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Předkládací zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní 
rady na II. pololetí 2008. Prognóza makroekonomického vývoje obsažená v situační zprávě 
byla zpracována novým modelem g3. Tato změna je odražena i ve změně struktury textu 
situační zprávy, která dává důraz na zřetelnější zaměření na makroekonomický příběh vývoje 
ekonomiky (došlo například k zařazení části hodnotící aktuální stav ekonomiky hned na úvod 
kapitoly II) a zvýšení čtivosti (zařazení shrnujících odstavců na úvod jednotlivých sub-
kapitol). Situační zpráva obsahuje přílohy: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu, 
Nabídková strana ekonomiky, Aktuální konjunkturní vývoj, Peníze a úvěry, Nákladové 
faktory, Platební bilance, Aktuální vývoj na trhu nemovitostí, ČR a rozpočet EU a Prognóza 
strukturálním modelem QPM. 
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I. SHRNUTÍ 

Makroekonomická prognóza popsaná v této Situační zprávě byla zpracována pomocí nového 
predikčního modelu g3. Tento model je Českou národní bankou používán již od ledna 2007 
k vytváření stínové prognózy a byl mimo jiné využit k vyhodnocování rizik základního scénáře. 
Ve 3. situační zprávě a v ZoI II/2008 byla představena alternativní prognóza pomocí tohoto 
modelu.  

I.1 Počáteční podmínky prognózy 

Současnou fázi ekonomického vývoje hodnotíme jako sestup z vrcholu hospodářského cyklu, 
který je doprovázen domácími proinflačními tlaky. Výrazné zhodnocování měnového kurzu 
však tyto domácí proinflační tlaky kompenzuje prostřednictvím dovozních cen i působením na 
reálnou ekonomiku. Celková inflace ve druhém čtvrtletí 2008 zpomalila, růst reálného HDP 
zvolňuje. 

Spotřebitelská inflace ve druhém čtvrtletí 2008 poněkud zpomalila, nadále se však nachází 
výrazně nad tolerančním pásmem inflačního cíle. Nad horním okrajem tolerančního pásma 
inflačního cíle se nadále pohybuje i tzv. měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná 
o primární dopady změn nepřímých daní. Stávající vysoká inflace odráží zejména změny 
nepřímých daní, jejichž primární dopady přispěly k celkové inflaci více než dvěma 
procentními body, zvyšování regulovaných cen (včetně zavedení regulačních poplatků ve 
zdravotnictví) a mimořádně vysoký růst cen potravin v závěru loňského roku, který však 
postupně polevuje. Korigovaná inflace bez pohonných hmot ve druhém čtvrtletí mírně 
zrychlila. 

Meziroční růst české ekonomiky v prvním čtvrtletí 2008 oproti uplynulým třem letům 
zpomalil, sezonně očištěná data signalizují pokles mezičtvrtletní dynamiky ekonomické 
aktivity již od poloviny roku 2007. Hlavním důvodem snížení dynamiky HDP bylo výrazné 
zpomalení spotřebitelské poptávky domácností způsobené zejména zvýšením inflace, čistý 
vývoz naopak v poslední době svůj příspěvek zvyšoval i přes výrazné posílení kurzu 
a slábnoucí růst zahraniční poptávky.  

Na trhu práce dochází ke zpomalení růstu zaměstnanosti při mírně klesající tvorbě nových 
pracovních míst. Registrovaná nezaměstnanost ještě nadále klesá. Růst nominálních mezd byl 
v prvním čtvrtletí 2008  vysoký. Jejich vývoj pravděpodobně odráží vedle cyklických faktorů 
i mimořádné vlivy daňové optimalizace ekonomických subjektů a nižší nemocnosti 
související s úpravou nemocenských dávek od ledna 2008. I po očištění o tyto vlivy ale růst 
mezd dále meziročně zrychloval. 

V druhém čtvrtletí 2008 prognóza předpokládá další zmírnění tempa růstu HDP doprovázené 
zpomalením růstu zaměstnanosti a určitým zvolněním růstu mezd.  

Česká ekonomika v současnosti čelí výrazně proinflačnímu působení domácích faktorů 
zejména z titulu růstu mezd. Postupné zvyšování tempa jejich růstu přispělo k nárůstu 
nákladových inflačních tlaků domácí produkce. Tlumící dopad na výrobní náklady 
i spotřebitelské ceny má naopak výrazné meziroční zhodnocení měnového kurzu, které 
snižuje inflaci dovozních cen, a to i přes vysoký růst světových cen energií a potravin. 
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V souhrnu jsou tak celkové inflační tlaky v současnosti hodnoceny jako zhruba neutrální až 
mírně protiinflační.  

I.2 Vyznění prognózy 

Inflace bude na horizontu prognózy klesat směrem k inflačnímu cíli díky odeznění vlivu 
cenových šoků z přelomu let 2007 a 2008, protiinflačnímu působení dosavadního zhodnocení 
kurzu koruny a postupnému poklesu inflačních tlaků z domácí ekonomiky. Růst HDP bude 
v následujících čtvrtletích dále zvolňovat v důsledku tlumícího působení výrazně 
zhodnoceného měnového kurzu a slabé zahraniční poptávky na dynamiku vývozu a tvorby 
hrubého kapitálu. K mírnému oživení spotřeby domácností dojde ještě v roce 2008, bude však 
tlumena zpomalením růstu zaměstnanosti a tlakem na pokles dynamiky nominálních mezd. 
Nominální měnový kurz bude po počáteční korekci opět zvolna posilovat. S prognózou je 
konzistentní klesající trajektorie úrokových sazeb ve zbytku roku 2008 a poté zhruba jejich 
stabilita po většinu roku 2009. 

Předpoklady prognózy 

Prognóza je založena na předpokladech ohledně budoucího zahraničního ekonomického 
vývoje, vývoje regulovaných cen, úprav nepřímých daní a vývoje veřejných rozpočtů.  

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 
červencových datech Consensus Forecasts a na tržních výhledech 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 
doplněn o výhled ceny benzínu z trhů ARA.   

Působení vnějšího prostředí na českou ekonomiku bude charakterizováno oslabením 
zahraniční poptávky a nárůstem inflace spojeným s vývojem cen ropy a potravin. Růst 
efektivního HDP v eurozóně v roce 2008 je očekáván na úrovni 2 %, v roce 2009 poklesne na 
1,3 % a v roce 2010 dojde k oživení růstu na 1,8 %. Očekávaná zahraniční inflace se ve 
výhledu na následující čtyři čtvrtletí oproti minulé prognóze zvýšila. Pro rok 2008 je tak 
očekáván růst efektivního ukazatele spotřebitelských cen v eurozóně o 3,1 %, pro rok 2009 
o 2,3 % a pro rok 2010 se očekává snížení růstu na 1,9 %. Výhled efektivního ukazatele růstu 
cen výrobců byl pro letošní rok také přehodnocen výše na 5,5 %, v příštím roce a v roce 2010 
je očekáván stále poměrně vysoký růst tempem 3 %. 

Implikované trajektorie zahraničních úrokových sazeb zůstávají poměrně rozkolísané. 
V důsledku přechodu na nový model byla pro použití v prognóze změněna referenční 
zahraniční úroková sazba z jednoroční na tříměsíční. Při poměrně výrazné míře vnímaného 
rizika v mezibankovních operacích v posledním roce jsou tříměsíční sazby popsány sazbou 
EONIA 3M swap, nikoli v minulosti používanou sazbou EURIBOR. Odvozené tříměsíční 
eurové sazby by měly do konce letošního roku dále růst, poté postupně klesat. V letošním 
a příštím roce je očekávána jejich průměrná hodnota 4,2 %, v roce 2010 je očekáván pokles 
na 4,0 %. Trajektorie kurzu USD/EUR byla na celém horizontu přehodnocena směrem 
k slabšímu dolaru. Dolar by měl vůči euru dosáhnout svého minima ve třetím čtvrtletí 
letošního roku a poté je očekáváno jeho pozvolné posilování k hodnotě 1,40 USD/EUR v roce 
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2010. Cena ropy Brent byla ve výhledu opět výrazně zvýšena a na horizontu prognózy je 
očekávána průměrná cena na úrovni 147 USD/b. 

Prognóza předpokládá výrazný růst domácích regulovaných cen na celém svém horizontu. 
Vedle proinflačních dopadů rychle rostoucích cen ropy na světových trzích do regulovaných 
cen energií pro domácnosti je na prognóze očekáván výrazný inflační příspěvek probíhající 
deregulace nájemného. Po růstu o téměř 17 % ke konci roku 2008 regulované ceny porostou 
zhruba o 7 % v letech 2009 a 2010.  

Součástí předpokladů prognózy je i výhled primárních dopadů změn nepřímých daní, které 
jsou předmětem výjimek z plnění inflačního cíle. Primární dopady zvýšení daně z přidané 
hodnoty a harmonizace spotřebních a ekologických daní s pravidly EU z roku 2008 se budou 
v meziročním růstu spotřebitelských cen projevovat do poloviny roku 2009. Ke konci roku 
2008 dosáhne jejich dopad do neregulovaných cen 1,4 p.b., koncem roku 2009 však již bude 
nulový. 

Odhad deficitu vládního sektoru v roce 2008 byl mírně zvýšen na 1,1 % HDP a pro rok 2009 
naopak snížen na 1,3 % HDP. Pro oba roky byl zvýšen výhled výběru daňových příjmů, který 
však je v roce 2008 více než kompenzován souhrnným vlivem odkupu majetku Českých drah 
a růstem nároků na dávky nemocenského pojištění. V roce 2009 výhled vyšších daňových 
příjmů mírně převýší dopad snížení sazby sociálního pojištění pro zaměstnance. 

Vyznění prognózy 

Celková inflace se bude do konce roku 2008 nacházet nad tolerančním pásmem inflačního 
cíle. Na počátku roku 2009 inflace rychle poklesne a následně se postupně dostane až pod 
bodový inflační cíl. V horizontu měnové politiky, tj. ve druhém pololetí 2009, se tak celková 
inflace bude nacházet v dolní polovině tolerančního pásma 3% inflačního cíle. Na počátku 
roku 2010 bude v důsledku tohoto vývoje inflace ležet v horní polovině tolerančního pásma 
nového 2% inflačního cíle. 

Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, bude 
též do konce roku 2008 nad horní hranicí tolerančního pásma inflačního cíle. Primární dopady 
změn nepřímých daní budou v prvním pololetí 2009 postupně klesat a od třetího čtvrtletí, 
tj. již na horizontu měnové politiky, je prognóza měnověpolitické inflace shodná s prognózou 
celkové inflace.  

I přes pokles příspěvku regulovaných cen do inflace v letech 2009 a 2010 oproti roku 2008 
zhruba na polovinu bude jejich příspěvek k celkové inflaci významný na celém horizontu 
prognózy. Vývoj ostatních složek inflace bude výrazně ovlivněn postupným dopadem 
minulého zhodnocení měnového kurzu přes dovozní ceny a poklesem domácích cenových 
tlaků v důsledku zpomalení hospodářského růstu a zvolnění nominálního růstu mezd. 
Korigovaná inflace bez pohonných hmot bude nejdříve působením těchto protiinflačních 
faktorů klesat, s obnovením růstu reálné ekonomické aktivity ale bude ke konci horizontu 
prognózy mírně zrychlovat. Ceny sloučené skupiny potravin budou v následujících dvou 
čtvrtletích ovlivněny zpožděným promítnutím zvýšení spotřebních daní do cen cigaret. Po 
odeznění tohoto vlivu se jejich růst zmírní. K poklesu cen potravin přispěje i odeznění růstu 
světových cen potravin. Taktéž ceny pohonných hmot budou na prognóze zpomalovat.  

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní klesající trajektorie 
úrokových sazeb ve zbytku roku 2008 a poté zhruba jejich stabilita po většinu roku 2009. 
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Měnový kurz by měl dle prognózy nejprve ve třetím čtvrtletí 2008 oslabit, a tím zčásti 
korigovat své předchozí prudké posílení. Přispěje k tomu mimo jiné prohlubující se záporný 
úrokový diferenciál. Poté bude kurz opět zvolna posilovat.  

Prognóza očekává poměrně výrazné zpomalení ekonomického růstu. Dopady silného 
zhodnocení měnového kurzu, zpomalování zahraniční poptávky a fiskální reformy způsobí 
pokles tempa růstu HDP v průběhu roku 2008 až k úrovni 3 %. Oživení v průběhu let 2009 
a 2010 bude velmi mírné v důsledku nadále slabé zahraniční poptávky. Průměrný roční růst 
HDP poklesne v roce 2008 na 4,1 %, a v roce 2009 dále na 3,6 %. V roce 2010 ekonomika 
dosáhne růstu 4,1 %. 

Spotřeba domácností v posledních třech čtvrtletích zpomalila zejména v důsledku zpomalení 
růstu reálného disponibilního důchodu, který odrážel nárůst inflace a dopady fiskální reformy. 
Růst spotřeby se však již v roce 2008 začne mírně zvyšovat v důsledku mírného zvýšení 
tempa růstu reálných mezd a uvolnění reálných úrokových sazeb. V roce 2008 tak spotřeba 
poroste tempem 3 %, v roce 2009 se její růst zvýší na 3,9 %. Tempo růstu vládní spotřeby se 
ve stálých cenách v roce 2008 zvýší na 1,4 % a v roce 2009 dosáhne 1,9 %. 

Tvorba hrubého kapitálu bude v letech 2008 a 2009 tlumena slabou vývozní poptávkou. 
V letech 2008 a 2009 porostou celkové investice zhruba 5% tempem. 

Reálný vývoz bude ovlivněn zvolněním zahraniční poptávky a poklesem cenové 
konkurenceschopnosti domácích výrobků, a to i přes očekávanou kurzovou korekci 
v nejbližším období. Růst dovozu na prognóze rovněž významně zpomaluje, toto zpomalení 
je však nižší než propad vývozní dynamiky a dochází k němu rovněž s větším zpožděním. 
Zaostání tempa růstu reálného vývozu za reálným dovozem povede k negativnímu příspěvku 
čistého vývozu do růstu HDP, které bude hlavním činitelem za poklesem růstu produktu. 

Na trhu práce bude zpomalení ekonomického růstu provázeno výrazným zvolněním růstu 
nominálních mezd. Tlaky na zpomalení mzdové dynamiky budou plynout zejména z poklesu 
ziskovosti výrobců při výrazném zhodnocení nominálního kurzu a současné úrovni nákladů 
práce. Průměrná nominální mzda v ekonomice tak v roce 2008 poroste zhruba tempem 9 %, 
v roce 2009 se její růst sníží pod 7 %. Zároveň se zpomalením růstu mezd dojde ke zpomalení 
růstu zaměstnanosti, který v roce 2009 přejde do záporných hodnot, a k postupnému nárůstu 
míry nezaměstnanosti. 

 
Celková a měnověpolitická inflace (mzr. %) 

 
 

 4 



Aktuální prognóza a její změny oproti 3. SZ 2008 (sezonně očištěno)

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

2008 2009
5. SZ 1,6 -0,4
3. SZ 1,5 -0,2
5. SZ 4,2 4,7
3. SZ 5,9 6,7
5. SZ -1,0 -1,3
3. SZ -2,2 -1,5

*) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

Nominální mzdy v podnikatelské sféře

CPI

HDP

CPI bez primárních dopadů změn 
nepřímých daní

Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 

Implikované sazby

Zaměstnanost

Míra nezaměstanosti*

 

I.3 Alternativní scénáře 

V této situační zprávě byly vedle základního scénáře zpracovány dva alternativní scénáře 
budoucího vývoje české ekonomiky. První z nich předpokládá výrazně silnější kurz koruny ve 
třetím čtvrtletí oproti základnímu scénáři a implikuje výraznější pokles úrokových sazeb. 
Druhá alternativa byla zpracována s pomocí modelu QPM a vede k mírně vyšším úrokovým 
sazbám než základní scénář na krátkém konci prognózy. 

První alternativní scénář reaguje na nedávné prudké zhodnocení kurzu, předpokládá udržení 
kurzu na rekordních hodnotách z poloviny července i ve třetím čtvrtletí a modeluje ho jako 
ryzí kurzový šok jednorázového charakteru, který nemá oporu ve fundamentálním vývoji 
ekonomiky. V období po realizaci kurzového šoku proto dochází k tlaku na korekci 
kurzového vývoje. Kurzová korekce však musí být podpořena výrazným poklesem úrokových 
sazeb.  

Kurzová korekce a reakce centrální banky vedou k poměrně mírné a časově omezené odezvě 
inflace a reálné ekonomiky. Nejvýznamnějším dopadem takového kurzového zhodnocení by 
bylo snížení dynamiky reálného vývozu, který by přispěl k ještě výraznějšímu zpomalení 
růstu HDP, než je předpokládáno v základním scénáři. Negativní dopad na soukromou 
spotřebu a investice je nízký. 

Druhý alternativní scénář je zpracován s pomocí strukturálního modelu QPM, který byl 
používán při zpracování základního scénáře prognózy v předchozím období. Účelem 
alternativního scénáře je využít popis ekonomiky alternativním modelem a zachovat 
kontinuitu s minulým základním scénářem prognózy.  

Prognóza celkové inflace a rychlost návratu inflace k inflačnímu cíli je v tomto alternativním 
scénáři srovnatelná se základním scénářem, rozdíly jsou však patrné v prognóze vývoje reálné 
ekonomiky, intenzitě působení domácích a vnějších inflačních faktorů a částečně 
i v trajektorii úrokových sazeb. Na začátku prognózy mírně vyšší úrokové sazby než 
v základním scénáři vedou k silnějšímu kurzu. Přísnější působení měnových podmínek má za 
následek výraznější zpomalení ekonomického růstu v roce 2009. Tento cyklický pokles ale na 
rozdíl od základního scénáře přímo netlumí mzdové tlaky a nominální mzdy tak rostou 
rychleji. 
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I.4 Odpočet od prognózy z 3. situační zprávy 

Hlavními faktory ovlivňujícími změnu inflační prognózy jsou nově identifikované počáteční 
podmínky a změny trajektorií exogenních proměnných. Odchylka nově dostupných dat od 
prognózovaných hodnot určující změnu počátečních podmínek je relativně malá. 
Nejvýraznější je efekt více zhodnoceného měnového kurzu, působící na prognóze více 
desinflačně, a nižší než předpokládaný růst HDP podporující hypotézu o sestupu z vrcholu 
hospodářského cyklu. Z exogenních veličin je nejdůležitější předpoklad nižšího výhledu 
zahraniční poptávky, vyšších zahraničních cen průmyslových výrobců a vyšší trajektorie 
úrokových sazeb. Nejvýznamnější domácí exogenní veličinou je vyšší růst regulovaných cen 
v celém horizontu prognózy.  

V důsledku použití modelu g3 jako hlavní modelové podpory při tvorbě integrované prognózy 
je obtížné provést explicitní modelový odpočet od integrované prognózy z 3. SZ zpracované 
modelem QPM. Základní odpočet od minulé integrované prognózy tak v sobě nese vliv 
změny modelu a změnu ekonomického prostředí. V důsledku blízkosti integrované prognózy 
a alternativního scénáře ze 3. SZ 2008 je však efekt změny modelu relativně malý.  

Trajektorie nominálních úrokových sazeb je v celém horizontu prognózy vyšší oproti 3. SZ. 
Vyšší historická hodnota úrokových sazeb v 2. čtvrtletí oproti sazbám implikovaným 
prognózou ze 3. SZ přispívá krátkodobě k vyššímu profilu úrokových sazeb v důsledku 
vyhlazování pohybu úrokových sazeb měnovou autoritou. Nejvýznamnější tlak na vyšší 
trajektorii úrokových sazeb oproti minulé prognóze na celém jejím horizontu však představuje 
vyšší scénář zahraničních úrokových sazeb, s největším efektem v roce 2009. Dalším 
faktorem působícím ve směru vyšších úrokových sazeb je prognóza růstu regulovaných cen, 
která se zejména na konci horizontu prognózy posouvá nahoru v důsledku deregulace nájmů. 
Pozorované zhodnocení měnového kurzu a jeho krátkodobá prognóza na 3.Q 2008 tlačí 
naopak ve směru nižších úrokových sazeb. Souhrnný efekt zahraniční poptávky a cen na 
úrokové sazby je přibližně neutrální.  

Meziroční celková inflace je oproti prognóze z 3. SZ vyšší na téměř celém horizontu 
prognózy. Významný tlak na nižší profil inflace z titulu více zhodnoceného měnového kurzu 
na počátečních podmínkách, spolu s jeho krátkodobou prognózou, je na úrovni 
spotřebitelských cen převážen vyšším růstem regulovaných cen. V prvních čtvrtletích 
prognózy zvyšuje inflaci také krátkodobá prognóza čisté inflace, která je mírně vyšší než by 
odpovídalo minulé prognóze.  

Odhad primárních dopadů změn nepřímých daní se oproti minulé SZ nemění. Změna 
prognózy MP inflace tak odpovídá posunu v celkové inflaci.  

Nominální měnový kurz je na celém horizontu prognózy více zhodnocený oproti 3. SZ, a to 
z velké části díky efektu počátečních podmínek a krátkodobé prognóze měnového kurzu – 
kurzové zhodnocení dosáhlo vyšších hodnot než předpokládala prognóza. Krátkodobá 
prognóza měnového kurzu pro 3. Q 2008 je částečně interpretována jako kurzový šok, který 
vede v obdobích bezprostředně následujících ke kurzové korekci. Ve směru kurzové korekce 
také v počátečních obdobích prognózy působí vyšší trajektorie zahraničních úrokových sazeb.  

Tempo růstu nominálních mezd na celém horizontu prognózy přehodnocujeme směrem dolů. 
Za změnou prognózy je posun v hodnocení pozorovaného minulého vývoje. Pozorovaný 
rychlý růst mezd je z části hodnocen jako  důsledek jednorázových faktorů (daňová 
optimalizace, nižší nemocnost), které se na prognóze nebudou opakovat. Dalším významným 
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faktorem, který působí ve směru nižšího tempa růstu mezd v současné prognózy, je pokles 
tempa růstu hrubého domácího produktu oproti minulé prognóze, který indikuje nižší 
poptávku po práci a tím nižší růst nominálních mezd.  

Významná část posunu tempa růstu nominálních mezd oproti minulé prognóze souvisí se 
změnou jádrového predikčního modelu. V minulé SZ použitý model QPM nepředpokládal 
přímý vliv cyklické pozice ekonomiky na mzdová vyjednávání. Tento vliv byl z části 
expertně zohledněn v alternativě s QPM, přesto vliv cyklické pozice na dynamiku mezd 
představuje hlavní rozdíl v prognóze mezd mezi základním scénářem a alternativou. 

Pokles tempa růstu hrubého domácího produktu oproti minulé prognóze je dán nižšími 
výhledy všech jeho složek. Za snížením reálné spotřeby domácností stojí pokles dynamiky 
reálného disponibilního důchodu, nižší hrubá tvorba kapitálu je dána nižším výhledem 
zahraniční poptávky. Reálný vývoz zpomaluje kvůli ztrátě cenové konkurenceschopnosti 
a rovněž v důsledku snížení výhledu zahraniční poptávky. Snížení tempa růstu dovozu je 
zpětně dáno snížením reálné spotřeby, hrubé tvorby kapitálu i vývozu, k jejichž produkci je 
dovážené zboží užíváno. Tento propad však není tak významný jako propad vývozu, což ještě 
více umocňuje snížení výhledu prognózy tempa růstu hrubého domácího produktu oproti 
minulé situační zprávě. 
 

PRIBOR 3M (v %, p.a.) Celková inflace (mzr. v %) 
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Nominální mzdy (mzr, v %)  
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 

II.1 Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 
hospodářského vývoje 

Situační zpráva hodnotí současnou fázi ekonomického vývoje jako sestup z vrcholu 
hospodářského cyklu, který je doprovázen domácími proinflačními tlaky. Výrazné 
zhodnocování měnového kurzu však tyto domácí proinflační tlaky kompenzuje jak 
prostřednictvím dovozních cen, tak svým působením na reálnou ekonomiku.  

Meziroční celková inflace ve druhém čtvrtletí 2008 zpomalila a byla jen nepatrně vyšší, než 
předpokládala minulá prognóza. Nejvíce k meziročnímu růstu spotřebitelských cen přispěly 
regulované ceny a změny nepřímých daní, jejichž prognóza se zcela naplnila. Čistá inflace1 
byla v souhrnu vyšší, než bylo prognózováno. V jejím rámci byla korigovaná inflace bez PH 
mírně vyšší než prognózovaná, růst cen pohonných hmot byl oproti minulé prognóze 
rychlejší, zatímco růst cen potravin byl pomalejší, než bylo očekáváno.  
 

2.čtvrtletí 2008 Skutečnost Prognóza 3.SZ
Index spotřebitelských cen 6.8 6.7
Měnověpolitická inflace 4.5 4.5
Regulované ceny 14.7 14.7
Primární dopady změn daní v REGUL cenách v p.b. 0.39 0.39
Primární dopady změn daní v NEREG cenách v p.b. 1.78 1.78
Čistá inflace 2.9 2.8
Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák 3.3 3.7
Korigovaná inflace bez PH 2.3 2.1
Ceny pohonných hmot 8.5 5.9
 *) průměry za čtvrtletí

-0.1
0.1
0.1

0.0
0.0
0.1

Meziročně v % *) Příspěvky k rozdílu v p.b

0.1

0.0
0.0
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Meziroční růst regulovaných cen byl shodný s prognózou ze 3. SZ. Aktuální vysoký 
meziroční růst je především důsledkem vývoje v prvním čtvrtletí, kdy došlo k výraznému 
zvýšení cen energií, zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví a regulované ceny byly 
rovněž ovlivněny zvýšením DPH z 5 na 9 %. Během druhého čtvrtletí došlo zejména ke 

1 Čistá inflace je inflace CPI očištěná o změny v regulovaných cenách a primární dopady změn nepřímých daní. 
Tento koncept inflace byl znovu „zaveden“ pro účely modelování modelem g3. Jeho význam je však pouze 
analytický (resp. prognostický), cílovaným ukazatelem inflace zůstává měnověpolická inflace. 
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zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti od 1. dubna o 3,0 %, pohyby ostatních položek 
regulovaných cen měly jen drobné dopady do inflace. 

Predikce primárních dopadů změn nepřímých daní se naplnila. Ve druhém čtvrtletí se 
teoreticky mělo – po vyčerpání zásob cigaret se starými kolky – projevit zvýšení spotřebních 
daní u cigaret, k faktickému zvýšení jejich cen však nedošlo (na úkor marží výrobců 
a prodejců). Tento vývoj byl prognózou ze 3.SZ očekáván. Predikce okamžitých sekundárních 
dopadů změn daní se tak naplnila. Zachováváme proto předpoklad, že ceny cigaret začnou 
růst až v průběhu druhého pololetí tohoto roku.  

Primární dopady změn nepřímých daní dosáhly 2,2 p.b. v příspěvku do celkové meziroční 
inflace. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých 
daní, tak dosáhla 4.5 % a nadále se nachází nad horní hranou tolerančního pásma bodového 
inflačního cíle.  

Meziroční čistá inflace během druhého čtvrtletí zpomalila a její skutečný růst byl jen mírně 
vyšší, než byla predikce ze 3. SZ. V jejím rámci meziroční korigovaná inflace bez PH mírně 
zrychlila, což je v souladu s prognózou ze 3. SZ. Pokračovalo zejména zrychlování růstu cen 
neobchodovatelných statků, zatímco meziroční pokles cen obchodovatelných statků se 
nepatrně prohloubil.2 Meziroční růst cen potravin byl ve druhém čtvrtletí naopak nižší, než 
předpokládala 3. SZ. V cenách potravin se projevuje zastavení růstu světových cen potravin 
a velmi pravděpodobně i posilování měnového kurzu. Další snížení meziročního růstu cen 
potravin na začátku třetího čtvrtletí signalizují i týdenní šetření cen potravin, podle kterých 
během prvních dvou červencových týdnů ceny potravin poklesly o 0,4 %.  

Meziroční růst cen pohonných hmot ve druhém čtvrtletí zpomalil. Toto meziroční zpomalení 
však bylo oproti prognóze mírnější, neboť odráželo vyšší ceny ropy oproti scénáři ze 3.SZ. 
Z aktuálních týdenních šetření vyplývá, že se růst cen pohonných hmot v posledních týdnech 
zastavil a za dva týdny spadající do červencové inflace ceny dokonce poklesly o 0,3 %. 
Přitom cena ropy i cena benzínů ARA v korunovém vyjádření v červnu dále významně 
vzrostla. Dodavatelé pohonných hmot jsou tedy pravděpodobně pod tlakem klesající poptávky 
a snižují své ziskové marže. 

Struktura meziroční inflace  
(kromě regulovaných cen očištěno o vliv změn nepřímých daní) 
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2 V meziměsíčním vyjádření došlo v červnu k nadprůměrnému poklesu cen obchodovatelných položek bez 
pohonných hmot, který však byl převážen nadprůměrným meziměsíčním růstem cen neobchodovatelných 
ostatních položek. 
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Na základě pozorování čisté inflace spolu s vývojem ostatních veličin, a to zejména 
nominálního kurzu a reálné ekonomické aktivity, jsou celkové inflační tlaky hodnoceny 
jako neutrální až mírně protiinflační. Domácí faktory působí i nadále výrazně proinflačně, 
avšak jsou kompenzovány sílícím protiinflačním působením dovozních cen v důsledku 
minulého zhodnocení kurzu koruny. Vývoj ve 2.Q, zejména čisté inflace a nominálních mezd, 
vede k nepatrně více proinflačnímu hodnocení celkových inflačních tlaků na českou 
ekonomiku v 1.Q, než by odpovídalo odhadu na základě dat dostupných pro 3.SZ. 

Čistá inflace (mzr. v %) Mezera reálných mezních nákladů, 
spotřební statky (v %) 
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Celkové inflační tlaky jsou reprezentovány mezerou reálných mezních nákladů v sektoru 
spotřebních statků (RMCC),3 která spoluurčuje současný a budoucí vývoj inflace. Nižší růst 
nominálních mezních nákladů než růst inflace v posledních třech čtvrtletích vedl 
k postupnému uzavření kladné mezery reálných mezních nákladů v sektoru spotřebních 
statků, a tedy k jejich neutrálnímu až mírně protiinflačnímu působení v současnosti. Uzavření 
mezery RMCC indikuje, že minulé proinflační tlaky byly již výrobci promítnuty do cen 
a další růst nominálních mezních nákladů je zmírňován sílícím protiinflačním působením 
měnového kurzu.  

Rozklad tempa růstu nominálních mezních 
nákladů v sektoru spotř. statků (mzč. v %, 
anualizováno)  

Rozklad tempa růstu nom. mezních 
nákladů mezispotřeby (mzč. v %, 
anualizováno)  
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3 Reálné mezní náklady jsou převrácenou hodnotou ziskové marže výrobců. Růst nominálních nákladů výrobce 
bez odpovídajícího růstu ceny produkce způsobuje pokles obchodní marže, a tedy růst reálných mezních 
nákladů. Pokud by byly ceny v odvětví dokonale flexibilní, cena by byla v každém okamžiku tvořena 
konstantní přirážkou k mezním nominálním nákladům. O „mezeře“ reálných mezních nákladů spotřebitelského 
sektoru hovoříme proto, že se jedná o odchylku od požadované úrovně reálných mezních nákladů.  
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Ke zpomalení růstu nominálních nákladů v sektoru spotřebních statků přispívá výraznou 
měrou vývoj dovozních cen v důsledků zhodnocování měnového kurzu. Tento efekt byl 
patrný již při tvorbě 3. SZ, v posledním čtvrtletí však dále zesiluje. Zhodnocení měnového 
kurzu se projevuje v dovozních cenách se zpožděním, podobně tak se zpomalení růstu 
dovozních cen projevuje se zpožděním v cenách spotřebních statků.4 Zhodnocení 
nominálního kurzu je ve vývoji dovozních cen částečně tlumeno pokračujících růstem 
světových cen energií a zahraniční inflace. 

Nově zveřejněná revidovaná data deflátoru dovozu a investic, ve kterých mají vysokou váhu 
dovážené statky, lépe kopírují v současnosti pozorované rychlé zhodnocování měny. Podobně 
vývozní ceny v korunách klesají, ale v zahraniční měně rostou. Za předpokladu, že ceny 
vývozců jsou strnulé v zahraniční měně, nečekané kurzové zhodnocení snižuje zisky vývozců.  

Tempo růstu deflátoru dovozu (mzr. V %) Tempo růstu deflátoru vývozu v EUR 
(mzr. v %) 
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V průběhu 2.Q 2008 dosáhl kurz koruny vůči euru průměrné hodnoty 24,8 CZK/EUR, což 
byla o přibližně 2 % silnější úroveň oproti prognóze z 3. SZ. Zatímco v dubnu a květnu byl 
kurz koruny vůči euru zhruba stabilní na úrovni kolem 25 CZK/EUR, od počátku června 
začala koruna prudce posilovat a posilování pokračovalo i v první polovině července. 
Průměrná hodnota za červen činila 24,3 CZK/EUR, nejsilnější červencová hodnota se 
nacházela pod 23 CZK/EUR.5 V průběhu poslední červencové dekády koruna částečně 
korigovala předcházející prudké posilování v reakci na slovní intervence členů bankovní rady 
ČNB a během osmi dnů oslabila o cca 4 % na 23,8 CZK/EUR.  

Příčiny meziročního prudkého posilování koruny se v zásadě neměnily. Česká republika má 
nadále velmi příznivé makroekonomické charakteristiky (rostoucí přebytek výkonové bilance, 
vnější rovnováhu, nízké vnější i vnitřní zadlužení a relativně vysoký hospodářský růst), 
doprovázené navíc poměrně vysokou inflací, která pro trhy znamenala očekávání spíše 
vyšších sazeb. To vytvářelo prostor pro tvorbu apreciačních očekávání (a chování) 
u domácích i zahraničních ekonomických subjektů. Na rozdíl od minulosti navíc v letošním 
roce klesl zájem nerezidentů o výplatu dividend v zahraničních měnách a rezidentů 

4 Časování a síla projevu kurzového zhodnocení (exchange rate pass-through) není konstantní. Závisí na 
očekávaném vývoji nákladů firem, který může odrážet rovněž pozici ekonomiky v cyklu. Záleží tedy na důvodu 
změny hodnoty měnového kurzu (např. vývoj produktivity, zahraničních úrokových sazeb, změna rizikové 
prémie nebo kurzový šok).,  
5 V červnu tak průměrné meziroční posílení činilo 15 %, na nejsilnější hodnotě až 18 %. Koruna je nadále 
nejvíce posilující volně směnitelnou měnou na světě. Meziročně koruna posilovala o cca 15 % i vůči evropským 
měnám orientovaným na euro, japonskému jenu a švýcarskému franku, posílení vůči dolaru, libře a asijským 
měnám orientovaným na dolar činilo 25 – 30 %.  Nejpomaleji posilovala koruna vůči ostatním středoevropským 
měnám; polskému zlotému o 3,9 % a slovenské koruně o 4,5 %.  
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o zahraniční dluhové instrumenty.6 Ve směru posilování koruny působí i informace o méně 
příznivém ekonomickém vývoji v USA a západní Evropě. 

Krátkodobá prognóza měnového kurzu pro 3.Q 2008 předpokládá průměrnou úroveň 
kurzu 24,40 CZK/EUR.  

Vývoj kurzu nelze zcela popsat pomocí úrokového diferenciálu a ani pomocí dalších 
fundamentálních veličin. Pozorované zhodnocení koruny je tak částečně hodnoceno jako 
kurzový šok. 

Úrokové sazby na finančním trhu se v 2.Q 2008 zvýšily téměř ve všech splatnostech. Jejich 
růst byl ovlivněn především zahraničními faktory; patřily k nim obavy z rostoucí inflace, 
drahá ropa, očekávané zvýšení základních úrokových sazeb v eurozóně a USA. Vyššímu růstu 
přitom bránila posilující koruna. Celkově úrokové sazby na peněžním trhu vzrostly o 0,1 p.b., 
sazby se splatností nad 1R o 0,3 až 0,4 p.b. Průměrná hodnota sazby 3M PRIBOR byla vyšší, 
než předpokládala prognóza. Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 2.Q 2008 činil 
0,2 p.b. K 1.8. má výnosová křivka na peněžním trhu nadále mírně pozitivní sklon, spread 1R 
PRIBOR – 3M PRIBOR činil 0,1 p.b. Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R EURIBOR) 
v 2.Q 2008 činil -0,7 p.b. a k 1.8. dosahoval -1,3 p.b. 

3M PRIBOR a 3M EONIA swap  
(% p.a.) 

Nominální kurz (CZK/EUR) 
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Působení domácích faktorů je nadále proinflační. K postupnému nárůstu inflačních tlaků 
v sektory mezispotřeby od druhé poloviny roku 2007 přispěl zejména růst nominálních mezd. 
Jejich proinflační působení bylo do té doby tlumeno vysokým růstem nepozorované práci 
zhodnocující technologie. Odhadované tempo růstu této technologie však pozvolna 
zpomaluje, zatímco tempo růstu mezd se nadále zvyšuje. Konzistentně s odhadem práci 
zhodnocující technologie zpomalil rovněž odhad tempa růstu tzv. agregátní implikované 
technologie a dále se přiblížil ke své dlouhodobé úrovni 5 %. 

Domácí inflační tlaky jsou popsány inflací cen mezispotřeby. Ta je nepozorovanou veličinou, 
avšak vzhledem k modelové struktuře by měla přibližně odpovídat růstu deflátoru HDP. 
Náznak zpomalení tempa růstu deflátoru HDP naznačuje pokles domácích proinflačních 
tlaků, v souladu s odhadovaným vývojem cen mezispotřeby.  

 

6 V současnosti existuje silný zájem o dividendy vyplácené v korunách, když v letošním roce činil podíl dividend 
vyplacených v českých korunách již 90 %. Tyto prostředky mohou být po určitou dobu drženy v korunách 
v očekávání jejího posílení. Rezidenti zároveň mírně snižují držbu zahraničních dluhových instrumentů, která v 
minulosti přitom rostla v průměru o cca 3 mld. Kč měsíčně. V poslední době mohly apreciační tlaky být 
umocněny také nejasnostmi ohledně zajištění vládních obligací emitovaných v eurech v červnu.   
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Srovnání inflace cen mezispotřeby a tempa 
růstu deflátoru HDP (mzč.  v %)7  
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Růst nominálních mezd v podnikatelském sektoru byl v 1.Q 2008 vyšší, než očekávala 
prognóza. Chyba v prognóze však byla zřejmě z velké části dána mimořádnými faktory 
(daňová optimalizace a nižší vykázaná nemocnost, která byla pravděpodobně důsledkem 
úpravy nemocenských dávek od ledna 2008). Růst mezd očištěný o tyto mimořádné vlivy 
přesto dále meziročně zrychloval. Pro hodnocení počátečních podmínek byl průměrný růst 
měsíční mzdy v podnikatelském sektoru snížen o 1 p.b. v meziročním růstu, což odpovídá 
odhadovanému dopadu daňové optimalizace. Efekt nižší nemocnosti byl ohodnocen v rozsahu 
přibližně 1,4 p.b. a je interpretován jako reálný náklad podniků, kterému čelí zaměstnavatelé, 
neboť vyšší objem vyplacených mezd neodrážel růst cen produkce. Přesný odhad velikosti 
těchto efektů je nicméně komplikován měnící se sezonností.8  

Růst nominálních mezd (mzč. v %) Mezera reálných mzdových nákladů (v %) 
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 Pozn.: Kladná mezera reálných mzdových nákladů 

implikuje nižší reálné mzdy ve srovnání s jejich 
rovnovážnou úrovní a tlačí na budoucí růst 
nominálních mezd.  

Podle krátkodobé prognózy meziroční růst mezd v podnikatelské sféře v 2.Q 2008 mírně 
zpomalí na 10 %. Vliv mimořádných faktorů již bude omezen na očekávanou nižší nemocnost 
z důvodu nulových dávek v nemocnosti během třídenní karenční lhůty. Sezonně očištěný 
mezičtvrtletní růst průměrné mzdy se stabilizuje na vysoké úrovni. Růst mezd 
v nepodnikatelském sektoru byl podle očekávání výrazně nižší a v 1.Q dosáhl 3,5 %, ve 2.Q 
se bude pohybovat také pod 4 %. 

7 Mezičtvrtletní růsty v grafech jsou anualizovány. 
8 Odhady byly konzultovány s odborníky z ČSÚ a společnosti TREXIMA, s.r.o. Kvantifikace vlivu těchto 
faktorů je dále konzistentní s modelovým odhadem tempa růstu mezd na základě pozorovaných dat a 
modelových mechanismů. 
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Vysoký pozorovaný růst nominálních mezd v letošním roce umožnil návrat reálných mezd 
k jejich rovnovážné úrovni, a to i přes rostoucí inflaci. Tomu odpovídá negativní mezera 
v reálných mzdových nákladech. Počáteční pozice reálných mezd tak již nevytváří na 
prognóze tlaky na další zrychlení růstu nominálních mezd.   

Ostatní data z trhu práce jsou v souladu s hodnocením počátečních podmínek a postupně se 
v nich začíná odrážet sestup z vrcholu hospodářského cyklu. Míra registrované 
nezaměstnanosti se sice nadále snižuje, ale meziroční růst celkové zaměstnanosti začal od 1.Q 
2008 zpomalovat a kopírovat tak hospodářský cyklus. Sestup z vrcholu hospodářského cyklu 
charakterizuje i stagnace nebo mírný pokles počtu volných pracovních míst. K uspokojení 
zpomalující poptávky po práci přispívá stále pokračující rychlý růst zaměstnanosti cizích 
státních příslušníků, jejichž podíl na pracovní síle dosáhl již téměř 5%, a zaměstnávání 
pracovníků v důchodovém věku. 

Růst produktivity práce na úrovni národního hospodářství dosáhl v loňském roce 
pravděpodobně svého vrcholu a počátkem roku 2008 výrazně zpomalil na 3,2 %. V závěru 
roku 2007 docházelo k mírnému zaostávaní tempa růstu nominálních mezd za vývojem 
produktivity a tím k částečnému tlumení potřeby dalšího růstu cen. Počátkem roku 2008 se 
však zpomalení růstu produktivity při souběžném zvýšení dynamiky nominálních mezd 
projevilo ve výrazném urychlení tempa růstu NJMN na 5,1 %. 

NH produktivita práce (mzr. v %) Jednotkové mzdové náklady (mzr. v %) 

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

I/04 III I/05 III I/06 III I/07 III I/08

 

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

I/04 III I/05 III I/06 III I/07 III I/08

 

Beveridgeova křivka  
(sezonně očištěné údaje v tisících) 

 Mezera HDP a zaměstnanosti (v %) 

30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540
Počet  nezaměstnaných osob

Po
če

t v
ol

ný
ch

 p
ra

c.
 m

ís
t

6/08

1/99

1/05

1/04

1/06

1/00
1/01

1/02
1/03

1/07

1/086

 I/96 I/98 I/00 I/02 I/04 I/06 I/08
-2

-1

0

1

2

 

 Mezera HDP

Mezera zaměstnanosti

 
Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících 
 

Poznámka: Mezery identifikovány pomocí HP filtru 

Zpomalení meziročního růstu reálného HDP v 1.Q 2008 na 5,3 % bylo oproti prognóze 
z 3.SZ výraznější. Mezičtvrtletní přírůstek sezonně očištěného HDP dosáhl 0,9 %, zatímco 
prognóza očekávala růst o 1,3 %. Zároveň s novými údaji byly revidovány hodnoty 
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meziročního růstu HDP v letech 2005 – 2007 nepatrně směrem nahoru. Po odečtení sezonních 
a kalendářních vlivů (ČSÚ spolu s revizí dat výrazně změnil odhad sezonnosti za poslední dva 
roky) však v revidovaných datech dochází ke zpomalení mezičtvrtletního sezonně očištěného 
růstu již od druhé poloviny roku 2007. Revize dat nevedla k výraznému přehodnocení 
počátečních podmínek prognózy, neboť nová data podporují interpretaci aktuální pozice 
ekonomiky v cyklu popsanou v minulé prognóze (viz odhady technologií na str. 19).  

K růstu reálného HDP v 1.Q 2008 nejvíce přispěl čistý vývoz (2,1 p.b.), u kterého 
v posledních dvou čtvrtletích pozorujeme zvyšování příspěvku. Příspěvky hrubé tvorby 
kapitálu (1,8 p.b.) a spotřeby domácností (1,3 p.b.) se od 4. čtvrtletí 2007 postupně snižují. 
Příspěvek spotřeby vlády byl nepatrný. Z hlediska tvorby HDP má v současnosti zhruba 
třetinový příspěvek k meziročnímu růstu přidané hodnoty zpracovatelský průmysl. Jeho podíl 
od začátku roku 2007 postupně klesá a zároveň narůstá příspěvek služeb.9 

Pro druhé čtvrtletí 2008 očekáváme zmírnění sezonně očištěného meziročního tempa růstu 
HDP na 4,7 %, a to v důsledku poklesu dynamiky hrubé tvorby kapitálu z titulu poklesu stavu 
zásob. To potvrzují i ukazatele aktuálního konjukturního vývoje (viz Příloha 3 – Aktuální 
konjunkturní vývoj). 

Porovnání predikce HDP z 3. SZ a publikované skutečnosti za 1. Q 2008  
(sezonně očištěno) 

Ukazatel 
(s.c. mzr. v %, sez. oč. hodnoty ) 

Období Predikce 
z 3. SZ 

Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 1Q 2008 6.3 5.3 
Spotřeba domácností 1Q 2008 3.7 2.8 
Spotřeba vládních institucí 1Q 2008 0.4 0.7 
Hrubá tvorba kapitálu 1Q 2008 15.2 7.1 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 1Q 2008 8.4 2.0 
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 1Q 2008 36.7 28.7 

Vývoz zboží a služeb 1Q 2008 9.7 13.8 
Dovoz zboží a služeb 1Q 2008 9.8 12.1 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 1Q 2008 2.5 22.6 
Průmyslová výroba květen 2008 . 6.0 
Stavební výroba (sez. neoč.) květen 2008 . -2.9 
Tržby v maloobchodě. vč. motor. segm. květen 2008 . 2.1 
  

Prognóza poklesu růstu reálné spotřeby domácností z 3.SZ se kvalitativně naplnila, avšak 
zpomalení spotřeby bylo kvantitativně ještě výraznější. Pro druhé čtvrtletí očekáváme 
stabilizaci tempa růstu na stejných hodnotách jako v prvním čtvrtletí. Vývoj spotřeby odráží 
snížení růstu reálného disponibilního důchodu v důsledku zvýšené inflace a administrativních 
opatření. Pokles dynamiky spotřeby domácností nicméně není tak výrazný jako zpomalení 
růstu reálného disponibilního důchodu, což odráží úsilí domácností o vyhlazení jejich 
spotřeby v čase. V souladu s tím dochází ke snížení míry hrubých úspor domácností, které je 
navíc podpořeno poklesem úrokových sazeb v reálném vyjádření.  

9 Tento vývoj je znázorněn na grafu v Tabulkových a grafických přílohách, část Ekonomický růst (2). 
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Spotřeba domácností, reálný disponibilní 
důchod, reálné mzdy a platy (mzr. v %) 
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Hrubá tvorba kapitálu v reálném vyjádření oproti loňskému roku v 1.Q 2008 výrazně 
zpomalila, zatímco minulá prognóza předpokládala krátkodobě naopak zvýšení tempa růstu. 
Překvapením bylo zejména výrazné zpomalení tempa růstu fixních investic na pouhá 2,0 %. 
Podle informací ČSÚ došlo k meziročnímu snížení investic do ostatních budov a staveb. 
Nicméně ke zpomalení meziročních temp růstu došlo u všech složek investic (kromě 
nehmotných investic). Tento vývoj odpovídá novým datům o zhoršujícím se hospodaření 
nefinančních podniků (viz Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky) zejména z titulu 
vysokého růstu nominálních mezd, růstu výkonové spotřeby v důsledku růstu cen energií 
a zpomalujících exportních příjmů v korunovém vyjádření.  
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Vývoz zboží (mzr. v %)– rozklad na vliv 
růstu vývozních trhů a relativní ceny10 

Předstih růstu vývozních cen před růstem 
PPI eurozóny (mzč., v p.b.)11 
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Navzdory očekávanému zpomalení v důsledku zhodnocení kurzu koruny a slabší zahraniční 
poptávky pokračoval reálný vývoz zboží a služeb v 1.Q v poměrně rychlém růstu, který po 
očištění o sezonní vlivy v meziročním vyjádření činil 13,8 % (o přibl. 4 p.b. více než 
prognóza 3.SZ). Reálný dovoz se ve stejném období zvýšil o 12,1 % (o 2,3 p.b. více než 
prognóza). Na zvýšení čistého vývozu se nejvíce podílely služby, když došlo k výraznému 
zrychlení růstu vývozu služeb při současném mírném zpomalení tempa růstu dovozu služeb, 
(viz Příloha 5 Platební bilance). Ceny domácích vývozců oproti zahraničním konkurentům 
rostou, kurzové zhodnocení není kompenzováno poklesem nákladů. 

Spotřeba vlády ve stálých cenách a po odečtení od sezonních vlivů rostla v 1.Q 2008  
o 0,7 %, tj. mírně rychleji než původní predikce. Ve 2.Q by se reálná spotřeba vlády měla 
meziročně zvýšit přibližně o 2,7 %. 

Pozorované nominální i reálné ekonomické proměnné slouží k identifikaci technologických 
strukturálních šoků (technologií).12 Odhadované tempo tzv. implikované agregátní 
technologie postupně klesá a přibližuje se své neutrální hodnotě, v současnosti předpokládané 
na úrovni 5 %. Konzistentně s touto technologií se vyvíjí i jeden z jejích nejdůležitějších 
faktorů – práci zhodnocující technologie, jejíž pokles podle odhadu začal již na konci roku 
2006 a v průběhu roku 2007 dále pokračoval. Tyto odhady jsou konzistentní s hodnocením 
ekonomického vývoje jako postupného sestupu z vrcholu hospodářského cyklu.  

10 Příspěvek růstu zahraničních trhů je zobrazen za předpokladu udržení konstantního tržního podílu na světovém 
obchodu. Růst zahraničních trhů je v tomto případě aproximován konstantním násobkem růstu efektivního HDP 
obchodních partnerů.    
11 Efektivní index průmyslových výrobců (PPI) eurozóny je jednou z možných agregátních veličin postihující 
ceny zahraničních konkurentů. Vhodným indikátorem jsou rovněž průměrné dovozní ceny EU. Výhodou použití 
PPI - při podobnosti vývoje k průměrným dovozním cenám - je jeho přítomnost v šetření Consensus Forecast.  
12 Růstem technologie nazýváme situaci, kdy dochází k růstu objemu produkce bez navyšování výrobních 
faktorů práce a kapitálu. Růst technologie tak vyvolává růst reálného objemu produkce při její konstantní ceně 
nebo pokles ceny výstupu vůči cenám vstupů při konstantním reálném objemu. 
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Tempo růstu implikované agregátní 
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Odhad růstu exportně-specifické technologie zůstává ve 2.Q 2008 nadále vysoký a prognóza 
očekává návrat růstu této technologie ke své neutrální úrovni. Zastavení dalšího zrychlování 
tempa růstu exportně specifické technologie lze interpretovat jako snižování jedné ze složek 
(aktuálně vysoké) „rovnovážného“ reálného zhodnocení měnového kurzu.  

Dostupná pozorování a krátkodobá prognóza pro 2.Q 2008 vedou k přehodnocení „vnímání 
kvality“ vzhůru v letošním roce, nejvíce v důsledku stále vysokého růstu vývozu zboží 
a služeb při poklesu zahraniční poptávky. Tento vliv je zmírňován relativně vysokým růstem 
cen zahraničních konkurentů a přechodným zvýšením zahraniční poptávky v 1.Q 2008.  

II.2 Předpoklady modelových mechanismů 

Prognóza byla zpracována novým modelem g3. 

Základní scénář prognózy prezentované v této situační zprávě byl zpracován s pomocí modelu 
g3, který nahradil model QPM. Model g3 byl používán již od ledna 2007 pro tvorbu stínových 
prognóz, které byly prezentovány v přílohách situačních zpráv. Prognóza s pomocí modelu g3 
byla jako plnohodnotná alternativa prezentována ve 3. SZ 2008 a ve Zprávě o inflaci II/2008. 

Materiály popisující základní modelové mechanismy modelu g3 byly zaslány bankovní radě 
před schůzkou s experty 20. března 2008, případně dodány posléze na vyžádání. Tyto 
materiály jsou uloženy na disku Situačních zpráv v adresáři Situační zprávy\Obecné podklady 
pro SZ\Model G3. 

Stejně jako v předchozích stínových prognózách a alternativním scénáři nejsou regulované 
ceny v aktuálním scénáři prognózy domácnostmi ani měnovou politikou dokonale předvídané. 
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Z technických důvodů nelze předpokládat odlišná očekávání vývoje regulovaných cen 
domácnostmi a měnověpolitickou autoritou. V případě dokonalého předvídání regulovaných 
cen všemi subjekty a jejich optimálního chování by došlo ex-ante k vyšší volatilitě úrokových 
sazeb a očekávaný růst regulovaných cen by byl konzistentní s okamžitým poklesem 
úrokových sazeb, neboť optimální reakcí domácností na očekávaný budoucí růst 
regulovaných cen je zvýšení míry úspor a nabídky práce. Takové chování domácností plně 
neodpovídá empirickým pozorováním, a proto není předpoklad plné vpředhledícnosti použit. 

V souvislosti s pozorovaným kurzovým vývojem byla testována kalibrace vazeb kurzu 
a ostatních makroekonomických veličin. Metodu a výsledky představuje následující Box 1.  

 

Box 1 – Implicitní ověření kalibrace vazeb kurzu a ostatních veličin v modelovém 
aparátu 
 

Pro implicitní ověření věrohodnosti zachycení vazeb kurzu na ostatní makroekonomické veličiny v modelovém 
rámci se lze ptát, jaká hodnota kurzu by byla modelem odhadnuta na základě pozorovaných ekonomických 
veličin, a následně tyto hodnoty srovnat se skutečným vývojem nominálního kurzu. Při výpočtu je vhodné 
rovněž nepozorovat další ekonomické proměnné blízce spjaté s měnovým kurzem – dovozní a vývozní ceny, 
ceny investic. 
 

Kvalita odhadu kurzu bude záviset na (i) modelových mechanismech, (ii) množině pozorovaných veličin  
a (iii) na délce období, po které vybrané proměnné včetně měnového kurzu zdánlivě nepozorujeme. Z teorie 
extrakce signálu je rovněž zřejmé, že přiblížením se ke konci měřícího období je obtížnější signál (měnový kurz) 
určit.  
 
Výpočet byl proveden ve dvou variantách. Varianta A odhaduje měnový kurz na horizontu od 2. čtvrtletí 2005 
po 2. čtvrtletí 2008, zatímco varianta B na kratším časovém úseku počínaje 2. čtvrtletím 2007 až po 2. čtvrtletí 
letošního roku. Výsledky naznačují správnost popisu reakce ekonomiky na vývoj měnového kurzu v predikčním 
modelu, když odhady kurzu v obou variantách přibližně kopírují pozorované depreciační a apreciační fáze. Na 
základě pozorovaných dat je tedy model schopen relativně dobře identifikovat směry kurzového pohybu. 
Výsledky obou variant jsou přitom kvalitativně srovnatelné a naznačují tak relativní robustnost výsledků vůči 
délce období, ve kterém je kurz nepozorován. Zhodnocení měnového kurzu z letošního roku je však modelem 
neočekávané a může být chápáno jako neodrážející dosud pozorované makroekonomické veličiny. 
 
Implikovaný měnový kurz CZK/EUR  
Varianta A (2.Q 2005-2.Q 2008)    Varianta B (2.Q 2007-2.Q 2008)   
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II.3 Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 

Vnější prostředí je charakterizováno zpomalením hospodářského růstu v rozvinutých 
ekonomikách a nárůstem inflace především vlivem rostoucích a výrazně oscilujících cen ropy 
a potravin. Tyto z hlediska měnové politiky protichůdné informace ovlivňují výhled úrokových 
sazeb v eurozóně, který je nejprve rostoucí a od počátku roku 2009 naopak klesající.   

Nový referenční scénář a změny od poslední prognózy 

Referenční scénář pro 5. SZ (RS05) byl připraven na základě šetření Consensus Forecasts 
z července 2008 (CF07) a tržních výhledů ke dni jeho zjišťování. 

Výhled růstu efektivního HDP eurozóny pro rok 2008 se vlivem lepšího než očekávaného 
vývoje na začátku roku oproti referenčnímu scénáři pro 3.SZ (RS03) posunul o 0,3 p.b. výše 
na 2,0 %. Hospodářský růst však bude po zbytek letošního roku a v roce 2009 postupně 
zpomalovat. Výhled pro příští rok byl zhoršen u všech zemí eurozóny. Pro rok 2009 je tak 
očekáván růst o 1,3 %, což je o 0,4 p.b. níže ve srovnání s RS03, v roce 2010 se počítá 
s opětovným mírným oživením růstu na 1,8 %.  

Výhled efektivní inflace (CPI) a růstu PPI byl oproti RS03 přehodnocen směrem nahoru. 
Inflace je pro letošní rok očekávána výše o 0,5 p.b. a pro příští rok o 0,3 p.b., což znamená, že 
by letos měla dosáhnout 3,1 % a v příštím roce 2,3 %. Výhled pro rok 2010 očekává její 
pokles na hodnotu 1,9 %. Ještě výrazněji byl směrem nahoru přehodnocen výhled růstu cen 
výrobců, který se aktuálně nachází o 2,0 p.b., resp. o 0,8 p.b. výše v letošním a příštím roce. 
 
(rozdíl v p.b.)      Efektivní HDP eurozóny      (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.)      Efektivní CPI eurozóny      (mzr. růst v %)

(rozdíl v p.b.)       Efektivní PPI eurozóny      (mzr. růst v %)   (rozdíl v p.b.)           EONIA 3M swap             (sazba v %)

(rozdíl v %)                   Kurz USD/EUR                (USD/EUR)   (rozdíl v %)                Cena ropy Brent            (USD/barel)
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Tříměsíční eurové úrokové sazby, které jsou aproximovány vývojem sazeb EONIA 3M 
swap,13 by měly do konce letošního roku dále růst a poté postupně klesat. V průměru by měly 

13 S přechodem na model g3 došlo ke změně referenční zahraniční úrokové sazby z jednoroční na tříměsíční. 
Sazby EONIA 3M swap byly zvoleny proto, že na rozdíl od sazeb 3M Euribor nesou výrazně nižší míru 
kreditního rizika, prémie za nějž v poslední době zamlžuje hodnocení výhledu zahraničních sazeb. Nově zvolená 
sazba tak lépe odpovídá zaměření měnové politiky ECB. 
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tyto sazby dosáhnout v letošním i v příštím roce 4,2 %, v roce 2010 by měly v průměru mírně 
klesnout na 4,0 %. 

Očekávaná budoucí trajektorie kurzu USD/EUR se oproti RS03 posunula v průměru o 2,4 % 
ke slabším hodnotám dolaru, a to i přes mírně silnější hodnoty dolaru ve 2.Q 2008. Průměrná 
hodnota kurzu USD/EUR je pro letošní rok očekávána na úrovni 1,54 s postupným posílením 
dolaru na 1,47 v příštím roce a na 1,40 v roce 2010.  

Cena ropy Brent byla ve výhledu výrazně zvýšena (v průměru o 38 %), když ve 2.Q 2008 
byla ve srovnání s RS03 o 15,5 % výše. Na horizontu prognózy je očekávána průměrná cena 
ropy Brent na úrovni 147 USD/b.  

Obchodní partneři – efektivní ukazatele 

Očekávaný vývoj efektivních ukazatelů pro všechny významné obchodní partnery14 je 
založen na CF07. Oproti předchozí předpovědi z 3. SZ (založené na CF04) byla skutečná 
efektivní inflace ve 2. čtvrtletí o 0,9 p.b. vyšší a výrazně se zvyšuje i její očekávaný výhled, 
zejména ve zbytku tohoto roku a na počátku roku 2009. 

Efektivní HDP v 1. čtvrtletí 2008 rostl výrazně rychleji zejména v důsledku rychlejšího než 
očekávaného růstu německého HDP. Pro zbytek roku se již velké odchylky od minulé 
předpovědi nepředpokládají a naopak výhled pro rok 2009 byl oproti minulé prognóze snížen. 

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.  

 
Posilování průměrného měsíčního efektivního kurzu koruny vůči agregátu všech 
významných obchodních partnerů v dubnu zpomalilo a v květnu efektivní kurz dokonce jak 
v reálném, tak nominálním vyjádření mírně oslabil. Od začátku června však koruna pokračuje 
opět prudkým tempem v apreciaci. Za první dvě dekády července tak byl jak nominální, tak 
reálný kurz v průměru o 5,9 % výše než v dubnu. Vzhůru se s aktuálním vývojem posunula 
i očekávaná trajektorie na základě předpovědi CF07. I nadále však prognózy počítají ve 
střednědobém horizontu s postupnou korekcí a pak se stabilitou efektivního kurzu.  

Efektivní kurz koruny vůči měnám středoevropskému regionu od dubna do června oslaboval, 
neboť kurzy těchto měn od dubna rovněž značně posilovaly. Teprve v červenci došlo 
k posílení české koruny. Předpověď CF07 očekává oslabení na červnovou hodnotu a poté 
mírnou apreciaci v nominálním vyjádření, resp. stabilitu v reálném vyjádření.  

14 Efektivní ukazatele agregují příslušné veličiny jednotlivých zemí na základě váhového schématu založeného 
na objemu obchodní výměny dané země s ČR. Je zohledněno cca 70 nejvýznamnějších obchodních partnerů. 
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Efektivní kurzy (rok 2000=100) 

  Svět celkem      
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Pozn.: růst = apreciace, plná tenká čára – předpověď ČNB, tečkovaná čára – předpověď na základě CF.  
 

Eurozóna, Německo a Slovensko 

Po poměrně rychlém růstu HDP v eurozóně v 1.Q15 se ve 2.Q očekává jeho zpomalení. 
Průmyslová výroba v květnu klesla o 1,9 % meziměsíčně, zatímco v dubnu rostla o 1 %. 
Nezaměstnanost v eurozóně zůstala v květnu stabilní na 7,2 %. 

Tříměsíční i jednoleté sazby EURIBOR jsou od začátku června, kdy po komunikaci ECB 
skokově vzrostly o 0,1 p.b., resp. 0,3 p.b., relativně stabilní. Tříměsíční EURIBOR dosahoval 
v průměru 5,0 % a jednoletý EURIBOR 5,4 %. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo 
zároveň k výraznému nárůstu termínové prémie mezi oběma splatnostmi. Desetiletý německý 
vládní dluhopis se ve stejném období pohyboval v průměru na úrovni 4,5 %. Z historického 
pohledu vysoké úrokové sazby EURIBOR v sobě od poloviny loňského roku zahrnují 
nejistotu na finančních trzích, kterou nejlépe odráží jejich rozdíl od sazeb EONIA swapů nebo 
jednoročních vládních dluhopisů. Tento rozdíl dosahoval v průměru od poloviny loňského 
roku přibližně 0,6 p.b.  

V červenci zvýšila ECB podle očekávání základní úrokové sazby o 0,25 p.b. na současnou 
úroveň 4,25 % a zároveň tlumila své předchozí jestřábí výroky. ECB zvýšila sazby i přes 
zpomalující ekonomický růst, aby omezila inflaci, která v červnu dosáhla úrovně 4 %. Nárůst 
inflace je především důsledkem růstu cen ropy (ceny dopravy vzrostly o 7,1 %) a nárůstu cen 
potravin (6,4 %). Jean-Claude Trichet uvedl, že současná situace zvýšené inflace a slabého 
ekonomického růstu se podobá stagflaci po ropném šoku 70. let. Naznačil, že pokud by se růst 
cen dále přeléval do rychle rostoucích mezd a dalších cenových okruhů, lze očekávat další 
zvyšování sazeb. Podle očekávání analytiků CF07 by na srpnovém zasedání měly sazby zůstat 
beze změny.  

Meziroční růst německé ekonomiky v 1.Q 2008 značně zrychlil a proti předchozímu čtvrtletí 
se zvýšil o 0,8 p.b. na 2,6 % zejména díky vysokému tempu růstu investic a vývozu, které 
spolu s mírnou zimou vedly k rychlému růstu průmyslové a stavební výroby. Růst spotřeby 
zůstal poměrně nízký, neboť proti vlivu zvýšení zaměstnanosti a mezd působil vliv vysoké 
inflace. Ve výsledcích za 2.Q lze očekávat tlumící vliv posilujícího eura a oslabování 
globálního růstu na poptávku po vývozech a vysoké inflace na spotřebu domácností. CF07  
i Bundesbanka očekávají výrazné snížení meziročního hospodářského růstu a nevylučují 
absolutní mezičtvrtletní pokles HDP. Zvýšení predikce meziročního tempa růstu HDP na 2.Q 
v CF07 proti CF04 o 0,6 p.b. na 2,2 %, i pro celý rok 2008 (na 2,2 %), tak jde výhradně na 
vrub chybě odhadu pro 1.Q. Pokles tempa růstu ve 2.Q proti 1.Q se však v CF07 současně 
zvýraznil. CF07 zároveň redukoval odhadovaný růst v roce 2009 o 0,4 p.b. na 1,2 %. Na nižší 

15 Eurostat mírně revidoval údaje tempa růstu HDP v eurozóně za 1.Q 2008, meziroční růst snížil z 2,2 % na 
2,1 %, mezičtvrtlení z 0,8 % na 0,7 %. 
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růst HDP, resp. jeho možný mezičtvrtletní pokles, ve 2.Q ukazují také nízké přírůstky resp. 
poklesy stavební a průmyslové výroby v dubnu a květnu. Stejným směrem ukazuje index 
nákupních manažerů za červen a další vpředhledící indikátory. Bundesbanka očekává, že se 
ekonomika k silnějšímu růstu vrátí na počátku roku 2009, podle CF07 se silný růst obnoví až 
o rok později. Inflace se v červnu dále zvýšila o 0,3 p.b. na 3,4 % kvůli růstu cen energií 
a potravin. CF07 očekává, že se německá inflace začne snižovat ve 4.Q letošního roku. 

V 1.Q 2008 si slovenská ekonomika přes mírné zpomalení udržela vysoké meziroční tempo 
růstu 9,5 %. Jeho hlavním zdrojem se stala spotřeba domácností podporovaná silným růstem 
zaměstnanosti (o 2,8 %) a reálných mezd (6 %). Pro zbytek roku EECF0616 předpokládá 
snížení hospodářské dynamiky (celkem za celý rok 2008 na 7,6 % a pro rok 2009 na 6,3 %). 
Predikce HDP, inflace a dalších makroveličin není v EECF06 významně odlišná od predikce 
EECF03. 

Inflace vyjádřená HICP zůstala v červnu na poměrně vysoké úrovni 4,3 %. Vysoký cenový 
růst souvisel zejména s cenami ropy a potravin a v menší míře s cenami služeb spojených 
s bydlením. EECF06 očekává, že se ve druhé polovině roku inflace mírně sníží a k jejímu 
dalšímu poklesu dojde v příštím roce. NBS ponechává nadále svou základní sazbu na 4,25 %. 
Konverzní poměr pro převod slovenské koruny na euro byl 8.7. 2008 stanoven ve výši 30,126 
SKK/EUR, tj. shodně s centrální paritou v ERM II po její druhé revalvaci. Ratingová agentura 
Fitch zvýšila rating slovenských devizových závazků z A na A+, na stejnou úroveň jako české 
závazky. 

Spojené státy 

Americký HDP se v 1.Q 2008 meziročně zvýšil stejně jako v předchozím období o 2,5 %, což 
představuje mezičtvrtletní růst o necelé 1 % v anualizovaném vyjádření. Výrazně se zlepšilo 
saldo čistého vývozu, zrychlil se růst vládních výdajů a tempo růstu spotřeby domácností se 
proti očekávání snížilo pouze mírně. Podle předběžného odhadu se HDP ve 2.Q zvýšil 
meziročně o 1,8 % (mezičtvrtletně anualizovaně o 1,9 %). CF04 očekával meziroční růst 
1,4 %. Krize na trhu bytových nemovitostí ve 2.Q pokračovala, ceny domů a prodeje nových 
domů dále klesaly, zásoba neprodaných domů se téměř nesnížila a počet realizovaných zástav 
vzrostl. Na spotřebu domácností ve 2.Q negativně působily pokles zaměstnanosti a reálných 
mezd (meziročně o zhruba 1 %), zhoršení úvěrových podmínek a snížení cen domů a akcií. 
Do určité míry byly tyto vlivy kompenzovány fiskálním stimulem schváleným Kongresem 
v únoru a realizovaným v průběhu druhého čtvrtletí. CF07 předpokládá pro zbytek roku 
udržení nízkého růstu pod úrovní 1 % (mezičtvtletně anualizovaně do 0,5 %). CF07 i Fed 
očekávají akceleraci hospodářského růstu až v příštím roce. Podle Fedu jsou rizika této 
prognózy vesměs soustředěna k nižšímu růstu – prohloubení krize finančních trhů17 a krize 
trhu bytových nemovitostí a další růst cen ropy by obnovení silnějšího růstu v příštím roce 
mohly ohrozit. 

Růst spotřebitelských cen v průběhu 2.Q v důsledku zvyšování světových cen ropy a potravin 
zrychloval a v červnu dosáhl téměř 5 %. Jádrová inflace se zvýšila jen mírně na 2,4 %, 
zatímco dovozní ceny vzrostly o více než 20 %. Fed očekává, že inflace v příštích dvou 
čtvrtletích dále poroste a začne oslabovat až v roce 2009. CF07 naproti tomu předpokládá ve 
3.Q stejnou inflaci jako ve 2.Q a od 4.Q její postupné snižování.  

16 Eastern European Consensus Forecasts za červen 2008. 
17 Problémy na americkém finančním trhu v červenci pokračovaly: kalifornská hypoteční banka IndyMac 
zkrachovala a ministerstvo financí spolu s Fedem musely explicitně potvrdit záruky dvěma hypotečním 
institucím Freddie Mac a Fannie Mae poté, co trh odmítl přijímat jejich cenné papíry. 
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Kurz eura vůči dolaru 

Po období relativní stability od začátku května, kdy kurz USD/EUR osciloval okolo úrovně 
1,55, začal dolar na konci června opět oslabovat a v polovině července se blížil podobně jako 
v dubnu historickému minimu 1,6 USD/EUR. Za posledním vývojem stojí růst úrokových 
sazeb v eurozóně, přičemž jednoletý úrokový diferenciál mezi oběma měnami narostl až na 
3,2 p.b. K oslabení dolaru mohly také přispět obavy o udržení solventnosti dvou hlavních 
hypotečních domů (agentur) ve Spojených státech. Fed v tomto roce zatím snížil svou 
základní sazbu ve čtyřech krocích celkově o 2,25 p.b. na 2 %. K poslednímu snížení přistoupil 
na konci dubna. Příští měnověpolitické zasedání proběhne na začátku srpna. Změna sazeb 
v nejbližším období není pravděpodobná, neboť proti sobě stojí riziko ekonomické recese 
a riziko vysoké a rostoucí inflaci včetně již pozorovaného růstu inflačních očekávání. Podle 
průzkumu CF07 lze nejbližší zvýšení sazeb očekávat v polovině příštího roku. Přesto CF07 
předpokládá návrat kurzu USD/EUR k 1,54 během následujících tří měsíců a k 1,46 
v horizontu jednoho roku. 

Cena ropy 

Světové ceny ropy si od února udržují strmě rostoucí trend, který je však stále častěji 
přerušován krátkodobými prudkými poklesy ceny, což zřejmě svědčí o nervozitě investorů.18 
Tržní ceny kontraktů s pozdějším dodáním leží výše než cena na spotovém trhu, přičemž 
vrchol (contanga) je na horizontu 9 měsíců. I nejvzdálenější kontrakty se pohybují kolem 
spotové ceny a nesignalizují tak výraznější budoucí pokles ceny. Takovýto stav by měl 
teoreticky vést zpracovatele ropy k vyšší okamžité poptávce a nákupu ropy do zásoby. Zásoby 
surové ropy v USA19 však od letošního května prudce poklesly hluboko pod pětiletý průměr. 
Obchodníci z fyzického trhu však podporují prohlášení zástupců OPEC, že této komodity je 
na trhu dostatek. V současnosti se tak pravděpodobně spíše prosazuje další hypotéza, která 
říká, že contango na trhu s ropou nestimuluje producenty ropy k okamžité těžbě. Objevily se 
např. zprávy, že Írán zadržuje již vytěženou ropu v tankerech zakotvených v Perském zálivu. 
Kartel pravděpodobně má prostředky, aby zakonzervoval ceny, tažené zvýšenou spekulativní 
poptávkou finančních investorů, minimálně do doby, než se objeví případná zpráva o nějakém 
nečekaném ochlazení fyzické poptávky po ropě. Takovou zprávu očekávají někteří analytici 
na podzim, kdy by měla být publikována (zpožděná) data o spotřebě ropy v Asii. Tam 
v nedávné minulosti v mnoha zemích vč. Indie a Číny20 došlo ke snížení dotací na ceny 
pohonných hmot a následně k silnému růstu maloobchodních cen. I kdyby však došlo k této 
situaci, nemusel by být propad ceny tak výrazný, jak tito analytici předpovídají, neboť OPEC 
má jistě dobré a včasnější informace než statistické agentury, aby takové situaci omezením 
těžby předešel (i když navenek prohlašuje, že dělá všechno možné pro snížení cen). Nejistotu 
ohledně budoucnosti podtrhuje průzkum Consensus Forecasts, kde se předpovědi jednotlivých 
pracovišť pro roční horizont pohybují od 70 do 150 USD/b. Referenční scénář 5. SZ vychází 
z tržních termínovaných kontraktů právě z období, kdy cena ropy vrcholila, a je tak ze 
současného pohledu (ke konci července) pravděpodobně příliš pesimistický. 

18 Nové maximum (145,7 USD/b) tak cena ropy Brent stanovila 3. července a tuto hodnotu téměř vyrovnala o 
týden později. Po obou těchto vrcholech však následovaly prudké poklesy o 10 respektive 15 USD/b. Po druhém 
propadu již nedošlo k návrátu k původnímu růstovému trendu a ke konci července se cena ropy konsolidovala 
pod úrovní 125 USD/b. 
19 Pro ostatní země OECD jsou data k dispozici jen do března 2008 
20 Např. v případě Číny jsme mohli pozorovat zajímavý vývoj, když bezprostředně po oznámení zvýšení 
tamějších cen pohonných hmot cena ropy prudce propadla, aby vzápětí přišli analytici s naprosto opačnou 
hypotézou, že spotřeba zde naopak vzroste, neboť státní rafinérie, které byly dříve kvůli regulované ceně 
ztrátové, naopak zvýší svou produkci a vykryjí dřívější nedostatek pohonných hmot na trhu.  
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Co se týče cen pohonných hmot (nejen) v tuzemsku, nadále trvá stav, kdy vlivem zvýšené 
poptávky po naftě (zejména z Číny) a naopak omezování spotřeby benzínu v USA je cena 
nafty výrazně vyšší než cena benzínu. Totéž lze říci o maržích rafinérií. Vyšší zisky z výroby 
nafty tak kompenzují téměř ztrátovou výrobu benzínu. 

Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr) 
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II.4 Předpoklady o vývoji fiskální politiky 

Na základě nově dostupných informací a aktualizované prognózy daňových příjmů mírně 
upravujeme prognózu fiskálního vývoje pro roky 2008 – 2009. Odhad deficitu vládního 
sektoru v roce 2008 byl mírně zvýšen na 1,1 % HDP a pro rok 2009 snížen na 1,3 % HDP. 
K prohloubení deficitu veřejných financí v roce 2009 dojde z důvodu vyprchání účinnosti 
některých reformních opatření přijatých v roce 2007.  

2006
5.SZ 3.SZ 4.SZ 5.SZ 3.SZ 4.SZ 5.SZ 3.SZ 4.SZ 5.SZ

Saldo vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -2,7 -1,6 -1,6 -1,6 -1,0 -1,0 -1,1 -1,4 -1,4 -1,3
Upravené saldo *                      
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -2,5 -1,3 -1,3 -1,3 -1,0 -1,0 -1,1 -1,4 -1,4 -1,3
Strukturální saldo **    v % HDP 
(ESA 95, ČNB) -2,4 -2,3 -2,3 -2,2 -1,5 -1,5 -1,6 -1,6 -1,6 -1,5
Fiskální pozice v p.b. *** -0,6 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,6 -0,1 -0,1 0,1
*upraveno o mimořádné jednorázové operace; **cyklicky očištěné saldo upravené o mimořádné jednorázové operace 
*** měří meziroční změnu strukturálního salda (kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi)

2007 2008 2009

Pozn.: Výše fiskálního impulzu dříve uváděného v této tabulce není vstupní informací pro prognózu modelem g3. Fiskální impulz je však 
nadále počítán pro alternativní prognózu modelem QPM a popsán v Příloze 9.  
 

Do prognózy pro rok 2008 nově zapracováváme růst nároků na výplatu nemocenských dávek 
v rozsahu 1 mld. Kč v souvislosti s jejich zvýšením v prvních třech dnech nemoci (s účinností 
od poloviny tohoto roku). Dodatečné výdaje spojené s výplatou nemocenských dávek se 
projeví v nárůstu sociálních transferů obyvatelstvu. Současně zvyšujeme výdaje vládního 
sektoru o 12 mld. Kč z titulu vysoce pravděpodobné realizace odkupu části majetku Českých 
drah a.s21. Podle předběžného vyjádření ČSÚ by se tato transakce měla projevit ve 
zvýšení HTFK vládního sektoru, tzn. v prohloubení schodku veřejných financí v letošním 
roce. Na základě aktualizace odhadu daňových příjmů a v důsledku zpřesnění kvantifikace 
dopadů stabilizačních opatření byla v letech 2008 i 2009 zvýšena prognóza daní z příjmů 
o cca 8 mld. Kč.  

Pro rok 2009 nadále předpokládáme prohloubení deficitu veřejných financí 
z důvodu vyprchání účinnosti některých reformních opatření přijatých v roce 2007 v rámci 
zákona o stabilizaci veřejných financí (s účinností od 1.1. 2008). Výhled pro rok 2009 dále 

21 Podle informací od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) byla smlouva o odkupu majetku  
(v předpokládaném objemu 12 mld. Kč) mezi SŽDC a ČD a.s. na konci června podepsána a odkup by se měl 
realizovat ještě v letošním roce. 
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upravujeme o dopady snížení sazby sociálního pojištění pro zaměstnance o 1,5 p.b. 
a současného zachování sazby daně z příjmu fyzických osob na 15 % (proti původně 
plánovanému snížení sazby DPFO na 12,5 %), které na konci června schválila vláda. Tyto 
změny v porovnání s předpoklady ze 3. SZ vedou k výpadku příjmů veřejných rozpočtů 
v rozsahu cca 7 mld. Kč, neboť nižší příjem z pojistného nebude zcela kompenzován vyšším 
příjmem DPFO.  

Jednotlivé úpravy příjmů a výdajů veřejných financí se však téměř kompenzují, změny ve 
výši schodků vládního sektoru na prognóze jsou proto v porovnání s předpoklady 3. SZ jen 
mírné. V roce 2008 zvyšujeme prognózu deficitu vládního sektoru o 0,1 p.b. na 1,1 % HDP. 
V roce 2009 naopak hodnotu schodku ve stejném rozsahu snižujeme na 1,3 % HDP.  

Predikce fiskálního vývoje se promítá do prognózy složek HDP, a to zejména spotřeby vlády. 
Prognóza celoroční nominální spotřeby vlády je výchozím předpokladem pro odvození reálné 
spotřeby vlády ve čtvrtletní frekvenci, která přímo vstupuje do prognózy. Podobně je přebírán 
i výhled daňových změn a změn regulovaných cen. Vládní sociální transfery obyvatelstvu 
a daňové odvody (včetně plateb pojistného na sociální zabezpečení) naproti tomu vstupují do 
krátkodobé prognózy disponibilního příjmu domácností a v rámci integračního procesu 
mohou ovlivnit vývoj spotřeby domácností.22  Všechny uvedené fiskální proměnné jsou na 
prognóze významně determinovány opatřeními přijatými v rámci zákona o stabilizaci 
veřejných rozpočtů.   

II.5 Vyznění prognózy 

Odeznění vlivu cenových šoků z přelomu let 2007 a 2008, postupný pokles inflačních tlaků 
z domácí ekonomiky a protiinflační působení dosavadního kurzového zhodnocení přispěje 
k poklesu inflace na horizontu prognózy směrem k inflačnímu cíli. Výrazně zhodnocený 
měnový kurz povede spolu se slabou zahraniční poptávkou ke snížení dynamiky vývozu 
a zvolnění růstu hrubé tvorby kapitálu. Zpomalení reálného růstu bude provázeno snížením 
poptávky po práci a tlakem na pokles dynamiky nominálních mezd. Pokles dynamiky reálného 
disponibilního důchodu bude tlumit růst spotřeby domácností. Po mírné korekci bude 
nominální měnový kurz opět zvolna zhodnocovat. S prognózou je konzistentní klesající 
trajektorie úrokových sazeb ve zbytku roku 2008 a poté zhruba jejich stabilita po většinu roku 
2009. Na konci roku 2009 prognózou implikovaná sazba roste mimo jiné v reakci na vysoký 
předpokládaný nárůst regulovaných cen (zejména regulované nájemné). 
 
Celková a měnověpolitická inflace (mzr. %) 3M PRIBOR (% p.a.) 
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22 Prognóza jednotlivých složek domácí poptávky včetně vlivu fiskální politiky na jejich vývoj je popsána 
v kapitole II.5 Vyznění prognózy. 
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Nominální kurz (v CZK/EUR) Růst HDP (mzr. v %) 
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Prognóza celkové inflace (CPI) se do počátku roku 2009 nachází nad tolerančním pásmem 
inflačního cíle, ve druhé polovině roku 2009 se však již přibližuje k postupně klesajícímu 
bodovému inflačnímu cíli. Rozdíl mezi celkovou a měnověpolitickou inflací na prognóze 
vyprchává díky odeznění příspěvku změn nepřímých daní k celkové inflaci. Prognóza je 
významně ovlivněna vysokým růstem regulovaných cen, čistá inflace na prognóze klesá.  
 
Aktuálně vysoký příspěvek regulovaných cen k růstu celkové inflace přetrvává na horizontu 
prognózy, neboť v prvních čtvrtletích let 2009 a 2010 dojde opět k vysokému nárůstu 
regulovaných cen z titulu zrychlující deregulace nájmů a nárůstu regulovaných cen energií 
pro domácnosti. Prognóza růstu regulovaných cen se oproti 3.SZ zvýšila v důsledku úpravy 
výhledu růstu cen energií pro domácnosti a regulovaného nájemného. Nově je do prognózy 
zapracována predikce regulovaných cen v roce 2010.  
 
Výhled celkových primárních dopadů změn nepřímých daní do inflace se nemění. Byla 
však přehodnocena predikce okamžitých sekundárních dopadů ve druhé polovině letošního 
roku souvisejících se zvýšením spotřebních daní u cigaret. Poslední údaje publikované 
v cenových věstnících naznačují, že růst cen cigaret bude v následujících měsících vyšší než 
zvýšení spotřebních daní z počátku roku 2008. Důvodem je zaokrouhlení cen na celé koruny 
převážně směrem nahoru. Tomu odpovídají kladné okamžité sekundární dopady na prognóze. 
V následujících letech neočekáváme žádné další změny nepřímých daní ovlivňující 
spotřebitelskou inflaci. Celková inflace se tak bude shodovat s měnověpolitickou.  

Regulované ceny (mzr. růst v % / dopad v p.b.) 16,9 2,90 14,1 2,42 7,0 1,32 4,5 0,84 7,2 1,42
       z toho (hlavní změny):
          Regulované nájemné 23,0 0,40 23,0 0,40 27,0 0,54 20,0 0,40 37,0 0,92
          Ceny elektřiny 9,5 0,37 9,5 0,37 10,0 0,40 7,0 0,28 7,0 0,30
          Ceny zemního plynu 37,3 0,83 15,6 0,35 4,1 0,12 -1,5 -0,04 0,0 0,00
          Ceny tepla 11,0 0,33 11,0 0,33 4,0 0,13 2,0 0,06 2,0 0,06
          Regulované ceny ve zdravotnictví 42,0 0,57 42,0 0,57 2,0 0,04 2,0 0,04 2,0 0,04

Primární dop. změn daní v nereg. cenách v p.b. 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00
   Okamžité sekundární v nereg. cenách celkem v p.b. -0,28 -0,61 0,00 0,00 0,00

2008 2009 2010
5. SZ 3. SZ 5. SZ 3. SZ 5. SZ 
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Prognózou předpokládaný pokles čisté inflace odráží postupně se prohlubující protiinflační  
působení celkových inflačních tlaků na prognóze.  
 
S prognózou je konzistentní klesající trajektorie úrokových sazeb ve zbytku roku 2008 a poté 
zhruba jejich stabilita  po většinu roku 2009. Na konci roku 2009 prognózou implikovaná 
sazba roste mimo jiné v reakci na vysoký předpokládaný nárůst regulovaných cen (zejména 
regulované nájemné).  
 
K počátečnímu tlaku na pokles úrokových sazeb nejvíce přispívají přísné měnové podmínky 
z titulu minulého zhodnocení měnového kurzu spolu s jeho krátkodobým výhledem 
(24,40 CZK/EUR) a kulminace jeho vlivu do inflace ve druhé polovině tohoto roku. 
Ke zhodnocenému kurzu se na prognóze přidává pokles proinflačního působení domácích 
inflačních tlaků. Ve směru vyšších úrokových sazeb naopak působí výhled zahraničních 
úrokových sazeb, spolu s minulým a očekávaným vývojem regulovaných cen a krátkodobou 
prognózou čisté inflace na 3.Q 2008.  
 
Snížení domácích úrokových sazeb na prognóze otevře záporný úrokový diferenciál a spolu 
se zpomalením reálné ekonomické aktivity bude tlačit na přechodné znehodnocení kurzu. 
Nominální měnový kurz bude na prognóze korigovat pozorované zhodnocení, které není 
z části podloženo fundamenty. Počínaje rokem 2009 bude nominální kurz pokračovat 
v mírném zhodnocování a odrážet tak oživení reálné ekonomické aktivity.  
 
Celkové protiinflační tlaky se na prognóze dále prohlubují v důsledku vývoje dovozní 
a domácí složky. V krátkém horizontu protiinflační efekt měnového kurzu dominuje 
pozvolnému odeznívání inflačních tlaků z domácí ekonomiky. Vliv dosavadního zhodnocení 
měnového kurzu prostřednictvím dovozních cen do čisté inflace bude kulminovat ve druhém 
pololetí tohoto roku.23 Zpoždění transmise kurzu do čisté inflace je dáno strnulostí jak 
dovozních tak i spotřebitelských cen a odpovídá empirickým pozorováním.  
 
Domácí inflační tlaky budou postupně odeznívat. Příčinou jejich poklesu bude zvolnění růstu 
nominálních mezd. Prognózou očekávané zpomalení růstu nominálních mezd odráží klesající 
poptávku po práci při cyklickém zpomalení ekonomiky v důsledku zhodnoceného měnového 

23 Oproti minulé SZ více zhodnocený měnový kurz tlačí výrazněji na pokles dovozních cen. V prognóze tak 
kompenzuje vliv zrychlujících cen průmyslových výrobců v eurozóně, odrážející mj. i vysoký růst dolarové ceny 
ropy Brent. 
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kurzu a nízké zahraniční poptávky. K tomu se přidává růst práci-zhodnocující technologie 
(spoluurčující produktivitu práce) na dlouhodobě rovnovážném tempu.24  
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 Pozn.: Záporná změna kurzu znamená apreciaci. 

Konzistentně  s prognózou inflačních tlaků budou složky čisté inflace zpomalovat.25 Prognóza 
korigované inflace bez PH předpokládá zastavení minulého růstu v důsledku pozorovaného 

24 Prognóza předpokládá návrat temp růstu technologií v jednotlivých sektorech a agregátní implikované 
technologie k jejich dlouhodobým hodnotám.  
25 Složky čisté inflace – korigovaná bez PH, ceny potravin a ceny energií – nejsou explicitně obsaženy 
v jádrovém predikčním modelu g3. Jejich prognóza je čistě expertní a nelze se v budoucnu od ní odpočítávat 
s pomocí modelových mechanismů. 
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zhodnocení nominálního kurzu a poklesu domácích cenových tlaků. S obnovením růstu reálné 
ekonomické aktivity, zejména spotřeby, se pak její prognóza ke konci predikčního horizontu 
postupně navrací na hodnoty dlouhodobě konzistentní s plněním inflačního cíle.  

Meziroční růst cen potravin bez vlivu změn daní bude zpomalovat v důsledku zvolnění růstu 
světových cen potravin, zhodnocení nominálního kurzu a očekávaného poklesu domácích cen 
zemědělských komodit. Ve druhém pololetí 2008 však ceny potravin proinflačně ovlivní 
zpožděné promítnutí zvýšení spotřebních daní do konečných cen cigaret (s dopadem až cca 
2,4 p.b. do meziročního růstu cen potravin). 

Prognóza předpokládá další zrychlení růstu cen pohonných hmot. Zrychlující tempo růstu 
bude nadále dominantně určováno vývojem cen ropy a kurzu CZK/USD. Zatímco růst cen 
ropy koncem příštího roku podle referenčního scénáře zpomalí, depreciace kurzu CZK/USD 
bude působit proinflačně.  
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Prognóza předpokládá výrazné zpomalení růstu nominálních mezd při zachování relativně 
vysoké zaměstnanosti.26 Tlaky na zpomalení mzdové dynamiky vychází z relativně vysokých 
nákladů práce ve srovnání s produktivitou při výrazném zhodnocení nominálního kurzu, které 
působí ztrátu cenové konkurenceschopnosti exportérů. K tomu se přidává předpoklad 
o návratu tempa růstu práci-zhodnocující technologie ve výrobních sektorech na dlouhodobě 
rovnovážnou 5% úroveň a cyklické zvolnění ekonomiky. V důsledku vysokého růstu 
regulovaných cen zároveň na prognóze dojde k rozevření mezery mezi růstem reálných 
nákladů práce (cena práce vůči cenám výrobců) a růstem reálných spotřebitelských mezd 
(cena práce vůči CPI), neboť výrobci nejsou ochotni a schopni tyto cenové nárůsty 
kompenzovat nárůstem vyplacených mezd. Předpoklad zpomalující dynamiky mezd je jedním 
z rizik identifikovaných při tvorbě prognózy.27  
 

26 Situaci na trhu práce charakterizuje záporná mezera reálných mezních mzdových nákladů, implikující 
postupné zvolňování mzdové dynamiky v budoucnosti. Mezera reálných mzdových nákladů může být 
interpretována jako odchýlení aktuální situace na trhu práce od optimální nabídky práce zaměstnanců v důsledku 
nominální strnulosti mzdových kontraktů. Záporná mezera této veličiny je konzistentní s tlakem na zpomalení 
růstu nominálních mezd tak, aby byla dosažena úroveň reálných mezd odpovídající nabídkové křivce práce 
domácností.  
27 Rizikem může být vyšší růst mezd v důsledku mzdových požadavků zaměstnanců, které neodpovídají 
ekonomické situaci. Pokud by nedošlo k prognózovanému poklesu tempa růstu nominálních mezd, muselo by 
dojít  k přizpůsobení reálných mezd produktivitě práce přes nižší zaměstnanost a produkt, resp. přes vyšší inflaci. 
I při prognózovaném vývoji mezd však dojde k nárůstu podílu náhrad zaměstnanců na přidané hodnotě, který už 
nyní je na vysokých hodnotách. Alternativní scénář vytvořený pomocí QPM částečně popisuje výše uvedené 
riziko, když prognózuje vyšší růst nominálních mezd, viz část III.1 a Příloha 9 – Prognóza modelem QPM.  
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Růst mezd v nepodnikatelské sféře se bude pohybovat okolo 3,7 % v letošním roce 
a z důvodu rozpočtových závazků vlády zůstane přibližně stejný i v roce příštím. Bude tak na 
horizontu prognózy zaostávat za vývojem mezd v podnikatelské sféře. Riziko prognózy růstu 
mezd v nepodnikatelské sféře je (podobně jako v 3. SZ) asymetrické a s ohledem na minulé 
zkušenosti je vychýleno směrem k vyššímu růstu.  

 Tempo růstu nominálních mezd 
v podnikatelské sféře 
(mzr. v %, sezonně očištěno) 
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Vývoj reálné ekonomiky bude charakterizován zpomalením ekonomického růstu. Růst HDP 
v průběhu roku 2008 výrazně zpomalí až k úrovni 3 %, zejména v důsledku prudce 
zhodnoceného měnového kurzu, zpomalení zahraniční poptávky a dopadů fiskální reformy. 
K poklesu růstu produktu tak přispěje zejména pokles čistých exportů, nízký růst soukromé 
spotřeby vlivem zpomalení růstu reálných mezd a nízká dynamika vládní spotřeby. Oživení 
v průběhu let 2009 a 2010 bude i při kurzové korekci velmi mírné v důsledku nadále slabé 
zahraniční poptávky.  
 
Na trhu práce bude zpomalení ekonomického růstu provázeno zpomalením růstu poptávky 
po práci, zaměstnanosti a postupným nárůstem míry nezaměstnanosti. Tempo růstu celkové 
zaměstnanosti v průběhu roku 2008 bude postupně zpomalovat a v příštím roce dosáhne  
-0,4 %. Míra celkové registrované nezaměstnanosti začne od druhé poloviny roku 2008 
pozvolna růst. Její průměrná míra dosáhne za rok 2008 5,7 % a v roce 2009 6,1 % a podobně 
poroste i obecná míra nezaměstnanosti. 

V důsledku zpomalení reálného disponibilního důchodu v posledním období došlo ke 
zpomalení růstu soukromé spotřeby domácností. Její růst se však již v roce 2008 začne 
mírně zvyšovat v důsledku mírného zvýšení tempa růstu reálných spotřebitelských mezd 
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a uvolnění reálných úrokových sazeb. Oživení soukromé spotřeby tak nastane dříve než 
oživení produkce. Dalšími faktory, které ovlivní reálné výdaje domácností na konečnou 
spotřebu, jsou přijatá opatření ve fiskální a sociální oblasti28 a valorizace důchodů. 

Tempo růstu reálné spotřeby domácností 
(mzr. v %) 
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Dynamika hrubé tvorby kapitálu bude dále zpomalovat zejména v důsledku relativně 
nízkého hospodářského růstu mimo jiné vlivem výhledu slabé exportní poptávky. 
V meziročním vyjádření však hrubá tvorba kapitálu dočasně mírně zrychlí, neboť prognóza 
očekává korekci velmi nízké hodnoty mezičtvrtletního růstu hrubé tvorby kapitálu z 1.Q 
2008.29  

Minulé výrazné zhodnocení měnového kurzu povede zpočátku na prognóze ke ztrátě  cenové 
konkurenceschopnosti. Ztráta cenové konkurenceschopnosti výrazně zpomalí reálný vývoz. 
Kurzová korence na prognóze spolu s poklesem domácích inflačních tlaků (zejména růstu 
mezd) bude postupně obnovovat cenovou konkurenceschopnost, ale reálný vývoj bude jen 
pozvolna zrychlovat v důsledku zvolnění růstu zahraniční poptávky.  

Dovozní dynamika je určena vývojem soukromé spotřeby, hrubé tvorby kapitálu a vývozu. 
Růst dovozů na prognóze rovněž významně zpomaluje, toto zpomalení je však nižší než 
propad vývozní dynamiky a dochází k němu rovněž s větším zpožděním. To souvisí jak 

28  Jedná se o součet vlivů analyzovaných detailně v 10. SZ 2007: změna daně z příjmu a sociálních dávek, 
platby ve zdravotnictví a energie zatížené ekologickou daní, redistribuční efekt změny daně z příjmu a vliv 
zvýšení DPH a některých spotřebních daní. 
29 Korekce je konzistentní s předpokladem náběhu objemově významných zahraničních investic ve 
zpracovatelském průmyslu, zejména s rozšiřováním exportních kapacit a subdodavatelské sítě v automobilovém 
průmyslu a významnými zahraničními investicemi v elektrotechnickém průmyslu (z nejvýznamnějších Foxconn 
v Kutné Hoře).  
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s mírným oživením soukromé spotřeby, tak s vývojem hrubé tvorby kapitálu, které působí 
proti propadu dovozů z titulu jejich dovozní náročnosti. Zaostání tempa růstu reálného vývozu 
za reálným dovozem vede k negativnímu příspěvku čistého vývozu do růstu HDP. Ke 
zmírnění negativního dopadu čistého vývozu dochází velmi pomalu a k narovnání dojde až 
v roce 2010.  

Tempo růstu vládní spotřeby se ve stálých cenách v roce 2008 zvýší na 1,4 %, a v roce 2009 
dosáhne 1,9 %. 

Základní makroekonomické indikátory 

I II III IV I II III IV I II III IV
CPI Inflace mzr. % 7,4 6,7 6,9 6,2 3,6 3,4 2,7 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5
MP inflace mzr. % 5,3 4,6 5 4,4 3 3,3 2,7 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5
Čistá inflace mzr. % 3,7 2,9 3,0 2,0 1,8 1,9 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8
Regulované ceny mzr. % 15,0 14,7 16,0 17,0 10,4 10,1 8,6 6,9 7,5 7,4 7,2 7,2
Příspěvky daní v nereg. cenách v p.b. 1,71 1,78 1,53 1,43 0,57 0,12 0 0 0 0 0 0
Pribor 3M %, p.a. 4,0 4,2 3,6 3,2 3,3 3,2 3,2 3,4 3,7 3,7 3,4 3,2
Kurz CZK/EUR CZK/EUR 25,6 24,8 24,4 24,8 24,8 24,6 24,5 24,3 24,0 23,9 23,9 23,8
HDP mzr. % 5,3 4,7 3,6 2,9 3,1 3,2 3,9 4,2 4,2 4,0 4,0 4,2

Soukromá spotřeba mzr. % 2,8 2,8 3,0 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2
HTK mzr. % 7,1 3,4 3,5 4,8 4,7 5,4 5,0 4,7 4,4 4,3 4,3 4,3
z toho HTFK mzr. % 2,0 3,9 7,1 4,5 6,5 7,6 7,6 5,1 . . . .
Vládní spotřeba mzr. % 0,7 2,4 2,1 0,4 1,6 1,7 2,1 2,4 2,2 2,0 2,0 2,2
Vývoz zboží a služeb mzr. % 13,8 12,4 9,6 7,9 7,0 6,8 8,2 8,9 8,9 8,7 8,6 8,6
Dovoz zboží a služeb mzr. % 12,1 10,5 9,2 8,7 8,1 8,0 8,6 8,9 8,8 8,6 8,6 8,5

Míra nezaměstnanosti (ČSÚ) % 4,7 3,9 4,0 4,1 4,5 4,4 4,8 5,1 5,4 . . .
Míra nezaměstnanosti (MPSV) % 6,3 5,5 5,5 5,6 6,0 5,7 6,2 6,4 6,9 . . .
Zaměstnanost (ČSÚ) mzr. % 1,9 1,9 1,6 1,1 0,4 -0,2 -0,8 -1,1 -1,3 . . .
Mzdy v podnikatelské sféře mzr. % 12,2 10 10,1 8,9 7,4 7,9 7,6 6,8 6,8 6,3 6,2 5,9
Mzdy v nepodnikatelské sféře mzr. % 3,5 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
NH produktivita práce mzr. % 3,2 2,8 1,9 1,8 2,7 3,5 4,7 5,3 5,6 . . .
NJMN mzr. % 5,1 4,4 5,4 5,1 4 3,7 2,6 1,6 1,6 . . .
EONIA 3M swap %,p.a. 4,0 4,1 4,3 4,5 4,5 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0
PPI EU mzr. % 4,7 5,8 6,2 5,3 4,1 2,8 2,6 2,6 2,8 3,0 3,1 3,1
Zahraniční poptávka mzr. % 10,1 8,6 7,3 6,7 3,4 5,2 5,9 6,7 7,2 7,5 7,7 7,8
Ropa Brent USD/barel 96,5 122,2 141,7 146,9 148,3 148,4 148,1 147,7 147,3 146,9 146,6 146,3

20102008 2009
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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 

Rizika základního scénáře jsou vnímána jako zhruba vyrovnaná. 

Protiinflačním rizikem může být pokračující zhodnocování měnového kurzu. V současnosti 
pozorovaná hodnota nominálního kurzu je i přes výraznou korekci v druhé polovině července 
stále pod krátkodobou prognózou kurzu pro 3. čtvrtletí. 

Proinflačním směrem může působit vyšší než základním scénářem očekávaný růst mezd. 
Základní scénář předpokládá, že domácnosti nebudou schopny ve svých vyjednáváních 
prosadit vyšší růst mezd a kompenzovat tak propad svých reálných příjmů zejména z titulu 
růstu regulovaných cen. Zmírnění růstu nominálních mezd v základním scénáři navíc umožní 
zachovat relativně vysokou míru zaměstnanosti. Je však možné, že domácnosti budou mít 
vyšší inflační očekávání a budou prosazovat vyšší růst nominálních mezd na úkor 
zaměstnanosti. Jejich vyšší růst by však vytvářel vyšší nákladové tlaky na výrobce, kteří již 
nyní čelí ztrátě cenové konkurenceschopnosti v důsledku kuzového zhodnocení v kombinaci 
s letošním rychlým růstem mezd.  

Významnou nejistotu představuje i vývoj světových cen komodit. Ačkoliv je riziko jejich 
vývoje vnímáno oběma směry, aktuální vývoj naznačuje spíše protiinflační riziko prognózy 
z tohoto titulu. Základní scénář zohledňuje vysoké světové ceny energií pouze nepřímo přes 
krátkodobou prognózu, výhled cen zahraničních výrobců a prognózu regulovaných cen. 
Určitá obecná nejistota tedy panuje i ohledně přiměřenosti tohoto zohlednění cen energií pro 
českou ekonomiku.  

V rámci zpracování situační zprávy byly zpracovány dva alternativní scénáře. 

První alternativní scénář vyhodnocuje dopady vyššího kurzového zhodnocení oproti 
krátkodobé prognóze kurzu v základním scénáři. Tato alternativa předpokládá hodnotu 
23 CZK/EUR ve 3. čtvrtletí letošního roku. Alternativní scénář v této SZ nahrazuje 
standardně prováděnou citlivostní analýzu kurzu. Důvodem je pozorovaný vývoj kurzu, jehož 
zhodnocení přesahovalo v dosavadním průměru třetího čtvrtletí o více než jednu korunu 
(tj. 3 %) krátkodobou prognózu ze základního scénáře. 

Druhý alternativní scénář popisuje předpokládaný budoucí vývoj ekonomiky s využitím 
modelu QPM. Jeho hlavním účelem je popsat základní obrysy prognózy sestavené v minulosti 
používaným modelovým rámcem. Srovnání základního scénáře a alternativy tak lze využít 
pro identifikaci podobností a rozdílů mezi oběma modelovými přístupy. Tato alternativa navíc 
částečně postihuje riziko vyššího mzdového vývoje. 
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Alternativa 1: Dopady více zhodnoceného kurzu na ekonomiku 

Alternativní scénář předpokládá oproti základnímu scénáři více zhodnocený měnový kurz. 
Krátkodobý odhad měnového kurzu se tak mění z 24,40 na 23,00 CZK/EUR.  

Silnější hladina měnového kurzu je do modelové simulace implementována jako ryzí kurzový 
šok jednorázového charakteru bez podložení ekonomickými fundamenty. V obdobích po 
realizaci kurzového šoku proto dochází k tlaku na korekci. Kurzová korekce musí být 
podpořena promptní reakcí měnové autority a snížením úrokových sazeb pod hranici 3 %. 
Měnová politika tak přispěje k tomu, že se inflace i měnověpolitická inflace snižuje oproti 
základnímu scénáři jen v omezeném rozsahu. Simulace nepředpokládá žádné další kurzové 
šoky, kupř. v důsledku spekulativních toků finančních aktiv. Se stabilizací měnověpolitické 
inflace je tak později konzistentní postupný nárůst úrokových sazeb, limitující potenciální 
inflační tlaky z titulu odeznívání desinflačních tlaků dovozních cen. Růst úrokových sazeb 
dále podporují faktory zmíněné v základním scénáři, zejména vývoj regulovaných cen.  

Nejvýznamnější dopad kurzového zhodnocení nastává přes snížení dynamiky reálných 
vývozů, které přispívají k dalšímu zpomalení růstu HDP. Negativní dopad na soukromou 
spotřebu a investice je nízký. V delším období je dopad kurzového šoku na růst ekonomické 
aktivity přibližně neutrální, vyšší meziroční růsty jsou odrazem efektu výpočtové základny. 
Díky pohotové reakci měnové autority je odezva reálné ekonomiky časově omezená 
a relativně mírná.  
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Měnový kurz (CZK/EUR)  
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Alternativa 2: Prognóza modelem QPM 

Alternativní scénář vytvořený s využitím původního prognostického modelu QPM je 
podrobně popsán v Příloze 9 - Prognóza modelem QPM. Alternativní scénář je založen na 
stejných předpokladech vývoje zahraniční, regulovaných cen a krátkodobé prognóze kurzu 
jako základní scénář. Odlišnosti ve vyznění základního a alternativního scénáře reflektují 
především rozdíly mezi použitými modely. 

Podobně jako základní scénář identifikuje alternativa QPM domácí proinflační tlaky na 
počátečních podmínkách. Ty jsou generovány především výrazně kladnou mezerou výstupu, 
zatímco reálné mzdy jsou mírně pod svou rovnovážnou úrovní. Reálné měnové podmínky 
jsou v alternativním scénáři hodnoceny jako přísné, když mírně uvolněné působení reálných 
úrokových sazeb převáží přísná kurzová složka v důsledku minulého zhodnocení nominálního 
kurzu. 

Počáteční přísné měnové podmínky, které v budoucnosti je pozvolna přechází do neutrálních, 
vedou v alternativě k propadu mezery výstupu do záporných hodnot. Stejným směrem působí 
v roce 2008 restriktivní vliv fiskálu, ten však v roce 2009 přechází do mírně kladných hodnot. 
Slabá zahraniční poptávka tlumí ekonomickou aktivitu na celém horizontu prognózy. Stejně 
jako základní scénář prognózy tak i alternativa očekává ztrátu cenové konkurenceschopnosti 
vývozu a zpomalení reálného růstu. Na rozdíl od základního scénáře je pokles reálného 
výstupu (mezery výstupu) zpočátku výraznější. Oživení růstu reálného HDP nastává 
v alternativě až v roce 2010, je však výraznější než v základním scénáři. Rychlejší oživení je 
vyvoláno depreciovanějším kurzem. 

Působení domácích faktorů se v alternativě rychle posouvá do protiinflační polohy a v té 
zůstává na zbytku horizontu prognózy, když záporná mezera výstupu je jen částečně 
kompenzována proinflačním růstem reálných mezd. Růst reálných mezd je v alternativním 
scénáři vyšší zejména v příštím roce. Na rozdíl od základního scénáře si domácnosti budou 
schopny vyjednat vyšší růst nominálních mezd, a zčásti tak kompenzovat zpomalení růstu 
svých reálných příjmů z důvodu růstu regulovaných cen a změn nepřímých daní. 
K částečnému prosazení mzdových požadavků domácností v alternativě dochází navzdory 
poklesu reálné ekonomické aktivity. Alternativní scénář tak částečně postihuje jedno z rizik 
základního scénáře. 

Protiinflační působení domácích faktorů bude podle alternativního scénáře v roce 2009 
tlumeno vývojem dovozních cen. Ty sice zpočátku klesají a reflektují tak minulé kurzové 
zhodnocení, avšak v  roce 2009 očekává alternativa jejich kladný příspěvek do inflace s tím, 
jak se zastaví nominální zhodnocení kurzu a dále porostou světové ceny energií. Na rozdíl od 
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základního scénáře pracuje alternativa explicitně s výhledem vývoje cen ropy a dolarového 
kurzu. Dovozní ceny30 jsou v alternativním scénáři vyšší zejména na dlouhém konci 
prognózy, když zohledňují výhled cen ropy a depreciaci CZK/USD kurzu. 

Prognóza celkové inflace v alternativním scénáři je na přibližně stejné úrovni jako ve scénáři 
základním. Rozdíl spočívá v míře intenzity působení domácích a vnějších faktorů. 
V alternativním scénáři jsou v roce 2009 domácí poptávkové tlaky nižší z důvodu silného 
protiinflačního působení záporné produkční mezery. Avšak od druhé poloviny roku 2009 jsou 
inflační tlaky vyšší oproti základnímu scénáři vzhledem k proinflačnímu působení mezd, 
slabší úrovni kurzu a doznívání nákladového šoku v sektoru energií. 

Implikovaná trajektorie sazeb v alternativě je kvalitativně podobná základnímu scénáři. Sazby 
jsou v prvním čtvrtletí prognózy nejprve stabilní a pak po zbytek letošního roku klesají. 
Počáteční stabilita úrokových sazeb je dána reakční funkcí měnověpolitické autority, která 
v modelu QPM reaguje kromě očekávané odchylky inflace od cíle také na mezeru výstupu 
jako indikátor budoucích inflačních tlaků. Výrazně kladná počáteční mezera výstupu 
v alternativě zpočátku tlačí na růst úrokových sazeb. V příštím roce implikovaná trajektorie 
sazeb roste. Měnově-politická autorita reaguje na očekávaný růst regulovaných cen v prvním 
čtvrtletí roku 2010. Reakce úrokových sazeb na vývoj regulovaných cen nastává v alternativě 
dříve než v základním scénáři. Důvodem je rozdílný způsob zachycení regulovaných cen 
v prognostických modelech. V alternativě vytvořené za pomoci QPM jsou regulované ceny na 
prognóze simulovány jako očekávané, zatímco v modelu g3 jako neočekávané.  
 

Celková inflace (mzr. v %) 3M PRIBOR (% p.a.) 
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30 Dovozí ceny nejsou srovnány v grafech, protože QPM pracuje s dovozními cenami SITC, zatímco model g3 
používá deflátor dovozu. 

 38 

                                                           



Nominální kurz (v CZK/EUR) Růst HDP (mzr. v %) 
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III. 2 Prognózy ostatních institucí 

V červenci byla publikována tři šetření, na základě nichž provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 5. SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 16.7.), Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 14.7.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 21.7.). 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2008 rok 2009
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 4/08 4.6 4.8 4.0 4.8 5.0
 5/08 4.6 4.8 4.8 5.0
 6/08 4.6 4.7 4.8 4.9
 7/08 4.5 4.7 3.6 4.5 4.6

rok 2008 rok 2009
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 4/08 8.3 8.1 7.9 7.9 7.3
 5/08 8.6 8.2 7.9 7.4
 6/08 9.1 8.9 8.0 7.8
 7/08 9.4 9.6 6.6 7.8 8.0

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 4/08 25.3 (2Q08) 25.4 24.8 25.2 25.5
 5/08 25.2 25.2 25.5
 6/08 25.0 24.9 25.4
 7/08 24.4 (3Q08) 24.0 24.5 24.6 24.3

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 4/08 2.5 (2Q09) 3.0 2.6
 5/08 3.1 2.6
 6/08 3.2 4.9 2.7 4.0
 7/08 2.7 (3Q09) 3.1 2.6

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 4/08 2.8 (2Q09) 3.7 3.9 2.9 3.9
 5/08 3.7 3.9 4.0
 6/08 3.8 4.0 4.1
 7/08 3.2 (3Q09) 3.7 3.9 4.0

horizont 3R

mzdy             
(%) ČNB

8.9

ČNB
3M PRIBOR

inflace           
(%)

úrokové sazby 
(%)

4.1

8.9

HDP               
(%)

ČNB
aktuální čtvrtletí

ČNB

kurz     
CZK/EUR

ČNB
4.7

 
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 snížili své odhady růstu HDP pro roky 2008 i 2009. Jako příčinu uvádějí silnou 
apreciaci koruny, ochlazení v eurozóně, fiskální restrikci (nižší výdaje domácností) a vyšší 
inflaci (nižší tempo růstu reálných disponibilních příjmů). Očekávaný růst mezd pro letošní 
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rok se dále zvýšil, v příštím roce se očekává zpomalení růstu. Převážně domácí analytici 
v rámci šetření IOFT očekávají v ročním horizontu slabší kurz vůči dosavadnímu průměru za 
3.Q 2008 (který do 30.7. činí 23,51 Kč/EUR) o 4,5 %, převážně zahraniční analytici v rámci 
šetření FECF o 3,2 %. Ve srovnání se základním scénářem prognózy analytici v rámci šetření 
IOFT předpokládají v ročním horizontu slabší kurz o 0,2 %, naopak analytici v rámci šetření 
FECF silnější kurz o 1,0 %. Inflační očekávání v obou sledovaných horizontech slabě klesla. 
K hlavním nejistotám inflačního vývoje patří ceny ropy, ceny potravin a mzdový vývoj. 
Prognózy úrokových sazeb se také mírně snížily. Na srpnovém zasedání BR ČNB téměř 
všichni analytici v době šetření předpokládali stabilitu, pouze jeden z jedenácti dotázaných 
očekával snížení základních sazeb ČNB o 0,25 p.b. V delším horizontu se jejich odhady 
rozcházejí, pohybují se v rozmezí 3,25 – 4,00 % v závislosti na tom, zda očekávají pokles 
repo sazby, její stabilitu nebo zvýšení. 

Z následujícího grafu je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se v celém horizontu pohybují 
nad trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem aktuální prognózy, a to i přes pokles, 
k němuž došlo po vyjádřeních členů bankovní rady koncem července. S prodlužujícím se 
horizontem se odchylka zvyšuje.  

Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentní se základním 
scénářem (v %) 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 

Hospodaření státního rozpočtu za leden až červen 2008 skončilo schodkem ve výši 
5,7 mld. Kč. Ve srovnání s koncem května se schodek zmenšil o 32,6 mld. Kč. V meziročním 
srovnání je saldo státního rozpočtu horší přibližně o 7,0 mld. Kč.  

Celkové příjmy státního rozpočtu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly 
o 11 %. Z daňových příjmů přispělo k růstu příjmové strany zejména inkaso DPPO, které se 
meziročně zvýšilo o 29 %, tj. o 15,5 mld. Kč. Vysoký meziroční nárůst u této daně však 
odráží především posun v platebním kalendáři proti loňskému roku, kdy termín k placení 
DPPO připadl až na 2. července („porovnatelné“ srovnání hodnot inkasa na počátku července 
ukazuje na meziroční růst kolem 10 %). Výběr nepřímých daní rostl pomalejšími tempy, 
inkaso DPH se zvýšilo o 3,9 %, inkaso spotřebních daní (včetně tzv. ekologických daní) za 
leden až červen bylo meziročně vyšší o 3,3 %. Objem vybrané daně z příjmů fyzických osob 
meziročně poklesl o 3,0 % (tj. o 1,4 mld. Kč). Výrazně vzrostly nedaňové a kapitálové příjmy. 
Za tímto vývojem stály především převody z rezervních fondů (meziročně vyšší o 30 %, 
tj. téměř o 8 mld. Kč). 

Celkové výdaje státního rozpočtu za leden až červen ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku vzrostly o 12,5 %. V samotném měsíci červnu přispěla k nárůstu výdajové 
strany předběžná dotace územním orgánům na školství na třetí čtvrtletí ve výši cca 15,0 mld. 
Kč (v loňském roce se uskutečnila až počátkem července, tedy v průběhu července by mělo 
dojít k vyhlazení tohoto výkyvu). Nadprůměrným meziročním tempem rostou výdaje na 
dluhovou službu a kapitálové výdaje. Vysoký meziroční růst kapitálových výdajů byl 
způsoben zejména transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury (18,6 mld. Kč) 
a v květnu realizovaným transferem na drážní dopravu (12 mld. Kč). 

Vlastní běžné hospodaření státního rozpočtu za leden až červen 2008 upravené o operace ve 
státních finančních aktivech a o čistý vliv převodů do rezervních fondů skončilo schodkem ve 
výši 41,3 mld. Kč. V meziročním srovnání se schodek státního rozpočtu ke konci června 
prohloubil o 15,3 mld. Kč.  

SR 2008                       Skutečnost
zákon  1 - 6 / 2007  1 - 6 / 2008  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -70,8 1,3 -5,7 -7,0 65,1
v tom: operace státních aktiv 1,1 1,4 1,9 0,5 0,8
           vliv rezervních fondů 0,0 25,9 33,7 7,8 33,7
           vlastní běžné hospodaření SR -71,9 -26,0 -41,3 -15,3 30,6
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky 

Vývoj potenciálního produktu a odhad cyklické pozice ekonomiky 

Propočty odhadu potenciálního produktu české ekonomiky s použitím Cobb-Douglasovy 
produkční funkce a odpovídající mezera výstupu poskytují alternativní pohled na hodnocení 
současného cyklického vývoje české ekonomiky.31,32 

Výpočet produkční funkce naznačuje, že v 1.Q 2008 mírně zpomalil růst potenciálního 
produktu na 6,1 %33 (ze 6,4 % ve 4.Q 2007). Mezera výstupu se podle odhadu uzavřela 
a dosáhla 0 % (oproti 0,6 % ve 4.Q 2007).  

Potenciální produkt  
(mzr. změna v %) 

Mezera výstupu  
(v % z potenciálního produktu) 
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Růst produkce je od roku 2003 tažen růstem souhrnné produktivity, která ovšem v 1.Q 2008 
mírně zvolnila svou dynamiku. Kladný příspěvek k růstu produktu měla zaměstnanost, kapitál 
zaznamenal mírný pokles. 

Indexy faktorů růstu (varianta 1) 
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31 Dalším alternativním odhadem cyklické pozice ekonomiky je výpočet mezery výstupu, reálných mezd 
a reálných mzdových nákladů filtrací v modelovém aparátu QPM. Prognóza modelem QPM je v současnosti 
plnohodnotným alternativním scénářem a nastavení počátečních podmínek včetně odhadu cyklické pozice 
ekonomiky a vývoje potenciálního, inflaci nezvyšujícího produktu je popsán v kapitole III.1 Alternativní 
scénáře. 
32Ukazatel potenciálního produktu je spočten ve čtyřech variantách lišících se použitými vstupními daty. Tato 
data vycházejí ze statistik MPSV o nezaměstnanosti, čtvrtletních národních účtů do 1.Q 2008 a z ročních 
národních účtů - nyní nově revidovaných dat za rok 2005 a semidefinitivních dat za rok 2006. 
33 Průměr ze 4 variant 
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Dvousektorová produkční funkce, ve které se ekonomika dělí na zpracovatelský průmysl 
a ostatní sektory jako celek, potvrzuje, že růst produktu byl v 1.Q 2008, stejně jako 
v předchozích čtyřech letech, tažen růstem ve zpracovatelském průmyslu. Zatímco mezera 
produkce ve zpracovatelském průmyslu zůstala kladná, ve zbytku ekonomiky klesla do 
záporných hodnot. 

Finanční hospodaření nefinančních podniků za 1. čtvrtletí 200834 

V segmentu nefinančních podniků a korporací s 50 a více zaměstnanci35 pokračoval v 1.Q 
2008 relativně rychlý růst výkonů v běžných cenách (meziročně o 8,5 %). Tempo 
meziročního růstu účetní přidané hodnoty v běžných cenách zpomalilo na 7,9 % (oproti 9,5 % 
ve 4.Q 07). Na úrovni minulého čtvrtletí se udrželo tempo růstu výkonové spotřeby, 
u osobních nákladů však bylo zaznamenáno významné zrychlení růstu vyvolané především 
vysokým nárůstem průměrné mzdy (o 12,5 %) a celkového objemu mezd (o 15,5 %). Při 
současném zpomalení tempa růstu tržeb došlo k meziročnímu poklesu hrubého provozního 
přebytku (odpisy + zisk) o 1,1 %. Lze tedy předpokládat, že v 1.Q 2008 došlo k meziročnímu 
poklesu zisku. 

Tabulka 1: Vybrané ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci za 1.Q 2008 
Podniky s 50 a více zaměstnanci / absolutní ukazatele 1.Q 2008 1.Q 2007 mzr. změna v %
Výkony vč. obchodní marže (mld. Kč) 1290.0 1188.5 8.5
Osobní náklady (mld. Kč) 200.1 171.3 16.9
Výkonová spotřeba (mld. Kč) 920.9 846.4 8.8
Účetní přidaná hodnota (mld. Kč) 369.1 342.1 7.9
    - v tom podniky veřejné 43.9 38.0 15.5
    - v tom podniky soukromé národní 140.5 124.8 12.6
    - v tom podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 184.7 179.3 3.0
Odpisy +zisk 168.9 170.8 -1.1
Tržby (mld. Kč) 1651.5 1534.8 7.6
Počet zaměstnanců (přepočtený, tis. osob) 1998.0 1945.6 2.7
Podniky s 50 a více zaměstnanci / podílové ukazatele v  % v % mzr. zm. v p.b.
Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě (v %) 54.2 50.1 4.1
Podíl výkonové spotřeby na výkonech (v%) 71.4 71.2 0.2
Podíl osobních nákladů na výkonech (v%) 15.5 14.4 1.1
Podíl přidané hodnoty na výkonech (v %) 28.6 28.8 -0.2  

Významné objemy účetní přidané hodnoty byly nadále vytvářeny v podnicích se zahraniční 
majetkovou účastí, na celkově vytvořené účetní přidané hodnotě se v 1.Q 2008 podílely 
přibližně polovinou. V porovnání s předchozím rokem však překvapivě dynamika růstu účetní 
přidané hodnoty a výkonů u soukromých národních i veřejných podniků výrazně předčila tuto 
dynamiku u soukromých podniků pod zahraniční kontrolou. Soukromé národní podniky také 
dosáhly nejrychlejšího růstu celkového objemu mezd (o 15,5 %), průměrné mzdy (o 13,5 %) 
a zaměstnanosti (o 4,1 %).  

Růst účetní přidané hodnoty v jednotlivých odvětvích probíhal v 1.Q 2008 opět velmi 
diferencovaně. Nejvíce k celkovému růstu přidané hodnoty přispěla odvětví výroby a rozvodu 
elektřiny, plynu a vody (růst o 22 %, příspěvek 2,3 p.b.), odvětví činností v oblastí 
nemovitostí a pronájmu (růst o 23,6 %, příspěvek 1,5 p.b.) a odvětví těžby nerostných surovin 
(růst o 29,2 %, příspěvek 0,9 p.b.).  

34 Hodnocená data jsou za 1.Q 2007 semidefinitivní, za 1.Q 2008 předběžná. 
35 Segment podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2006 vytvářel 69 % celkové přidané hodnoty sektoru 

nefinančních podniků. 
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Tabulka 2: Meziroční růst a příspěvky k celkovému růstu přidané hodnoty v odvětvích 
(v % z běžných cen) 

1.Q 2008

mzr. změna v % příspěvek mzr. změna v % příspěvek 
Zemědělství, lesnictví a rybolov 25.9 0.5 -6.5 -0.1
Těžba nerostných surovin 29.2 0.9 32.5 1.4
Zpracovatelský průmysl 1.1 0.6 -0.5 -0.2
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 22.0 2.3 25.4 3.4
Stavebnictví 16.2 0.6 21.6 0.5
Obchod, opravy motor. vozidel a spotřeb. zboží 7.2 0.7 6.6 0.4
Ubytování a stravování 0.7 0.0 3.4 0.0
Doprava, skladování a spoje 1.2 0.1 2.9 0.4
Nemovitosti, pronájem, podnikatelské činnosti 23.6 1.5 17.8 0.7
Vzdělávání, zdravotnictví, veřejné a sociální služby 20.0 0.6 48.2 1.2

Celkem 7.9 7.9 7.7 7.7

 Podniky s 50 a více   
zaměstnanci

 Podniky s 250 a více 
zaměstnanci

 

V segmentu nefinančních podniků a korporací s 250 a více zaměstnanci36 se ve 
sledovaném období odrážel stejný vývoj jako v širším segmentu podniků s 50 a více 
zaměstnanci, změny ve vývoji průměrné mzdy a objemu mezd celkem však byly ještě 
výraznější (Tabulka 3). Průměrná mzda v tomto souboru podniků vzrostla v 1.Q 2008 
meziročně o 14,6 %, přitom počet pracovníků vzrostl o 7,1 %. Rovněž zde pravděpodobně 
došlo k meziročnímu poklesu zisku. Podniky ve zpracovatelském průmyslu a lesnictví 
zaznamenaly meziroční pokles přidané hodnoty (Tabulka 2). 

Tabulka 3: Vybrané ukazatele podniků s 250 a více zaměstnanci za 1.Q 2008 
Podniky s 250 a více zaměstnanci / absolutní ukazatele 1.Q 2008 1.Q 2007 mzr. změna v %
Výkony (mld. Kč) 907.3 833.6 8.8
Osobní náklady (mld. Kč) 126.5 107.8 17.3
Výkonová spotřeba (mld. Kč) 652.7 597.3 9.3
Účetní přidaná hodnota (mld. Kč) 254.6 236.3 7.7
    - v tom podniky veřejné 41.3 35.6 16.0
    - v tom podniky soukromé národní 69.5 62.9 10.4
    - v tom podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 143.7 137.7 4.4
Odpisy +zisk 128.0 128.4 -0.3
Tržby celkem (mld. Kč) 1085.9 1008.8 7.6
Počet zaměstnanců (tis.) 1220.7 1182.3 3.3
Aktiva celkem (mld. Kč) 3846.4 3533.0 8.9
Vlastní kapitál (mld. Kč) 2101.0 1940.9 8.3
Krátkodobé závazky (mld. kč) 201.8 189.2 6.7
  (půjčky, dluhopisy vč. směnek, bez fin. derivátů)
Dlouhodobé závazky (mld. Kč) 291.2 271.1 7.4
  (půjčky, dluhopisy vč. směnek, bez fin. derivátů)
Hrubá zadluženost 493.0 460.3 7.1
  (závazky bez účastí, derivátů a ost.závazků)
Podniky s 250 a více zaměstnanci / podílové ukazatele v  % v % mzr. zm. v p.b.
Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě 49.7 45.6 4.1
Obrat aktiv (Tržby / celková aktiva) 28.2 28.6 -0.4
Finanční páka (Celková aktiva / vlastní kapitál) 183.1 182.0 1.1
Hrubá zadluženost / vlastní kapitál 23.5 23.7 -0.2
Likvidita sektoru (krátkodobá fin.aktiva / krátkodobé závazky) 147.5 171.4 -24.1
Ostatní pohledávky / ostatní závazky 88.5 85.7 2.8
Solventnost sektoru (finanční aktiva / finanční závazky) 104.8 104.9 -0.1  

36 Segment podniků s 250 a více zaměstnanci tvořilo v 1.Q 2008 v průměru 1690 podniků a vytvářel v roce 2006 
zhruba 45 % celkové přidané hodnoty sektoru nefinančních podniků. 
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V bilanci aktiv a závazků podniků a korporací s 250 a více zaměstnanci ke konci 1.Q 2008 se 
při meziročním nárůstu celkových aktiv a pasiv podniků o 8,9 % a vlastního kapitálu o 8,3 % 
zvýšila hrubá zadluženost (přijaté úvěry a vydané dluhopisy) méně výrazně (o 7,1 %), 
přičemž rychleji než krátkodobé rostly dlouhodobé závazky. Úroveň zadluženosti tak zůstává 
stále nízká (kolem 23,5 % v poměru k vlastnímu kapitálu). Uspokojivé úrovně stále dosahuje 
likvidita (krátkodobá finanční aktiva ke krátkodobým závazkům), která ale stejně jako ve 4.Q 
2007 výrazně meziročně klesala (na 148 % oproti 171 % v 1.Q 07). Naopak nízké úrovně 
dosahuje celková solventnost (celková finanční aktiva k finančním závazkům) těchto podniků. 
Finanční aktiva převyšovala v 1.Q 2008 celkové závazky pouze zhruba o 5 %, při přičtení 
zásob dosáhla aktiva cca 128 % závazků, za optimální je přitom považována úroveň kolem 
140 %. Nízká solventnost odráží nízký stav tzv. ostatních pohledávek na krytí ostatních 
závazků (především obchodní úvěry, zálohy a tzv. ostatní závazky, u této položky nelze získat 
časovou strukturu závazků), které standardně tvoří rozhodující část finančních aktiv i závazků 
podniků. Bez výrazných změn zůstaly v 1.Q 2008 ukazatele obratu aktiv (tržby k celkovým 
aktivům) a finanční páky (celková aktiva k vlastnímu kapitálu). 
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Příloha 3 – Aktuální konjunkturní vývoj 
Vývoj ukazatelů nabídkové strany ekonomiky naznačuje, že dynamika ekonomické aktivity 
ve 2.Q 2008 pokračovala ve zpomalení. Zatímco data o průmyslové produkci za duben 
a květen naznačují udržení stále relativně rychlého tempa růstu v průmyslu, tempo růstu 
stavební produkce kleslo k nule. Tržby v některých odvětvích služeb ve 2.Q klesaly.  

Objem průmyslové produkce se po březnovém poklesu v dubnu a květnu 2008 vrátil 
k růstu, meziročně se zvýšil o 7,8 %37 při nadále poměrně vysokém růstu produktivity. 
Zpracovatelský průmysl v dubnu a květnu vzrostl o 8,6 %. Nejrychlejší meziroční růst 
vykázala produkce v odvětví výroby elektrických a optických přístrojů (24,8 %), výroby 
dopravních prostředků (12,2 %) a výroby a oprav strojů a zařízení (13,5 %). Meziroční pokles 
produkce byl v dubnu a květnu zaznamenán zejména v odvětví zpracování dřeva a výroby 
dřevařských výrobků (-7,2 %), v odvětví výroby potravinářských výrobků, nápojů 
a tabákových výrobků (-5,6 %), výroby textilií, textilních a oděvních výrobků (-4,7 %) 
a výroby usní a výrobků z usní (-4,3 %). Pokles zaznamenalo také odvětví těžby nerostných 
surovin (-2 %) a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody (-1,1 %). 

Tabulka 1: Vývoj v průmyslu (mzr. změny v %) 
I/08 4/08 5/08 průměr za 4-5/08

Průmyslová produkce 5.8 12.2 3.4 7.8
Zaměstnanost 2.5 2.1 1.9 2.0
Produktivita na jednoho zaměstnance 2.3 9.8 1.2 5.5  

Celková stavební produkce za období duben až květen 2008 meziročně poklesla o 0,5 %1. 
Ve sledovaných podnicích s 20 a více zaměstnanci poklesla stavební produkce o 0,8 %1. 
Současně došlo k poklesu zaměstnanosti a jen nepatrnému růstu produktivity práce.  

Tabulka 2:Vývoj ve stavebnictví (mzr. změny v %) 
I/08 4/08 5/08 průměr za 4-5/08

Stavební produkce celkem 4.0 2.0 -2.9 -0.5
Sledované podniky s 20 a více zaměstnanci:

Stavební práce 3.7 1.6 -3.2 -0.8
Zaměstnanost 0.4 -0.5 -1.3 -0.9
Produktivita na jednoho zaměstnance 3.4 2.0 -1.9 0.1  

Vývoj tržeb ve službách též vykazuje známky zpomalování. Tržby v maloobchodě 
a v dopravě a spojích se v dubnu a květnu udržely přibližně na úrovni minulého čtvrtletí, 
v ostatních odvětvích služeb se však snížily.  

Tabulka 3: Tržby ve službách (stálé ceny, mzr. změny v %) 

I/08 4/08 5/08 průměr za 4-5/08
Maloobchod včetně motoristického segmentu 2.3 4.6 1.2 2.9

Motoristický segment 2.8 6.8 -1.5 2.6
Ubytování a stravování 0.6 -1.1 -0.3 -0.7
Doprava a spoje 1.3 5.2 -3.0 1.1
Činnost v oblasti nemovitostí 1.5 6.4 -8.4 -1.0
Tržní služby 8.3 5.6 0.4 3.0  

37 Průměr z meziročních změn v dubnu a květnu. Výrazné výkyvy produkce v průmyslu v jednotlivých měsících 
byly způsobeny zejména vlivem počtu pracovních dní a sezónními vlivy. 
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Indikátory vývoje strany nabídky pro 3.Q 2008 naznačují zpomalení růstu v průmyslu, neboť 
tempo růstu objemu nových zakázek již několik měsíců dosahuje mnohem nižších hodnot než 
tomu bylo v loňském roce. Objem zakázek ze zahraničí od konce loňského roku spíše klesá. 
Stavebnictví se pravděpodobně vrátí k mírnému růstu především díky oživení inženýrského 
stavitelství. Optimisticky vypadající dvouciferný meziroční růst počtu vydaných stavebních 
povolení a orientační hodnoty nově povolených staveb je však způsoben především vlivem 
volatility těchto časových řad a nemůžeme očekávat jeho plné promítnutí do růstu stavební 
produkce.  

Tabulka 4: Indikátory budoucího vývoje (mzr. změny v %) 
I/08 4/08 5/08 průměr za 4-5/08

Objem nových zakázek v průmyslových podnicích 2.4 6.5 -1.9 2.3
z toho ze zahraničí -2.7 4.0 -6.0 -1.0

Vydaná stavební povolení 1.2 16.2 11.5 13.9
Orientační hodnota nově povolených staveb 12.0 -4.2 35.9 15.9  

Konjunkturální průzkumy prováděné ČSÚ zaznamenaly ve 2.Q 2008 zhoršení nálady 
spotřebitelů i podnikatelů. Souhrnný indikátor důvěry v červnu poklesl na nejnižší hodnotu od 
srpna 2005. Rovněž pokračovalo zhoršovaní sald38 indikátorů důvěry v odvětvích průmyslu, 
obchodu a služeb, přesto stále zůstala výrazně kladná. Na úrovni předchozího čtvrtletí se 
udrželo saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví. Saldo indikátoru důvěry spotřebitelů je 
v záporu. Využití výrobních kapacit v průmyslu se oproti předchozímu čtvrtletí snížilo 
a dosáhlo 87,3 %. 
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Výhled nefinančních korporací a firem na 3.Q 2008 sbíraný ČNB poskytuje smíšené 
signály. Zatímco ve stavebnictví důvěra v pozitivní vývoj mírně vzrostla a v obchodních 
organizacích byl poměr pozitivních a negativních očekávání vyrovnaný, ve zpracovatelském 
průmyslu a ve firmách zajišťujících nákladní přepravu převládl negativní výhled. 

Ve zpracovatelském průmyslu klesl hlavní barometr konjunkturního klimatu – index 
všeobecné obchodní situace – na hodnotu 81 bodu, což je o 20 bodů méně než v předchozím 
čtvrtletí a o 36 bodů pod úrovní 3.Q 2007. Oslabily rovněž dílčí konjunkturní indexy tržeb 
a dodávek pro export a vnitřní trh. Negativní očekávání vyjádřila čtvrtina respondentů, 
zejména z oborů výroby skla, keramiky a porcelánu, výroby kovů, výroby strojů a zařízení, 
výroby elektrických strojů a přístrojů a výroby motorových vozidel. 

38 Saldo indikátoru důvěry je rozdíl mezi odpověďmi vyjadřujícími zlepšení a zhoršení očekávaných 
i probíhajících tendencí vyjádřený v procentech. 
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Stav zakázek zůstal podle posledních údajů z letošního dubna zhruba stejný jako v loňském 
dubnu, objem nových zakázek se meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná míra využití výrobních 
kapacit činila ve 2.Q 2008 podle odhadu 85,3 %, tj. o 1,7 % méně než v předchozím čtvrtletí. 
Průměrný měsíční počet hodin odpracovaných 1 dělníkem se ve 2.Q 2008 snížil podle odhadu 
meziročně o 1,4 %, počet přesčasových hodin zůstal na úrovni loňského 2.Q. 

Tabulka 5: Výhled ve zpracovatelském průmyslu (indexy v bodech, výhled na dané 
čtvrtletí, negativní očekávání 0-99 bodů, pozitivní očekávání 101-200 bodů) 

IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08
Všeobecná obchodní situace 120 102 107 117 101 114 101 81
Dodávky pro export 140 124 134 128 133 109 137 126
Dodávky pro tuzemsko 123 103 117 104 118 106 119 104
Tržby 122 101 123 122 118 116 121 107
Zaměstnanost 95 91 95 104 97 108 95 109
Finanční situace 107 103 108 117 105 115 109 117  

Ve stavebnictví se index všeobecné obchodní situace zvýšil ze 117 bodů ve 2.Q na 125 bodů 
ve 3.Q 2008. Počet respondentů očekávajících, že výsledky jejich firmy budou lepší než 
v předchozím čtvrtletí, stoupl z 24 na 28 %, neměnný vývoj předpokládá 69 % respondentů 
(stejně jako ve 2.Q), zhoršení situace předpovídají 3 % respondentů proti 7 % ve 2.Q. Také 
dílčí konjunkturní indexy se pro 3.Q pohybují v pásmu pozitivních očekávání. Objem zásoby 
práce byl v dubnu ve stavebních firmách nepatrně nižší než v loňském dubnu, objem nových 
zakázek vzrostl meziročně o 20,4 %. 

Tabulka 6: Výhled ve stavebnictví (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, negativní 
očekávání 0-99 bodů, pozitivní očekávání 101-200 bodů) 

IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08
Produkce 156 115 157 134 120 101 129 134
Zaměstnanost 109 90 119 112 105 77 120 117
Finanční situace 118 109 90 113 102 83 81 148
Průměrná mzda 160 131 141 108 111 136 148 120  

V odvětví obchodu počítá 92 % respondentů s neměnným vývojem, což se při vyrovnaném 
počtu pozitivních a negativních odpovědí (4 %) odrazilo v hodnotě indexu všeobecné 
obchodní situace pro 3.Q ve výši 100 bodů. Většina respondentů (79 %) očekává, že vlivem 
cenového růstu dosáhnou vyšších tržeb jak proti předchozímu čtvrtletí, tak i meziročně. 

V odvětví nákladní dopravy se index všeobecné obchodní situace snížil ve výhledu na 3.Q na 
55 bodů v důsledku negativních očekávání u 45 % respondentů. Hlavním důvodem je 
předpokládaný pokles přepravních výkonů, k němuž by mělo dojít u 27 % respondentů. Tento 
vývoj by se přes očekávaný růst cen měl odrazit v nižší dynamice tržeb ve srovnání s 2.Q. 

Pokud jde o výrobní ceny, ve všech sledovaných odvětvích signalizují respondenti jejich růst 
(konjunkturní indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, očekávaný pokles cen 0-99 bodů, 
očekávaný vzestup cen 101-200 bodů, výrobní ceny v těžebním a zpracovatelském průmyslu 
a v energetice, ceny realizačních prací ve stavebnictví, ceny prodaného zboží v obchodě, ceny 
přepravovaného zboží a služeb v nákladní dopravě): 
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Tabulka 7: Výhled vývoje cen (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, očekávaný 
pokles cen 0–99 bodů, očekávaný vzestup cen 101–200 bodů) 

IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08
Zpracovatelský průmysl 102 110 110 101 108 112 102 121
Stavebnictví 139 128 144 136 140 138 149 140
Obchod 105 106 106 107 145 165 160 159
Nákladní doprava 106 123 110 100 105 161 120 133
Pozn.: výrobní ceny ve zpracovatelském průmyslu, ceny realizačních prací ve stavebnictví, ceny prodaného zboží 

v obchodě, ceny přepravovaného zboží a služeb v nákladní dopravě  

S poklesem cen počítají pouze 4 % respondentů ve zpracovatelském průmyslu a 3 % 
respondentů v obchodu, v těžebním průmyslu, v energetice, ve stavebnictví a v nákladní 
dopravě nepředpokládá takový vývoj žádný z respondentů. 

Mezi hlavní faktory limitující výstup uvádějí respondenti ze zpracovatelského průmyslu 
zejména nízkou úroveň zakázek, vysoké ceny elektrické energie, zemního plynu a některých 
vstupních surovin, kurz koruny, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a ochabující 
konjunkturu v Evropě. Ve stavebnictví jsou omezujícími činiteli především nízká úroveň 
zakázek a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 
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Příloha 4 – Peníze a úvěry 

Peníze 
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 pokračuje v poklesu, v květnu se oproti dubnu dále 
snížil o 0,1 p.b. na 8 %1. Růst M2 byl ve 2.Q výrazně nižší, než předpokládala prognóza ze 3. 
SZ, která činila 11 %. To naznačuje další zpomalení tempa hospodářského růstu, 
zaznamenané již v 1.Q. Zpomalení dynamiky peněžní zásoby odráželo mj. razantní posílení 
kurzu CZK/EUR a pokračující snižování dynamiky domácích úvěrů. Nižší růst reálného HDP 
je signalizován též stagnací podílu M1/M2.  
 
Ve struktuře peněžní zásoby v květnu ve srovnání s předchozím měsícem zpomalila 
dynamika peněžního agregátu M1 o 3,3 p.b. na 6,1 %, což byla nejnižší hodnota zaznamenaná 
od roku 2005. Růst kvazi-peněz naopak vzrostl o 4,1 p.b. na 10,6 %. Pokračující zpomalování 
dynamiky oběživa souvisí se zhoršením důvěry spotřebitelů a naznačuje další snížení růstu 
spotřeby domácností. O téměř dvě třetiny nižší růst jednodenních vkladů v květnu ve srovnání 
s koncem roku 2007 rovněž indikuje nižší transakční poptávku v ekonomice. Klesající trend 
dynamiky peněžního agregátu M1 je též ovlivňován zvýšením nákladů příležitosti (měřených 
nominální úrokovou sazbou), když jednodenní vklady jsou aktuálně výrazně méně úročené 
oproti krátkodobým vkladům s dohodnutou splatností a s výpovědní lhůtou do dvou let, resp. 
do tří měsíců, u kterých se nominální úroková sazba od konce roku 2005 zvyšovala. V rámci 
kvazi-peněz poměrně rychle rostly vklady s výpovědní lhůtou, přičemž ovšem v květnu 
nejvíce zrychlila dynamika vkladů s dohodnutou splatností do dvou let. K růstu poptávky po 
ještě dlouhodobějších složkách M2 zatím nedošlo.  
 
Z hlediska sektorů držby peněz se na růstu M2 nadále podílely zejména vklady domácností, 
jejichž meziroční růst činil 10,1 %. Dynamika vkladů nefinančních podniků se od počátku 
roku 2008 poměrně výrazně snížila na 3,5 %, i když v samotném květnu nepatrně vzrostla. 
Vklady podniků přitom působily na zpomalování dynamiky M1 již od počátku roku, 
a naznačovaly tak počínající negativní vliv nadměrného posilování kurzu a růstu mzdových 
nákladů na ziskovost podniků. Růst vkladů finančních neměnových institucí se v květnu snížil 
na 15,4 %. 
 
Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci 
měsíce, mzr. v %)  

 III/07 IV/07 I/08  4/08  5/08

Podíly na 
M2 v % 

5/08
M1 13,8 13,6 12,2 9,4 6,1 56,9
   Oběživo 11,3 10,3 8,9 6,6 5,8 13,1
   Jednodenní vklady 14,6 14,7 13,2 10,3 6,2 43,8
M2-M1 (kvazi-peníze) 7,9 9,2 7,3 6,5 10,6 43,1
   Vklady s dohod. splatností 5,2 5,2 0,7 -1,6 3,5 28,7
   Vklady s výpovědní lhůtou 16,2 18,7 20,9 23,7 23,9 13,5
   Repo operace -11,2 27,8 99,3 169,4 158,4 0,9
M2 11,2 11,7 10,1 8,1 8,0 100,0  

Peněžní agregáty M1 a M2 (mzr. v %) 
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1 Podle nových údajů za červen 2008 publikovaných v závěru zpracování 5. SZ 2008 meziroční růst peněžního 
agregátu M2 zpomalil o dalších 1,3 p.b. na 6,7 %. V celém 2.Q dynamika M2 poklesla na 7,6 %. Uvedený vývoj byl 
ve 2.Q zaznamenán u peněžního agregátu M1 i u kvazi-peněz (v samotném červnu dynamika M1 však vzrostla, což 
lze hodnotit jako krátkodobý jednorázový výkyv).  
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Ukazatele přiměřenosti růstu peněz, tj. peněžní převis, nominální a reálná peněžní mezera, 
se ve 2.Q 2008 dále snížily a naznačovaly obdobně jako v předchozím čtvrtletí oslabení 
inflačních tlaků ve střednědobém horizontu z titulu růstu peněz. Peněžní převis a nominální 
peněžní mezera dosahovaly záporných hodnot, reálná peněžní mezera byla stále mírně kladná. 
Referenční tempo růstu M2 zohledňující úroveň potenciálního produktu a inflačního cíle činí 
pro 2.Q 8,2 %, a převyšuje tak skutečnou dynamiku růstu peněz. Pro 3.Q je očekáván růst 
referenční M2 o 8,1 %. V souladu s makroekonomickou prognózou by tempo růstu peněžní 
zásoby v roce 2008 mělo oproti loňsku zpomalit na 9,6 %, v roce 2009 na 8,5 % a v roce 2010 
na 6,4 %. V uvedeném vývoji se projeví zejména snížení hospodářského růstu. Ve 3.Q 2008 
lze očekávat dynamiku peněžní zásoby ve výši 8,9 %. 
 
Peněžní převis (v %) 
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Úvěry 
  
Meziroční tempo růstu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem v květnu 2008 oproti 
předchozímu měsíci dále zpomalilo o 0,3 p.b. na 24,4 %2. K dalšímu snížení dynamiky úvěrů 
přispívalo obdobně jako v předchozích měsících postupné zpomalování hospodářského růstu, 
resp. očekávání jdoucí v tomto směru, minulé zvyšování úrokových sazeb, zpřísňování 
úvěrových podmínek a další posilování kurzu CZK/EUR. Trendové posílení kurzu se 
neprojevovalo ve zvýšení podílu cizoměnových úvěrů čerpaných v tuzemsku, k mírnému 
růstu však došlo u úvěrů čerpaných podniky ze zahraničí (viz Box: Měnová struktura 
vybraných finančních aktiv a pasiv ekonomických subjektů). Poměr úvěrů k HDP se 
v 1.Q 2008 zvýšil o 0,7 p.b. na 45,6 %, a to zejména vlivem nižšího hospodářského růstu. 
Uvedený podíl je nadále výrazně nižší než v eurozóně, kde dosahuje zhruba 116 %.  

2 Meziroční růst úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem se podle nově publikovaných údajů v červnu 2008 
oproti předchozímu měsíci snížil o 0,7 p.b. na 23,7 %. K uvedenému vývoji přispívaly úvěry domácnostem (úvěry 
na bydlení i spotřebitelské úvěry; tempo růstu hypotečních úvěrů za první pololetí pokleslo o 10 p.b. na 30,8 %). 
Dynamika úvěrů nefinančním podnikům prakticky opět v červnu stagnovala (16,4 %). Další vysoký růst byl 
zaznamenán u krátkodobých úvěrů, zatímco střednědobé úvěry klesaly a dynamika dlouhodobých úvěrů zpomalila. 
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Meziroční dynamika růstu úvěrů nefinančním podnikům byla v květnu zhruba stejná jako 
v dubnu, ve srovnání s 1.Q však byla nižší. Absolutní objem úvěrů dosáhl v květnu 789 mld. 
Kč. Zpomalování růstu objemu úvěrů podnikům v letošním roce souvisí zejména s nižším 
hospodářským růstem a jeho negativním výhledem a s posilováním kurzu CZK/EUR. 
Zrychlovala dynamika krátkodobých úvěrů, což indikuje možné výpadky provozního kapitálu 
podniků spojené se snížením jejich ziskovosti. Pokles střednědobých a nižší růst 
dlouhodobých úvěrů v letošním roce naznačuje oslabení investiční aktivity podniků. 
V odvětvové struktuře úvěrů pokračovalo zmírnění růstu úvěrů developerům a obchodu. 
Naopak nepatrné zvýšení dynamiky bylo zaznamenáno u úvěrů do odvětví zpracovatelského 
průmyslu, výstavby a stavebnictví a pojišťovnictví. Vysoký růst byl nadále u úvěrů na 
finanční zprostředkování (leasingové, faktoringové, finanční společnosti apod.). 
 
Meziroční růst úvěrů domácnostem se v květnu dále snížil o 1,1 p.b. na 30,7 %; absolutní 
objem těchto úvěrů činil 784 mld. Kč. Méně rostly jak úvěry na bydlení (v jejich struktuře 
hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření), tak i spotřebitelské úvěry. Zpomalování 
meziročního tempa růstu úvěrů na bydlení je z části důsledkem velké poptávky v loňském 
roce vyvolané očekávaným zvýšením DPH na stavební práce. Ve stejném směru dále působí 
zpřísnění úvěrových podmínek a nižší růst reálného hrubého disponibilního důchodu. Přesto 
však tempo růstu úvěrů domácnostem zůstává vysoké. Výraznější oživení dynamiky úvěrů na 
bydlení v letošním roce nelze očekávat mimo jiné i v souvislosti s oslabením na trhu 
nemovitostí (viz Příloha 6 Aktuální vývoj na trhu nemovitostí), i když růst regulovaných 
nájmů bude podporovat poptávku některých domácností po vlastním bydlení. Vedle úvěrů od 
MFI dluží domácnosti dalších 140 mld. Kč nebankovním institucím. Tyto úvěry byly 
poskytnuty zejména za účelem financování spotřebních výdajů domácností a v 1.Q 2008 
zaznamenaly meziroční růst ve výši 14,3 %. Poměr celkového dluhu domácností k hrubému 
disponibilnímu důchodu dosáhl v 1.Q 49 % a ve vztahu k HDP 25 %. Zatížení domácností 
úrokovými náklady se zvýšilo na 2,2 % (v roce 2007 činilo 1,9 %), čímž se kladný rozdíl 
mezi úrokovými výnosy a náklady dále snížil. Celkové dluhové zatížení domácností 
splátkami úvěrů (úrokem a jistinou) vyjádřené poměrem k čistému peněžnímu příjmu činilo 
v 1.Q v průměru 5,1 % (v roce 2007 dosáhlo 4,6 %). 
  
Průměrná úroková sazba z nových úvěrů v květnu přetrvávala na úrovni 7,2 %. Uvedená 
sazba v květnu stagnovala obdobně jako sazba 1R PRIBOR, čímž spread mezi nimi zůstal na 
úrovni 2,9 p.b. Na tuto úroveň se vlivem vyšší prémie za úvěrové riziko spread dostal 
v průběhu 2.Q letošního roku v důsledku svého zvýšení ve druhé polovině roku 2007 a v 1.Q 
2008. V květnu stagnovala sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům na úrovni 5,5 % 
a z nových úvěrů domácnostem ve výši 12,2 %. Sazba z úvěrů na bydlení přetrvávala 
v květnu na úrovni 5,4 %.  

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

III/07 IV/07 I/08  4/08  5/08

Podíly na 
celkových 

úvěrech v % 
5/08    

Nefinanční podniky 20,4 18,1 16,9 16,2 16,3 45,5
    Úvěry do 1 roku 17,7 22,7 27,6 30,6 32,1 19,0
    Úvěry od 1 roku do 5 let 17,8 8,2 1,9 -3,5 -5,9 9,1
    Úvěry nad 5 let 25,0 19,8 16,0 14,8 15,6 17,4
Domácnosti 31,8 33,3 33,3 31,8 30,7 45,2
    Spotřebitelské úvěry 27,7 27,0 27,4 27,1 26,4 8,7
    Úvěry na bydlení 34,0 35,6 36,4 34,3 32,7 31,9
    Ostatní 25,8 30,5 24,6 24,7 25,4 4,6
Finanční neměn. instituce 5,2 16,3 36,4 37,6 38,9 9,3
Úvěry celkem 23,5 25,3 25,5 24,7 24,4 100,0

  

 Vybraná odvětví podílející se na růstu      
celkových úvěrů (příspěvky v p.b.) 
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Box: Měnová struktura vybraných finančních aktiv a pasiv ekonomických subjektů 
 
Prudké posilování kurzu koruny zaznamenané ve druhé polovině roku 2007 a v prvním pololetí 2008 
vyvolává otázky ohledně možných změn měnové struktury finančních aktiv a pasiv ekonomických 
subjektů a zvyšování stupně spontánní eurizace české ekonomiky. Ta je v České republice celkově na 
nízké úrovni vlivem důvěry ekonomických subjektů v domácí měnu a měnovou politiku. K nižší 
poptávce po cizí měně dále přispívá režim volně plovoucího kurzu, který se obvykle vyznačuje 
kurzovými výkyvy, a tím nemotivuje ekonomické subjekty (s výjimkou exportérů) k výraznější 
substituci domácí měny měnou zahraniční. Signálem růstu poptávky po cizí měně je obvykle zvýšení 
podílu úvěrů a vkladů v cizí měně v bilancích ekonomických subjektů a vyšší využití cizí měny při 
finančních transakcích.  
 
Nefinanční podniky čerpají úvěry v tuzemsku i v zahraničí. Absolutní objem těchto celkových úvěrů 
činil k 1.Q 2008 zhruba 1418 mld. Kč (z toho tuzemské úvěry od MFI dosáhly 765 mld. Kč 
a zahraniční úvěry, resp. zahraniční zadluženost podniků 653 mld. Kč). Roční úhrn toku úvěrů 
čerpaných v tuzemsku byl nadále výrazně vyšší než u úvěrů ze zahraničí, i když záporný roční tok 
zahraničních úvěrů se dle platební bilance od roku 2007 s určitými výkyvy snižoval a v květnu dosáhl 
kladných hodnot. Vzhledem k tomu, že významný podíl na celkovém vývozu ČR mají podniky pod 
zahraniční kontrolou, které jsou více zadluženy oproti domácím podnikům, mohou se exportní 
podniky proti trendové kurzové apreciaci tzv. přirozeně zajišťovat prostřednictvím vyšší poptávky po 
cizoměnových úvěrech, přičemž významnou část těchto úvěrů čerpají v zahraničí. Podíl úvěrů v cizí 
měně na celkových úvěrech (tuzemských od MFI a zahraničních) činí přibližně 42 %. Výše podílu je 
též ovlivněna posilováním měnového kurzu. Podíl cizoměnových úvěrů na celkových úvěrech 
čerpaných ze zahraničí od roku 2004 rostl, zejména v důsledku poklesu dynamiky korunových úvěrů 
ze zahraničí. Podíl úvěrů v cizí měně na úvěrech čerpaných v zahraničí dosáhl v 1.Q 2008 71 % 
(u finančních úvěrů činil 54 %). Naopak podíl cizoměnových úvěrů je u tuzemských úvěrů poměrně 
nízký a dlouhodobě klesá (cca 17 %). To se projevuje zejména u úvěrů čerpaných v dolarech, zatímco 
u úvěrů poskytovaných v eurech, které tvoří hlavní část tuzemských úvěrů v cizí měně, je podíl 
poměrně stabilní.  
 
Absolutní objemy úvěrů nefinančním podnikům Roční úhrny úvěrů nefinančním podnikům 
z tuzemska od MFI a ze zahraničí z tuzemska od MFI a ze zahraničí
(stavy v mld. Kč) (toky zahrnující převážně nové úvěry a jejich 

splátky, v mld. Kč)

Poznámka: 1/ Údaj za rok 2008 je 1.Q 2008. Poznámka: Úvěry ze zahraničí jsou dle měsíční platební 
                  2/ Úvěry ze zahraničí jsou dle zahraniční zadluženosti.                   bilance.

Měnová struktura úvěrů nefinančním podnikům Měnová struktura úvěrů nefinančním podnikům 
z tuzemska od MFI (ze stavů, podíly v %) ze zahraničí (ze stavů, podíly v %)

Poznámka: Úvěry ze zahraničí jsou dle zahraniční zadluženosti. Poznámka: Úvěry ze zahraničí jsou dle zahraniční zadluženosti. 
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Nefinanční podniky s ohledem na jejich významné zapojení v zahraničním obchodu přijímají platby 
v cizí měně (obvykle v eurech). Snahou podniků je, zejména při očekávaném trendovém posilování 
kurzu koruny, zajistit se proti kurzovému riziku placením eurem i tuzemským dodavatelům. Rizikem 
uvedeného vývoje by mohl být přesun kurzového rizika z velkých podniků na menší podniky, které 
obvykle dle avizovaných informací nemají kurzové dopady kam převést. Podle průzkumu ČNB se 
uvedený trend dlouhodobě zvyšoval mezi tuzemskými podniky z odvětví zpracovatelského průmyslu, 
energetiky, stavebnictví, obchodu a nákladní dopravy. Podíl plateb za nakoupené zboží a služby 
realizovaných v tuzemském platebním styku v cizí měně vzrostl z cca 10 % v roce 2003 na 16 % 
v 1.Q 2008 při poměrně stabilním podílu inkas za prodané zboží a služby v cizí měně na úrovni cca 9 
%. Z dat lze však usuzovat, že posilování kurzu koruny v 1.Q 2008 se zatím v růstu cizoměnových 
plateb a inkas neprojevilo; uvedené podíly naopak poklesly.  
 
Dalším indikátorem případného vyššího využívání cizí měny v transakcích podniků je podíl 
jednodenních vkladů v cizí měně na celkových jednodenních vkladech podniků, které jsou odrazem 
transakčních peněz a cash flow. Od roku 2002 se postupně zvyšoval tento podíl u eurových vkladů 
a naopak klesal podíl korunových vkladů a vkladů v ostatních měnách, což rovněž naznačuje postupné 
vyšší využívání eura ve finančních transakcích podniků. Podíl cizoměnových vkladů však zůstává 
nadále poměrně nízký (cca 22 %, z toho 18 % eurových a 4 % vkladů v ostatních cizích měnách), 
zatímco podíl jednodenních korunových vkladů činí stále relativně vysokých 78 %. Navíc podíl 
jednodenních eurových vkladů podniků v závěru loňského roku a v dosavadním průběhu roku 2008 
klesal při růstu podílu korunových vkladů. Pravděpodobně se však jednalo o dočasný jev související 
zejména se zvyšováním mezd vyplácených zaměstnancům. Projevoval se zde též vliv posílení kurzu 
snižující úroveň podílu cizoměnových vkladů. 
 
Tuzemské úvěry od MFI nefinančním podnikům Jednodenní vklady nefinančních podniků Eurové jednodenní vklady a úvěry 
(podíly v %) (podíly v %) nefinančních podniků a kurz CZK/EUR (podíly v %)
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U domácností je využití cizí měny výrazně nižší než u nefinančních podniků. Podíl úvěrů v cizí měně 
se dlouhodobě pohybuje na téměř nulových hodnotách a podíl jednodenních vkladů v cizí měně na 
celkových jednodenních vkladech domácností od roku 2002 klesal na cca 3 % (vlivem dlouhodobého 
posilování kurzu se nevyplatilo držet cizoměnové vklady). Pozitivně působila i vysoká důvěry 
v domácí měnu. Poptávka domácností po cizoměnových úvěrech je též dlouhodobě nízká. Pojevuje se 
v ní téměř shodná nominální úroková sazba z úvěrů na bydlení jako v eurozóně, i když 
u spotřebitelských úvěrů je vlivem vyšší rizikové prémie v ČR vyšší. Uvedený vývoj je tudíž odlišný 
od ostatních zemí střední a východní Evropy v tom, že např. v Maďarsku jsou nominální úrokové 
sazby z úvěrů na bydlení v domácí měně výrazně vyšší než sazby z cizoměnových úvěrů. 
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Tuzemské úvěry od MFI domácnostem Jednodenní vklady domácností 
(podíly v %) (podíly v %)
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Na aktuální posílení kurzu CZK/EUR nejvíce reagovaly finanční neměnové instituce poskytující 
finanční leasing, faktoring a dále finanční společnosti a fondy apod. U těchto institucí se od druhé 
poloviny roku 2007 zvýšil podíl úvěrů a jednodenních vkladů v cizí měně, i když rozhodující podíl 
mají nadále korunové úvěry a vklady (89 %, resp. 72 %). Uvedený vývoj naznačuje, že tyto instituce 
získávají zejména eurové úvěry od MFI a dále je poskytují do ekonomiky. Otázkou však zůstává, 
v jaké měně jsou tyto úvěry dále poskytovány nefinančním podnikům, neboť údaje o měnové struktuře 
úvěrů čerpaných podniky od nebankovních institucí nejsou k dispozici. 
 
Tuzemské úvěry od MFI Jednodenní vklady Eurové jednodenní vklady a úvěry finančních 
finančním neměnovým institucím (podíly v %) finančních neměnových institucí (podíly v %) neměnových institucí a kurz CZK/EUR (podíly v %)
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 Celkově lze shrnout, že postupně dochází k vyššímu využívání eura při finančních transakcích 
zejména u nefinančních podniků. Jedná se však o dlouhodobý trend spojený se otevřeností ekonomiky 
a zapojením podniků do zahraničního obchodu. Hloubka spontánní eurizace je z pohledu eurových 
transakčních peněz stále poměrně nízká u všech ekonomických subjektů, i když mezi nimi existují 
značné rozdíly. To implikuje přetrvávající efektivitu transmisního mechanismu domácí měnové 
politiky. 
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Příloha 5 – Nákladové faktory 

Dovozní ceny klesaly v meziročním srovnání již desátý měsíc v řadě. Nejvýraznější snížení 
bylo možné pozorovat v dubnu (o 4,2 %), kdy ceny dovozu v meziročním srovnání klesly 
nejvíce od prosince 2002. Podle posledních údajů za květen pak jejich meziroční pokles 
dosáhl 3,3 %. Na tomto vývoji se podílely klesající dovozní ceny bez energií a potravin 
příspěvkem -5 p.b. Na druhé straně nadále rostly ceny dovozu minerálních paliv (meziročně 
o 25,3 % v květnu), jejichž příspěvek do dovozních cen činil 2,7 p.b. Pokračující cenový růst 
dovážených energetických surovin, který se odvíjí od rostoucích cen ropy na světových trzích 
(dolarová cena ropy Brent rostla v květnu meziročním tempem 83,5 %), byl tak tlumen 
posilováním kurzu CZK/USD jen částečně. Výraznější zrychlení zaznamenaly světové ceny 
zemního plynu, jejichž meziroční růst v květnu dosáhl 55,1 %. Nadále bylo možné pozorovat 
meziročně rostoucí ceny dovážených potravin. Jejich růst však zejména vlivem posilujícího 
kurzu koruny a zklidnění situace na zahraničních trzích oslaboval a podle posledních údajů za 
květen činil již jen 0,5 %. 

Mzr. růst dovozních cen (v %) 
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Po mírném zpomalení meziročního růstu cen průmyslových výrobců došlo v květnu k jejich 
opětovnému zrychlení a podle posledních údajů za červen se ceny v průmyslu meziročně 
zvýšily o 5,3 %. Na tomto zrychlení se podílelo pokračující zvyšování cen v odvětví 
koksárenství a rafinérského zpracování ropy a oživení cenového růstu v odvětví zpracování 
kovů, hutních a kovodělných výrobků. K mírnému zpomalení růstu cen došlo naopak 
v potravinářském průmyslu, kde je možné pozorovat zmírňování cenové dynamiky od 
počátku tohoto roku. Na dosaženém meziročním růstu cen výrobců se tak nejvýznamněji 
podílela energetická odvětví (každé zhruba z jedné třetiny) a potravinářský průmysl, jehož 
podíl však klesl na cca jednu čtvrtinu. Zejména zdražování základních vstupů hutního 
průmyslu včetně nerostných paliv se začalo promítat do cen výrobců v odvětví kovů, hutních 
a kovodělných výrobků, kde dosáhl meziroční cenový růst v červnu 3,9 %. 
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Struktura mzr. růstu cen průmyslových 
výrobců (v p.b., resp. v %) 
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Mzr. růst cen zemědělských výrobců (v %) 
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Domácí ceny průmyslových výrobců rostly ve druhém čtvrtletí 2008 ve srovnání s minulou 
prognózou rychleji (v průměru o 0,3 p.b.), a to zejména díky výraznému růstu cen 
energetických surovin na světových trzích, který se promítl do cen výrobců v odvětví 
rafinérského zpracování ropy a výroby energií. Výrazně vyšší výhled růstu cen energií 
zvyšuje prognózu oproti predikci 3. SZ na celém prognózovaném období. Významný vliv 
bude mít po celé prognózované období růst cen elektřiny (cca 10 % mzr. v roce 2008 a cca 
15 % mzr. v roce 2009) a pevných paliv (cca 16,7 % mzr. v obou letech). Na prognóze tempo 
růstu cen průměrových výrobců navzdory aktuálnímu výraznému vlivu kurzové apreciace 
dočasně ještě zrychlí, neboť zpočátku převáží vliv růstu domácích cen i zahraničních energií 
spolu s růstem vlivem rychlého růstu mezd. V průběhu roku 2009 s odezněním těchto faktorů 
očekáváme postupné zmírňování růstu cen průmyslových výrobců na hodnoty okolo 4,0 %.  

Predikce cen výrobců (mzr. v %) Struktura predikce cen výrobců (mzr. v %) 
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Meziroční růst cen zemědělských výrobců dosahoval i ve druhém čtvrtletí 2008 velmi 
vysokých hodnot. Podle posledních údajů za červen dosáhl 25,4 %, což znamenalo částečné 
zmírnění dynamiky růstu oproti předchozím měsícům. Na trvajícím rychlém růstu cen 
zemědělských výrobců se stejně jako v předchozích třech čtvrtletích podílely nejen ceny 
rostlinných, ale i živočišných produktů. Za jejich výrazným růstem, pozorovaným od druhé 
poloviny roku 2007, stál vývoj cen zemědělských a potravinářských komodit v zahraničí, 
způsobený souběhem více faktorů působících na straně poptávky i nabídky. Na straně 
poptávky působil dlouhodobý světový růst poptávky po potravinách rostlinného i živočišného 
původu, odrážející především rychlý ekonomický růst v řadě rozvíjejících se ekonomik, 
zejména pak v Asii. Růst cen byl také podpořen nepřímými efekty rozvoje produkce biopaliv 
a zvýšeným zájmem investorů o komodity. Na straně nabídky vývoj cen ovlivnily 
jednorázové výpadky rostlinné produkce (zejména obilovin) způsobené neúrodou u všech 
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významných světových exportérů při dlouhodobém snižování stavu zásob ve vyspělých 
zemích. Souběžné působení těchto faktorů vedlo i při mírně nadprůměrné domácí úrodě 
a posilujícím kurzu koruny k výraznému růstu cen rostlinné produkce v ČR. Dynamika jejich 
již tak vysokého meziročního růstu se v průběhu druhého čtvrtletí dále zvyšovala, a to až na 
41,1 % v květnu; v červnu se jejich růst vlivem poklesu cen komodit v zahraničí a posilujícího 
kurzu koruny zmírnil na 37,2 %. Cenový růst živočišných produktů začal ve druhém čtvrtletí 
2008 zpomalovat z vysokých hodnot, přesahujících v předchozím čtvrtletí úroveň 16 %. 
Tento vysoký meziroční růst, způsobený zejména vysokou zahraniční poptávkou, ve druhém 
čtvrtletí 2008 zpomalil na 10,9 % v červnu. Pokles dynamiky cenového růstu živočišných 
produktů v tomto období byl především důsledkem výrazného posilování kurzu CZK/EUR. 
 
Na prognóze očekáváme postupné výrazné zpomalení meziročního růstu cen zemědělských 
výrobců a jejich přechod směrem k meziročnímu poklesu cen v závěru letošního roku. Kromě 
efektů srovnávací základny bude mít na pokles cen zemědělských výrobců vliv mírný pokles 
cenové hladiny produktů rostlinné výroby ve světě v druhé polovině letošního roku 
(očekávaný vliv příznivé letošní sklizně) a výrazné posílení kurzu koruny. 
 

Struktura predikce cen zemědělných 
výrobců (mzr. v %) 
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Příloha 6 – Platební bilance 

Informace o vývoji platební bilance za prvních pět měsíců letošního roku signalizují 
pokračování dosavadního trendu postupného snižování schodku běžného účtu platební 
bilance. Vývoj byl oproti našim dosavadním předpokladům mnohem příznivější. Hlavními 
příčinami bylo především výrazně vyšší než očekávané zvyšování přebytku bilance služeb 
vlivem rychlého růstu vývozu a obrat ve vývoji běžných převodů (přechod z deficitu do 
přebytku) také vlivem výrazného zvýšení příjmů. Růst přebytku platební bilance bez operací 
bankovního sektoru byl tlumen vyšším než očekávaným odlivem dluhového kapitálu z ČR.  

Aktualizovaná prognóza indikátoru platebně bilančního tlaku na kurz na rok 2008 
předpokládá dosažení přebytku ve výši 70,5 mld. Kč41. Tento přebytek bude především 
důsledkem pokračujícího růstu přebytku výkonové bilance, přetrvávajícího čistého přílivu 
přímých investic a emisí obligací v zahraničí vlády a ČEZu. Deficit běžného a kapitálového 
účtu platební bilance v roce 2008 očekáváme ve výši 39 mld. Kč, tj. cca -1,0 % HDP 
(z toho odhadované záporné saldo reinvestovaných zisků činí 125 mld. Kč). Na rok 2009 
očekáváme meziroční zvýšení deficitu běžného a kapitálového účtu na 52 mld. Kč (-1,3 % 
HDP) vlivem mírného snížení přebytku obchodní bilance a pokračujícího růstu deficitu 
bilance výnosů. Přebytek platební bilance bez operací bankovního sektoru by se však měl dále 
zvýšit, zejména vlivem prodeje letiště Praha. Ve směru zvýšení apreciačních tlaků by mělo 
také působit snížení záporného úrokového diferenciálu (v důsledku poklesu sazeb v EU) 
vyplývající z prognózy inflace. Vlivem opatření dohodnutých mezi ČNB a vládou ke 
zmírnění apreciačních tlaků způsobených dopadem operací veřejného sektoru na devizový trh 
(jednorázové příjmy z privatizace a rozdíl mezi platbami do rozpočtu EU a čerpáním z fondů 
EU) by se však přebytek deviz na trhu (jako indikátor platebněbilančního tlaku na kurz) měl 
v roce 2009 snížit na 43 mld. Kč. 

Dosavadní vývoj obchodní bilance byl v souladu s naší prognózou, když méně příznivý 
vývoj dílčí bilance minerálních paliv42 byl prozatím kompenzován příznivějším vývojem 
bilance strojů a zařízení. Vlivem prudkého růstu prognózy ceny ropy a zemního plynu na 
2. pololetí 2008 a rok 2009 dochází ke snížení prognózy kladného salda obchodní bilance (pro 
rok 2008 o 15 mld. Kč na 120 mld. Kč a pro rok 2009 o 50 mld. Kč na 110 mld. Kč). 
Nejistoty prognózy obchodní bilance se v posledním období výrazně zvýšily, a to zejména pro 
rok 2009. Riziko ve směru zhoršení obchodní bilance představuje kombinace prudkého 
posílení koruny43 a zřetelného zpomalování zahraniční poptávky, které bude pravděpodobně 
kulminovat v příštím roce. Ve směru zlepšení bilance naopak bude působit náběh nových 

41 Za předpokladu snížení sazeb v ČR o 0,5 p.b. a zvýšení sazeb v eurozóně o 0,25 p.b. podle makroekonomické 
prognózy. 
42 V jejím rámci je patrný výrazný růst fyzického objemu dovozu zemního plynu, který nekoresponduje 
s vývojem jeho spotřeby v ČR. V případě, že dojde k jeho pozdějšímu vývozu, lze očekávat zlepšení salda 
obchodní bilance v rozsahu do 10 mld. Kč. 
43 Informace z tisku signalizují v letošním roce zrušení části exportních kapacit zatím pouze v 8 firmách (nikoliv 
zánik těchto firem) přičemž šest firem z oblasti spotřebního průmyslu kapacity ruší, jedna z oblasti 
automobilového průmyslu kapacitu přesouvá do východní Evropy a jedna z oblasti spotřebního průmyslu 
zvažuje přesun výroby do Asie, kde již vyrábí. V potravinářském průmyslu, kde jsme také očekávali negativní 
dopady, i když vzhledem k obecně podstatně menšímu podílu exportu na výrobě je riziko významně menší, je 
zatím patrné pouze určité urychlení procesu koncentrace výroby a několik prodejů firem zahraničním 
vlastníkům. Zvyšuje se rozsah vzájemného placení v eurech mezi firmami v tuzemsku (viz též box v Příloze 4 – 
Peníze a úvěry). Z makroekonomického hlediska je zatím vliv apreciace na ztrátu exportních kapacit málo 
významný (jednotky mld. Kč). Dopady současného kurzového vývoje na spotřební průmysl se však mohou 
projevit až s dvouletým zpožděním (nutnost plnění již uzavřených kontraktů, kurzové zajištění, firmy budou 
vyvážet nějakou dobu i při ztrátě apod.). 
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významných exportních kapacit (Hyundai a jeho subdodavatelů) a zpomalení domácí 
poptávky. Navíc, prognóza ceny ropy v ročním horizontu je zatížena značnou nejistotou 
(odhady její ceny v roce 2009 dle CF se pohybují ve značném rozpětí od 70 do 150 
USD/barel, mimo CF až do 250 USD/barel)44. 

Růst přebytku bilance služeb se v letošní roce oproti stávajícímu trendu výrazně urychlil. 
Příčinou je především rychlý růst příjmů z ostatních služeb (přibližně tři čtvrtiny meziročního 
zlepšení), který je koncentrován do obchodních služeb (reklama, ziskové operace spojené se 
zbožím a technické služby) a služeb spojených s výpočetní technikou. Tento vývoj spojujeme 
mimo jiné se zahraničními investicemi (výstavba logistických a obchodních center a přesun 
některých služeb ze zahraničí do ČR) realizovanými v nedávné minulosti. V důsledku toho 
vývoje dochází ke zvýšení prognózovaného přebytku bilance služeb na rok 2008 o 35 mld. Kč 
na 95 mld. Kč (na rok 2009 také o 35 mld. Kč na 100 mld. Kč)45. 

Dosavadní vývoj v oblasti bilance výnosů v letošním roce je zatím v souladu s minulou 
prognózou (-300 mld. Kč na rok 2008 a -325 mld. Kč na rok 2009). Pokračuje prohlubování 
deficitu spojené především s růstem zisků nerezidentů z přímých zahraničních investic 
a růstem objemu náhrad zahraničním pracovníkům v ČR. U zisku nerezidentů z přímých 
investic však může dojít zejména v roce 2009 k významné změně, neboť růst mzdových 
nákladů, kurzový vývoj za posledních dvanáct měsíců a pokles zahraniční poptávky mohou 
vést k výraznému snížení dynamiky případně i meziročnímu poklesu zisku nerezidentů 
z přímých investic46. 

V oblasti běžných transferů dochází v letošním roce k odlišnému vývoji oproti dvěma 
předcházejícím letům. Na rozdíl od očekávaného mírného deficitu je patrné směřování této 
dílčí bilance do přebytku. K rozhodujícím změnám dochází na příjmové straně bilance 
a hlavní příčinou je výrazně vyšší čerpání zdrojů z EU. I přes jednorázovou náhradu škody 
Nomuře ve výši 3,6 mld. Kč, s níž prognóza nepočítala, nyní předpokládáme zlepšení bilance 
o 25 mld. Kč na 15 mld. Kč, a to v obou letech.  

Dosavadní vývoj na kapitálovém účtu v letošním roce je v souladu s prognózou. Nadále tedy 
očekáváme postupný růst přebytku kapitálového účtu na 31 mld. Kč v roce 2008 a 48 mld. Kč 
v roce 2009. Riziko vyššího než očekávaného přílivu však představují informace 
o potenciálních příjmech ČR z prodeje nevyčerpaných emisních limitů kysličníku uhličitého 
vyplývajících z dohody v Kjótu.47  

V oblasti přímých investic signalizuje dosavadní vývoj mírně nižší čistý příliv oproti 
prognóze. Příčinou je nižší příliv kapitálu ze zahraničí, který je způsoben zejména 
poskytnutými korunovými úvěry domácími dceřinými firmami svým zahraničním matkám. 
Podobný vývoj byl patrný již v loňském roce, v závěru roku však tyto úvěry poměrně výrazně 

44 Změna skutečné ceny ropy oproti prognóze o 10 dolarů v ročním horizontu (při úvaze o změně ceny plynu ve 
stejném procentním rozsahu) představuje pro rok 2009 dopad na saldo obchodní bilance ve výši 16,5 mld. Kč. 
45 Zároveň očekáváme, že v rámci revize dat za rok 2007 dojde ke zvýšení kladného salda bilance služeb, 
zejména vlivem zvýšení příjmů v rámci ostatních služeb. 
46 Prognóza na rok 2009 zatím počítá jen s výrazným zpomalením dynamiky růstu zisků nerezidentů z přímých 
investic v ČR zhruba na polovinu. 
47 V současné době je odhadováno, že ČR nedočerpá limity v rozsahu 120 až 150 mil. tun, které by mohla prodat 
do zahraničí (očekává se významnější překročení limitů a tedy potřeba nákupu limitů ze strany Japonska, 
Kanady, Nizozemí a Španělska). Dalšími významnějšími prodejci limitů by měly být především další země 
střední a východní Evropy. Prodeje mohou být realizovány teoreticky již letos, ale spíše v letech 2009 a 2010. 
Cena bude záviset na vývoji nabídky a poptávky. Současné odhady výnosu se pohybují v intervalu 15 až 
30 mld. Kč. Ministerstvo životního prostředí ohlásilo, že se chystá zahájit první aukci již letos na podzim. 
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poklesly. Druhým méně významným faktorem byl nižší příliv kapitálu do základního jmění ze 
zahraničí způsobený jednorázovým snížením základního kapitálu firmou TPCA v Kolíně 
o cca 5 mld. Kč. Tento vliv však bude pravděpodobně do konce roku vykompenzován 
prodejem 11 % akcií bývalé Nové Huti Ostrava státem firmě Acelor Mittal (v ceně 6,8 mld. 
Kč).  

V souvislosti se zmíněným vývojem a rozhodnutím vlády ČR o zahájení prodeje letiště Praha 
dochází k úpravě prognózy přímých investic. Na rok 2008 snižujeme očekávaný čistý příliv 
přímých investic o 20 mld. Kč48 na 175 mld. Kč. Na rok 2009 dochází naopak ke zvýšení 
prognózy čistého přílivu přímých investic o 80 mld. Kč49 na 270 mld. Kč. Příliv kapitálu bude 
tlumen zpomalením hospodářského růstu v tuzemsku i zahraničí, jistou nasyceností české 
ekonomiky určitými typy investic a existencí už jen omezeného rozsahu atraktivního majetku 
v tuzemsku v rukou rezidentů. V prognóze na rok 2009 je nyní příliv kapitálu ze zahraničí bez 
vlivu privatizace letiště odhadnut jen na 25 mld. Kč (tj. pokles na cca polovinu oproti roku 
2008). Těžištěm přílivu přímých zahraničních investic od roku 2009 by se dle našeho 
očekávání měly stát již jen nemovitosti a služby. Riziko méně příznivého vývoje oproti 
prognóze tak představuje spíše nižší než očekávaný rozsah reinvestovaných zisků. V tomto 
případě však dojde ve stejném rozsahu ke snížení deficitu bilance výnosů.50  

Vývoj portfoliových investic v letošním roce je ovlivněn zejména rozhodnutím vlády 
a ČEZu emitovat zahraniční dluhopisy ve výši 2,6 mld. euro (tj. více než 60 mld. Kč)51 
a ztrátou zájmu rezidentů o zahraniční dluhové cenné papíry52 (zřejmě vlivem snížení 
záporného úrokového diferenciálu a posilování koruny). Z dosavadního vývoje portfoliových 
investic a nových informací o emisích dluhopisů v zahraničí, které ovlivní vývoj v červnu 
a červenci, je patrné, že tradiční odliv kapitálu (prognóza -25 mld. Kč) nebude pravděpodobně 
realizován. V současnosti očekáváme přebytek bilance portfoliových investic ve výši 35 mld. 
Kč. Prognózu na rok 2009 neměníme, očekáváme opětovný návrat k odlivu kapitálu v rámci 
portfoliových investic, a to ve výši 30 mld. Kč. Riziko prognózy portfoliových investic 
a zároveň největší riziko celé prognózy platební bilance představuje případná změna chování 
rezidentů vůči zahraničním akciím. Zatím rezidenti dle očekávání přes značné ztráty 
(z poklesu ceny akcií i kurzu zahraničních měn vůči koruně) dále zahraniční akcie nakupují. 
Případný pokles držby zahraničních akcií by však mohl vést k dodatečným mimořádným 
přebytkům bilance v řádu desítek mld. Kč. 

V oblasti ostatních investic bez operací bankovního sektoru je dosavadní vývoj mírně 
odlišný oproti očekávání, když došlo k mírnému odlivu oproti očekávanému mírnému přílivu. 
U vlády přes dosavadní letošní vývoj prognózu čistého čerpání úvěrových zdrojů 
neměníme.53 V oblasti podnikových úvěrů připisujeme změnu dosavadního dlouhodobého 
trendu čistého čerpání podnikových úvěrů na poskytování úvěrů nerezidentům zejména 
problémům bankovního sektoru v EU54. V návaznosti na dosavadní vývoj snižujeme 

48 Zahrnutí korunových úvěrů domácích dceřiných firem zahraničním matkám do prognózy. 
49 Zahrnutí +100 mld. Kč letiště Praha a -20 mld. Kč korunové úvěry matkám 
50 Tj. případný pokles je bilančně neutrální, představuje pouze riziko nižšího pozitivního vlivu investic na 
nabídkovou stranu ekonomiky v následujících letech. 
51 Zatím není jasné, zda MF, v souladu s dohodou s ČNB, kurzově zajistila svou emisi dluhopisů, proto 
v prognóze pracuje s rozdělením polovina zajištěna polovina nikoliv. 
52 V posledních letech dosahoval odliv v průměru cca 3 mld. Kč měsíčně, letos naopak dochází ke snižování 
zahraničních aktiv rezidenty v rozsahu cca 1 mld. Kč měsíčně. 
53 Nerovnoměrnost čerpání je v průběhu roku normální, k dispozici máme informace o čerpání úvěru od EIB ve 
výši cca 3 mld. Kč, která se ve statistických datech teprve objeví, schválený úvěr od EIB ve výši 34 mld. Kč na 
období let 2008 - 2010 je tak zatím prakticky nečerpán. 
54 Ztráty bank spojené s hypoteční krizí vedou k omezování dostupnosti úvěrů pro podnikatelský sektor v EU. 
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prognózu čistého úvěru podnikatelskému sektoru ze zahraničí na rok 2008 o 40 mld. Kč na -
20 mld. Kč a na rok 2009 o 20 mld. Kč na vyrovnanou dílčí bilanci.  

Prognóza platební bilance
mld. Kč 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 p.2008 p.2009
A. Běžný účet -50,6 -104,9 -124,5 -136,4 -160,6 -147,5 -48,5 -100,8 -89,0 -70,0 -100,0
   Obchodní bilance -65,8 -120,8 -116,7 -71,3 -69,8 -13,3 59,4 65,1 117,5 120,0 110,0
              Vývoz 908,8 1 121,1 1 269,6 1254,4 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2472,4 2680,0 2960,0
              Dovoz 974,6 1 241,9 1 386,3 1325,7 1440,7 1736,0 1809,2 2079,5 2354,9 2560,0 2850,0

   Bilance služeb 41,5 54,6 58,0 21,9 13,2 16,6 36,5 42,2 55,4 95,0 100,0
        Příjmy 243,9 264,8 269,7 231,1 219,2 247,1 282,0 309,8 341,5 385,0 413,0
             Doprava 53,5 53,7 57,5 56,6 60,6 69,9 76,7 82,5 101,7 108,0 115,0
             Cestovní ruch 109,1 115,1 118,1 96,3 100,3 107,2 111,8 124,2 133,8 140,0 147,0
             Ostatní služby 81,2 96,0 94,1 78,3 58,3 70,0 93,5 103,1 106,0 137,0 151,0
        Výdaje 202,3 210,2 211,7 209,3 205,9 230,5 245,5 267,6 286,1 290,0 313,0
             Doprava 27,1 27,5 30,6 29,3 33,7 47,6 56,3 62,1 73,0 74,0 79,0
             Cestovní ruch 51,8 49,4 52,8 51,5 54,4 58,4 57,8 62,2 73,5 76,0 82,0
             Ostatní služby 123,5 133,3 128,3 128,4 117,8 124,5 131,4 143,3 139,6 140,0 152,0

   Bilance výnosů -46,7 -53,0 -83,5 -115,6 -119,9 -156,6 -155,7 -201,3 -253,8 -300,0 -325,0
             Příjmy 64,3 75,4 84,9 66,8 75,5 87,2 105,7 128,0 141,6 155,0 165,0
             Náklady 111,0 128,4 168,4 182,4 195,4 243,8 261,4 329,3 395,4 455,0 490,0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků -24,4 -37,6 -55,4 -66,9 -57,4 -67,1 -81,9 -88,2 -120,1 -125,0 -130,0

   Běžné převody 20,4 14,4 17,8 28,7 15,8 6,0 11,3 -6,8 -8,1 15,0 15,0
            Příjmy 45,4 36,6 36,4 46,7 47,0 53,0 78,5 64,1 82,4 115,0 130,0
            Výdaje 25,0 22,2 18,6 18 31,2 47,0 67,2 70,9 90,5 100,0 115,0
B. Kapitálový účet -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -14,2 4,7 8,5 19,7 31,0 48,0
           Příjmy 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 5,6 5,5 14,3 21,3 35,0 50,0
           Výdaje 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 19,8 0,8 5,8 1,6 4,0 2,0
C. Finanční účet 106,6 148 172,8 231,5 80,3 227,2 246,5 79,8 135,2 170,0 215,0
   Přímé investice 215,7 190,8 208,3 270,9 53,5 101,8 279,6 102,8 158,2 145,0 235,0
      z toho saldo eviden. reinv. zisků 24,4 37,6 55,4 66,9 57,4 67,1 81,9 88,2 120,1 125,0 130,0
    v  zahraničí -3,1 -1,7 -6,3 -6,8 -5,8 -26,0 0,4 -33,2 -27,1 -30,0 -35,0
    v České republice 218,8 192,4 214,6 277,7 59,3 127,8 279,2 135,9 185,3 175,0 270,0
      z toho oper. spoj. s prod. stát. maj. 40,0 35,0 61,0 126,0 -47,3 0,5 132,3 0,0 4,4 6,8 100,0

   Portfoliové investice -48,3 -68,2 34,9 -46,7 -35,7 53,0 -81,2 -26,9 -53,2 35,0 -30,0
       Aktiva -65,6 -86,6 4,4 -75,6 -83,9 -70,3 -82,1 -68,4 -94,6 -30,0 -60,0
          Majetkové cenné papíry -49 -44,2 9,4 -7,8 5,6 -36,5 -35,3 -43,6 -61,6 -30,0 -30,0
          Dluhové cenné papíry -16,6 -42,5 -5,0 -67,8 -89,5 -33,8 -46,8 -24,8 -33,0 0,0 -30,0
       Pasiva 17,3 18,5 30,5 28,9 48,2 123,3 0,9 41,5 41,4 65,0 30,0
         Majetkové cenné papíry 4,4 23,8 23,2 -9,0 30,1 19,6 -36,4 5,8 -5,9 -20,0 0,0
         Dluhové cenné papíry 12,9 -5,4 7,2 37,9 18,0 103,7 37,3 35,7 47,3 85,0 30,0

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

   Ostatní investice -60,9 26,9 -67,1 12,5 58,6 75,6 50,9 10,2 28,4 -10,0 10,0
        vláda -5,5 1,1 1,8 21,6 18,2 33,2 34,9 14,8 2,2 10,0 10,0
        podniky 6,8 24,8 23,6 -9,1 40,4 42,4 16,0 -4,6 26,2 -20,0 0,0
        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 -12,5 65,9 131,0 163,0
Využití privatizačního účtu / změna rezerv ČNB -216,9 -12,9 -6,8 -92,9 -2,1 -15,7 0,0 -100,0
 Další operace bez vlivu na nabídku a poptávku po devizách    19,0*  -19,4** 18,2***  -5,1****  -10,0*****  -20,0******
Zajištěné vládní eurobondy -45,0 -30,0 0,0 0,0 -25,0 0,0
 Kvantifikace dopadu prognózované změny úrokového diferenciálu na prognózu PB (0,25 p.b. = 8,5 mld. Kč) -25,5 17,0
 Indikátor platebně bilančního tlaku na kurz (+ apreciace - deprec.) -121,0 -93,3 32,7 32,0 3,6 45,1 70,5 43,0
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. čistý odliv ostatních investic z podnikového sektoru  v roce 2006 byl ovlivněn jednorázovou operací zvyšující odliv o 19 mld. Kč 
 ****  financovaní vývozu ČEB (obdoba vládního úvěru) -17 mld. Kč, financování PI v zahraničí ČEB +3,6 mld. Kč,   
          saldo korunových úvěrů poskytnutých zahraničním mateřským firmám tuzemskými dceřinými společnostmi +8,3 mld. Kč
*****  saldo oprací vůči EU -25 mld. Kč ( eliminace přebytku konverzí v ČNB), korunové úvěry zahraničním matkám v rámci přímých investic 
          +20 mld. Kč, odpis pohledávek vůči RZ +2 mld. Kč, úhrada akcií Acelor Mittal vládě v korunách - 6,8 mld. Kč 
****** saldo operací vůči EU -40 mld. Kč, korunové úvěry zahraničním matkám v rámci přímých investic +20 mld. Kč  
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Příloha 7 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

Aktuální vývoj na trhu nemovitostí, měřeno vývojem nabídkových cen bytů publikovaných 
Českým statistickým úřadem za 2.Q 2008, je charakterizován pokračujícím cenovým 
nárůstem. Tento vývoj je však vnitřně diferencovaný. Pražský trh nemovitostí ukazuje na 
cenový nárůst na obdobné dynamice jako v roce 2007. V regionech se cenový nárůst ve 
srovnání s rokem 2007 dále urychlil. Při hodnocení tohoto vývoje je nutné vzít v úvahu, že se 
jedná o nabídkové ceny bytů, které se vlivem řady faktorů mohou v letošním roce výrazněji 
odchýlit od cen realizačních. Z pohledu realizačních cen tak očekáváme spíše určité ochlazení 
a zklidnění na trhu nemovitostí v Praze, v regionech by měl pokračovat cenový nárůst.55 
V průměru by růst cen rezidenčních nemovitostí neměl v roce 2008 přesáhnout 10 %, ceny 
stavebních pozemků porostou pravděpodobně o něco rychleji. 

Vývoj v 1. a 2. čtvrtletí 2008 

Podle nejnovějších údajů ČSÚ bylo v celé ČR za 1.Q 2008 dokončeno více než 9 tis.bytů 
(tj. o 9,8 % více než v 1.Q 2007 ve srovnání s nárůstem cca 20 % ve stejném období m.r.), 
rozestavěno bylo zhruba 171 tis. bytů (tj. růst o 1 % ve srovnání s nárůstem cca 8 % ve 
stejném období m.r.) a zahájena výstavba cca 9,5 tis. bytů (tj. růst o 4,4 % ve srovnání 
s nárůstem 0,5 % ve stejném období m.r.). Podle dostupných údajů je však letos počet nových 
bytů nabízených developery na realitním trhu nižší než v roce 2007. Důvody lze spatřovat 
jednak v určité „vyčerpanosti“ trhu po loňské extrémně vysoké poptávce, jednak ve snaze 
developerů o udržení cenového růstu při současné nižší poptávce na trhu. 

Ze čtvrtletních údajů o vývoji nabídkových cen bytů publikovaných ČSÚ (viz Graf) je patrné, 
že ve 2.Q 2008 oproti 1.Q 2008 došlo k dalšímu zvýšení mezičtvrtletního růstu cen jak v ČR 
bez Prahy, tak i v Praze, kde je však růst nabídkových cen nižší. Podle údajů IRI dosáhl 
nejvyššího průměrného cenového růstu mezi únorem a květnem 2008 za sledovaná města 
v jednotlivých krajích Ústecký a Pardubický kraj (11 %) následovaný krajem Vysočina, 
Olomouckým a Královéhradeckým krajem (7 %), přitom nejvyšší nárůst zaznamenala města 
s nižšími cenovými hladinami, např. Teplice 30 %, Most 18 %, Ústí nad Orlicí 23 %, Jeseník 
21 %, Žďár nad Sázavou 16 % a Hradec Králové 6 %56. Předstih cenového nárůstu regionů 
oproti Praze se promítá i do meziročních údajů. Ve 2.Q 2008 tak v ČR nabídkové ceny rostly 
meziročně v průměru o 25,4 %, z toho v ČR bez Prahy o 31,2 % a v Praze o 19,3 %.  

Tržní nájemné i nadále stagnovalo. Ceny stavebních pozemků ve větších městech neustále 
rostou (v atraktivních lokalitách meziročně až o 20 %) zejména v důsledku klesajícího počtu 
volných pozemků. Vzhledem k tomu, že se řada klientů v loňském roce „předzásobila“ 
hypotečními úvěry na koupi rezidenčních nemovitostí, letošní tempo růstu poptávky i objem 
nově poskytovaných hypotečních úvěrů jsou nižší než v roce 2007 (podle nejnovějších 
odhadů poskytly banky meziročně v 1. pololetí 2008 objemově asi o pětinu méně hypotečních 
úvěrů). Hypoteční sazby ve 2.Q stagnovaly (hodnota hypoindexu se pohybovala kolem 
5,5 %). 

 

55 Aktuálně dostupné údaje o realizačních cenách popisují vývoj do 4.Q 2007.  
56 Podle údajů IRI se cenová hladina standardního bytu (v družstevním i osobním vlastnictví, s podlahovou 
plochou 68 m2 a opotřebením cca 40 %) pohybovala v Praze v prvním pololetí 2008 v průměru kolem 
3,3 mil. Kč (s rozmezím 2,8-5,1 mil. Kč dle jednotlivých částí Prahy), v regionech od 0,8 mil. Kč (Ústecký kraj) 
do 1,8 mil. Kč (Středočeský kraj). 
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Vývoj nabídkových a realizačních cen bytů (předchozí období = 100) 

 NABÍDKOVÉ CENY  REALIZAČNÍ CENY

Zdroj: ČSÚ
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Podle nejnovějších údajů realitní poradenské společnosti CB Richard Ellis dosáhly investice 
do komerčních nemovitostí v ČR v první polovině roku 2008 pouze 465 mil. EUR (ve 
srovnání s 774 mil. EUR ve srovnatelném období roku 2007), a to i přes mírný vzestup 
průměrného výnosu z těchto investic (z 5,5 % v roce 2007 na 5,8 % v 1.pololetí 2008). V roce 
2007 dosáhly investice do komerčních nemovitostí 2,6 mld. EUR. Podle názoru odborníků 
souvisí zřejmě pokles poptávky po komerčních nemovitostech v ČR se zvýšenou opatrností 
bank při poskytování úvěrů na nové developerské projekty (zejména na rizikovější akvizice 
budov s větším podílem neobsazených prostor), poklesem cen nemovitostí v zemích západní 
Evropy, a dále s rostoucí poptávkou po nemovitostech v některých východních zemích, které 
nabízejí relativně vyšší výnosy z nemovitostí. 

V 1. pololetí 2008 se zvýšila nabídka na pražském trhu kancelářských prostor o 143 tis. m2 
nových kanceláří, což představuje nárůst o 100 % oproti stejnému období loňského roku, 
Celkem je nyní v Praze 2,35 mil. m2 kanceláří s mírou neobsazenosti ve výši 6 %. Průzkum 
mezinárodní poradenské společnosti KingSturge uvádí, že se za 1. pololetí 2008 rozšířila 
plocha průmyslových nemovitostí a logistických parků v ČR o 450 tis. m2 na celkových 
2,7 mil. m2, zároveň se však zvýšila míra neobsazenosti z loňských 11 % na 14,3 % a poklesly 
ceny za pronájem. 

Prognóza 

I nadále se realitní experti shodují v názoru, že se ceny rezidenčních nemovitostí budou letos 
zvyšovat v průměru tempem do 10 %. Očekává se především výraznější nárůst cen bytů 
v regionech, zejména v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Plzni (podle některých 
odhadů v řádu desítek procent) související s rostoucí poptávkou po rezidenčních 
nemovitostech vlivem příchodu investorů do regionů. Naproti tomu v Praze a ve 
Středočeském kraji se předpokládá mírnější cenový růst, jehož hlavním faktorem budou 
rostoucí ceny stavebních prací a náklady na pořizování stavebních pozemků. Realitní 
odborníci považují za velice perspektivní segment trhu rezidenčních nemovitostí luxusní byty 
v atraktivním lokalitách, které poptává zejména zahraniční klientela. Dosavadní vývoj 
hypotečního trhu potvrzuje předpoklad zpomalení růstu nově poskytnutých hypoték v roce 
2008 na cca 10 % (některé odhady uvádějí růst nižší než 10 %, prozatím ojediněle i stagnaci). 
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Nejednoznačný z hlediska působení na ceny rezidenčních nemovitostí je dopad řízené 
deregulace nájemného na základě zákona č.107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu. Zvyšování nájemného se týká podle informací MMR (získaných 
výběrovým šetřením ČSÚ) celkem cca 760 tis. bytů (z toho cca 460 tis. ve vlastnictví obcí 
a cca 300 tis. ve vlastnictví fyzických a právnických osob), které představují téměř pětinu 
bytového fondu a v nichž bydlí asi 17 % obyvatel ČR. V období let 2007 – 2010 mohou 
vlastníci bytů (pronajímatelé) s regulovaným nájemným vždy nejvýše jednou ročně 
jednostranně zvyšovat nájemné o maximální procentní roční přírůstek, jehož způsob výpočtu 
je stanoven zákonem57. 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. 

Podle názoru analytiků realitního trhu lze očekávat ve druhé polovině roku oživení poptávky 
zahraničních investorů (zejména z Blízkého východu) po domácích nemovitostech. Dále je 
možno předpokládat do konce roku 2008 příznivý vývoj všech segmentů trhu komerčních 
nemovitostí. Oživení výstavby komerčních nemovitostí nastane v regionech (vedle Plzně, 
Brna a Ostravy také např. Ústí nad Labem, Olomouc nebo Hradec Králové). Očekává se 
například, že v roce 2008 bude na trh dodáno 232 tis. m2 kancelářských ploch a že tyto 
prostory se budou rozšiřovat vyšším tempem v Brně, které má nyní k dispozici pouze zhruba 
desetinu ploch ve srovnání s Prahou, a v Ostravě s 1 % pražské rozlohy. 

57 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 2008 se vycházelo z údajů od května 2004 do dubna 2007a pro rok 2009 z údajů od 
května 2005 do dubna 2008 (s vyloučením bytů nově kolaudovaných nebo rekonstruovaných po roce 1993). 
Konkrétní hodnoty nárůstu pro rok 2008 a 2009 lze vypočítat na stránkách MMR. Podle odhadu MMR by letos 
mělo regulované nájemné stoupnout v průměru o 23,3 % a v roce 2009 o 29,5 %. ČNB odhaduje v letošním 
roce růst o 23 %, v příštím roce o 27 % a v roce 2010 o 37 %.  
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Příloha 8 – ČR a rozpočet EU 
Čistá pozice1 České republiky vůči institucím Evropské unie byla v 1. pololetí 2008 
aktivní ve výši téměř 26 mld. Kč, zejména díky převodu záloh ze strukturálních fondů 
pro programové období 2007-2013 a záloh zemědělských dotací. V platební bilanci České 
republiky jsou přijaté zálohy zachyceny na běžném účtu v položce běžných převodů ve výši 
7,2 mld. Kč a v převodech na kapitálovém účtu platební bilance v celkové výši 19,4 mld. Kč. 
Podíl České republiky na úpravě základního kapitálu Evropské investiční banky je zahrnut 
na finančním účtu (odliv prostředků ve výši 0,7 mld. Kč).  

Příjmy z EU 

Programy předvstupní pomoci jsou pro Českou republiku po roce 2006 pro nové žádosti 
uzavřeny. Na účtech pro projekty z programu PHARE jsou zachyceny vrácené nevyužité 
prostředky. Výše vrácených prostředků v 1. pololetí 2008 dosáhla 238,1 mil. Kč.  

Z kapitoly zemědělství získala Česká republika v 1. pololetí 2008 zálohové platby 
na zemědělské dotace ve výši 11,8 mld. Kč. V rámci programu Společné organizace trhu bylo 
přijato 15,7 mil. Kč. Zálohy pro přímé platby činily 8,6 mld. Kč. V položce přímé platby jsou 
také zahrnuty vybrané pokuty vyměřené Evropskou komisí a zaplacené českými výrobci 
cukru za překročení kvót na výrobu cukru ve výši 1 mld. Kč (o tuto částku bude Česká 
republika nárokovat v příštím období méně prostředků na přímé platby zemědělcům). 
Na program Horizontální plán rozvoje venkova byly v 1. pololetí 2008 přijaty platby ve výši 
2,1 mld. Kč. Dotační prostředky na zemědělskou politiku jsou v daném roce příjmem 
speciálního účtu Ministerstva zemědělství, jehož zůstatek činil ke konci června tohoto roku 
11,8 mld. Kč.  

Z kapitoly strukturálních operací získala Česká republika v 1. pololetí 2008 celkem 
33,1 mld. Kč, z toho zálohové platby ze strukturálních fondů ve výši 18,9 mld. Kč a platby 
na projekty z Fondu soudržnosti ve výši 14,2 mld. Kč. Zůstatky na hlavních účtech Národního 
fondu pro strukturální operace činily ke konci června 2008 v korunovém vyjádření 
cca 36,8 mld. Kč. 

Na vnitřní politiky byly v 1. pololetí 2008 přijaty prostředky v celkové výši 65,5 mil. Kč, 
z toho 21,4 mil. Kč bylo přijato na projekty v rámci programu přechodných opatření. 
Z mimorozpočtových fondů získala Česká republika 264 mil. Kč v rámci pomoci 
Evropského hospodářského prostoru.  

Odvody do EU 

Odvody zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše v 1. pololetí 2008 dosáhla téměř 18 mld. Kč. V lednu 2008 byl 
uhrazen příspěvek České republiky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel ve výši 320,1 mil. 
Kč. V březnu byla uhrazena platba podílu na základním kapitálu a rezervách EIB 
v celkové výši 713,9 mil. Kč. 

 

1 Čistá pozice je rozdíl mezi celkovými příjmy z institucí Evropské unie a odvody do rozpočtu/ institucí 
Evropské unie.  
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Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v 1. pololetí roku 20082 

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

PŘÍJMY
Předvstupní pomoc 255,9 7 758,7 4,5 124,1 -9,3 -238,1
   PHARE 172,2 5 177,7 -0,1 -3,4 -9,3 -238,1
   ISPA 35,8 1 086,8
   SAPARD 47,9 1 494,1 4,6 127,5
Zemědělství 1 022,7 29 804,0 704,6 19 238,7 459,4 11 768,6
   tržní opatření 138,5 4 020,6 5,5 154,5 0,6 15,7
   přímé platby 467,8 13 568,6 392,9 10 669,4 373,7 9 642,5
   rozvoj venkova 408,3 11 987,7 304,4 8 366,3 85,1 2 110,4
   veterinární opatření 8,1 227,0 1,8 48,6
Strukturální operace 913,8 26 689,1 1 009,9 27 274,4 1 307,3 33 071,1
   strukturální fondy 548,6 16 203,9 762,5 20 608,3 745,5 18 905,0
   Fond soudržnosti 365,2 10 485,2 247,4 6 666,1 561,8 14 166,0
Vnitřní politiky 66,0 1 947,3 35,3 975,2 2,6 65,5
   přechodná opatření 14,5 420,4 10,9 296,0 0,8 21,4
   vnitřní politiky - komunitární programy 51,5 1 526,9 24,4 679,1 1,8 44,2
Kompenzace 833,1 25 119,6
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 091,6 91 318,8 1 754,3 47 612,4 1 760,0 44 667,1
Finanční nástroj EHP/Norsko 3,3 91,6 2,8 77,0 10,5 264,0
Bilaterální pomoc Švýcarska
Celkové příjmy 3 094,9 91 410,4 1 757,1 47 689,4 1 770,6 44 931,1

ODVODY
Tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 357,7 10 516,9 182,7 5 055,1 99,1 2 501,8
Zdroj DPH 404,3 11 953,4 198,8 5 500,6 123,9 3 180,7
Zdroj HNP 1 695,3 50 287,0 704,2 19 496,9 422,9 10 815,6
Kompenzace Velké Británii 212,3 6 312,2 77,7 2 157,0 57,8 1 485,1
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 2 669,7 79 069,5 1 163,5 32 209,5 703,8 17 983,2
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 421,9 12 249,2 590,9 15 402,9 1 056,3 26 683,9
Platby Evropské investiční bance 83,3 2 497,3 55,5 1 549,2 27,7 713,9
   podíl na základním kapitálu 23,6 708,0 15,7 439,2 7,9 202,4
   podíl na rezervách 59,6 1 789,3 39,8 1 110,0 19,9 511,5
Platba Evropské centrální bance 5,7 184,9 -0,1 -2,3
   podíl na základním kapitálu 5,7 184,9 -0,1 -2,3
Výzkumný fond pro uhlí a ocel 6,0 173,8 8,0 220,4 12,0 320,1
Celkové odvody vůči institucím EU 2 764,6 81 925,5 1 226,9 33 976,8 743,5 19 017,2

Čistá pozice vůči institucím EU 330,3 9 484,8 530,3 13 712,6 1 027,1 25 913,8
Pramen:  MF, propočet ČNB

2008Q1-220072004 - 2006

 
 

2 Příjmy jsou realizovány z eurového účtu ES vedeného u ČNB a do platební bilance jsou přepočteny kurzem 
použitým pro danou transakci. Odvody vlastních zdrojů jsou realizovány na korunový účet ES v ČNB 
a do platební bilance jsou také zahrnovány v korunách. Přepočet do EUR je pouze orientační a je proveden 
kurzem deviza střed v den transakce. 
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Příloha 9 – Prognóza modelem QPM 

Tato příloha popisuje prognózu vytvořenou pomocí modelu QPM, který byl v roli jádrového 
aparátu nahrazen modelem g3. Tato prognóza je zároveň použita jako alternativní scénář. 
Účelem alternativního scénáře je využít popis ekonomiky alternativním modelem a zachovat 
kontinuitu s minulým základním scénářem prognózy. Alternativu není možné považovat za 
pouhou mechanickou simulaci, protože nadále velkou měrou spoléhá na expertní názory 
a informace vně modelu QPM. V této příloze nazýváme prognózou alternativní scénář vzniklý 
pomocí modelu QPM.  

Předpoklady 

Prognóza je založena na stejných předpokladech o vývoji zahraničních veličin a na stejném 
výhledu regulovaných cen, daňových změn a veřejných rozpočtů jako základní scénář 
prognózy vytvořený modelem g3. Z důvodu výrazného nárůstu nejistoty na finančních trzích 
a ve snaze zvýšit konzistenci mezi předpoklady modelu g3 a QPM došlo k úpravě 
předpokladů prognózy ohledně zahraničních úrokových sazeb (byly použity roční sazby 
odvozené z předpokládané trajektorie sazby EONIA 3M swap) .  

Na primární dopady změn nepřímých daní je standardně uplatněn institut výjimek z reakce 
měnové politiky. Na rozdíl od základního scénáře počítá prognóza se sekundárními dopady 
změn nepřímých daní prostřednictvím jejich průsaku do inflačních očekávání a ostatních 
makroekonomických veličin. 

Hodnocení počátečních podmínek 

Nastavení počátečních podmínek předpokládá, že se ekonomika ke konci roku 2007 
nacházela na vrcholu hospodářského cyklu popsaného mezerou reálných mezních nákladů 
(RMC), přičemž ve 2.Q 2008 se již nachází v sestupné fázi. Ve 2.Q 2008 je příspěvek mezery 
výstupu do mezery RMC nadále výrazně kladný, a to i přes zpomalení růstu HDP. Mezera 
výstupu se však již začala poměrně rychle snižovat. Růst nominálních mezd v průběhu roku 
2007 zrychloval a podle údajů ČSÚ dosáhl svého maxima v 1.Q 2008. Podobně jako 
v základním scénáři předpokládáme, že tento vývoj je částečně důsledkem daňových změn 
a změn v nemocenských dávkách a do dalšího vývoje nominálních mezd se nebude plně 
promítat. I přes zrychlení růstu reálných mezd v 2.Q 2008 hodnotíme působení mezery 
reálných mezd (druhá složka mezery RMC) nadále jako mírně protiinflační.  

Koncem roku 2007 k proinflačnímu působení mezery výstupu přispívaly uvolněné reálné 
měnové podmínky. Vlivem rychlého posilování kurzu od 4.Q 2007 se však mezera RMCI 
přehoupla do kladných hodnot. Nastavení kurzové složky ve 2.Q 2008 je hodnoceno jako 
přísné. Působení úrokové složky je nadále hodnoceno jako mírně uvolněné.  

Prognóza 

Prognóza zohledňuje odhad výše uvedených počátečních podmínek a nastavení dlouhodobých 
trendů růstu domácího neinflačního produktu a reálných mezd, scénář vývoje exogenních 
veličin, odhadovaný fiskální impulz a NTF prognózu.  

Předpokladem prognózy je postupná konvergence rovnovážných temp růstu reálného 
domácího produktu a reálných mezd k jejich dlouhodobé rovnovážné hodnotě. Tato 
konvergence zároveň vede k pomalému sbližování temp jejich růstu. Na horizontu prognózy 

 



 

tak dynamika potenciálního, inflaci nezrychlujícího produktu pomalu klesá z hodnot nad 5 % 
mírně pod tuto hodnotu, rovnovážné mzdy rostou tempem okolo 4 %. Prognóza také zahrnuje 
restriktivní působení fiskální politiky v roce 2008 a její slabě expanzivní působení v roce 
2009. Fiskální impulz, aproximující vliv fiskální politiky na poptávku v ekonomice, dosahuje 
hodnoty -0,45 p.b. v roce 2008 a 0,11 p.b. v roce 2009. 

Důsledkem pokračujícího posilování reálného kurzu koruny oproti předpokladům 
předchozích prognóz došlo k opětovnému přehodnocení rovnovážné trajektorie reálného 
kurzu směrem k vyšší rovnovážné reálné apreciaci. Vývoj tempa rovnovážné reálné apreciace 
na prognóze zčásti odráží specifický charakter posilování reálného kurzu v důsledku změn 
daní a zejména růstu regulovaných cen, které by nemělo ovlivnit konkurenceschopnost české 
ekonomiky. Rovnovážná reálná meziroční apreciace tak v roce 2008 dosahuje poměrně 
vysoké úrovně téměř 6 % a klesá ke 4,5 % v roce 2010. 

Prognóza ekonomické aktivity je až do konce roku 2009 ovlivněna přísným působením 
kurzové složky reálných měnových podmínek. V následujícím období proto dojde 
k výraznému poklesu dynamiky domácí ekonomické aktivity. Měnové podmínky přejdou do 
neutrálního působení až koncem roku 2010, když odezní restriktivní působení předchozí 
apreciace kurzu. Slabá zahraniční poptávka tlumí ekonomickou aktivitu na celém horizontu 
prognózy. Vývoj dynamiky ekonomické aktivity je umocněn vývojem fiskálního impulzu, 
jenž posiluje její propad v roce 2008 a jen slabě přispívá k oživení růstu v roce 2009. 
Důsledkem je propad mezery výstupu do záporných hodnot již koncem roku 2008. Propad 
mezery výstupu kulminuje koncem roku 2009, následně díky uvolnění měnových podmínek 
zahájí návrat k neutrální úrovni. I přes proinflační působení reálných mezd ve druhé polovině 
roku 2009 a v první polovině roku 2010 budou tlaky z reálné ekonomiky působit protiinflačně 
na celém horizontu prognózy.  

 

Inflační tlaky z reálné ekonomiky Mezera výstupu a reálných mezd 
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Reálné měnové podmínky Růst reálného HDP 
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Stejně jako v základním scénáři mají koncem roku 2008 a v roce 2009 významný vliv na 
vývoj inflace příspěvky administrativních faktorů. V průběhu roku 2009 očekáváme 
doznívání působení nákladových faktorů (vysoké ceny potravin a energií v důsledku 
globálního šoku). V důsledku kulminace protiinflačního působení reálné ekonomiky 
a tlumícího působení minulého zhodnocení kurzu na dovozní ceny poklesne ve 4.Q 2009 
korigovaná inflace bez PH k meziročním hodnotám kolem 0,5 %. Vysoká inflace 
regulovaných cen je tak kompenzována poklesem složek čisté inflace ve snaze dosáhnout 
naplnění inflačního cíle. 

Nominální mzdy Nominální kurz CZK/EUR 
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Koncem roku 2009 se zhodnocování měnového kurzu zastaví a následně kurz zhruba 
stagnuje, čímž se částečně koriguje jeho předchozí prudké posílení. Po odeznění restriktivního 
působení apreciace kurzu a cenových šoků souvisejících s fiskální a daňovou reformou se 
v roce 2010 obnoví růst domácí ekonomické aktivity. Tento růst je podpořen uvolňováním 
reálných měnových podmínek při stále negativním příspěvku zahraniční poptávky. Hlavním 
zdrojem inflace v roce 2010 jsou nadále administrativní faktory (zejména deregulace 
nájemného). Oslabení protiinflačního působení měnových podmínek vede k obnovení 
ekonomické aktivity a k uzavíraní mezery výstupu. Důsledkem je zvýšení korigované inflace 
bez PH i celkové inflace.  

V reakci na výhled klesající inflace v důsledku odeznění inflačních tlaků z reálné ekonomiky 
a na pokles ekonomické aktivity se implikované nominální úrokové sazby po počáteční 
stabilitě až do 2.Q 2009 snižují. Ve druhé polovině roku 2009 úrokové sazby s předstihem 
reagují na očekávaný růst regulovaných cen mírným růstem. V roce 2010 pak dojde k poklesu 
úrokových sazeb z důvodu očekávaného odeznění růstu regulovaných cen za horizontem 
prognózy blízko k jejich neutrální úrovni. 

Inflace (mzr. v %) MP inflace (mzr. V %) 
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Srovnání sazeb (v %) Inflace, MP inflace a inflační cíl (mzr. v %) 
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3M PRIBOR -   5. SZ 2008
                     -   3. SZ 2008

 
I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10

0

2

4

6

8

 

 
Inflace
MP inflace HMP

 
 
Základní veličiny prognózy 
 08q3 08q4 09q1 09q2 09q3 09q4 10q1 10q2 10q3 10q4 
Inflace CPI, mzr. v % 6,6 6,1 4,0 3,5 2,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 
MP inflace, mzr.v % 4,7 4,2 3,5 3,4 2,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 
3M PRIBOR, v % 4,2 3,4 3,1 3,2 3,4 3,8 3,3 3,2 3,2 3,4 
Kurz [CZK/EUR] 24,4 24,5 24,3 24,2 24,3 24,6 24,5 24,5 24,4 24,4 
Nominální mzdy, mzr. v % 9,6 9,3 8,7 8,5 8,7 8,4 7,9 7,3 6,8 6,5 
Reálný HDP, mzr. v % 3,8 2,8 2,7 2,5 2,9 3,6 4,3 5,1 5,8 6,4 
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