 2,7 %) a ve výrobě pryžových a plastových výrobků (o 2,0 %). 

Struktura mzr. růstu cen průmyslových 
výrobců (v p.b., resp. v %) 

-1

0

1

2

3

4

5

6

 1/07 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu
Základní kovy, hutní a kovodělné výrobky
Koksárenství, rafinerské zprac. ropy a chemie
Potravinářský průmysl
Dobývání surovin a výroba energií
Celkem PPI (meziroční změny v %)  

Mzr. růst cen zemědělských výrobců (v %) 

 

-10

0

10

20

30

40

50

 1/06 3 5 7 9 11  1/07 3 5 7 9 11

Ceny rostlinných produktů

Ceny živočišných produktů

Ceny zemědělských výrobců 

 

Ceny zemědělských výrobců po mírném zpomalení v první polovině roku 2007 ve druhé 
polovině roku opět výrazně zrychlily svůj meziroční růst, který v závěru roku dosáhl 26,6 %. 
Na tomto růstu se přitom podílely nejen ceny rostlinných produktů, ale od poloviny roku 2007 
i ceny živočišných produktů. Na výrazném meziročním růstu cen zemědělských výrobců 
v ČR měl vliv vývoj cen v zahraničí, který byl zapříčiněn souběhem dvou hlavních faktorů. 
Na jedné straně působil dlouhodobý světový růst cen poptávky po potravinách (jak 
rostlinného, tak živočišného původu), spojený především s poměrně rychlým ekonomickým 
růstem v řadě rozvíjejících se ekonomik, zejména pak v Asii. To mělo v ČR vliv ve velké 
míře na cenový vývoj produktů živočišné výroby. Jejich ceny rostly nejen v důsledku 
výrazného zvýšení zahraniční poptávky loňské roce, ale též kvůli poklesu tuzemské produkce. 
Na druhé straně na růst cen působily jednorázové výpadky rostlinné produkce ve světě, 
zejména pak obilovin, které byly zapříčiněny neúrodou nejen ve většině zemí EU, ale též 
u důležitých exportérů – v USA, Austrálii a na Ukrajině. Výše popsaný vývoj pak vedl i při 
mírně nadprůměrné domácí úrodě v roce 2007 k výraznému růstu cen rostlinné výroby v ČR 
v závěru třetího a na počátku čtvrtého čtvrtletí 2007. Vývoj cen v zahraničí se tak odrazil 
v dalším znatelném zrychlení cen rostlinných produktů (z 32,2 % v září na 37,6 % v prosinci), 
přičemž významný podíl na tomto zrychlení měly zejména ceny obilovin a olejnin. Rovněž 
u cen živočišné produkce, která má na celkovém indexu cen zemědělských výrobců váhu 
zhruba 2/3, došlo vlivem zahraničních faktorů k výraznému zrychlení meziročního růstu cen 
(ze 4,5 % v září na 14,9 % v prosinci). Zrychlující posilování kurzu koruny vůči euru 
v průběhu čtvrtého čtvrtletí tlumilo tyto zahraniční cenové vlivy jenom v omezené míře. 
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Příloha 5 – Platební bilance 

Prognóza platební bilance na roky 2007 – 2009 se ve srovnání s predikcí z 10. SZ 2007 
zásadně nemění. Základní trendy prezentované v minulé prognóze zůstávají zachovány, 
v rámci dílčích složek platební bilance dochází jen k mírným úpravám. Ve srovnání 
s předchozí predikcí však výrazně vzrostly nejistoty spojené s finančními toky v důsledku 
rozkolísanosti finančních a akciových trhů. 

Schodek běžného účtu se v roce 2007 oproti roku 2006 zmírní na cca 95 mld. Kč (ve 
srovnání s predikcí z 10. SZ se jedná o jeho snížení o 10 mld. Kč). V následujících dvou 
letech však vlivem výrazného růstu schodku bilance výnosů vzroste (na 115, resp. 120 mld. 
Kč). Pro rok 2008 se predikce schodku běžného účtu nemění; na rok 2009 schodek zvyšujeme 
o 10 mld. Kč. Ve všech třech letech přitom zůstane podíl schodku běžného účtu na HDP 
výrazně pod rizikovou hranicí 5 % (v rozmezí od 2,7 do 3,0 %)1. Jeho určující položkou 
zůstane i nadále zvyšující se schodek bilance výnosů, jenž bude částečně korigován 
pokračujícím růstem přebytku výkonové bilance. Po vyloučení pouze evidenčně 
zaznamenávané položky reinvestovaného zisku by však byl běžný účet ve všech třech letech 
mírně kladný.  

Obchodní bilance skončí v roce 2007 ve srovnání s predikcí z 10. SZ zřejmě mírně vyšším 
přebytkem (o 10 mld. Kč, tj. 120 mld. Kč). K jejímu příznivějšímu výsledku přispěl jednak 
příznivější než predikovaný vývoj ve skupině minerálních paliv při meziročním poklesu jak 
naturálního, tak hodnotového (vliv výrazné apreciace CZK/USD) kumulativního dovozu ropy 
a zemního plynu. Dalším faktorem byl příznivější vývoj v rámci ostatních nestrojírenských 
skupin. Nejzávažnějšími faktory, determinujícími vývoj zahraničního obchodu v následujících 
dvou letech, zůstanou pokračující pozitivní strukturální změny na nabídkové straně 
a současně protisměrně působící vysoké ceny paliv. Nárůst přebytku v roce 2008 bude jen 
mírný vlivem předpokládaného vysokého růstu cen ropy a současně jen mírného příspěvku 
náběhu nových proexportně orientovaných výrob. V průběhu roku se očekává zejména 
počátek náběhu výroby automobilky Hyundai (převodovky a později automobily); bude však 
více méně eliminován nezbytnými investičními dovozy do fixních investic i do zásob. Kromě 
náběhu elektrotechnické výroby Foxconn v Kutné Hoře budou náběhy ostatních výrob 
(zejména subdodávky pro výrobu automobilů a v rámci elektrotechnického průmyslu) již 
méně významné. Přebytek obchodní bilance v roce 2008 předpokládáme na úrovni 
135 mld. Kč. V roce 2009 její přebytek v důsledku dalšího významného náběhu 
automobilových kapacit vzroste na 160 mld. Kč. Ve srovnání s predikcí z 10. SZ v obou 
letech přebytek mírně zvyšujeme (o 5 mld. Kč). Předpokládáme, že očekávaný méně příznivý 
vývoj skupiny paliv bude zcela kompenzován příznivějším vývojem ostatních, zejména 
nestrojírenských skupin (vliv očekávaného zastavení růstu cen kovů, postupné stabilizace 
schodku potravin v důsledku pozitivního cenového vývoje i čerpání dotací z EU, příznivější 
vývoj skupiny spotřebních předmětů vlivem růstu konkurenceschopnosti vybraných oborů).      

Přebytek bilance služeb dosáhne v roce 2007 cca 50 mld. Kč, tj. oproti predikci z 10. SZ 
bude o 5 mld. Kč vyšší. Očekávaný výsledek odráží zejména příznivější vývoj dílčí bilance 
ostatních služeb, spojený s vyššími vývozy (příjmy) v důsledku přesunu podnikatelských 
aktivit zahraničních firem do ČR (hlavně obchodní, profesní a technické služby). 
Předpokládáme, že uvedený pozitivní vývoj bude pokračovat i v následujících dvou letech. 
Nejzávažnější korekci predikce bilance služeb tak představuje příznivější náhled na vývoj 

1  Podíl běžného a kapitálového účtu na HDP se v letech 2007 až 2009 sníží z -2,2 % na -1,8 %.   
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vývozu ostatních služeb. Ve srovnání s predikcí z 10. SZ zvyšujeme predikci celkového 
přebytku bilance služeb v letech 2008 a 2009 o 5 mld. Kč (na 55, resp. 60 mld. Kč).  

Celkový schodek bilance výnosů předpokládáme za rok 2007 na úrovni 245 mld. Kč (tj. ve 
srovnání s předchozí predikcí o 15 mld. Kč vyšší). Odchylný vývoj byl výsledkem vyšší než 
očekávané hodnoty vyplacených dividend nerezidentům na výdajové straně bilance. Pro roky 
2008 a 2009 zvyšujeme schodek bilance výnosů oproti predikci z 10. SZ o 20, resp. 
30 mld. Kč (tj. na 280, resp. 310 mld. Kč). Hlavním důvodem je zvýšení odhadu vyplacených 
dividend (včetně úroků) z přímých investic v důsledku celkově velmi příznivých 
hospodářských výsledků firem pod zahraničním vlastnictvím v ČR a dalšího zrychleného 
růstu jejich produkčního potenciálu (růst jejich počtu a rozšiřování produkce). Určující 
komponentou bilance výnosů nadále zůstává hodnota reinvestovaného zisku (v predikci beze 
změny) a vyplacených dividend nerezidentům z přímých investic.  

Běžné převody skončí za rok 2007 schodkem ve výši cca 20 mld. Kč, což je o 10 mld. Kč 
méně, než předpokládala predikce z 10. SZ. Uvedený vývoj byl ovlivněn vyššími než 
očekávanými příjmy vládního sektoru (při meziročním přechodu bilance vládních převodů ze 
schodku do přebytku). Předpokládáme, že v letech 2008 a 2009 bude schodek běžných 
převodů ve srovnání s predikcí z 10. SZ v obou letech o cca 10 mld. nižší (25, resp. 
30 mld. Kč). Prohlubování celkového schodku v důsledku růstu schodku převodů ostatních 
sektorů (vliv růstu převodů pracovních příjmů, výplat sociálních příspěvků nerezidentům) 
bude již výrazně brzděno rychlým růstem příjmů vládního sektoru v důsledku vyššího čerpání 
zdrojů z fondů EU (především z fondu rozvoje venkova – program na roky 2007 – 2013).  

Přebytek kapitálového účtu očekáváme za rok 2007 ve výši 15 mld. Kč (predikce byla oproti 
10. SZ mírně zvýšena). Jeho predikci na roky 2008 a 2009 neměníme (31, resp. 48 mld. Kč). 
Jeho rozhodující složkou budou příjmy z fondů EU.  

K přebytku finančního účtu bude v letech 2007 až 2009 nadále významně působit bilance 
přímých investic. Příliv kapitálu do základního jmění ze zahraničí byl v roce 2007 ve 
srovnání s predikcí z 10. SZ (50 mld. Kč) pravděpodobně mírně vyšší. Mírně nad prognózou 
bude i odhadovaný objem reinvestovaného zisku. Celkový příliv PZI byl však v průběhu roku 
2007 zmírňován pod úroveň prognózy (nově evidovanými) rozsáhlými úvěry dceřiných 
společností v ČR svým matkám v zahraničí (netto 20 až 30 mld. Kč; jedná se zejména o tři 
významné firmy z Německa). Odliv kapitálu do zahraničí byl podle dosavadních údajů nižší 
než prognózou očekávaný, a to až o 10 mld. Kč. Jedním z důvodů byla absence významné 
investice ČEZu, s níž prognóza počítala. Druhým důvodem byl velmi nízký objem 
reinvestovaného zisku tuzemských firem v zahraničí, jehož odhad je podle našeho názoru 
mírně podhodnocen. Celkově je dosavadní vývoj přímých investic v souladu s predikcí 
z 10. SZ (přebytek 145 mld. Kč v roce 2007), a to bez vlivu na prognózu v následujících dvou 
letech (čistý příliv 160, resp. 140 mld. Kč). V letošním roce nadále očekáváme zvýšení přílivu 
PZI v souvislosti s dokončováním rozsáhlých investic v automobilovém průmyslu (Hyundai 
a řada subdodavatelů). V horizontu zhruba čtyř let proběhnou významné reinvestice Škody 
auto v celkové odhadované výši 50 až 60 mld. Kč.2 Další nově získané informace prozatím do 
prognózy nepromítáme.3  

2 Tato skutečnost by mohla vést k výplatě nižších dividend koncernu Volkswagen a vzhledem k jejich váze 
(téměř 10 % celkových dividend) i ke snížení jejich celkové dynamiky v následujících letech. 

3 Vliv na zvýšení přílivu v roce 2009 by mohlo mít případné rozhodnutí koncernu Volkswagen realizovat výrobu 
nového malého automobilu v ČR (Vrchlabí). Definitivní rozhodnutí o alokaci má padnout letos v březnu. Ke 
zvýšení odlivu přímých investic, nejdříve však v roce 2009, by naopak mohly vést úspěchy ČEZu 
v probíhajících soutěžích v Bulharsku a Rumunsku. Pokud jde o připravovaný prodej státního majetku, budou 
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Čistý odliv portfoliových investic bude za rok 2007 zřejmě mírně vyšší, než předpokládala 
říjnová prognóza (o 10 mld. Kč, na úrovni 55 mld. Kč). Vzhledem k nečekaným zvratům na 
finančních trzích však není vyloučeno ani naplnění prognózy z 10. SZ. V oblasti dluhového 
kapitálu je celkové záporné saldo zatím – při vyšším než očekávaném přílivu i odlivu – 
v zásadě v souladu s prognózou. U majetkových cenných papírů bude celkové záporné saldo 
zřejmě mírně vyšší vlivem poklesu držby tuzemských akcií (možná vliv odkupu akcií 
ČEZem). Odliv byl v souladu s prognózou. Novou informací, vedoucí ke zvýšení 
prognózovaného odlivu majetkových cenných papírů, je dohoda ČEZu o nákupu 7 % akcií 
MOL4. V souvislosti s vývojem v USA a na světových finančních a akciových trzích výrazně 
vzrostly nejistoty prognózy portfoliových investic na roky 2008 a 2009 (čistý odliv 60, resp. 
40 mld. Kč). Narůstající problémy USA patrně vyvrcholí v letošním roce. Výrazné dopady 
jsou od počátku ledna již patrné na světových akciových trzích. Případné odstranění 
záporného úrokového diferenciálu mezi českou korunou a eurem při přetrvávajících 
příznivých makroekonomických charakteristikách české ekonomiky a potvrzení 
pesimistických odhadů ohledně budoucího vývoje USA by mohlo v této situaci vést k přílivu 
kapitálu do ČR.5 V prognóze nejsou nadále obsaženy emise vládních dluhopisů v zahraničí 
(podle MF až 90 mld. Kč).  
 
V rámci bilance ostatních investic se očekávané čerpání úvěrových zdrojů vládním sektorem 
ze zahraničí – dle údajů za 11 měsíců – téměř nerealizovalo (čistý příliv jen 0,9 mld. Kč). 
Odchylné chování současné vlády ve srovnání s předchozí, jejíž průměrné roční čisté čerpání 
činilo 27 mld. Kč, vedlo nutně k přehodnocení prognózy. Vzhledem ke konkrétním úvěrům 
od EIB, navázaným na investiční projekty obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 
2008, však snižujeme prognózovaný příliv v obou letech jen o 5 mld. Kč (na 10 mld. Kč). 
Také čisté čerpání úvěrových zdrojů podnikatelským sektorem v roce 2007 zřejmě nedosáhne 
prognózovaných hodnot. Může se jednat o přechodnou situaci, související s nedostatkem 
likvidity v EU, resp. přehodnocením uvěrové politiky v EU (do července netto čerpání úvěrů 
cca 23 mld. Kč, do listopadu již jen 6,3 mld. Kč) nebo o saturaci potřeb podniků vlastními 
zdroji, resp. substituci tuzemskými úvěry. Vzhledem k současným nejistotám lze očekávat 
prognózovaný čistý příliv na rok 2008 výrazně nižší oproti 10. SZ. V důsledku navýšení 
o ohlášený úvěr ČEZu však výši prognózovaného čistého přílivu neměníme. Predikci čistého 
přílivu na rok 2009 rovněž ponecháme v platnosti (v obou letech 20 mld. Kč). 
 

 

 

v tomto volebním období z významnějších firem privatizovány zřejmě jen Letiště Praha a ČSA 
s pravděpodobnou realizací v roce 2009. Výnos z jejich prodeje odhadujeme na cca 90, resp. 10 mld. Kč. Do 
prognózy je však zařadíme až po definitivním rozhodnutí vlády o způsobu jejich prodeje. 

4  Dopad na platební bilanci je eliminován financováním této operace zahraničním úvěrem. 
5 Prognóza vývoje portfoliových investic je založena na předpokladu konstantního úrokového diferenciálu. 

Kvantifikace průměrných dopadů změny úrokového diferenciálu je uvedena zvlášť v tabulce Prognóza platební 
bilance a je založena na vlivu úrokového diferenciálu v minulosti (tj. každá změna diferenciálu o 0,25 p.b. = 
8,5 mld. Kč na přílivu nebo odlivu). Podrobněji viz v metodologické poznámce Dopad změn úrokového 
diferenciálu na vývoj dluhových cenných papírů. 
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Prognóza platební bilance
mld. Kč 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 o.2007 p.2008 p.2009
A. Běžný účet -50.6 -104.9 -124.5 -136.4 -160.6 -147.5 -48.5 -100.3 -95.0 -115.0 -120.0
   Obchodní bilance -65.8 -120.8 -116.7 -71.3 -69.8 -13.3 59.4 68.2 120.0 135.0 160.0
              Vývoz 908.8 1 121.1 1 269.6 1254.4 1370.9 1722.7 1868.6 2144.0 2480.0 2800.0 3160.0
              Dovoz 974.6 1 241.9 1 386.3 1325.7 1440.7 1736.0 1809.2 2075.8 2360.0 2665.0 3000.0

   Bilance služeb 41.5 54.6 58.0 21.9 13.2 16.6 36.5 34.6 50.0 55.0 60.0
        Příjmy 243.9 264.8 269.7 231.1 219.2 247.1 282.0 300.4 332.0 356.0 380.0
             Doprava 53.5 53.7 57.5 56.6 60.6 69.9 76.7 84.3 101.0 111.0 120.0
             Cestovní ruch 109.1 115.1 118.1 96.3 100.3 107.2 111.8 113.1 123.0 131.0 140.0
             Ostatní služby 81.2 96.0 94.1 78.3 58.3 70.0 93.5 103.0 108.0 114.0 120.0
        Výdaje 202.3 210.2 211.7 209.3 205.9 230.5 245.5 265.8 282.0 301.0 320.0
             Doprava 27.1 27.5 30.6 29.3 33.7 47.6 56.3 62.0 72.0 80.0 87.0
             Cestovní ruch 51.8 49.4 52.8 51.5 54.4 58.4 57.8 60.0 70.0 77.0 85.0
             Ostatní služby 123.5 133.3 128.3 128.4 117.8 124.5 131.4 143.8 140.0 144.0 148.0

   Bilance výnosů -46.7 -53.0 -83.5 -115.6 -119.9 -156.6 -155.7 -183.4 -245.0 -280.0 -310.0
             Příjmy 64.3 75.4 84.9 66.8 75.5 87.2 105.7 121.4 145.0 170.0 180.0
             Náklady 111.0 128.4 168.4 182.4 195.4 243.8 261.4 304.8 390.0 450.0 490.0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků -24.4 -37.6 -55.4 -66.9 -57.4 -67.1 -81.9 -74.9 -120.0 -125.0 -125.0

   Běžné převody 20.4 14.4 17.8 28.7 15.8 6.0 11.3 -19.7 -20.0 -25.0 -30.0
            Příjmy 45.4 36.6 36.4 46.7 47.0 53.0 78.5 65.9 85.0 95.0 105.0
            Výdaje 25.0 22.2 18.6 18 31.2 47.0 67.2 85.6 105.0 120.0 135.0
B. Kapitálový účet -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -14.2 4.7 8.5 13.0 31.0 48.0
           Příjmy 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 5.6 5.5 14.3 15.0 35.0 50.0
           Výdaje 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 19.8 0.8 5.8 2.0 4.0 2.0
C. Finanční účet 106.6 148 172.8 231.5 80.3 227.2 246.5 86.7 105.0 130.0 130.0
   Přímé investice 215.7 190.8 208.3 270.9 53.5 101.8 279.6 104.3 145.0 160.0 140.0
          V zahraničí -3.1 -1.7 -6.3 -6.8 -5.8 -26.0 0.4 -30.4 -20.0 -30.0 -35.0
          V České republice 218.8 192.4 214.6 277.7 59.3 127.8 279.2 134.7 165.0 190.0 175.0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků 24.4 37.6 55.4 66.9 57.4 67.1 81.9 74.9 120.0 125.0 125.0

   Portfoliové investice -48.3 -68.2 34.9 -46.7 -35.7 53.0 -81.2 -26.9 -55.0 -60.0 -40.0
       Aktiva -65.6 -86.6 4.4 -75.6 -83.9 -70.3 -82.1 -68.4 -95.0 -80.0 -70.0
          Majetkové cenné papíry -49 -44.2 9.4 -7.8 5.6 -36.5 -35.3 -43.6 -60.0 -30.0 -20.0
          Dluhové cenné papíry -16.6 -42.5 -5.0 -67.8 -89.5 -33.8 -46.8 -24.8 -35.0 -50.0 -50.0
       Pasiva 17.3 18.5 30.5 28.9 48.2 123.3 0.9 41.5 40.0 20.0 30.0
         Majetkové cenné papíry 4.4 23.8 23.2 -9.0 30.1 19.6 -36.4 5.8 -10.0 -20.0 0.0
         Dluhové cenné papíry 12.9 -5.4 7.2 37.9 18.0 103.7 37.3 35.7 50.0 40.0 30.0

   Finanční deriváty 0 -1.4 -3.2 -4.3 3.9 -3.2 -2.8 -6.3 . . .

   Ostatní investice -60.9 26.9 -67.1 12.5 58.6 75.6 50.9 15.6 15.0 30.0 30.0
        vláda -5.5 1.1 1.8 21.6 18.2 33.2 34.9 14.6 5.0 10.0 10.0
        podniky 6.8 24.8 23.6 -9.1 40.4 42.4 16.0 1.0 10.0 20.0 20.0
        bankovní sektor -62.2 1.0 -92.5 . . . . .
Celkově skupiny A až C 55.9 43.0 48.0
Platební bilance bez operací bankovního sektoru 95.9 -80.4 65.5 202.7 -5.1 23.0 46.0 58.0
Využití privatizačního účtu / změna rezerv ČNB -216.9 -12.9 -6.8 -92.9 0.0 0.0 0.0 0.0
 Další operace bez vlivu na nabídku a poptávku po devizách    19,0*  -19,4** 18,2***   0,0****  -23,0*****  -40,0******
Zajištění vládních dluhopisů -45.0 -30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Kvantifikace dopadu prognózované změny úrokového diferenciálu na prognózu PB (0,25 p.b. = 8,5 mld. Kč) 8.5 0.0
Přebytek (+), resp. nedostatek deviz na trhu (-) -121.0 -93.3 32.7 32.0 13.1 23.0 31.5 18.0
Vysvětlivky:
* jen účetní operace spojená s deblokací zahraničního dluhu
**náhrada škody ČSOB ponechaná v SR -19,4 mld. Kč
*** jen účetní operace 2 firem snižující vykázaný příliv přímých investic 14,2 mld Kč, jen evidenční snížení závazků Iráku o 4 mld. Kč
Pozn. nízký příliv kapitálu do podnikového sektoru  v roce 2006 byl ovlivněn jednorázovou operací snižující čistý příiliv o 19 mld. Kč 
 ****  financovaní vývozu ČEB (obdoba vládního úvěru) -17 mld. Kč, financování PI v zahraničí ČEB +7 mld. Kč, saldo operací vůči EU -10 mld. Kč,  
          saldo korunových úvěrů poskytnutých zahraničním mateřským firmám tuzemskými dceřinými společnostmi +20 mld. Kč
***** odpis pohledávek vůči RZ 2,0 mld. Kč, saldo oprací vůči EU -25 mld. Kč ( eliminace přebytku konverzí v ČNB)
****** saldo operací vůči EU -40 mld. Kč  
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Dopad změn úrokového diferenciálu na vývoj dluhových cenných papírů – 
metodologická poznámka 

Toky dluhových portfoliových investic jsou poměrně volatilní (viz Graf). Přesto je jejich 
vývoj do určité míry vysvětlen změnou úrokového diferenciálu. Tento vztah lze odhadnout 
pomocí regresní analýzy (posuvné OLS, okénko 3 roky) na čtvrtletních datech za období 
1998:1–2007:2. Pro dluhové cenné papíry (celkem a pasíva) byla použita data z platební 
bilance (zdroj: ARAD). Tříměsíční sazba peněžního trhu a reálný HDP pocházejí z Eurostatu. 
Roční změny dluhových cenných papírů jsou vysvětlované změnami diferenciálu tříměsíčních 
úrokových sazeb (DIF 3M) a změnou diferenciálu růstu reálného HDP (DIF GR). Vzhledem 
k tomu, že přes 90 % zahraničních držitelů portfoliových dluhových cenných papírů 
emitovaných v ČR pochází z eurozóny,6 diferenciály jsou spočítané vůči eurozóně (ČR–
EU12). Použitá specifikace má poměrně dobrou vysvětlovací schopnost: R2 se pohybuje 
v intervalu 0,37–0,65 pro dluhové papíry celkem a 0,28–0,50 pro pasíva. Koeficient změny 
úrokového diferenciálu je pro dluhové cenné papíry statisticky významný pro období od 
2.Q 2001 a pro pasíva od 1.Q 2002. Tabulka shrnuje výsledky za tato období, t-statistika je 
v závorkách.  

Dluhové cenné papíry a úrokový 
diferenciál
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Dluhové cenné papíry celkem
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const DIF 3M DIF GR const DIF 3M DIF GR
01q2 - 04q1 20.64 27.64 -13.62

(1.73) (3.40) (-1.47)
01q3 - 04q2 19.83 27.72 -13.37

(2.04) (3.45) (-1.71)
01q4 - 04q3 20.65 28.27 -13.64

(2.32) (3.54) (-1.90)
02q1 - 04q4 23.44 32.08 -14.54 18.31 11.87 -10.32

(2.74) (3.93) (-2.16) (3.81) (2.59) (-2.73)
02q2 - 05q1 25.60 34.01 -15.89 18.59 12.59 -8.38

(3.00) (4.16) (-2.61) (3.39) (2.40) (-2.14)
02q3 - 05q2 25.49 33.87 -15.40 19.77 13.54 -11.14

(2.85) (4.13) (-2.84) (3.10) (2.32) (-2.89)
02q4 - 05q3 23.34 35.02 -13.06 18.91 14.17 -10.30

(2.51) (4.00) (-2.39) (2.88) (2.30) (-2.68)
03q1 - 05q4 23.47 34.45 -13.25 14.98 24.81 -9.04

(2.44) (2.81) (-2.29) (1.88) (2.44) (-1.88)
03q2 - 06q1 23.19 30.35 -13.02 9.94 34.32 -6.07

(2.66) (2.19) (-2.49) (1.34) (2.90) (-1.36)
03q3 - 06q2 15.07 38.42 -7.87 6.71 38.14 -4.40

(1.72) (2.45) (-1.51) (1.02) (3.24) (-1.13)
03q4 - 06q3 17.25 42.29 -5.26 8.62 38.83 -3.84

(2.42) (3.12) (-1.17) (1.44) (3.43) (-1.02)
04q1 - 06q4 16.46 30.62 -9.93 10.57 30.71 -7.71

(2.39) (2.38) (-2.55) (1.53) (2.37) (-1.97)
04q2 - 07q1 11.26 24.85 -9.91 11.55 33.27 -7.44

(1.93) (2.40) (-3.26) (1.58) (2.56) (-1.96)
04q3 - 07q2 11.04 21.77 -9.64 9.28 27.40 -6.64

(1.67) (1.93) (-2.94) (1.20) (2.07) (-1.73)

Vysvětlovaná proměnná: dluhové cenné papíry 
Regresní  analýza 

Celkem Pasíva

 

V obdobích se statisticky významným vztahem zvyšuje růst tříměsíčního úrokového 
diferenciálu o 1 p.b. celkový objem dluhových papírů v průměru o 31,5 mld. Kč a pasíva 
o 25,4 mld. Kč. Zatímco cross-country studie obvykle nacházejí kladnou korelaci mezi 
diferenciálem ekonomického růstu a investicemi, provedená analýza ukazuje, že tento vztah je 
pro ČR pravděpodobně záporný, absolutní hodnota koeficientu se však v čase snižuje. 

6 Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M. (2007): “Capital flows to Central and Eastern Europe”, Emerging Markets 
Review, vol. 8, pp.106-123. 
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Záporný koeficient může odrážet nízkou korelaci hospodářských cyklů mezi ČR a eurozónou. 
Na druhou stranu, existující analýza transformačních ekonomik7 a rozvinutých zemí8 ukazuje 
na slabou vysvětlovací schopnost makroekonomických fundamentů pro portfoliové investice. 
Stejná analýza provedená s použitím diferenciálu vůči USA poskytuje mnohem volatilnější 
výsledky, které se nedají jednoznačně interpretovat.  

 

7 Garibaldi, Pietro, Nada Mora, Ratna Sahay and Jeromin Zettelmeyer (2001): "What Moves Capital to 
Transition Economies?," IMF Staff Papers, International Monetary Fund, vol. 48(4), pp.109–145. 

8 Simpson, N., Tomljanovich M., and Georgiev,G. (2005): "Macroeconomic Fundamentals and Net Portfolio 
Investment Between Developed Regions," International Finance, Blackwell Publishing, vol. 8(2), pp.303–327. 
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Příloha 6 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

V průběhu celého roku 2007 ceny rezidenčních nemovitostí v důsledku zvýšené poptávky 
dynamicky rostly. Odhady cenového růstu se pohybují mezi 25 % v Praze a 15 % 
v regionech. Ceny stavebních pozemků i nadále rostly. V návaznosti na předpokládaný pokles 
růstu poptávky po rezidenčních nemovitostech (v důsledku zvýšení snížené sazby DPH na 
stavební práce z 5 % na 9 % s platností od ledna 2008 a růstu úroků hypotečních úvěrů) lze 
v roce 2008 očekávat zklidnění trhu rezidenčních nemovitostí a mírnější cenový růst 
v průměru do 10 %. 

Vývoj v roce 2007 

Nabídka na trhu rezidenčních nemovitostí se i nadále rozšiřuje. Podle nejnovějších údajů ČSÚ 
bylo v celé ČR v 1.–3.Q 2007 dokončeno v novodobé historii rekordních 24 tis. bytů  
(tj. o 31 % více než ve stejném období roku 2006), rozestavěno bylo zhruba 177 tis. bytů  
(tj. růst o necelých 5 %) a zahájena výstavba cca 32 tis. bytů (tj. pokles o 0,3 %). 

Příznivý makroekonomický vývoj vč. růstu příjmů obyvatelstva, očekávání cenového růstu 
v souvislosti se zvýšením DPH na stavební práce s účinnosti od ledna 2008, pokračující 
deregulace nájemného a v neposlední řadě i demografické faktory vedly k dynamickému růstu 
poptávky po rezidenčních nemovitostech, který byl navíc stimulován snahou o realizaci 
nákupů nemovitostí do konce roku 2007 za příznivějších finančních podmínek. Podle odhadů 
expertů vzrostly ceny rezidenčních nemovitostí v Praze1 a některých větších městech 
v průměru o 25 % (např. Kladno, Beroun, Benešov a Mladá Boleslav zaznamenaly až 40% 
nárůst)2 a v regionech v průměru o 15 %. V průběhu roku rostly nejdynamičtěji ceny 
v některých městech Moravskoslezského kraje (Ostrava 55 %, Opava 48 %), Jihomoravského 
kraje (Brno 70 %,Vyškov 34 %), Královéhradeckého kraje (Hradec Králové 50 %, Jičín 
30 %), Ústeckého kraje (Ústí nad Labem 28 %) a kraje Vysočina (Jihlava 35 %, Žďár nad 
Sázavou 20 %). Kromě stále silné poptávky po tzv. startovacích bytech (1+kk a 2+kk 
o rozloze 45 – 60 m2) stoupá i zájem o větší nadstandardní byty o rozloze 80 – 90 m2. 
V důsledku pokračující deregulace nájemného a rozšíření nabídky bytů k pronajmutí (podle 
některých odhadů je 20 – 30 % nových bytů použito jako investice) dochází ke stagnaci 
tržního nájemného (mírný pokles byl zaznamenán pouze u nekvalitních a velkých luxusních 
bytů). 

Zvýšená poptávka po rezidenčních nemovitostech vedla k výraznému růstu objemu nově 
poskytnutých hypoték (z více než 100 mld. Kč v roce 2006 na 150 mld. Kč v roce 2007) i při 
rostoucích, nicméně pro klienty stále ještě přijatelných hypotečních sazbách (po stagnaci 
v 1.Q kolem 4,3 % se od dubna hodnota hypoindexu v návaznosti na vývoj úrokových sazeb 
obdobných splatností na finančních trzích neustále zvyšovala až na 5,34 % v prosinci). 
Stoupající ceny rezidenčních nemovitostí se promítly i do růstu průměrné výše hypotéky  
(z 1,5 mil. Kč v roce 2006 na 1,9 mil. Kč v prosinci 2007). 

Nabídka nových kancelářských ploch v Praze se v průběhu roku 2007 neustále zvyšovala, 
koncem roku 2007 dosáhla zhruba 2,18 mil. m2 (z toho ve 4.Q nárůst o 40 tis. m2). Vlivem 

1 Ceny bytů v Praze představovaly koncem roku 2007 ekvivalent 26letého tržního nájemného (začátkem roku 
2007 22letého nájemného) ve srovnání s 17 – 22letým nájemným v roce 2006 a 15 – 17letým nájemným v roce 
2005. 

2 Alternativu nově postavených bytů představují byty v panelových domech, jejichž ceny i přesto, že rostou 
(např. na Jižním Městě v roce 2007 o 30 %), jsou stále nižší ve srovnání s novými byty (cenový rozdíl se 
pohybuje mezi o 0,5 mil. Kč u bytu 1+kk až po 1,3 mil. Kč u bytu 4+kk). 
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pokračující zvýšené poptávky míra neobsazenosti v průběhu roku 2007 plynule mírně klesala 
až na 5,25 % ve 3.Q. V souladu s vývojem ve vyspělých zemích postupně klesá výnos 
z investic do komerčních nemovitostí, v současné době se pohybuje mezi 4 a 6 %. Nejrychleji 
rostoucím segmentem trhu komerčních nemovitostí jsou i nadále logistické prostory (nabídka 
nových skladovacích ploch v ČR vzrostla z 1,47 mil. m2 začátkem roku na 2,2 mil. m2 koncem 
roku 2007). Kromě Prahy považované jednoznačně za nejvýznamnější trh se staví logistické 
areály i v dalších městech napojených na dopravu (Plzeň, Hradec Králové, Ostrava, Brno). 

Indexy cen rezidenčních nemovitostí a cen stavebních pozemků (průměr 
2000=100) 

 Pozn.
 -nemovitosti zahrnují rodinné domy, byty a bytové domy
 -údaje do konce roku 2005 jsou definitivní, údaje za rok 2006 jsou předběžné
 -údaje za rok 2007 (čárkovaně) jsou odhady ČNB
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Prognóza 

Realitní odborníci se shodují v názoru, že po období výrazného cenového růstu rezidenčních 
nemovitostí lze očekávat v roce 2008 zklidnění trhu. Po krátké sezonní stagnaci cen v 1.Q lze 
zřejmě předpokládat mírný cenový nárůst vlivem zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %3 
a očekávaného růstu cen ve stavebnictví (výsledky průzkumů ukazují zvýšení cen stavebních 
materiálů o 5 – 10 %). Odhady uvádějí, že se v roce 2008 ceny rezidenčních nemovitostí 
v průměru zvýší „pouze“ o 10 % (v atraktivních lokalitách až o 15 %). Ceny by měly stoupat 
nejen v Praze, ale i v regionech, zejména na Ostravsku. Očekává se, že i nadále bude 

3 Vzhledem k tomu, že ČR nevyužila možnosti EU prodloužit výjimku na nižší zdanění bytové výstavby, platí 
s účinnosti od ledna 2008 sazba DPH ve výši 9 % pro byty, bytové domy a rodinné domy pro sociální bydlení 
(zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů definuje jako „sociální“ byt o celkové podlahové ploše nepřesahující 
120 m2 a rodinný dům o podlahové ploše nepřesahující 350 m2), pro ostatní byty a domy bude uplatňována 
sazba DPH ve výši 19 %. Podle odhadu odborníků bude velikostní kritéria sociálního bydlení splňovat asi 
97 % všech nově stavěných bytů. 
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poptávka po stavebních pozemcích vysoká a že povede k neustálému mírnému (v atraktivních 
lokalitách vyššímu) růstu jejich cen.  

Dle realitních expertů je možno očekávat, že v roce 2008 dojde ke zpomalení růstu nově 
poskytnutých hypoték, jejichž objem dosáhne 175 mld. Kč a které budou poskytovány 
pravděpodobně za vyšší hypoteční sazby ve srovnání s rokem 2007. Je však možno 
konstatovat, že v české ekonomice stále ještě existuje velký prostor pro další růst poptávky po 
hypotékách. Především jsou hypotéky v současné době považovány již za standardní způsob 
financování bydlení, dále z různých průzkumů vyplývá, že v nejbližších letech uvažují 
o investici do bydlení zhruba 2/3 obyvatel, z nichž 80 % bude financovat koupi některým 
z úvěrových produktů, a konečně poměr objemu hypoték k HDP dosahuje v ČR prozatím 
pouze 9 % (při zahrnutí všech úvěrů na bydlení 14 %) ve srovnání s 38 % v zemích EU. 

Nejednoznačný z hlediska působení na ceny rezidenčních nemovitostí je dopad řízené 
deregulace nájemného na základě zákona č.107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu. Zvyšování nájemného se týká podle informací MMR (získaných 
výběrovým šetřením ČSÚ) celkem cca 760 tis. bytů (z toho cca 460 tis. ve vlastnictví obcí 
a cca 300 tis. ve vlastnictví fyzických a právnických osob), které představují téměř pětinu 
bytového fondu a v nichž bydlí asi 17 % obyvatel ČR. V období let 2007 – 2010 mohou 
vlastníci bytů (pronajímatelé) s regulovaným nájemným vždy nejvýše jednou za 12 měsíců 
jednostranně zvyšovat nájemné o maximální procentní roční přírůstek, jehož způsob výpočtu 
je stanoven zákonem4. Podle informací MMR by letos mělo regulované nájemné stoupnout 
v průměru o 23,3 %. Do konce roku 2010 by roční výše nájemného měla dosáhnout tzv. 
cílového nájemného, které by zhruba mělo odpovídat dolní hranici smluvního (tržního) 
nájemného v dané lokalitě. Od roku 2011 se bude výše nájemného měnit jen po vzájemné 
dohodě obou stran a v případě sporu budou rozhodovat soudy. 

V oblasti komerčních nemovitostí zřejmě zesílí trend výstavby v regionech mimo Prahu, 
zejména v segmentu kancelářských prostor a skladových a logistických prostor. Jedním 
z největších projektů bude ostravská Nová Karolina společnosti Multi Development 
doprovázená dalšími developerskými aktivitami zahrnujícími administrativní, obchodní 
i bytové objekty. Tlak na zvyšování nájmů vč. jejich stanovení v korunách namísto v eurech, 
nedostatek kvalifikované pracovní síly a zvyšování cen stavebního materiálu zřejmě povedou 
k růstu cen nových komerčních nemovitostí. 

4 Nájemné se bude od ledna 2007 po dobu 4 let zvyšovat podle tabulkového systému „základních“ cen (střední 
hodnoty), které vycházejí ze statistiky cen nemovitostí MF ČR vytvořené z údajů finančních úřadů, které 
shromažďují data o odhadních a prodejních cenách nemovitostí. Tento systém bude každý rok k 1.7. 
aktualizován, např. pro rok 2007 se vycházelo z údajů od května 2003 do dubna 2006, pro rok 2008 z údajů od 
května 2004 do dubna 2007 (s vyloučením bytů nově kolaudovaných nebo rekonstruovaných po roce 1993). 
Konkrétní hodnoty nárůstu pro roky 2007 a 2008 lze vypočítat na stránkách MMR. 
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Příloha 7 – ČR a rozpočet EU 

1. Příjmy z EU 

Programy předvstupní pomoci jsou pro Českou republiku od roku 2007 pro nové žádosti 
uzavřeny. Realizovány jsou pouze finální platby po úplném dokončení projektů nebo vratky 
nevyužitých prostředků.  

V posledním čtvrtletí (zejména pak v prosinci) byly ČR připsány zálohové dotace z EU 
především na projekty pro strukturální fondy a zemědělství.  

Z kapitoly zemědělství získala Česká republika v roce 2007 celkem 19,2 mld. Kč. Prostředky 
byly přejímány na program Horizontální plán rozvoje venkova z období 2004 – 2006 
a od srpna byly přijaty i první zálohy na platby na program Rozvoje venkova 
z rozpočtového období 2007 – 2013. Na příjmovém účtu Ministerstva zemědělství jsou 
mimo jiné také zahrnuty vybrané pokuty vyměřené Evropskou komisí a zaplacené českými 
zemědělci za překročení kvót na výrobu mléka ve výši 1 mld. Kč. O tuto částku bude Česká 
republika žádat v příštím období méně prostředků na zemědělské dotace.  

Z kapitoly strukturálních operací získala Česká republika v roce 2007 celkem 28 mld. Kč, 
z toho ze strukturálních fondů EU celkem 21,2 mld. Kč a z Fondu soudržnosti 6,8 mld. Kč. 
Došlé platby se týkaly předchozího, ale i nového rozpočtového období.  

Na vnitřní politiky byly v roce 2007 přijaty prostředky v celkové výši 1,8 mld. Kč. 

Z mimorozpočtových zdrojů, konkrétně z finančního nástroje Evropského hospodářského 
prostoru a bilaterální pomoc Norska, získala Česká republika do konce roku 2007 celkem 
50 mil. Kč.  

2. Odvody do EU 

Odvody zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše za rok 2007 dosáhla 32,1 mld. Kč.  

3. Shrnutí 

Čistá pozice (saldo čerpání zdrojů) České republiky vůči institucím Evropské unie byla ke 
konci 2007 aktivní ve výši cca 16 mld. Kč. Obdobná byla i čistá pozice vůči rozpočtu EU, kde 
podle předběžných výsledků za rok 2007 dosáhlo saldo aktiva cca 17 mld. Kč. Zejména 
v posledních měsících roku se podařilo získat zálohové platby na strukturální programy 
a Společnou zemědělskou politiku z rozpočtového období 2007 – 2013.   
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Finanční toky1 mezi ČR a Evropskou unií v roce 2007 (předběžná data) 
 

  2004 - 2006  Předběžně 
2007 

mil. Kč mil. Kč 

PŘÍJMY    
Předvstupní pomoc 7 758,6 126,8 
  PHARE 5 177,7 -0,9 
  ISPA  1 086,8   
  SAPARD 1 494,1 127,7 
Zemědělství 29 804,0 19 219,7 
  tržní opatření 4 020,7 1 799,0 
  přímé platby 13 568,6 8 919,9 
  rozvoj venkova 11 987,7 8 450,8 
  veterinární opatření 227,0 50,0 
Strukturální operace 26 689,1 28 036,8 
  strukturální fondy 16 203,9 21 168,5 
  Fond soudržnosti 10 485,2 6 868,3 
Vnitřní politiky 1 947,3 1 757,3 
  přechodná opatření 420,4 302,6 
  vnitřní politiky - komunitární programy 1 526,9 1 454,7 
Kompenzace 25 119,6   
Celkové příjmy z rozpočtu EU 91 318,6 49 140,6 
Finanční nástroj EHP/Norsko 91,6 50,5 
Bilaterální pomoc Švýcarska    
Celkové příjmy 91 410,2 49 191,1 

ODVODY    
Tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 10 516,9 4 967,6 

Zdroj DPH 11 953,4 5 500,6 

Zdroj HNP 50 287,0 19 496,9 

Kompenzace Velké Británii 6 312,2 2 157,0 
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 79 069,5 32 122,1 
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 12 249,1 17 069,0 
Platby Evropské investiční bance 2 497,3 780,3 
  podíl na základním kapitálu 708,0 221,2 
  podíl na rezervách 1 789,3 559,1 
Platba Evropské centrální bance 184,9 -2,3 
  podíl na základním kapitálu 184,9  -2,3 
Výzkumný fond pro uhlí a ocel 173,8 220,4 
Celkové odvody vůči institucím EU 81 925,5 33 120,5 
      
Čistá pozice vůči institucím EU 9 484,7 16 070,6 
Pramen: data za rok 2007 pramen MF ČR, propočty ČNB  

 

1 Finanční toky mezi institucemi Evropské unie a Českou republikou uvedené v tabulce jsou předběžné 
a vycházejí z dostupných údajů z MF ČR a ČNB.   
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Příloha 8 – Výhled nefinančních korporací a firem na nejbližší období 

Ve zpracovatelském průmyslu zůstává výhled na 1.Q 2008 stále relativně příznivý. Podle 
názoru většiny podnikových manažerů by dosavadní pozitivní trendy měly pokračovat jak 
z hlediska celkových ekonomických vyhlídek, tak i z hlediska předpokládaných výsledků 
v hlavních segmentech jejich podnikatelských aktivit. Index všeobecné obchodní situace jako 
hlavní barometr konjunkturního klimatu i dílčí konjunkturní indexy se pro nejbližší měsíce 
pohybují v pásmu pozitivních očekávání (Tabulka 1). 

Stav zakázek se podle posledních údajů ke konci loňského října zvýšil meziročně o 12,9 %, 
z toho k realizaci v tuzemsku o 28,8 %. Objem nových zakázek vzrostl o 3,8 %. Míra využití 
výrobních kapacit dosáhla ve 4.Q 2007 podle odhadu 85,3 %, což bylo o 1,6 p.b více než 
v předchozím čtvrtletí a o 2,3 % více než ve 4.Q 2006.  

Tabulka 1: Výhled ve zpracovatelském průmyslu (indexy v bodech, výhled na dané 
čtvrtletí, negativní očekávání 0-99 bodů, pozitivní očekávání 101-200 bodů) 

III/06 IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08
Všeobecná obchodní situace 105 120 102 107 117 101 114
Dodávky pro export 131 140 124 134 128 133 109
Dodávky pro tuzemsko 126 123 103 117 104 118 106
Tržby 134 122 101 123 122 118 116
Výrobní ceny 103 102 110 110 101 108 112
Zaměstnanost 90 95 91 95 104 97 108
Finanční situace 104 107 103 108 117 105 115  

Ve stavebnictví krátkodobá pozitivní očekávání zeslábla. Na jedné straně se v odvětví 
vytvořila koncem roku relativně vysoká zásoba práce (celkový stav zakázek vzrostl podle 
posledních údajů ke konci října meziročně o 31,1 %, z toho k realizaci v tuzemsku o 32,1 %), 
což souviselo s předpokládaným zvýšením DPH od nového roku. Na straně druhé vyšší daň 
nyní působí, alespoň prozatím, jako brzdící faktor při sjednávání nových zakázek. Některé 
firmy také signalizují problémy plynoucí z nedostatku kvalifikovaných pracovníků 
(s možným dopadem do výroby), časového skluzu při uzavírání smluv způsobeného 
administrativní náročností výběrových řízení a nezbytné přípravy pozemků (získaných 
například v dražbě) před zahájením vlastní výstavby (Tabulka 2). 

Vedle výše uvedených faktorů působí na začátku roku krátkodobě některé další vlivy, které 
mají spíše sezonní charakter a odpovědi respondentů jsou o ně očišťovány. Jedná se například 
o to, že řada stavebních firem pracuje v režimu nepravidelně rozvržené pracovní doby, takže 
počet odpracovaných hodin je v tomto období ve srovnání s ročním průměrem nižší. 
Vzhledem k tomu, že mnohé stavby se završují anebo jsou uváděny do provozu koncem roku, 
pracovní poměry uzavírané na dobu určitou končí v listopadu, resp. v prosinci a nové jsou 
běžně kontrahovány až v březnu.  

Tabulka 2: Výhled ve stavebnictví (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, negativní 
očekávání 0-99 bodů, pozitivní očekávání 101-200 bodů) 

III/06 IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08
Produkce 157 156 115 157 134 120 101
Ceny stavebních prací 121 139 128 144 136 140 138
Zaměstnanost 122 109 90 119 112 105 77
Finanční situace 110 118 109 90 113 102 83  
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Příloha 9 – Prognóza strukturálním modelem G3 
 
Tato příloha představuje prognózu vytvořenou pomocí strukturálního modelu G3.1 V celém 
textu této přílohy nazýváme prognózou scénář vzniklý pomocí modelu G3.  
 
Na základě minulých zkušeností a nových poznatků došlo k několika dalším drobným 
úpravám modelové struktury a nastavení parametrů modelu. Tyto změny směřují k co 
nejlepšímu zachycení české ekonomiky stylizovaným strukturovaným modelem a mají dopad 
především na hodnocení aktuální ekonomické situace (počáteční podmínky). Prezentovaný 
scénář je srovnáván s předchozí prognózou tak, aby byly zřejmé dopady provedených změn 
v nastavení modelu.  
 
Prognóza strukturálním modelem G3 spoléhá velkou měrou na modelový aparát. Zahrnuje 
však i expertní soudy, a nelze ji tak považovat za mechanickou prognózu. Expertní úpravy 
jsou diskutovány v textu.  
 
 
Vyznění prognózy 
 
Předpoklady 
Prognóza je založena na stejných předpokladech o vývoji zahraničních veličin z RS01 
a na stejném výhledu regulovaných cen a vládní spotřeby jako základní scénář prognózy 
(QPM). Podobně je tomu i v případě daňových změn, kdy prognóza zohledňuje primární 
dopady změny nepřímých daní a uplatňuje na ně výjimky z reakce měnové politiky. Z tohoto 
pohledu jsou obě prognózy srovnatelné. Na rozdíl od základního scénáře nepočítá prognóza se 
sekundárními dopady změn nepřímých daní, konkrétně s jejich explicitním průsakem do 
inflačních očekáváních způsobem, jaký je použit v modelu QPM.  
 
Prognóza nově zohledňuje krátkodobou prognózu kurzového vývoje pro první čtvrtletí 
letošního roku. Žádné další expertní zásahy související s krátkodobou prognózou prováděny 
nebyly. Obdobně jako v předchozí prognóze je zapracována změna inflačního cíle od roku 
2010 jeho postupným poklesem od letošního roku. Prognóza předpokládá, že tato informace 
je známá všem ekonomickým subjektům.  
 
 
Hodnocení počátečních podmínek 

Současnou fázi ekonomického vývoje hodnotíme jako sestup z vrcholu hospodářského cyklu, 
který je doprovázen proinflačními tlaky. Implikované agregátní tempo růstu zpomaluje 
a navrací se k dlouhodobým trendům. Hrubý domácí produkt sice roste relativně rychle, 
některé jeho složky však vykazují zpomalení tempa růstu, zejména soukromá spotřeba či 
zahraniční obchod. Oproti minulému scénáři přehodnocujeme proinflační tlaky na minulosti 
směrem nahoru. Důvodem je především pozorované zrychlení čisté inflace v situaci 
zhodnocování nominálního kurzu.  

 

 
 

1  Bližší informace o modelu jsou k dispozici na tibor.hledik@cnb.cz  
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Odhad vývoje technologií2 (produktivit) je v souladu s pozorovaným snižováním tempa růstu 
reálné ekonomické aktivity. Implikované agregátní tempo růstu postupně klesá 
k dlouhodobým úrovním a odpovídá tak předpokladům minulé prognózy. Pokles agregátního 
tempa růstu odráží vývoj jeho složek, zejména práci zhodnocující technologie3 a investiční 
technologie. 
 
Práci zhodnocující technologie od minulého roku postupně zpomaluje a vrací se 
k dlouhodobému růstu.  Investiční technologie je hodnocena i nadále jako rostoucí relativně 
rychlým tempem. Podobně i exportní technologie zrychluje tempo růstu.  
 
Implikované agregátní tempo růstu  
(mzr. v %) 
 

Tempo růstu práci zhodnocující 
technologie (mzr. v %) 
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V horizontu prognózy předpokládáme pokračování návratu agregátního tempa růstu 
k dlouhodobé úrovni. Rovněž technologie v sektoru mezispotřebních statků se bude navracet 
ke své rovnováze.  
 
Převis růstu technologie v exportním 
sektoru nad agregátním tempem 
(mzr. v p.b.) 

Převis růstu technologie v investičním 
sektoru nad agregátním tempem 
(mzr. v p.b.) 
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2 Růstem technologie (produktivity) nazýváme situaci, kdy dochází k růstu objemu výstupu (produkce) bez 
navyšování výrobních faktorů práce a kapitálu. Růst technologie tak vyvolává růst reálných objemů při 
konstantní ceně nebo pokles ceny výstupů vůči cenám vstupů při konstantních reálných objemech.  

3 Práci zhodnocující technologie je překladem označení “labor augmented technology“. V české odborné 
literatuře se občas používá překlad „práci rozšiřující technologie“. 
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Pro pochopení počátečních podmínek a vyznění prognózy je kromě odhadu růstu technologií 
důležitý také odhad mezery reálných mezních nákladů v jednotlivých sektorech.4 Reálné 
mezní náklady spoluurčují současný a budoucí vývoj inflace. Vybrané technologie jsou 
součástí reálných mezních nákladů odpovídajících sektorů.   
 
Čistá inflace (mzr. V %) 
 

Mezera reálných mezních nákladů, 
spotřební statky (%) 
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Čistá inflace koncem minulého roku výrazně vzrostla. Část jejího nárůstu lze sice připsat 
jednorázovému nákladovému šoku v podobě růstu cen potravin, ale i po jeho částečném  
očištění zůstal růst nadále významný5. Inflace navíc rostla na pozadí výrazného zhodnocení 
nominálního kurzu.  
 
S pozorovaným zrychlováním inflace je tak konzistentní proinflační působení reálných 
mezních nákladů. Nominální náklady v minulosti rostly rychleji než inflace, a otevřela se tak 
kladná mezera v reálných mezních nákladech. Pokud by byly ceny v odvětví dokonale 
flexibilní, cena by byla v každém okamžiku tvořena konstantní přirážkou k mezním 
nominálním nákladům. V posledním sledovaném období sice vlivem zhodnocení kurzu 
proinflační tlaky výrazně poklesly, avšak i přesto zůstávají reálné mezní náklady kladné, tj. 
proinflační.  
 
Za proinflačními tlaky stojí domácí nákladové faktory, především růst cen mezispotřebních 
statků. Příspěvek importních cen k růstu nominálních nákladů se výrazně snižuje vlivem 
zhodnocení kurzu. Navíc pokles růstu práce zhodnocující technologie v sektoru mezispotřeby 
již neumožňuje relativně rychlý růst reálných veličin bez inflačních tlaků. Cenové tlaky 
z domácí ekonomiky tak hodnotíme jako zvýšené právě z titulu poklesu tempa růstu 
technologie.   
 
Cenový růst v sektoru mezispotřeby je pro nás nepozorovanou veličinou určenou vývojem 
nákladů. Hlavními složkami nákladů v sektoru mezispotřeby jsou strnulé nominální mzdy, 
nepozorovaná cena kapitálu (s relativně malým vlivem) a nepozorovaná práci zhodnocující 
technologie.  
 

4 Reálné mezní náklady jsou obrácenou hodnotou ziskové marže výrobců v průběhu cyklu. Růst nominálních 
nákladů výrobce bez odpovídajícího růstu ceny produkce způsobuje pokles obchodní marže a tedy růst 
reálných mezních nákladů.  

5 V modelu G3, na rozdíl od modelu QPM, explicitně s cenami potravin nepracujeme. Proto je tato informace 
zohledněna expertním zásahem, když polovina příspěvku růstu cen potravin do čisté inflace byla očištěna. 
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Rozklad tempa růstu nominálních mezních 
nákladů (v %) 

Rozklad tempa růstu nom. mezních 
nákladů mezispotřeby (v %) 
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Proinflačnímu hodnocení nákladových tlaků z domácí ekonomiky neodporuje vývoj v dalších 
pozorovaných cenových okruzích, zejména vývoj investičního a vládního deflátoru, 
a exportních cen. Investiční deflátor s dominantním podílem dovozních cen klesá díky 
zhodnocení měnového kurzu, naopak na domácí ekonomiku orientovaný deflátor vládní 
spotřeby mírně roste, čímž spíše podporuje hypotézu nárůstu domácích cenových tlaků.6 
Vývozní ceny v zahraniční měně rostou z důvodu zhodnocení kurzu a tlačí na ztrátu cenové 
konkurenceschopnosti. Vývozci však nemohou snížit ceny z důvodu nákladových tlaků 
způsobených růstem cen mezispotřeby.  
 
Růst nominálních mezd (mzr. v %) 
 

Mezera reálných mezních nákladů práce 
(v %) 
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Růst nominálních mezd se v meziročním vyjádření ustálil na relativně vysoké úrovni mírně 
pod 8 %. Pozorovaný růst nominálních mezd při zpomalování tempa růstu produktivity 
navrátil reálné mzdy k jejich rovnovážné úrovni. Tomu odpovídá velmi malá mezera 
v reálných mezních nákladech práce. Pozorovaný růst nominálních mezd tak v roce 2007 
nevytvářel nákladové inflační tlaky v mezispotřebním sektoru, spíše se snižovalo jejich 
protiinflační působení.  
 
Prognóza  
Prognóza strukturálním modelem zohledňuje odhad výše uvedených počátečních podmínek 
a nastavení dlouhodobých ekonomických trendů růstu technologií spolu se scénářem vývoje 
exogenních veličin z CF a NTF prognózou regulovaných cen a vládní spotřeby.  
 

6 Při identifikaci počátečních podmínek dáváme větší váhu těm proměnným, u nichž lze předpokládat menší 
chyby měření.  
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Prognóza předpokládá návrat temp růstu technologií v jednotlivých sektorech ke svým 
dlouhodobým tempům. Převis implikovaného agregátního tempa růstu nad dlouhodobou 
úrovní na prognóze postupně vyprchá. Oproti minulé prognóze se náhled na vývoj technologií 
výrazně nemění. Podobně je tomu i v případě vývoje zahraničních veličin.  
 
Hlavními faktory určujícími vyznění aktuální prognózy je tak interpretace minulého vývoje 
(nastavení počátečních podmínek) a výhled regulovaných cen na horizontu prognózy.  
 
Implikované agregátní tempo růstu  
(mzr. v %) 

Inflace regulovaných cen (mzr. v %) 
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Měnová autorita cílující celkovou spotřebitelskou inflaci vč. regulovaných cen působí přes 
utlumení soukromé spotřeby a měnový kurz pouze na čistou inflaci. Prudký růst regulovaných 
cen v příštím roce tedy implikuje potřebu zpřísnit měnové podmínky a snížit čistou inflaci. 
Pokles čisté inflace je umožněn snížením inflace importních cen a postupným zpomalením 
růstu cen mezispotřebních statků. 
 
Růst úrokových sazeb snižuje záporný úrokový diferenciál a umožňuje na prognóze mírné 
zhodnocování měnového kurzu. Efekt minulého kurzového zhodnocení spolu s dalším 
postupným zhodnocováním přispějí ke snížení ceny dovážených vstupů a k poklesu mezery 
reálných mezních nákladů spotřebitelského sektoru na prognóze.  
 
Nižší dovozní ceny budou zpočátku kompenzovat přetrvávající inflační tlaky z cen statků 
mezispotřeby z důvodu počáteční vysoké inflace a její perzistence. Proinflační působení 
mezispotřebních statků bude postupně vyprchávat z titulu umírněného růstu nominálních 
mezd. 
 
Čistá inflace (mzr. v %) Nominální kurz (v CZK/EUR) 
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Zpřísnění měnové politiky nebude schopno plně kompenzovat prudký exogenní nárůst 
regulovaných cen, MP inflace se proto přiblíží ke svému bodovému cíli až v polovině roku 
2009, kdy se sazby stabilizují blízko své politicky neutrální úrovně.  
 

3M PRIBOR (% p.a.) Inflace celková a MP (mzr. %) 
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S vývojem produktivit a s výhledem inflace souvisí prognóza vývoje nominálních mezd. 
Jejich tempo růstu zůstane na prognóze přibližně konstantní, neboť domácnosti budou 
ochotny více pracovat tak, aby pokryly výpadek svých reálných mezd z důvodu vyšší inflace 
a udržely si tak minulou spotřebu7. Vývoj mezd na prognóze bude působit mírně protiinflačně 
přes snižování nákladů v sektoru mezispotřebních statků.  
 
Nominální mzdy (mzr. v %) Mezera reálných mzdových nákladů (v %) 
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Přestože domácnosti pokryjí částečně výpadek svých reálných mezd, jejich spotřeba zpomalí 
v reakci na růst regulovaných cen a zpřísnění reálných úrokových sazeb. S vyprcháním efektu 
regulovaných cen na spotřebitelské ceny se růst spotřeby navrátí k dlouhodobým tempům 
růstu. 
 
Dynamika hrubé tvorby kapitálu se v horizontu prognózy postupně navrací ke svým 
rovnovážným hodnotám. Investice jsou zpočátku pozitivně ovlivňovány vývojem investičně 
specifické technologie, která je nad svým rovnovážným tempem a přispívá k atraktivitě 
(produktivitě) investičního procesu, spolu s pozitivním minulým vývojem agregátní 
technologické produktivity. Investice jsou rovněž stimulovány poklesem cen nových 
investičních statků v důsledku zhodnocování měnového kurzu, nicméně tento efekt 

7 Ochota domácností více pracovat patří k předpokladům prognózy. Opuštění tohoto předpokladu by znamenalo 
rychlejší růst nominálních mezd na prognóze a z něj plynoucí vyšší inflační tlaky. Měnová politika by 
reagovala vyšším zpřísněním reálných sazeb, které by znamenaly výraznější pokles reálné ekonomické aktivity 
na prognóze oproti představenému scénáři. 
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v horizontu prognózy slábne. Investiční dynamika je rovněž snižována růstem regulovaných 
cen, jejichž důchodový efekt působí na potlačení investiční aktivity.8 
 
Tempo růstu reálné spotřeby domácností 
(mzr. v %) 

Hrubá tvorba kapitálu (mzr. v %) 
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Prognóza vývoje vývozů a dovozů odráží předpoklady o vývoji v zahraničí, spolu 
s předpokládaným vývojem technologických produktivit. Exportní dynamika je významně 
a okamžitě ovlivněna minulým prudkým zhodnocením měnového kurzu, vedoucím, ceteris 
paribus, k výrazné ztrátě cenové konkurenceschopnosti. Na prognóze tak zpomaluje. 
Dynamika cenového růstu zahraničních konkurentů tento efekt ztlumí, ale jen mírně.  
 
Navíc na počátečních podmínkách identifikované proinflační tlaky z domácí ekonomiky 
neumožňují vývozcům snížit své ceny a dále ztěžují exportérům cenovou 
konkurenceschopnost. Zpomalení zhodnocování kurzu umožní opět zvýšit dynamiku exportů 
ve druhé polovině roku 2008.   
 
Dynamika reálných dovozů rovněž reaguje na vývoj kurzu. Díky importní náročnosti exportu 
vede pokles dynamiky exportu rovněž ke snížení dovozů spojených s vývozní aktivitou. 
Pokles soukromé spotřeby v důsledku propadu reálných spotřebních mezd vede rovněž 
ke snížení dovozů pro spotřebu. V důsledku vyhlazování spotřeby a nákladů přizpůsobení 
investic však tempo růstu dovozů reaguje pomaleji na vývoj reálného kurzu než vývozní 
tempo růstu.  
 
Vývoz zboží a služeb (mzr. v %) Dovoz zboží a služeb (mzr. v %) 
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8 V důsledku snížení reálných příjmů díky prudkému růstu regulovaných cen domácnosti omezují částečně jak 
spotřební výdaje tak i realizaci investičních rozhodnutí.   
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V prognóze inflace jsou dále zohledněny předpokládané změny nepřímých daní. Na primární 
dopady úprav nepřímých daní jsou uplatněny výjimky z reakce měnové politiky, avšak 
prognóza nepočítá se sekundárními dopady. Tento scénář dále přebírá na celém horizontu 
prognózy krátkodobou prognózu reálných vládních spotřebních výdajů. 
 
Základní veličiny prognózy 
 08q1 08q2 08q3 08q4 09q1 09q2 09q3 09q4 
Inflace, mzr. v % 6,1 6,3 5,6 4,6 3,3 2,3 2,1 2,1 
Měnověpolitická inflace, mzr. v % 4,5 4,6 4,2 3,5 2,7 2,3 2,1 2,1 
3M PRIBOR, v % 4,2 3,7 3,1 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 
Kurz [CZK/EUR] 26,3 26,4 26,4 26,3 26,1 26,0 25,8 25,7 
Spotřeba domácností, mzr. v % 4,0 4,2 4,7 5,1 5,3 5,4 5,4 5,4 
HTK, mzr. v % 8,0 7,8 7,7 7,3 6,7 6,3 5,8 5,5 
Dovoz zboží a služeb, mzr. v % 9,9 9,5 9,5 9,7 9,8 9,9 9,8 9,5 
Vývoz zboží a služeb, mzr. v % 8,8 7,7 7,4 8,1 9,0 9,5 9,6 9,4 
Reálný HDP, mzr. v % 4,4 3,7 3,6 3,8 4,4 4,9 4,9 4,7 
 

 
Rozklad dynamiky úrokových sazeb (odchylka od rovnovážné úrovně) 
 
V prostředí simultánního ekonomického modelu považujeme za užitečné více přiblížit hlavní 
faktory působící odchylku nominálních úrokových sazeb od politicky neutrální úrovně. 
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Nejvýrazněji ve prospěch odchylky úrokových sazeb od politicky neutrální sazby působí 
na historii pozorovaný růst regulovaných cen spolu s jejich prognózovaným růstem. Ceteris 
paribus, existence významného růstu regulovaných cen odchyluje spotřebitelskou inflaci od 
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inflačního cíle, což vyžaduje reakci měnové autority. Zvýšením úrokových sazeb je dosaženo 
celkového zpřísnění měnových podmínek a je podpořen návrat spotřebitelské inflace k cíli.  
 
Dalšími výraznými faktory pro růst úrokových sazeb je minulý průběh šoků vedoucí k vyšší 
inflaci v sektoru mezispotřeby a k vyšší čisté inflaci. Tyto počáteční podmínky spolu 
souvisejí, neboť pozorované hodnoty čisté inflace v minulosti při apreciačním kurzovém 
vývoji byly, i po zvážení nákladového šoku z titulu cen potravin, podkladem pro vyhodnocení 
nákladových tlaků z domácí ekonomiky na minulosti. Tlak na růst úrokových sazeb z titulu 
vyšší inflace v sektoru mezispotřeby postupně odeznívá s tím, jak zhodnocení kurzu eliminuje 
přeliv cen mezispotřeby do spotřebních cen.  
 
Zobrazená pozitivní odchylka sazeb od jejich politicky neutrální úrovně je dána i  odchylkou 
aktuálních sazeb od politicky neutrální úrovně. Kromě trajektorie odpovídající přirozenému 
návratu sazeb zobrazená odchylka obsahuje i pozitivní korekci málo přísných úrokových 
sazeb v minulém roce.  
 
Pozorovaná výše zahraničních úrokových sazeb, spolu s jejich předpokládaným vývojem 
rovněž, ceteris paribus, přispívají k vyšším domácím úrokovým sazbám. Měnová autorita volí 
úrokový diferenciál konzistentní s cílováním inflace, když jsou pro ni zahraniční sazby ryze 
exogenním faktorem.  
 
Poslední pozorování mezičtvrtletního zhodnocení měnového kurzu v domácí ekonomice 
působí výrazně protiinflačně, což umožňuje měnové autoritě snížit úrokové sazby pro 
naplnění inflačního cíle.  
 
Uvážlivě musíme hodnotit výsledek, že pozorování trajektorie inflačního cíle působí, ceteris 
paribus, ke snížení úrokových sazeb pod politicky neutrální. Je to důsledkem metody 
rozkladu. Dlouhodobé nastavení v očekáváních míry inflace a inflační cíl jsou 2 %. Pokud při 
rovnovážné situaci dojde k ohlášení sestupné trajektorie ke 2 %, jedná se z pohledu 
provedeného rozkladu vlastně o dočasné zvýšení inflačního cíle, jež musí být podpořeno 
snížením úrokových sazeb pod politicky neutrální úroveň (stálého stavu), aby se 
spotřebitelské ceny přiblížily svým růstem „nově“ vyhlášenému cíli.  
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Příloha 10 – Aktuální nastavení modelových mechanismů 
 
Tato příloha uvádí přehled modelových rovnic, které byly změněny v rámci úprav popsaných 
v kapitole II.4 Předpoklady ekonomických mechanismů. Jedná se o rovnice očekávání,  
Phillipsovy křivky a reakční funkci centrální banky. U každé skupiny rovnic jsou shrnuty 
provedené změny. Popis proměnných je uveden níže.1  

 
Očekávání  
(definice na mezičtvrtletních změnách, rozdělení na očekávání v jednotlivých cenových 
okruzích, zvýšení vpředhledícnosti) 
 
E0_REG1  = PIE_REG + RES_E0_REG1 
 
E0_REG4  = PIE_REG4+ RES_E0_REG4               
 
E0_XF_CORE4  = 0.65*PIE_XF_CORE{1} + 0.35*PIE_XF_CORE{-1} + RES_E0_XF_CORE4 
 
E0_XF_CORE1  = 0.65*PIE_XF_CORE{1} + 0.35*PIE_XF_CORE{-1} + RES_E0_XF_CORE1 
  
E0_ENERGY4  = 0.65*PIE_ENERGY{1} + 0.35*PIE_ENERGY{-1} + RES_E0_ENERGY4 
 
E0_ENERGY1  = 0.65*PIE_ENERGY{1} + 0.35*PIE_ENERGY{-1} + RES_E0_ENERGY1 
                 
E0_FOOD4  = 0.65*PIE_FOOD{1} + 0.35*PIE_FOOD{-1} + RES_E0_FOOD4 
 
E0_FOOD1   = 0.65*PIE_FOOD{1} + 0.35*PIE_FOOD{-1} + RES_E0_FOOD1 
              
E0_CORE4  = (LW_FOOD*E0_FOOD4 + LW_XF_CORE*E0_XF_CORE4)/LW_CORE 
             
E0_CORE1  = (LW_FOOD*E0_FOOD1 + LW_XF_CORE*E0_XF_CORE1)/ LW_CORE 
 
E0_PIE4  = LW_REG*E0_REG4 + LW_FOOD*E0_FOOD4 + LW_XF_CORE*E0_XF_CORE4 +  

+ LW_ENERGY*E0_ENERGY4             
             
E0_PIE1  = LW_REG*E0_REG1 + LW_FOOD*E0_FOOD1 + LW_XF_CORE*E0_XF_CORE1 +  

+ LW_ENERGY*E0_ENERGY1 
 
Phillipsovy křivky  
(navázání na inflační očekávání v jednotlivých cenových okruzích, nová kalibrace 
koeficientů) 
 
PIE_ENERGY  = 0.15*(PIE_M_ENERGY4 + DOT_LZ_ENERGY_EQ4) + 0.35*E0_ENERGY4 +               

+ 0.50*PIE_ENERGY{-1} + 0.40*RMC_GAP + RES_PIE_ENERGY 
 
PIE_FOOD  = 0.15*(PIE_M_FOOD4 + DOT_LZ_FOOD_EQ4) + 0.55*E0_FOOD4 +               

+ 0.30*PIE_FOOD{-1} + 0.30*RMC_GAP + RES_PIE_FOOD  
 
PIE_XF_CORE  = 0.15*(PIE_M_XEXF4 + DOT_LZ_XF_CORE_EQ4) + 0.30*E0_XF_CORE4 +               

+ 0.55*PIE_XF_CORE{-1} + 0.40*RMC_GAP + RES_PIE_XF_CORE 
 
PIE_REG  = 0.10*PIE_ENERGY + 0.90*PIE_XF_CORE + DOT_LZ_REG_EQ4 - 

− 0.10*DOT_LZ_ENERGY_EQ4 – 0.90*DOT_LZ_XF_CORE_EQ4 + 
 + RES_PIE_REG 

1 Specifikace modelu použitého pro prognózu v 10. SZ a popis modelových proměnných jsou k dispozici na 
disku situačních zpráv: Situační zprávy\Obecné podklady pro SZ\predikce_rozhrani\doc-fpas-qpm.html 
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Reakční funkce  
(snížení perzistence pravidla) 
 
RS  = 0.50*RS{-1} + 0.50*(RS_EQ + 1.20*PIE4_GAP + 0.40*LGDP_GAP) + 

+ RES_RS 
 

Modelové proměnné 
 
E0_REG1  mezičtvrtletní inflační očekávání regulovaných cen pro 

následující čtvrtletí  
E0_XF_CORE1  mezičtvrtletní inflační očekávání jádrové inflace bez PH 

pro následující čtvrtletí 
E0_ENERGY1  mezičtvrtletní inflační očekávání cen energií pro 

následující čtvrtletí 
E0_FOOD1   mezičtvrtletní inflační očekávání cen potravin pro 

následující čtvrtletí 
E0_CORE1  mezičtvrtletní inflační očekávání jádrové inflace pro 

následující čtvrtletí 
E0_PIE1  mezičtvrtletní inflační očekávání celkové inflace pro 

následující čtvrtletí 
 
E0_REG4  meziroční inflační očekávání regulovaných cen pro 

následující čtvrtletí 
E0_XF_CORE4  meziroční inflační očekávání jádrové inflace bez PH pro 

následující čtvrtletí 
E0_ENERGY4  meziroční inflační očekávání cen energií pro následující 

čtvrtletí 
E0_FOOD4  meziroční inflační očekávání cen potravin pro 

následující čtvrtletí 
E0_CORE4  meziroční inflační očekávání jádrové inflace pro 

následující čtvrtletí 
E0_PIE4  meziroční inflační očekávání CPI inflace pro následující 

čtvrtletí 
 
PIE_REG  mezičtvrtletní inflace regulovaných cen 
PIE_XF_CORE  mezičtvrtletní korigovaná inflace bez PH 
PIE_ENERGY  mezičtvrtletní inflace cen energií 
PIE_FOOD  mezičtvrtletní inflace cen potravin 
 
PIE_REG4  meziroční inflace regulovaných cen 
 
PIE_M_ENERGY4   meziroční inflace importních cen energií 
PIE_M_FOOD4   meziroční inflace importních cen potravin 
PIE_M_XEXF4   meziroční inflace importních cen bez energií a bez 

potravin 
 
DOT_LZ_ENERGY_EQ4 meziroční tempo rovnovážné apreciace reálného kurzu ve 

složce inflace cen energií 
DOT_LZ_FOOD_EQ4  meziroční tempo rovnovážné apreciace reálného kurzu ve 

složce inflace cen potravin 
DOT_LZ_XF_CORE_EQ4 meziroční tempo rovnovážné apreciace reálného kurzu ve 

složce korigované inflace bez PH 
DOT_LZ_REG_EQ4  meziroční tempo rovnovážné apreciace reálného kurzu ve 

složce inflace regulovaných cen 
 
RMC_GAP   mezera reálných mezních nákladů 
RS  3M úroková sazba 
RS_EQ  rovnovážná nominální úroková sazba 
PIE4_GAP  odchylka meziroční inflace od inflačního cíle 
LGDP_GAP  mezera výstupu 
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LW_FOOD  linearizovaná váha inflace cen potravin do celkové 
inflace 

LW_XF_CORE  linearizovaná váha korigované inflace bez PH do celkové 
inflace 

LW_CORE  linearizovaná váha jádrové inflace do celkové inflace 
LW_FOOD  linearizovaná váha inflace cen potravin do celkové 

inflace 
LW_REG  linearizovaná váha inflace regulovaných cen do celkové 

inflace 
LW_ENERGY  linearizovaná váha inflace cen energií do celkové 

inflace 
 
RES_E0_REG1  reziduum v rovnici inflačních očekávání mezičtvrtletní 

inflace regulovaných cen 
RES_E0_XF_CORE1  reziduum v rovnici inflačních očekávání mezičtvrtletní 

korigované inflace bez PH 
RES_E0_ENERGY1  reziduum v rovnici inflačních očekávání mezičtvrtletní 

inflace cen energií 
RES_E0_FOOD1  reziduum v rovnici inflačních očekávání mezičtvrtletní 

inflace cen potravin 
 
RES_E0_REG4    reziduum v rovnici inflačních očekávání meziroční 

inflace regulovaných cen             
RES_E0_XF_CORE4  reziduum v rovnici inflačních očekávání meziroční 

korigované inflace bez PH 
RES_E0_ENERGY4  reziduum v rovnici inflačních očekávání meziroční 

inflace cen energií 
RES_E0_FOOD4  reziduum v rovnici inflačních očekávání meziroční 

inflace cen potravin 
 
RES_PIE_ENERGY  reziduum v rovnici Phillipsovy křivky pro inflaci cen 

energií 
RES_PIE_FOOD   reziduum v rovnici Phillipsovy křivky pro inflaci cen 

potravin 
RES_PIE_XF_CORE  reziduum v rovnici Phillipsovy křivky pro korigovanou 

inflaci bez PH 
RES_PIE_REG   reziduum v rovnici Phillipsovy křivky pro inflaci 

regulovaných cen 
 
RES_RS  reziduum v rovnici reakční funkce 
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