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       Část II 

I. SHRNUTÍ 

I.1 Počáteční podmínky prognózy 

Celková inflace v posledním čtvrtletí roku 2008 výrazně poklesla směrem k inflačnímu cíli 
ČNB. Růst reálného HDP v průběhu loňského roku postupně zpomaloval, stejně jako růst 
zaměstnanosti a nominálních mezd. Současný ekonomický vývoj je tak nadále hodnocen jako 
sestup z vrcholu hospodářského cyklu s tím, že tento sestup je rychlejší než předpokládala 
minulá prognóza. V ekonomice dochází k rychlému odeznívání domácích proinflačních tlaků. 
Zároveň však v důsledku znehodnocení měnového kurzu odeznívají protiinflační tlaky 
plynoucí ze zhodnoceného kurzu v prvních třech čtvrtletích roku 2008. V souhrnu jsou 
aktuální inflační tlaky hodnoceny jako protiinflační, avšak jejich intenzita se vlivem 
oslabujícího kurzu významně snížila. 

Inflace ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 výrazně poklesla a  v prosinci se již nacházela 
v tolerančním pásmu inflačního cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární 
dopady změn nepřímých daní, v prosinci poklesla dokonce pod 2 %. Naplnil se tak 
předpoklad předchozích prognóz, že inflace v závěru roku 2008 začne klesat směrem k cíli, 
i když tento pokles byl v důsledku vnějšího vývoje oproti původním předpokladům prudší. 
Meziroční inflace je nadále tvořena zejména růstem regulovaných cen a změnami nepřímých 
daní, jejichž celkový příspěvek do inflace na konci minulého roku přesahoval čtyři procentní 
body. Ceny potravin očištěné o vliv změn nepřímých daní ve čtvrtém čtvrtletí meziročně 
klesaly v důsledku rychlého poklesu světových cen zemědělských komodit. V reakci na 
prudký pokles cen ropy došlo k razantnímu meziročnímu poklesu cen pohonných hmot o více 
jak 11 %. Korigovaná inflace bez pohonných hmot také významně zpomalila, přičemž 
značnou část tohoto zpomalení lze připsat na vrub klesajících cen nových a ojetých 
automobilů.  

Meziroční růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí 2008 pokračoval ve svém postupném 
zpomalování z předchozích vysokých temp růstu. Za snížením dynamiky HDP stál zejména 
pokles tvorby hrubého kapitálu a v jejím rámci zejména meziročně výrazně klesající investice 
do zásob. Fixní investice zpomalily svůj růst v důsledku klesající zahraniční poptávky a nízké 
ziskovosti podniků. Příspěvek spotřeby domácností též poměrně výrazně poklesl, podobně 
jako příspěvek čistého vývozu k růstu HDP, který však prozatím zůstal vysoký. Ve čtvrtém 
čtvrtletí 2008 prognóza předpokládá silné zpomalení meziročního ekonomického růstu na 
zhruba 2 %, jehož hlavním důvodem bude snížení příspěvku čistého vývozu. To odráží 
výrazný zlom, který během čtvrtého čtvrtletí nastal ve vývoji měsíčních údajů o výrobě 
a obchodu.  

Vývoj na trhu práce odpovídá sestupné fázi hospodářského cyklu. Růst zaměstnanosti 
zpomaluje, a to včetně zaměstnanosti cizích státních příslušníků. Sezonně očištěná míra 
registrované nezaměstnanosti se ve čtvrtém čtvrtletí začala zvyšovat. Pokračuje pokles počtu 
volných pracovních míst. V souladu se zpomalením ekonomického růstu a poptávky po práci 
prognóza předpokládá zřetelný pokles tempa růstu mezd ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.  

Dovozní ceny sice v důsledku minulého zhodnocení měnového kurzu ještě ve třetím čtvrtletí 
2008 klesaly, prudké znehodnocení kurzu v závěru minulého roku ale povede i přes pokles 
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zahraniční inflace a světových cen energií k postupnému zrychlení dovozních cen v letošním 
roce. Zároveň dojde k poklesu vývozních cen v zahraniční měně, a tím i ke zvýšení cenové 
konkurenceschopnosti domácích vývozců. 

Na základě pozorování výše popsaného vývoje a dalších informací jsou aktuální inflační tlaky 
hodnoceny jako protiinflační s tím, že míra jejich protiinflačního působení v závěru loňského 
roku významně oslabila. Působení domácích faktorů je zejména vlivem mezd nadále 
proinflační, avšak rychle odeznívá. Část poklesu inflace ve čtvrtém čtvrtletí 2008 je však 
interpretována jako důsledek jednorázového poklesu cen pohonných hmot, potravin a dalších 
složek spotřebního koše, který nemá přímou vazbu na cyklickou pozici ekonomiky. 
Proinflační působení domácích faktorů je v celkových inflačních tlacích nadále tlumeno 
zpožděným protiinflačním působením zhodnoceného kurzu v prvních třech čtvrtletích roku 
2008. 

I.2 Vyznění prognózy 

Inflace bude v letošním roce pokračovat ve svém sestupu a v polovině roku se dostane blízko 
nulovým hodnotám. Ve čtvrtém čtvrtletí však začne znovu růst a blížit se 2% inflačnímu cíli, 
kterého dosáhne v prvním pololetí roku 2010. Prognóza očekává prudké zpomalení 
ekonomického růstu vlivem světové finanční a hospodářské krize. V letošním roce je očekáván 
v průměru nulový či mírně záporný růst a v roce příštím růst zhruba jednoprocentní. 
Nominální měnový kurz bude nejprve korigovat své oslabení ze začátku roku 2009 a poté 
bude přibližně stabilní. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb. 
Alternativní scénář prognózy zachycuje dopady hlubšího a déletrvajícího poklesu zahraniční 
ekonomické aktivity doprovázeného dalším poklesem zahraničních úrokových sazeb a cen 
ropy. 

Předpoklady prognózy 

Prognóza je založena na počátečních podmínkách shrnutých v části I.1 a 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 lednových 
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. 

Pokračující finanční a ekonomická krize se promítla do výrazného zhoršení výhledu 
hospodářského růstu všech světových ekonomik, země eurozóny nevyjímaje. Efektivní HDP 
v eurozóně by měl v letošním roce poklesnout o 1,5 %, v roce 2010 by měl vzrůst o 0,8 %. 
Prudké zpomalení ekonomického růstu spolu s klesajícími cenami ropy, ostatních surovin 
a zemědělských komodit bude v letošním roce tlačit na pokles zahraniční inflace. Pro rok 
2009 je očekáván růst efektivního ukazatele spotřebitelských cen v eurozóně pouze o 1 % 
a pro rok 2010 se očekává zrychlení růstu cen na 1,6 %. Obdobný vývoj se očekává u cen 
výrobců, které by měly v roce 2009 vzrůst o 0,9 % a v roce 2010 o 1,9 %. 
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Světové finanční instituce a centrální banky včetně ECB bojují s probíhající krizí a s ní 
souvisejícím prudkým zpomalením ekonomik rychlým uvolněním měnové politiky. Došlo tak 
k dalšímu poklesu očekávané trajektorie budoucích zahraničních úrokových sazeb. Tříměsíční 
eurové sazby očištěné o kreditní prémii by měly dle tržních výhledů v letošním roce 
poklesnout k hodnotám blízkým 1 % a následně by měly spolu s nárůstem inflace a oživením 
HDP vzrůst na hodnotu okolo 3 % koncem příštího roku. Za předpokladu prognózy 
o postupném poklesu kreditní prémie na nízké hodnoty v průběhu letošního roku tento vývoj 
implikuje poněkud vyšší průměrnou hladinu sazeb EURIBOR v roce 2009. Očekávaná 
průměrná hodnota tříměsíční zahraniční úrokové sazby EURIBOR je 1,9 % v letošním roce 
a 2,4 % v roce 2010. Očekávaná trajektorie kurzu USD/EUR se spolu s aktuálním posílením 
kurzu dolaru posunula k silnější úrovni v roce 2009. Dolar by tak měl být v letech 2009 i 2010 
stabilní na úrovni mírně nad 1,3 USD/EUR. K dalšímu výraznému přehodnocení směrem dolů 
došlo u výhledu cen ropy a benzínu. Cena ropy Brent by měla na prognóze postupně narůstat 
z hodnoty 46 USD/barel na začátku letošního roku až k hodnotě 64 USD/barel na konci roku 
2010.  

V této prognóze použitý výhled zahraničního vývoje byl standardně odvozen z posledního 
dostupného tržního výhledu, který předpokládá obrat ve vývoji zahraniční poptávky k jejímu 
meziročnímu růstu již na přelomu  let 2009 a 2010.  Vzhledem k obecné nejistotě o síle 
hospodářského útlumu v zahraničí nelze vyloučit riziko výraznějšího zhoršení výhledu 
směrem k hlubšímu a déletrvajícímu hospodářskému poklesu globální ekonomiky. Toto riziko 
bylo zachyceno alternativním scénářem prognózy. 

Prognóza předpokládá v následujících dvou letech výrazně nižší příspěvek domácích 
regulovaných cen k celkové inflaci ve srovnání s předchozím rokem, kdy regulované ceny 
vzrostly o více jak 17 %. Regulované ceny v následujících dvou letech porostou zejména 
vlivem deregulace nájemného. Prognóza dále předpokládá růst regulovaných cen elektřiny 
v letošním roce a jejich stagnaci v roce 2010. Cena zemního plynu pro domácnosti by 
v letošním roce měla znatelně klesnout, v roce 2010 se ale vrátí k růstu. Regulované ceny by 
tak na konci letošního roku měly vzrůst zhruba o 3 % a na konci roku 2010 o 5 %.  

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 budou 
v meziročním růstu spotřebitelských cen doznívat až do poloviny roku 2009. Od druhého 
pololetí letošního roku je předpokládaný primární dopad změn nepřímých daní nulový. 

Odhad deficitu vládního sektoru v roce 2008 byl na základě dostupných údajů z peněžního 
plnění státního a místních rozpočtů zpřesněn na 1,0 % HDP. V souvislosti se zhoršením 
makroekonomického výhledu byl významně zvýšen odhad deficitu vládního sektoru v letech 
2009 a 2010. Nižší hospodářský růst se odrazí ve zpomalení daňových příjmů a příjmů 
z pojistného na sociální zabezpečení. Výpadek daňových příjmů bude pouze částečně tlumen 
nižší investiční aktivitou vlády. V roce 2009 schodek veřejných financí pravděpodobně 
zůstane pod 3 % HDP, v roce 2010 za předpokladu nepřijetí dodatečných úsporných opatření 
tuto hranici mírně překročí a dosáhne 3,3 % HDP. Strukturální schodek veřejných rozpočtů 
však podle současných předpokladů nepřesáhne 3 % HDP. 

Vyznění prognózy 

Celková inflace bude v letošním roce pokračovat ve svém sestupu a v polovině roku se 
dostane blízko nulovým hodnotám. Ve čtvrtém čtvrtletí však začne znovu růst a blížit se 2% 
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inflačnímu cíli, platnému od začátku roku 2010. V horizontu měnové politiky, tj. v prvním 
pololetí roku 2010, se celková inflace již bude nacházet přibližně na úrovni inflačního cíle. 

Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude 
od celkové inflace odlišovat pouze v první polovině letošního roku, poté je již prognóza 
měnověpolitické inflace  shodná s prognózou celkové inflace. 

Příspěvek regulovaných cen do celkové inflace v letošním roce výrazně poklesne, přesto bude 
v letech 2009 a 2010 vytvářet zhruba polovinu celkového růstu spotřebitelských cen. Vývoj 
ostatních složek inflace bude zpočátku odrážet stále ještě protiinflační působení počátečních 
podmínek a dopady poklesu světových cen potravin a energií. Následný nárůst inflace bude 
způsoben proinflačními tlaky z titulu oslabeného měnového kurzu, které budou jen částečně 
kompenzovány protiinflačním působením domácích faktorů. Korigovaná inflace bez 
pohonných hmot v první polovině roku 2009 klesne v důsledku klesající spotřeby domácností 
a stále ještě protiinflačního působení minulého vývoje měnového kurzu. Následně začne na 
růst korigované inflace působit oslabený kurz a zpožděný dopad v současnosti rostoucích 
nominálních jednotkových mzdových nákladů. Pokles cen potravin bez vlivu změn daní se 
bude v letošním roce prohlubovat v důsledku poklesu světových cen zemědělských výrobců 
a potravin, v roce 2010 se ceny potravin postupně vrátí k růstu. Stejně tak bude v letošním 
roce pokračovat meziroční pokles cen pohonných hmot v reakci na propad cen ropy, pohyb 
kurzu koruny vůči dolaru tento pokles bude tlumit jen mírně. V roce 2010 ceny pohonných 
hmot obnoví meziroční růst.  

S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb. Výrazný pokles tržních 
úrokových sazeb na začátku letošního roku z výchozí hodnoty, která byla ovlivněna vysokou 
kreditní prémií, vyplývá z protiinflačního působení inflačních faktorů a z krátkodobého 
výhledu zahraničních úrokových sazeb. Ve zbytku letošního roku jsou úrokové sazby stabilní 
při protisměrném působení proinflačních tlaků a klesajících zahraničních sazeb. V důsledku 
tohoto vývoje bude při pokračujícím snižování zahraničních sazeb narůstat ve zbytku 
letošního kladný úrokový diferenciál. Poté, co v roce 2010 proinflační tlaky odezní a lepšící 
se výhled zahraniční poptávky spolu se stále nízkými – i když pozvolna rostoucími – 
zahraničními úrokovými sazbami obnoví tlaky na posilování kurzu, dochází k dalšímu 
mírnému poklesu úrokových sazeb v roce 2010.   

Nominální měnový kurz koruny vůči euru, který v prvním čtvrtletí letošního roku oslabuje, 
bude ve druhém čtvrtletí v důsledku otevření kladného úrokového diferenciálu korigovat své 
ztráty. Ve zbytku roku 2009 a v roce 2010 by kurz koruny měl být zhruba stabilní, když 
depreciační tlaky plynoucí především z poklesu zahraniční poptávky jsou v nejbližších 
čtvrtletích tlumeny otevřením úrokového diferenciálu do kladných hodnot a následné oživení 
zahraniční poptávky se střetává se znovuotevřením záporného diferenciálu. 

Prognóza očekává prudké zpomalení ekonomického růstu. Po téměř 4% růstu v roce 2008 
česká ekonomika vlivem světové finanční a hospodářské krize zbrzdí na v průměru nulový či 
mírně záporný růst v letošním roce. V roce 2010 pak prognóza v souladu s mírným oživením 
zahraniční poptávky předpokládá návrat ekonomiky k růstu. Ten by však měl být v průměru 
pouze 1%, i když se bude v průběhu roku postupně zrychlovat.  

Spotřeba domácností bude v následujících dvou letech zhruba stagnovat. Za tímto vývojem 
bude stát zejména zpomalení růstu reálného disponibilního důchodu z titulu nižšího růstu 
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mezd a poklesu zaměstnanosti, spolu s negativními očekáváními domácností. Ve druhé 
polovině roku 2010 se růst spotřebitelských výdajů začne pozvolna obnovovat. V letošním 
roce spotřeba domácností poroste jen nepatrně, v roce 2010 bude její růst nulový.  

Dopady finanční a hospodářské krize se velkou měrou projeví ve tvorbě hrubého kapitálu, 
která v letošním roce poklesne vlivem slabé zahraniční poptávky a zvýšených nákladů na 
financování investic. Nepříznivý vývoj investic v letošním roce naznačují i poslední dostupné 
údaje o stagnaci dovozů pro investice a mezispotřebu. V souvislosti s opětovným oživením 
v zahraničí dojde k obnovení růstu investic až ke konci roku 2010. V letošním roce tak 
celkové investice poklesnou o zhruba 5 % a v roce 2010 bude jejich růst nulový. 

Největší dopady bude mít světová krize na vývoj reálného vývozu. Vliv nepříznivého 
zahraničního vývoje na domácí vývozy bude částečně tlumen rostoucí cenovou 
konkurenceschopností českých vývozců z titulu oslabeného kurzu koruny, ale i tak reálný 
vývoz v letošním roce poklesne o téměř 2 %. S pozvolným znovuoživením v západní Evropě 
dojde k opětovnému zrychlení vývozní dynamiky v roce 2010 na 4 %. Růst dovozu 
v důsledku vysoké dovozní náročnosti vývozu zhruba kopíruje jeho vývoj. K poklesu dovozní 
dynamiky v letošním roce přispěje též pokles investic a stagnace spotřeby domácností. 
Příspěvek čistého vývozu k reálnému růstu HDP se výrazně sníží, v roce 2009 bude činit 
0,5 p.b., a v roce 2010 pak 0,8 p.b. 

Vládní spotřeba bude jedinou složkou domácí poptávky, která si v nejbližších dvou letech 
udrží růst. Spotřeba vlády ale tvoří pouze malou část poptávky, takže její růstový příspěvek 
bude nízký. 

Na trhu práce bude zpomalení ekonomického růstu provázeno prudkým zvolněním růstu 
nominálních mezd, poklesem zaměstnanosti a naopak nárůstem nezaměstnanosti. Tlaky na 
zpomalení mzdové dynamiky budou plynout zejména z vysokých nákladů práce ve srovnání 
s její produktivitou a rovněž z výrazného zpomalení reálné ekonomické aktivity. Mzdový 
vývoj bude významně ovlivněn omezením výplat odměn a prémií, stejně jako zkracováním 
pracovního týdne v souvislosti s omezováním výroby v některých podnicích. Průměrná 
nominální mzda v ekonomice tak v letošním roce poroste 4% tempem a v roce 2010 se její 
růst dále sníží na necelá 3 %. Vyšších temp mzdového růstu bude v roce 2009 dosahováno 
v nepodnikatelské sféře, zatímco v minulých letech bylo vyššího růstu dosahováno 
v podnikatelské sféře. 

Alternativní scénář prognózy 

Základní scénář prognózy zachycuje z pohledu ČNB nejpravděpodobnější vývoj ekonomiky. 
Prognóza jednotlivých proměnných je však spojena s řadou nejistot. Vzhledem 
k přetrvávajícím nejistotám spojeným s dopady světové finanční a hospodářské krize byl 
vedle základního scénáře zpracován alternativní scénář budoucího vývoje české ekonomiky, 
zachycující horší zahraniční ekonomický vývoj.  

Alternativní scénář prognózy předpokládá hlubší a déletrvající propad zahraničního růstu, 
který je doprovázen nižší zahraniční inflací a nižšími zahraničními úrokovými sazbami. 
Zároveň jsou v tomto scénáři předpokládány nižší ceny ropy.  
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Nižší zahraniční poptávka oproti základnímu scénáři prognózy vede k nižšímu vývozu 
a k výraznějšímu poklesu reálné domácí ekonomické aktivity. Propad vývozu je nižší než 
propad zahraniční poptávky z důvodu slabšího nominálního kurzu. Znehodnocení měnového 
kurzu zvyšuje konkurenceschopnost domácích vývozců na zahraničních trzích, a tlumí tak 
negativní dopady nízké zahraniční poptávky do reálné ekonomiky. 

Protiinflační působení nižší reálné ekonomické aktivity je zčásti kompenzováno proinflačním 
vlivem slabšího měnového kurzu, který reaguje zejména na méně příznivý výhled zahraniční 
poptávky. Nižší růst světových cen ropy se kromě dovážené inflace promítá rovněž do nižšího 
růstu regulovaných cen, který dále přispívá k nižším inflačním tlakům. 

Implikovaná trajektorie sazeb je v alternativním scénáři počínaje druhým pololetím letošního 
roku pod základním scénářem prognózy při výrazně nižším reálném hospodářském růstu. 
Reakce měnové autority a stabilizující vliv měnového kurzu vede k jen mírně nižší trajektorii 
inflace. 

Celková a měnověpolitická inflace (mzr. %) 
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 Aktuální prognóza a její změny oproti 7. SZ 2008 (sezonně očištěno) 

1Q2009 2Q2009 3Q2009 4Q2009 1Q2010 2Q2010
1. SZ 1.6 0.7 0.2 0.9 1.4 2.1
7. SZ 3.1 2.7 2.3 2.0 2.0 2.3
1. SZ 1.1 0.6 0.2 0.9 1.4 2.1
7. SZ 2.5 2.6 2.3 2.0 2.0 2.3
1. SZ 0.7 -0.3 -0.9 -0.7 0.4 0.7
7. SZ 3.1 2.8 2.6 3.0 3.1 3.1
1. SZ 5.7 3.8 1.9 0.9 1.0 1.6
7. SZ 8.0 7.3 6.7 6.3 6.1 5.8
1. SZ 3.1 2.8 2.8 2.9 2.9 2.6
7. SZ 3.0 2.5 2.4 2.7 3.2 3.3

2008 2009 2010
1. SZ 1.6 -0.5 -1.6
7. SZ 1.6 -0.3 -1.5
1. SZ 5.8 6.6 8.0
7. SZ 5.8 6.2 7.1
1. SZ -2.5 -0.7 -0.2
7. SZ -0.6 1.8 1.7

*) Mzdy očištěné o daňové optimalizace
**) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 

Implikované sazby

Zaměstnanost

Míra nezaměstanosti**

Nominální mzdy v podnikatelské sféře*

CPI

HDP

CPI bez primárních dopadů změn 
nepřímých daní
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I.3 Odpočet od prognózy ze 7. situační zprávy 
 
Hlavními faktory ovlivňujícími změnu prognózy jsou  změny trajektorií exogenních 
proměnných, zejména předpoklad poklesu zahraniční poptávky a výrazně nižší výhled 
zahraničních úrokových sazeb. Výhled zahraničních veličin výrazně snižuje prognózu HDP. 
Oproti minulé prognóze je inflace predikována níže téměř na celém horizontu prognózy. 
V letošním roce snižuje prognózu meziroční inflace zejména pokračující pokles cen potravin 
a pohonných hmot. Proinflačním směrem působí počáteční podmínka kurzu a jeho prognóza. 
V období mezi 7. SZ 2008 a 1. SZ 2009 došlo k úpravě modelové struktury snížením cenové 
rigidity v sektoru mezispotřeby. Při odpočtu od minulé prognózy nejdříve vyhodnotíme vliv 
této úpravy modelové struktury na prognózu ze 7. SZ. Poté porovnáme prognózu ze 7. SZ 
vytvořenou pomocí upraveného modelu se současnou prognózou.  

Nejvíce se uvolnění cenové rigidity v sektoru mezispotřeby projevilo mírným posunem 
trajektorie úrokových sazeb na kratším konci prognózy směrem nahoru. Tento posun je dán 
vyššími inflačními tlaky ze sektoru mezispotřeby. Trajektorie ostatních veličin jsou snížením 
cenové rigidity ovlivněny jen velmi málo.  

Inflace CPI (mzr. v %) 3M PRIBOR (v %) 
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Nominální kurz CZK/EUR Tempo růstu reálného HDP (mzr. v %) 
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Tempo růstu nom. mezd (mzr. v %) Tempo růstu reálné spotřeby (mzr. v %) 
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Další část textu se již zaměřuje na odchylku současné prognózy od prognózy ze 7. SZ 
vytvořené upraveným modelem. Hlavními faktory ovlivňující změnu prognózy jsou nově 
identifikované počáteční podmínky a změny trajektorií exogenních proměnných. Odchylka 
nově dostupných dat pro 4.Q 2008 od prognózovaných hodnot spolu s revizí dat na minulosti 
(do 3. čtvrtletí) určuje změnu počátečních podmínek. Nejvýrazněji však na prognóze působí 
výhled exogenních veličin, zejména předpoklad nižšího růstu zahraniční poptávky a výrazně 
nižší výhled zahraničních úrokových sazeb.  
 
Implikovaná trajektorie nominálních úrokových sazeb přibližně odpovídá minulé prognóze 
vytvořené upraveným modelem, na konci horizontu prognózy jsou sazby základního scénáře 
z 1. SZ nižší. Implikovanou trajektorii sazeb posouvá dolů především výhled vývoje 
v zahraničí, zvláště pak výrazně nižší výhled zahraničních úrokových sazeb. A to i přestože 
aktuální scénář prognózy pracuje se zahraniční úrokovou sazbou neočištěnou o rizikovou 
prémii, tj. s 3M EURIBORem, namísto bezrizikové 3M EONIA sazby použité v minulé 
prognóze. Vliv nižších zahraničních sazeb je pouze částečně kompenzován výhledem 
zahraniční poptávky a cen, tlačícím na znehodnocení kurzu koruny. Celkově tak zahraničí 
působí na pokles domácích sazeb. Na prvních třech čtvrtletích prognózy působí na pokles 
domácích úrokových sazeb také krátkodobý výhled čisté inflace. K mírně nižší trajektorii 
sazeb přispívá rovněž prognóza regulovaných cen, která se posouvá dolů v důsledku nižších 
cen energií a výhledu pomalejší deregulace nájmů. Odstranění expertního zpomalení poklesu 
dynamiky nominálních mezd také vede k nižším sazbám. Expertní snížení produktivit naopak 
působí k vyšším sazbám. Souhrnný vliv expertních úprav je tak směrem k mírně vyšším 
sazbám. Rovněž působení počátečních podmínek jde ve směru vyšších sazeb. To vyplývá 
zejména z vyšších úrokových sazeb z důvodu vysoké počáteční kreditní prémie. Největší 
posun v trajektorii sazeb směrem vzhůru jde na vrub krátkodobé predikce měnového kurzu. 
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Rozklad posunu implikované trajektorie sazeb oproti minulé prognóze na upraveném 
modelu (3M PRIBOR v %, p.b.) 
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Meziroční celková inflace je oproti prognóze ze 7. SZ nižší na celém horizontu prognózy. 
Přestože část pozorovaného poklesu čisté inflace hodnotíme jako jednorázový šok, posouvá se 
prognóza čisté inflace směrem dolů. Reflektuje tak především krátkodobý výhled cen potravin 
a energií, nižší prognózu růstu regulovaných cen a více protiinflační působení domácích 
faktorů na prognóze (proti nimž však stojí proinflační působení kurzu koruny).  

Nominální měnový kurz je na celém horizontu prognózy více znehodnocený oproti 7. SZ. 
Vývoj měnového kurzu je v první řadě dán jeho počátečním výrazným znehodnocením, ve 
stejném směru působí pokles zahraniční poptávky spolu s nižšími zahraničními cenami. 
Naopak nižší trajektorie zahraničních sazeb generuje tlaky na zhodnocení koruny. 
 
Tempo růstu nominálních mezd na celém horizontu prognózy přehodnocujeme výrazně 
směrem dolů. Za změnou prognózy stojí především přehodnocení počátečních podmínek, 
když ve 4.Q 2008 došlo dle krátkodobé prognózy k výraznému snížení tempa růstu 
nominálních mezd. Na nižší tempo růstu nominálních mezd působí dále krátkodobý výhled 
čisté inflace a nižší výhled v zahraničí a s ním spojený nižší růst domácí reálné ekonomické 
aktivity. K tomu se přidává předpoklad pomalejšího návratu práci zhodnocující technologie 
k jejímu rovnovážnému růstu.  Přehodnocení tempa růstu nominálních mezd směrem dolů je 
také dáno odstraněním expertního zpomalení poklesu dynamiky nominálních mezd 
obsaženého v minulé prognóze. Nyní již nepředpokládáme sekundární dopady v minulosti 
vysoké inflace do mzdového vývoje. 

Výrazně nižší růst reálného hrubého domácího produktu na horizontu prognózy souvisí 
především s negativním výhledem v zahraničí spolu s pomalejším růstem technologií na 
prognóze. Nejvýraznější dopad propadu zahraniční poptávky lze pozorovat ve vývozu zboží 
a služeb,  významný je však i dopad na soukromou spotřebu a hrubou tvorbu kapitálu. 
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 

II.1 Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 
hospodářského vývoje 

Předpoklady a vyznění minulé prognózy se z důvodu prohlubující se finanční krize naplňují 
jen z části. Ekonomický růst výrazně zpomaluje v důsledku propadu poptávky a spolu s tím 
klesají i domácí inflační tlaky. Protiinflační působení minulého zhodnocení měnového kurzu 
rychle odeznívá v důsledku výrazného znehodnocení koruny. V souhrnu jsou nákladové 
inflační tlaky, měřené mezerou reálných mezních nákladů v sektoru spotřebních statků, 
hodnoceny jako protiinflační, avšak jejich protiinflační intenzita rychle slábne. Pozorovaný 
pokles čisté inflace odráží protiinflační působení nákladových faktorů v minulém roce 
a světových cen potravin a energií.  

Meziroční celková inflace ve 4.Q 2008 dosáhla hodnoty 4,7 %, z čehož cca 4,3 p.b. bylo 
způsobeno růstem regulovaných cen a primárními dopady změn nepřímých daní. Oproti 
minulé prognóze byla celková meziroční inflace nižší z důvodu odlišného vývoje čisté 
inflace1. Odchylka čisté inflace odráží výraznější než předpokládaný meziroční pokles cen 
pohonných hmot a mírný meziroční pokles cen potravin namísto jejich předpokládaného 
růstu. K nižší inflaci přispěla i odchylka v korigované inflaci bez PH. V samotném prosinci 
dosáhla meziroční inflace již jen 3,6 % a po roce se vrátila do tolerančního pásma 3% cíle 
ČNB. 

Skutečnost a prognóza inflace ze 7.SZ ve 4. čtvrtletí 2008  

4.čtvrtletí 2008 Skutečnost Prognóza 7.SZ
Index spotřebitelských cen 4,7 5,7
Měnověpolitická inflace 2,9 3,8
Regulované ceny 16,9 16,7
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,39 0,39
Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 1,43 1,43
Čistá inflace 0,4 1,6

Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák -0,3 0,6
Korigovaná inflace bez PH 1,7 2,3
Ceny pohonných hmot -11,5 -1,4

-0,2
-0,4
-0,4

0,0
0,0
-1,0

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

-1,0

0,0
-1,0

 
* průměry za čtvrtletí 
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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), v reakční funkci centrální banky zůstává měnověpolitická inflace. 
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Regulované ceny rostly přibližně v souladu s minulou prognózou. Vysoký meziroční růst 
regulovaných cen odráží výrazné zvýšení cen energií, zavedení regulačních poplatků ve 
zdravotnictví a zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 % ze začátku roku 2008. Během čtvrtého 
čtvrtletí byly nejvýznamnějšími změnami říjnové zvýšení cen zemního plynu o 10 % 
a prosincové zvýšení cen tepla o 1,5 % a jízdného na železnici o 3,4 %.  

Primární dopady změn nepřímých daní se v souladu s minulou prognózou podílely 
na meziroční inflaci ve 4.Q 2008 celkem 1,43 p.b. Kromě změn spotřební daně na cigarety 
k nim přispělo i zvýšení snížené sazby DPH v lednu 2008. V souladu s našimi předpoklady se 
lednová změna spotřební daně v cenách cigaret začala projevovat až ve 3.Q 2008 a  postupné 
zvyšování jejich cen z tohoto důvodu bude pokračovat až do konce 1.Q 2009. 

Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, 
dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí 2,9 %. V samotném prosinci však dosáhla již jen 1,8 %, čímž se 
dostala pod spodní okraj tolerančního pásma bodového 3% inflačního cíle. 

Meziroční čistá inflace byla nižší než předpokládala prognóza ze 7. SZ, a to ve všech svých 
složkách. Pokles korigované inflace bez PH byl z velké části způsoben poklesem cen 
automobilů, především pak ojetých. Ty byly – vedle standardních makroekonomických 
faktorů – významně ovlivněny kombinací dvou faktorů administrativní povahy. Šlo za prvé 
o zavedení poplatků za převody starších aut, které výrazně tlačí na prodejní ceny ojetých 
automobilů jako celku. Druhým faktorem je  povinnost platit od ledna 2009 povinné ručení 
u všech registrovaných automobilů, a tedy i u  odstavených aut.  

Struktura inflace (mzr. v %, kromě regulovaných cen očištěno o vliv změn nepřímých daní) 
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Vývoj cen potravin  překmitl během 4.Q 2008 až k meziročnímu poklesu cen. Důvodem byl 
silný pokles cen zemědělských výrobců navazující na rychlý pokles světových cen. Opačným 
směrem nadále působí opožděné promítání změn spotřebních daní do cen cigaret, avšak tento 
vliv je už jen slabý. Vzhledem k předpokladům o dalším protiinflačním vývoji cen 
zemědělských komodit předpokládáme v 1.Q 2009 další prohloubení meziročního poklesu 
cen potravin.  

Ceny pohonných hmot ve 4.Q 2008 přešly k rekordním meziročním poklesům (v prosinci 
o 22 %). Jedná se o reakci na prudký pokles cen ropy. Z  týdenních šetření vyplývá, že pokles 
cen pohonných hmot pokračoval i koncem prosince a začátkem ledna. Aktuálně se ale 
v reakci na vývoj cen ropy a kurzu koruny vůči dolaru pokles cen PH zastavil a začalo naopak 
docházet ke zvyšování cen. V souhrnu lze nicméně v lednu ještě očekávat pokles cen PH. 
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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 nadále 
hodnoceny jako protiinflační. Míra jejich protiinflačního působení ve 4.Q 2008 ale 
významně oslabila. Důvodem je rychlé odeznění protiinflačního působení minulého 
zhodnocení kurzu, které převažuje nad efektem klesajících proinflačních tlaků z domácí 
ekonomiky.  

Čistá inflace (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),2 která spoluurčuje současný a budoucí vývoj inflace. Změna 
průběhu mezery reálných mezních nákladů na historii odráží modelovou úpravu, tato však 
neovlivňuje vývoj RMCC v minulém roce a nastavení počátečních podmínek. Více 
protiinflační odhad působení mezery reálných mezních nákladů v minulém roce odráží  
pozorovaný rychlý pokles čisté inflace v závěru minulého roku (a to i přesto, že tento pokles 
je zčásti hodnocen jako exogenní protiinflační šok). 

Mezera reálných mezních nákladů, 
spotřební statky (v %), efekt změny 
modelu a nových dat 

Rozklad tempa růstu nominálních mezních 
nákladů v sektoru spotř. statků (mzč. v %, 
příspěvky v p.b., anualizováno) 
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Nižší růst nominálních mezních nákladů než inflace v prvních třech čtvrtletích roku 2008 vedl 
k otevření záporné mezery RMCC a jejímu protiinflačnímu působení. Významný pokles čisté 
inflace v posledním čtvrtletí 2008 spolu s oslabením kurzu koruny ale téměř uzavřely 

2 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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zápornou mezeru RMCC. Prostor pro další výrazný pokles inflace ve vztahu k vývoji nákladů 
se tím snížil. 

Po předchozích poklesech začínají nominální mezní náklady v sektoru spotřebních statků 
pozvolna růst. Za jejich růstem v posledním čtvrtletí minulého roku stál výhradně vývoj 
dovozních cen v důsledku prudkého znehodnocení měnového kurzu. Snížení dynamiky 
inflace cen mezispotřeby a exportně specifické technologie3 naopak působily proti jejich 
růstu.  

Prudké znehodnocení kurzu v závěru minulého roku bude prostřednictvím růstu dovozních 
cen postupně působit ve směru růstu domácích spotřebitelských cen. Toto kurzové 
znehodnocení je pouze částečně tlumeno klesajícími cenami energií resp. cenami zahraničních 
výrobců.  

Znehodnocení měnového kurzu umožňuje pokles vývozních cen v zahraniční měně, a tím 
zvyšuje cenovou konkurenceschopnost vývozu. Snižování vývozních cen v zahraniční měně 
je částečně vyvažováno poklesem cen zahraničních konkurentů, který brzdí zlepšování cenové 
konkurenceschopnosti vývozu. 

Deflátor dovozu (mzr. v %) Deflátor vývozu v EUR (mzr. v %) 
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V průběhu 4.Q 2008 dosáhl kurz koruny vůči euru průměrné hodnoty 25,3 CZK/EUR, což 
byla přibližně o 2 % slabší hodnota oproti prognóze ze 7. SZ. Meziročně se jednalo o posílení 
o 5,6 % (mezičtvrtletně oslabení o 5,2 %). V průběhu čtvrtletí však koruna oslabila z úrovně 
kolem 24,5 CZK/EUR na začátku října až na 26,9 CZK/EUR na konci prosince. V lednu 
pokračovala koruna v postupném oslabování až nad úroveň 28 CZK/EUR. Příčinou 
oslabování koruny byl po zářijovém prohloubení světové finanční krize obecně příklon 
investorů k rezervním měnám (s výjimkou britské libry).4 V ČR byl patrný především pokles 
držby vládních korunových dluhopisů a akcií nerezidenty. K oslabování koruny přispíval 
i pokles zahraniční poptávky po českém vývozu, který se odrážel v rychlém zhoršování 
obchodní bilance. V kurzovém vývoji se pak kromě výrazně nižší nabídky deviz na 
tuzemském trhu ze strany domácích exportérů odrážela pravděpodobně i směrem dolů 
přehodnocená očekávání krátkodobých investorů ohledně budoucího vývoje domácích 

3 Exportně specifická technologie v predikčním aparátu aproximuje tlaky, které se se zpožděním promítají do 
cen neobchodovatelných statků. 

4 V ČR byl patrný především pokles držby vládních korunových dluhopisů a akcií nerezidenty. Oslabování 
koruny ve 4. čtvrtletí nebylo přitom v mezinárodním měřítku nijak mimořádné, ještě výrazněji ztrácely měny 
některých rozvinutých zemí (britská libra, kanadský, australský a novozélandský dolar, švédská a norská 
koruna) a ze středoevropských měn pak zlotý a forint.  
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úrokových sazeb.5 Výše popsaný vývoj byl doprovázen mimořádnou volatilitou kurzu 
odrážející značné nejistoty finančních trhů ohledně budoucího vývoje. 

Krátkodobá prognóza měnového kurzu pro 1.Q 2009 předpokládá průměrnou úroveň 
26,80 CZK/EUR.  Tato prognóza zohledňuje pozorované znehodnocení nominálního kurzu 
během ledna, které bylo výrazně vyšší, než by předpokládala krátkodobá prognóza kurzu 
založená výhradně na dosavadním pravidle (1/3 váha na aktuální hodnotu v době zahájení 
prací na prognóze s ohledem na trendovou apreciaci, 1/3 váha na multifaktorový model kurzu, 
1/3 váha na simulaci g3 z GRIPu 8.SZ).  

Úrokové sazby na finančním trhu během 4.Q 2008 převážně klesaly. Během října ještě 
sazby rostly pod vlivem globální finanční krize (nárůst kreditní prémie). K definitivnímu 
obratu směrem dolů došlo po snížení klíčových sazeb ČNB o 0,75 p.b. na počátku listopadu. 
Pokles úrokových sazeb pokračoval i po dalším snížení klíčových sazeb ČNB, tentokrát 
o 0,50 p.b., v polovině prosince. Nejednalo se však o pokles jednorázový, nýbrž postupný 
s různou dynamikou v jednotlivých splatnostech. U derivátových sazeb FRA a IRS se navíc 
projevovala vysoká volatilita.  

Celkově od začátku listopadu, kdy ČNB razantně snížila repo sazbu, úrokové sazby PRIBOR 
klesly podle splatnosti o 1,3 až 1,7 p.b. I přes tento pokles je výše sazeb nadále ovlivněna 
přetrvávající kreditní prémií. Sazby FRA se snížily o 1,4 až 2,0 p.b. a naznačují očekávané 
další uvolnění měnové politiky. V případě sazeb IRS pokles činil 0,4 až 1,6 p.b., přičemž 
výrazněji klesaly kratší splatnosti. Na sazby s delší splatností zřejmě působí očekávané 
rozpočtové výdaje financované novými emisemi státních dluhopisů a předpokládaný 
obnovený růst cen v delším období. 

Průměrná hodnota sazby 3M PRIBOR za 4.Q 2008 dosáhla 4,1 %, tj. byla o 0,8 p.b. vyšší 
oproti prognóze ze 7.SZ. Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 4.Q 2008 činil 
0,2 p.b., mírně pozitivní sklon mezi těmito splatnostmi má výnosová křivka na peněžním trhu 
i k 28.1. Mírně vyšší spread je patrný na nejkratším konci výnosové křivky, i když se zřetelně 
klesající tendencí. Aktuálně spread 3M PRIBOR – 2T PRIBOR dosahuje cca 0,3 p.b. 

Úrokový diferenciál (3M PRIBOR – 3M EURIBOR) ve 4.Q 2008 činil -0,1 p.b., k 28.1. 
dosahoval 0,6 p.b. 

3M PRIBOR a 3M EURIBOR (v %) Nominální kurz (CZK/EUR) 
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5 K přehodnocení očekávání o vývoji sazeb přispíval i prudký zlom ve vývoji měsíčních ukazatelů produkce 
a obchodu. 
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Působení domácích nákladových faktorů je i přes rychlý pokles růstu cen mezispotřeby 
v posledních čtvrtletích nadále proinflační. Oproti minulé prognóze však přehodnocujeme 
domácí nákladové faktory reprezentované inflací cen mezispotřebních statků směrem dolů. 
K přehodnocení přispívá především neočekávaně prudký pokles čisté inflace ve 4.Q 2008. 
Ten byl dán především poklesem cen energií, potravin a jednorázovými faktory, které nemusí 
mít přímou vazbu na cyklickou pozici ekonomiky. Část poklesu čisté inflace je proto 
v počátečních podmínkách pomocí expertní úpravy interpretována jako protiinflační 
nákladový šok, a nikoliv jako prudký pokles cen domácích mezispotřebních statků. Tato 
expertní úprava zachovává dosavadní hodnocení domácích nákladových tlaků na 
začátku minulého roku jako výrazně proinflačních. Hodnocení intenzity domácích inflačních 
tlaků nicméně patří k hlavním nejistotám počátečních podmínek této prognózy.  

Inflace cen mezispotřeby (mzr. v %) Rozklad tempa růstu nom. mezních 
nákladů mezispotřeby (mzč. v %, 
příspěvky v p.b., anualizováno)  
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K poklesu inflačních tlaků v sektoru mezipostřeby přispělo zpomalení tempa růstu 
nominálních mezd především v posledním čtvrtletí 2008. Snižování mzdové dynamiky je 
částečně kompenzováno pokračujícím zpomalováním růstu práci zhodnocující technologie. 
Tato se již dostává pod svůj dlouhodobý růst ve výši 5 %.  

Růst nominálních mezd v podnikatelském sektoru ve 3.Q 2008 SZ zpomalil na 9,1 % 
a přibližně odpovídal minulé prognóze. Podle krátkodobé prognózy meziroční růst průměrné 
mzdy v podnikatelské sféře ve 4.Q 2008 zpomalí na 7,5 %. V mezičtvrtletním anualizovaném 
vyjádření po sezonním očištění dochází k propadu růstu mezd ze 7,8 % ve 3.Q 2008 na 4,8 % 
ve 4.Q 2008. Toto zpomalení odráží současné o očekávané výrazné zpomalení ekonomického 
výkonu a z toho plynoucí nižší poptávku po práci. Meziroční růst mezd v nepodnikatelské 
sféře ve 3.Q dosáhl 3,7 %, ve 4.Q se bude pohybovat okolo 3 %. 
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Růst nominálních mezd (mzč. v %, 
anualizováno)  

Mezera reálných mzdových nákladů (v %)   
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Pozn.: Pozorovaná data jsou upravená.  Úprava 
zahrnuje sezonní očištění a očištění o vliv daňové 
optimalizace. 

Pozn.: Kladná mezera reálných mzdových nákladů 
implikuje nižší reálné mzdy ve srovnání s jejich 
rovnovážnou úrovní a tlačí na budoucí růst 
nominálních mezd.  

U ostatních údajů z trhu práce začíná být stále zřetelněji patrný sestup z vrcholu 
hospodářského cyklu. Sezonně očištěná míra registrované nezaměstnanosti se začala ve 4.Q 
2008 zvyšovat a s obvyklým časovým odstupem tak sleduje obrat v  cyklu. Cyklický obrat je 
charakterizován i pokračujícím poklesem počtu volných pracovních míst a růstem počtu 
nezaměstnaných (viz Beveridgeova křivka). Růst zaměstnanosti cizích státních příslušníků 
začal v posledních měsících roku 2008 zpomalovat. Ve 3.Q 2008 se zároveň dramaticky snížil 
meziroční růst počtu zaměstnaných osob v důchodovém věku. Mezičtvrtletně jejich počet 
klesl, což se však pravděpodobně neprojeví v růstu míry nezaměstnanosti z důvodu odchodu 
těchto pracovníků mimo pracovní sílu. 

Beveridgeova křivka  
(sezonně očištěné údaje v tisících) 

 Mezera HDP a zaměstnanosti (v %) 
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Mezera HDP

Mezera zaměstnanosti

 
Poznámka: Sezonně očištěné počty osob v tisících 
 

Poznámka: Mezery identifikovány pomocí HP filtru 

Růst produktivity práce na úrovni národního hospodářství ve 3.Q 2008 nepatrně zrychlil, 
což bylo důsledkem rychlejšího zpomalování růstu zaměstnanosti než HDP, oproti minulým 
letům však zůstal na nízké úrovni. Vývoj průměrných mezd a zaměstnanosti ve 3.Q 2008 
vyústil do většího zpomalení růstu objemu mezd ve srovnání s hrubým domácím produktem. 
To se sice projevilo v mírném zpomalení růstu nominálních jednotkových mzdových nákladů, 
nicméně jejich růst se nadále pohyboval na výrazně vyšší úrovni ve srovnání s předchozími 
roky.  

Nově publikované údaje o národních účtech za třetí čtvrtletí ukazují, v souladu s minulou 
prognózou, pokračující mírné zpomalení tempa růstu reálného HDP v důsledku nízké 
dynamiky investiční aktivity související s poklesem zahraniční poptávky a nižší ziskovostí 
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nefinančních podniků. Příspěvek čistého vývozu k růstu HDP zůstal naopak poměrně vysoký, 
podobně jako příspěvek spotřeby domácností. Krátkodobá prognóza HDP pro čtvrté čtvrtletí 
2008 však počítá se značným zpomalením meziročního tempa růstu HDP na 2,1 % především 
vlivem výrazného snížení příspěvku čistého vývozu. Tato prognóza odráží nepříznivý vývoj 
konjunkturních ukazatelů v posledních měsících (podrobněji viz Příloha 3 – Aktuální 
konjunkturní vývoj). 
 
NH produktivita práce (mzr. v %) Nominální jednotkové mzdové náklady 
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Prognóza zpomalení tempa růstu reálné spotřeby domácností ze 7. SZ se naplnila. Pro čtvrté 
čtvrtletí očekáváme – v souladu s vývojem maloobchodních tržeb – další zpomalení tohoto 
tempa, které bude odrážet zpomalení růstu reálného disponibilního důchodu v důsledku nižší 
mzdové dynamiky. Pokles dynamiky spotřeby domácností nicméně nebyl ve 3.Q 2008 tak 
výrazný jako zpomalení růstu reálného disponibilního důchodu, což odráží úsilí domácností o 
vyhlazení jejich spotřeby v čase snížením míry hrubých úspor.  
 

Porovnání predikce HDP ze 7. SZ a publikované skutečnosti za 3.Q 2008  
Ukazatel 
(s. c. 2000, sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce 

ze 7. SZ Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 3Q 2008 4.7 4.2 
Spotřeba domácností 3Q 2008 2.7 2.5 
Spotřeba vládních institucí 3Q 2008 0.1 3.7 
Hrubá tvorba kapitálu 3Q 2008 0.7 -2.0 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 3Q 2008 3.8 4.5 
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 3Q 2008 49.2 11.2 

Vývoz zboží a služeb 3Q 2008 11.9 5.0 
Dovoz zboží a služeb 3Q 2008 8.3 1.6 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 3Q 2008 12.8 33.8 
Průmyslová výroba listopad 2008 . -16.6 
Stavební výroba listopad 2008 . -0.5 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu listopad 2008 . -2.2 
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Spotřeba domácností, reálný disponibilní 
důchod, reálné mzdy a platy (mzr. v %, 
sezonně neočištěno) 
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Hrubá tvorba kapitálu ve 3.Q 2008 meziročně poklesla, zatímco minulá prognóza 
předpokládala mírný růst. Důvodem poklesu celkových investic byl, stejně jako v předchozím 
čtvrtletí, meziroční pokles změny stavu zásob. U fixních investic došlo ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím ke zpomalení meziročního tempa růstu (na 4,5 %). Podle věcného 
členění se na růstu celkových fixních investic nejvíce podílely dopravní prostředky. Oproti 
tomu příspěvek investic do budov, staveb a obydlí v souladu s tendencí z 1.H 2008 poklesl. 
Nižší investiční aktivitě odpovídá i pokračující stagnace dovozu pro investiční účely 
a aktuální data o zhoršujícím se hospodaření nefinančních podniků (viz Příloha 2 – 
Nabídková strana ekonomiky).  

Celkové investice (mzč. v %, anualizováno)  Vývoz a dovoz (mzr. v %) 
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Vývoz – rozklad na vliv růstu vývozních 
trhů a relativní ceny  
(mzr. v %, příspěvky v p.b.)6 

Rozdíl mezi růstem vývozních cen v EUR 
a růstem PPI eurozóny  
(mzč., anualizováno, v p.b.)7 
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Klesající tempo reálného vývozu zboží a služeb ve 3.Q 2008 (5,0 %) již ve velké míře odráží 
pokles zahraniční poptávky. Díky výraznému zpomalení dovozu zboží a služeb (1,6 % mzr.) 
však čistý vývoz vykázal významně kladný příspěvek do meziročního růstu celkového HDP. 
Růst vývozu i dovozu zboží a služeb byl výrazně pod minulou prognózou při výrazně vyšším 
než prognózovaném čistém vývozu. Toto nečekané zlepšení čistého vývozu bylo způsobeno 
hlavně saldem obchodu se zbožím (viz Příloha 5 Platební bilance). 

Ve čtvrtém čtvrtletí 2008 předpokládáme v souvislosti s pokračujícím poklesem tempa růstu 
zahraniční poptávky další významné zpomalení dynamiky zahraničního obchodu, a to i přes 
znehodnocení nominálního kurzu. Rozhodujícím faktorem zpomalování zahraničního 
obchodu v minulém roce byl výpadek zahraniční poptávky, minulé zhodnocení měnového 
kurzu hrálo výrazně menší roli. 

Spotřeba vlády ve stálých cenách ve 3.Q zrychlila růst na 3,7 % meziročně, přičemž 
prognóza očekávala její stagnaci. Podle ČSÚ se na poměrně rychlém růstu vládní spotřeby 
podílelo zejména zvýšení nákladů zdravotních pojišťoven na ústavní zdravotní péči. Ve 4.Q 
by se reálná spotřeba vlády měla meziročně zvýšit přibližně o 1,8 %. 

Pozorované nominální i reálné ekonomické proměnné slouží k identifikaci technologických 
strukturálních šoků (technologií).8 Odhadované tempo tzv. implikované agregátní 
technologie postupně klesá a v současnosti se nachází výrazně pod svou dlouhodobou 5% 
úrovní9. Přehodnocení implikovaného agregátního tempa růstu oproti minulé prognóze 
reflektuje revizi odhadu tempa růstu HDP, zejména pak revizi (snížení) odhadu hrubé tvorby 
kapitálu a nízkou krátkodobou prognózu tempa růstu jednotlivých složek HDP.  

6 Příspěvek růstu zahraničních trhů je vypočten za předpokladu udržení konstantního tržního podílu na světovém 
obchodu. Růst zahraničních trhů je v tomto případě aproximován konstantním násobkem růstu efektivního 
HDP obchodních partnerů.    

7 Efektivní index průmyslových výrobců (PPI) eurozóny je jednou z možných agregátních veličin postihujících 
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 
Forecasts.  

8 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. 

9 Tempa růstu technologických trendů se mění v průběhu cyklu a odráží například nižší využití kapacit nebo 
v minulosti realizované zpomalení investic do technologií v důsledku očekávání nízké poptávky či vysoké 
prémie externího financování.  Z tohoto pohledu není pokles tempa růstu technologií výjimečný.  
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Tempo růstu práci zhodnocující 
technologie (mzr. v %) 
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Revize hrubé tvorby kapitálu snižuje vedle odhadu implikované agregátní technologie i práci 
zhodnocující technologii. Dopad na investičně specifickou technologii je však relativně 
nízký díky její silné identifikaci z relativních cen investic a dovozů.  

Odhad růstu exportně specifické technologie se výrazně snižuje. Zastavení růstu exportně 
specifické technologie je konzistentní se zpomalením růstu cen domácích 
neobchodovatelných statků. 
 

II.2 Předpoklady modelových mechanismů 

V jádrovém predikčním modelu g3 byly od minulé prognózy provedeny dvě změny. První je 
snížení perzistence inflace cen mezispotřeby, druhou je aproximace vývoje zahraničních sazeb 
pomocí sazeb 3M EURIBOR odvozených od 3M EONIA Index Swap sazeb na základě 
expertního předpokladu o budoucím vývoji kreditní prémie. 
 

Modelová změna –  snížení persistence inflace cen mezispotřeby 
Oproti minulé prognóze byla provedena úprava jádrového predikčního modelu g3 v podobě 
snížení perzistence inflace cen mezispotřeby. Cílem modelové změny bylo zlepšení odezvy 
modelu na některé šoky, především nákladové šoky do cen a mezd. Snížení cenové strnulosti 
umožní jasnější a ekonomicky více intuitivní interpretaci těchto šoků zejména v simulacích 
GRIPu v mezidobí prognóz. Vyšší flexibilita domácích cen dále omezuje na prognóze 
propagaci domácích nákladových tlaků identifikovaných v počátečních podmínkách, a tím 
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snižuje citlivost prognózy na revize počátečních podmínek z titulu jednorázových 
nákladových šoků.  
 
Modelová úprava byla testována pomocí modelových odezev na šoky, provedením 
historických simulací modelu a srovnáním korelací základních veličin v modelu s korelacemi 
implikovanými pozorovanými daty. Historické simulace ukazují, že provedená změna 
zachovává celkově přibližně stejnou historickou predikční schopnost modelu. Modelová 
úprava také nemění odhad počátečních podmínek v aktuální prognóze a nevedla by ani 
k odlišnému vyznění minulé prognózy. Dopady změny modelu do minulého základního 
scénáře jsou kvantifikovány v odpočtu změn od minulé prognózy (viz I.3 Odpočet od 
prognózy ze 7. situační zprávy). 
 

3M EURIBOR jako zahraniční úroková sazba 
Aktuální scénář prognózy pracuje s 3M EURIBORem jako zahraniční úrokovou mírou 
namísto 3M EONIA Index Swap použitým v předchozích dvou prognózách. Cílem této 
úpravy je obnovení symetrie domácích a zahraničních sazeb z pohledu rizikové (kreditní) 
prémie. 3M EONIA Index Swap byl používán od července minulého roku poté, co vzrostla 
kreditní prémie v zahraničí, zatímco domácí kreditní prémie byla v té době nízká. Z důvodu 
následného nárůstu kreditní prémie v domácí ekonomice se prémie doma a v zahraničí 
přibližně vyrovnaly a není již důvod tuto asymetrii zachovávat. 
 
Výhled 3M EURIBORu na horizontu prognózy je odvozen od 3M EONIA Index Swap sazeb 
na základě expertního předpokladu klesající kreditní prémie k nízké, v minulosti standardně 
pozorované, hodnotě v roce 201010.  

 
II.3 Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
Zpomalování hospodářského růstu a inflace v zahraničí bylo v závěru minulého roku velmi 
výrazné. Prognózy hospodářské aktivity a inflace pro letošní rok byly dramaticky (v řádu 
procentních bodů) přehodnoceny směrem k recesi a jen zhruba jednoprocentní inflaci. 
Nejvýznamnější světové centrální banky přistoupily k dalšímu uvolnění měnové politiky 
v rámci boje proti celosvětové finanční krizi a hospodářské recesi. Přes svůj pokles sazby na 
mezibankovních trzích nezajištěných půjček zůstávají vysoké a stále vyjadřují značnou míru 
nejistoty a kreditního rizika.   
 
Nový referenční scénář a změny od poslední prognózy 
 
Referenční scénář pro 1.SZ (RS01) je založen na šetření Consensus Forecasts ze 12. ledna 
2009 (CF01) a tržních výhledech k tomuto dni (kromě výhledu EURIBORu, který je expertně 
odvozen od výhledu EONIA Index Swap11). 
 
Výhled ekonomické aktivity v eurozóně byl přehodnocen směrem dolů. Efektivní HDP 
eurozóny12 by měl v letošním roce poklesnout o 1,5 % a v příštím roce vzrůst o 0,8 %, tj. 
jedná se o 1 p.b. nižší růst než předpokládal RS07, resp. o 0,6 p.b. Odhady HDP jednotlivých 

10  Analogický předpoklad byl použit i u předpokladu vývoje domácí kreditní prémie. 
11 Ve druhé polovině roku 2010 byl tržní výhled sazeb EONIA Index Swap expertně zvýšen tak, aby lépe 

zohlednil makroekonomický vývoj eurozóny v roce 2010, kdy se inflace bude blížit k definice cenové 
stability ECB a růst HDP se dostane do kladných hodnot. 

12  Výhled efektivního HDP v eurozóně dosud nezahrnuje vývoj slovenské ekonomiky.  
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zemí pro rok 2009 indikují pokles téměř pro všechny země, přičemž pro Německo se očekává 
nadprůměrný hospodářský propad (-1,9 %). Kladný hospodářský růst pro rok 2009 si 
zachovává pouze Řecko (0,8 %). Pro rok 2010 se naopak předpokládá kladný růst u všech 
ekonomik eurozóny.  
 
V letošním roce je očekáván růst spotřebitelských cen v eurozóně v efektivním vyjádření 
o 1,0 %, odhad je tedy přehodnocen o 1,2 p.b. dolů oproti odhadu z RS07. Na rok 2010 se 
předpokládá růst cenové hladiny o 1,6 %, tj. o 0,4 p.b méně ve srovnání s RS07. K ještě 
výraznějšímu přehodnocení došlo u efektivního ukazatele cen výrobců. Ceny výrobců by 
měly v letošním roce vzrůst o 0,9 %, tj. o 2,2 p.b. méně než předpokládal RS07. Odhad pro 
rok 2010 byl korigován o 1,2 p.b. směrem dolů na 1,9 %.      
 
(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.)             EURIBOR 3M                      (sazba v %)

(rozdíl v %)                   Kurz USD/EUR                 (USD/EUR)   (rozdíl v %)                Cena ropy Brent                (USD/barel)
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Výhled cen ropy Brent a benzínu byl také přehodnocen směrem dolů oproti RS07. V roce 
2009 je očekávána průměrná cena ropy Brent na úrovni 51 USD/b. a v roce 2010 na úrovni 
62 USD/b. Předpokládané ceny benzínu kopírují vývoj cen ropy. 
 
Výhled kurzu USD/EUR se oproti RS07 významně nezměnil. Ve srovnání s RS07 je 
očekávaná hodnota dolaru pro letošní rok o 2,0 % silnější (1,33 USD/EUR) a pro rok 2010 
o 1,0 % slabší (1,33 USD/EUR). 
 
Výhled tříměsíčních sazeb EURIBOR je expertně odvozen od výhledu sazeb EONIA Index 
Swap. Ve srovnání s tržním výhledem EURIBORu z RS07 očekáváme sazby pro rok 2009 
o 3,2 p.b. níže (1,9 %), což je vedle poklesu tržního výhledu úrokových sazeb do velké míry 
odrazem použitého předpokladu o postupném poklesu kreditní prémie během roku 2009. Pro 
rok 2010 je výhled EURIBORu o 3,1 p.b. níže (2,4 %) oproti RS07. Spread mezi sazbami 
EURIBOR 3M a EONIA 3M swapu v roce 2010 je předpokládán nižší než 0,1 p.b. 
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Obchodní partneři – efektivní ukazatele 

Oproti předchozí předpovědi ze 7.SZ byla skutečná efektivní inflace13 ve 4.Q výrazně nižší 
(o 0,8 p.b.) a do konce roku 2009 se rozdíl předpovědí dále zvyšuje až na 2,2 p.b. Poté 
dochází k poklesu tohoto rozdílu, ale přesto i na konci roku 2010 je oproti RS07 očekávaná 
inflace o 0,4 p.b. nižší. 

Obdobný vývoj můžeme pozorovat i u efektivního HDP, kde se pro poslední čtvrtletí 2008 
očekává výrazně nižší (o 1,9 p.b.) hodnota oproti RS07. V prvních třech čtvrtletích 2009 činí 
rozdíl dokonce téměř 3,0 p.b. Po zbytek předpovědního horizontu se pak nová předpověď 
pohybuje zhruba půl procentního bodu pod scénářem 7.SZ. 

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.  
 

Rychlé oslabování efektivního kurzu koruny (jak nominálního, tak reálného) vůči agregátu 
všech významných obchodních partnerů, které započalo v srpnu 2008, pokračovalo i ve 
zbytku loňského roku a v první polovině ledna. Koruna se tak dostala zhruba na úroveň 
z počátku minulého roku. Předpověď CF01 předpokládá postupné posilování ze současných 
slabších hodnot, předpověď ČNB rychlou korekci k silnějším hodnotám a poté stagnaci.  

Vůči agregátu středoevropských měn se pohybuje koruna zejména v nominálním vyjádření na 
velmi silné úrovni, dané relativním posílením vůči zlotému a forintu. Nebýt fixace slovenské 
koruny na euro, bylo by však posílení pravděpodobně ještě daleko výraznější. I u tohoto 
agregátu se liší předpovědi CF01 a ČNB. CF předpokládá stagnaci nominálního kurzu a jen 
mírné oslabení reálného kurzu. Předpověď ČNB předpokládá, stejně jako u předchozího 
širšího agregátu, nejprve rychlé posílení a poté naopak poměrně výraznou depreciaci jak 
reálného, tak nominálního kurzu. 

13  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) 
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Pozn.: růst = apreciace, plná tenká čára – předpověď ČNB, tečkovaná čára – předpověď na základě CF.  
 

Eurozóna, Německo a Slovensko 
 
Meziroční růst HDP se v eurozóně ve 3.Q 2009 dále snížil na 0,6 % z 1,4 % ve 2.Q a 2,1 % 
v 1.Q. Růst spotřeby se zastavil a růst investic výrazně zpomalil. Mezičtvrtletně ekonomická 
aktivita ve 2. i 3.Q  klesla shodně o 0,2 %. Prohloubení dopadů krize finančního sektoru do 
globální poptávky od září 2008 způsobilo další meziroční pokles průmyslové výroby 
a zvýšení míry nezaměstnanosti v říjnu a listopadu. V říjnu došlo rovněž ke snížení stavební 
výroby a maloobchodního obratu. Výrazně se zhoršily indikátory podnikatelského 
i spotřebitelského sentimentu. To ukazuje na výraznější mezičtvrtletní, ale i meziroční pokles 
HDP ve 4.Q. CF01 snížil svůj odhad meziročního růstu pro toto období na -0,2 % z 0,7 % 
v říjnu (CF10). Výhled vývoje HDP v letošním roce se od poslední velké SZ výrazně zhoršil. 
CF01 značně redukoval svou prognózu pro rok 2009 z 0,5 % (CF10) na -1,4 %; snížil 
zejména odhad budoucí spotřeby domácností a investic. Také ECB upravila obdobně svou 
prosincovou predikci pro celý letošní rok na pokles o 0,5 % proti růstu 1,2 %, který očekávala 
v zářijové prognóze. Rizika tohoto odhadu jsou podle ECB vychýlena ve směru nižšího růstu. 
 
Meziroční inflace měřená HICP se v eurozóně ve 4.Q 2008 v důsledku poklesu cen komodit 
a tempa hospodářského růstu dále snižovala a v prosinci dosáhla podle předběžného odhadu 
již jen 1,6 %. Podle CF01 bude inflace dále klesat až pod 1% hladinu ve 3.Q letošního roku 
a za celý rok je očekávána na průměrné úrovni 1 % (proti 2,2 % v CF10). Také ECB snížila 
svůj odhad průměrné inflace pro letošní rok z 2,6 % v zářijové prognóze na 1,4 % v prosinci. 
Pokračující snižování tempa růstu agregátů peněžní zásoby M3 (7,8 % v listopadu proti 8,7 % 
v říjnu) je v souladu s nízkoinflačním výhledem ECB.  
 
Od října minulého roku snížila ECB svou základní sazbu ve čtyřech krocích celkově 
o 2,25 p.b. na 2 %. Poslední úpravu o 0,5 p.b. provedla 15. ledna. Důvodem bylo rychlé 
snižování meziroční inflace, očekávání jejího dalšího poklesu a prognóza záporného růstu 
HDP v letošním roce. Prezident Trichet přitom nevyloučil možnost, že v budoucnu se sazby 
dostanou pod současnou historicky nejnižší hodnotu. Kromě toho bylo od 21. ledna pásmo 
mezi zápůjční a depozitní sazbou rozšířeno zpět na 2 p.b., aby se omezil objem prostředků 
ukládaných bankami u ECB. Zvýšená snaha komerčních bank držet likviditu poskytovanou 
v hojné míře ze strany ECB brání tomu, aby se nízké sazby centrální banky a dostupné peníze 
plně propagovaly dále do finančního systému. Situace na mezibankovním trhu je tak přes 
postupné zlepšování stále napjatá. Rizikové prémie sice od začátku prosince (s mírnými 
výkyvy) postupně klesají, ale jejich hodnoty jsou zejména u splatností nad 1 měsíc stále 
vysoké; u tříměsíčního EURIBORu dosahují cca 1,0 p.b. a u jednoletého 1,3 p.b. Spotová 
výnosová křivka z vládních dluhopisů se do konce roku 2009 pohybuje pod 1,4 %, což 
znamená, že trhy očekávají v horizontu tří měsíců další pokles základních sazeb minimálně 
o 0,5 p.b. a opětovný růst sazeb až od roku 2010.  
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Meziroční tempo růstu německé ekonomiky ve 3.Q 2008 dále zpomalilo na 0,8 % z 1,4 % 
v předchozím čtvrtletí, když se kvůli globálnímu hospodářskému oslabení snížil růst 
německého vývozu a investic. Začínající krize se v Německu ve 3.Q 2008 plně neprojevila na 
trhu práce, ve 3.Q se ještě zvyšovala zaměstnanost a snižovala nezaměstnanost. Ve 4.Q se ve 
vývoji reálné ekonomiky silně projevilo prohloubení finanční krize. Meziročně i meziměsíčně 
po sezonním očištění klesla průmyslová a stavební výroba a v prosinci se zvýšila 
nezaměstnanost. Výrazně se zhoršily výsledky šetření podnikatelské i spotřebitelské důvěry. 
CF01 očekává pro toto období meziroční hospodářský pokles o 0,2 %, přitom CF10 ještě 
predikoval téměř 1% růst. Růst německého HDP se za celý minulý rok snížil na 1,3 % z 2,5 % 
v roce 2007. Hlavní příčinou bylo zpomalení růstu vývozu na téměř polovinu (ze 7,5 % na 
3,9 %). Příspěvek čistého vývozu k růstu HDP klesl z 1 p.b. na -0,3 p.b. Pro letošní rok CF01 
očekává hospodářský pokles v Německu, který by měl dosáhnout necelá 2 %. Růst by měl být 
obnoven v roce 2010, ale jen ve výši 0,8 %. V reakci na rychlý pokles ekonomické aktivity 
přijala spolková vláda sérii stimulačních opatření v celkovém rozsahu 50 mld. eur.  
 
V důsledku poklesu cen komodit a zpomalení hospodářského růstu se německá inflace od 
července, kdy vyšplhala na 3,3 %, snižovala až na 1,1 % v prosinci. CF01 pro letošní rok 
očekává průměrné tempo růstu spotřebitelských cen 0,8 %, které by se v roce 2010 mělo 
zvýšit na 1,5 %. Přitom CF10 ještě predikoval pro rok 2009 2% inflaci.  
 
Ve 3.Q 2008 tempo růstu slovenské ekonomiky sice proti předchozímu čtvrtletí mírně 
zpomalilo na 7,6 %, ale zůstalo po Rumunsku nejvyšší v EU. Zpomalení způsobil pokles 
dynamiky všech složek agregátní poptávky s výjimkou spotřeby domácností, jejíž růst 
v důsledku zvýšení zaměstnanosti (meziročně o 4,5 %) a reálných mezd (o 3,5 %) naopak 
mírně zrychlil. Ve 4.Q lze očekávat další oslabení hospodářského růstu. Signalizují ho 
meziroční pokles průmyslové výroby, zpomalení růstu maloobchodního obratu a meziměsíční 
zvýšení míry nezaměstnanosti v listopadu a prosinci (po sezonním očištění). Také výsledky 
šetření podnikatelské a spotřebitelské důvěry se zhoršily. Pro letošní rok EECF12 očekává 
další zpomalení hospodářského růstu  o 3 p.b. na 3,8 % (v EECF10 to bylo ještě 5 %). Proti 
roku 2008 by měly zpomalit všechny složky agregátní poptávky a růst průmyslové produkce, 
který v letech 2006 a 2007 vykazoval dvouciferné hodnoty, by měl klesnout pod 3 %. 
 
Inflace (HICP) na Slovensku díky cenám komodit a potravin postupně zpomaluje; v prosinci 
se snížila na 3,5 %. EECF12 očekává pro letošní rok pokračování tohoto trendu a inflaci 
v průměru o 1 p.b. nižší než v roce 2008. V průběhu 4.Q snížila NBS třikrát svou základní 
sazbu celkem o 1,75 p.b. vždy v návaznosti na ECB. Od 1. ledna je Slovensko součástí 
eurozóny. Otázkou je budoucí vývoj inflace při pevném kurzu a tak významném rozdílu mezi 
tempem růstu eurozóny a Slovenska. Také růst nominálních mezd zůstává na Slovensku 
významně vyšší než v eurozóně. Vzhledem k probíhající krizi se však tento potenciální 
problém v letošním roce pravděpodobně neprojeví. 
 
Spojené státy 
 
Meziroční růst americké ekonomiky ve 3.Q zpomalil o 1,4 p.b. na 0,7 %. Anualizovaný 
mezičtvrtletní růst dokonce poklesl o 0,5 %, což kontrastuje s předcházejícím čtvrtletím, kdy 
ekonomika rostla o 2,8 %. Pokles HDP ve třetím čtvrtletí byl způsoben propadem spotřeby 
domácností, mírně poklesly též fixní investice, veřejná spotřeba a zahraniční poptávka. Údaje 
o HDP za 4.Q budou publikovány ke konci ledna, avšak nepříznivý vývoj řady ukazatelů 
(nečekaně výrazný pokles maloobchodních tržeb v prosinci o 2,7 %, kontrakce průmyslové 
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výroby o 5,5 % meziročně v listopadu, o 4,5 % v říjnu) indikuje, že HDP bude ve 4.Q 
pokračovat v poklesu. CF01 očekává meziroční pokles o 0,4 %. 
 
Předpověď HDP pro rok 2009 dle CF01 se zhoršila oproti předpovědi CF10. Podle CF01 by 
HDP v roce 2009 měl klesnout o 1,8 % (CF10 predikoval stagnaci). Naopak HDP v roce 2010 
by se dle CF01 měl oživit a vzrůst o 2,3 %.  
 
Schodek zahraničního obchodu za listopad poklesl na 40,4 mld. USD (očekával se pokles na 
51 mld. USD), tj. oproti říjnu o 16,3 mld. USD. Meziměsíční snížení schodku o 28,7 % 
představuje nejprudší pokles za posledních dvanáct let. Jedním z důvodů je propad cen ropy, 
který způsobil rekordní pokles dovozu. Dalším důvodem je menší spotřeba dováženého zboží. 
 
Míra nezaměstnanosti stále roste. V prosinci dosáhla 7,2 % z revidovaných 6,8 % v listopadu. 
Tato míra je nevyšší od ledna 1993. Američtí zaměstnavatelé v prosinci zrušili 524 000 
pracovních míst (bez zemědělství). Za celý rok 2008 bylo zrušeno 2,6 milionu pracovních 
míst, což je nejvíce od roku 1945, kdy jich v zemi ubylo 2,75 milionu. Počet Američanů, 
kterým propadla hypotéka a jejich nemovitost byla zabavena, vzrostl za rok 2008 o 81 % na 
více než 2,3 milionu.  
 
Pozitivně však překvapil index ISM nevýrobní, když proti listopadu mírně narostl (na 40,6), 
a filadelfský index obchodních podmínek, který vzrostl na -24,3 oproti očekávaným -35. 
 
Inflace měřená indexem CPI byla v prosinci meziročně ještě kladná (0,1%), meziměsíčně 
však byla záporná (-0,7 %). Tržní odhady byly -0,2 %, resp. -0,9 %. Americký index cen 
výrobců (PPI) v prosinci klesl pátý měsíc v řadě. Pokles indexu (o 1,9 %) byl především 
způsoben 9,3% propadem cen energií a 1,5% poklesem cen potravin. Jádrový PPI bez 
potravin a energií rostl v prosinci o 0,2 %. Výhled inflace spotřebních cen z CF01 na rok 2009 
je záporný, očekává se deflace v rozsahu 0,5 %. To je výrazné přehodnocení od CF10, který 
pro rok 2009 očekával inflaci ve výši 4,4 %. 
 
S tímto výhledem a vývojem na finančních trzích koresponduje agresivní snížení úrokové 
sazby z 16. prosince z předchozí úrovně 1 % na historicky nejnižší úroveň v rozmezí 0 až 
0,25 %. Tento krok posouvá americkou centrální banku na prakticky nulové úrokové sazby. 
Fed zároveň uvedl, že využije všech dostupných nástrojů14, aby zažehnal trvající recesi, a že 
očekává, že slabé ekonomické podmínky nejspíše zajistí, že hlavní úroková sazba bude na 
nízkých úrovních ještě nějakou dobu. 
 
Kurz eura vůči dolaru 
 
Celý listopad a první dekádu prosince si kurz dolaru držel silné hodnoty pod 1,3 USD/EUR, 
na které se dostal zejména díky repatriaci kapitálu do USA (likvidace rizikových zahraničních 
investic). Poté, co Fed agresivně snížil sazby prakticky na nulu a oznámil další kroky směrem 
ke kvantitativnímu uvolňování, se kurz dolaru vydal ke slabším úrovním a ve druhé polovině 
prosince se pak pohyboval kolem 1,4 USD/EUR. Snížení sazeb se promítlo do posunu celé 
výnosové dolarové křivky a i dlouhodobé výnosy zaznamenaly další historická minima (např. 
desetiletý dluhopis 2,1 %), když investoři nadále preferují bezpečí dluhopisů před 

14 Podle vyjádření předsedy Fedu Bernankeho poskytování úvěrů brání velké množství špatných aktiv 
v rozvahách bank, a proto samotné fiskální stimuly by nemusely stačit na trvalejší oživení americké 
ekonomiky. Zároveň zmínil tři možná řešení současné problematické situace: (i) vládní záruky za tato aktiva, 
(ii) založení tzv. „bad bank“ na výkup špatných úvěrů nebo (iii) přímé vykupování problematických aktiv. 
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rizikovějšími investicemi. S tím, jak i z Evropy chodí stále horší a horší zprávy, začal od 
nového roku dolar opět posilovat, když bylo stále jasnější, že i evropské výnosy budou nadále 
výrazně klesat a že ochota investorů vstoupit zpět do rizikovějších investic se odkládá. CF01 
předpokládá, že by dolar měl vůči euru zůstat na celém dvouletém horizontu zhruba na 
současných úrovních kolem 1,33 USD/EUR. 
 

Cena ropy 
 
Před vánočními svátky roku 2008 dosáhl sestupný trend cen ropy (trvající více než 5 měsíců) 
svého dosavadního dna (WTI 31,4 a Brent 34,0 USD/b). Takto nízké ceny ropy WTI byly 
naposledy zaznamenány v prosinci 2003. V následující dekádě ceny korigovaly směrem 
vzhůru a dostaly se těsně pod hranici 50 USD/b. Ve druhém lednovém týdnu však opět začaly 
mírně klesat. Aktuální cenový vývoj je charakterizován vysokou volatilitou. Výjimečný je 
i fakt, že typy ropy Brent a Ural se po většinu dní obchodují s cenovou prémií15 nad WTI, 
přestože se jedná o méně kvalitní suroviny. Na konci druhé lednové dekády byla cena ropy 
WTI cca 35,5 a cena ropy Brent 42,5 USD/b. 
 
Výhled spotřeby ropy16 pro rok 2009 je průběžně přehodnocován směrem dolů (když v roce 
2008 se spotřeba meziročně snížila poprvé od roku 1983). Odhad aktuální spotřeby je 
komplikován skutečností, že zpracovatelé se snaží v současnosti využít relativně příznivé 
ceny a maximálně doplnit své zásobníky. Plánovaný růst strategických zásob a růst dovozu 
ropy byl v závěru loňského roku hlášen i z Číny. Globální růst zásob je logickým důsledkem 
současné situace na trhu s ropou, kdy spotové ceny jsou výrazně níže než ceny vzdálenějších 
kontraktů (tzv. contango). To znamená, že aktuálně je na trhu přebytek této komodity, ale 
obchodníci očekávají, že v důsledku kroků kartelu OPEC se bude nabídka nadále snižovat17 

tak, aby cena vzrostla na úroveň, která představitelům těchto zemí připadá přiměřená. Jak 
tržní výhled, tak CF01 předpokládají růst cen v ročním horizontu až na cca 60 USD/b. 
 
Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr)   
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15  Příčinou tohoto neobvyklého jevu je hned několik událostí. Cenu ropy WTI sráží rostoucí zásoby v USA, 
které se např. v ropném terminálu Cushing (Oklahoma) blíží k hranici maximální provozní kapacity. Naopak 
cena ropy Brent (i Ural) je tradičně senzitivnější na události v Evropě a Asii, takže bojové akce Izraele 
a problémy s dodávkami zemního plynu z Ruska ji tlačí vzhůru.  

16  Spotřeba v roce 2008 poklesla o 100 kb/den a OPEC odhaduje pro rok 2009 další propad o 180 kb/den. Ještě 
pesimističtější je americká EIA, která letos počítá s poklesem poptávky až o 800 kb/den. 

17 V září kartel OPEC rozhodl snížit těžební kvóty o 2Mb/den a v prosinci o další 2,2Mb/den s platností od 
ledna. V současnosti Saúdská Arábie plánuje, že svou těžbu dále výrazně sníží pod dohodnuté kvóty, 
a podobné kroky zvažují i ostatní země OPEC i producenti mimo kartel.  
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II.4 Předpoklady o vývoji fiskální politiky 

Výrazné zhoršení výhledu makroekonomického vývoje pro roky 2009 – 2010 se projevuje ve 
významném prohloubení deficitu vládního sektoru v těchto letech. Fiskální prognóza 
předpokládá zvýšení schodku veřejných rozpočtů v roce 2009 na 2,6 % HDP a jeho další 
nárůst v roce 2010 na 3,3 % HDP. Strukturální schodek veřejných rozpočtů se bude v těchto 
letech pohybovat lehce pod úrovní 3 % HDP.  
 

2007
1.SZ 7.SZ 8.SZ 1.SZ 7.SZ 8.SZ 1.SZ 7.SZ 8.SZ 1.SZ

Saldo vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -1.0 -0.8 -0.8 -1.0 -1.4 -1.4 -2.6 -1.6 -1.6 -3.3
Upravené saldo *                      
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -0.7 -0.8 -0.8 -1.0 -1.4 -1.4 -2.6 -1.6 -1.6 -3.3
Strukturální saldo **    v % HDP 
(ESA 95, ČNB) -2.2 -1.5 -1.5 -2.2 -1.5 -1.5 -2.7 -1.4 -1.4 -2.8
Fiskální pozice v p.b. *** 1.0 0.5 0.5 -0.1 0.0 0.0 -0.5 0.1 0.1 0.0
*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)

2008 2009 2010

 
 
Prognóza hospodaření vládního sektoru pro rok 2008 byla zpřesněna na základě dostupných 
údajů z peněžního plnění státního a místních rozpočtů. Schodek vládního sektoru v metodice 
ESA 95 se pro loňský rok bude pravděpodobně pohybovat na úrovni 1 % HDP, tj. na úrovni 
roku 2007. Stejně tak strukturální schodek se podle aktuálních odhadů narozdíl od 
předpokladů ze 7. SZ v roce 2008 v porovnání s rokem 2007 nesníží. Přehodnocení 
strukturálního schodku v roce 2008 souvisí s revizí HDP, změnami ve struktuře růstu HDP 
a rychlejším odezněním mimořádných příjmů z roku 2007.     
 
Fiskální prognóza pro roky 2009 – 2010 byla významně přehodnocena zejména v souvislosti 
s předpokládaným zhoršením hospodářského vývoje v tomto období. To bude implikovat 
další a výraznější zpomalení daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení. 
Negativní dopad výpadku daňových příjmů bude pouze částečně tlumen nižší investiční 
aktivitou vlády. V roce 2009 se schodek veřejných financí pravděpodobně udrží ještě pod 3% 
referenční hodnotou, v roce 2010 ji však za předpokladu nepřijetí dodatečných úsporných 
opatření překročí a dosáhne 3,3 % HDP. Nárůst celkového schodku bude v roce 2009 
doprovázen nárůstem strukturálního schodku z důvodu jednak vyprchání účinnosti fiskálních 
stabilizačních opatření (účinných od roku 2008), dále schváleného zvýšení platu státních 
zaměstnanců (Státní rozpočet 2009) a současně výrazně nižší inflace.18 V roce 2010 zůstane 
strukturální saldo přibližně stabilní a nárůst celkového schodku tak bude tažen zejména 
cyklickým vývojem.19 
 
Predikce fiskálního vývoje se promítá do prognózy složek HDP, a to zejména spotřeby vlády. 
Vládní sociální transfery obyvatelstvu a daňové odvody (včetně plateb pojistného na sociální 

18 Odhad cyklické komponenty veřejných rozpočtů je odvozována z vývoje reálných makroekonomických 
veličin reprezentujících daňové báze. Daňové příjmy jsou však významně závislé i na vývoji inflace. Za 
předpokladu stejného reálného růstu ekonomiky a při různých úrovních inflace se tedy budou daňové příjmy 
lišit. Nižší daňové inkaso bude zaznamenáno při nižší inflaci a tato skutečnost se projeví v podobě vyššího 
strukturálního schodku (při nezměněné cyklické komponentě). 

19  Stability strukturálního schodku je v roce 2010 dosaženo i přes další snížení sazby DPPO a pokles sazby 
zaměstnavatelů na sociální zabezpečení díky pomalejšímu růstu vládních výdajů, který reflektuje nižší inflaci 
a předpoklad o částečné realizaci výdajových škrtů. Zpomalení hospodářského vývoje se ve fiskální prognóze 
projeví i v roce 2010, a to především z důvodu existence zpoždění na trhu práce.  
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zabezpečení) navíc vstupují do krátkodobé prognózy disponibilního příjmu domácností 
a v rámci integračního procesu mohou ovlivnit vývoj spotřeby domácností.   
 
Trajektorie snižování deficitu nastíněná v loňském Konvergenčním programu (listopad 2008) 
se z aktuálního pohledu jeví jako těžko dosažitelná, stejně jako schválený SR pro rok 2009.20 
Ministerstvo financí přitom na výzvu Evropské komise k možné aktualizaci předloženého 
Konvergenčního programu v termínu do konce roku 2008 nereagovalo. Evropská komise ve 
své mimořádné prognóze (publikované v lednu t.r.) následně zvýšila odhad deficitu veřejných 
rozpočtů ČR pro rok 2009 na 2,5 % HDP, resp. na 2,3 % v roce 2010. Z toho vyplývá, že 
aktuálně ČR zřejmě nehrozí riziko opětovného zahájení procedury při nadměrném schodku. 
Vzhledem k očekávanému hospodářskému oslabení by navíc i případné překročení schodku 
veřejných financí nad doporučenou hodnotu mohlo být Evropskou komisí považováno za 
výjimečné z důvodu prudkého hospodářského propadu.   
 
V souvislosti s očekávaným zhoršením hospodářského vývoje jsou v ČR prezentovány různé 
formy fiskálních „protikrizových“ balíčků. Jak již bylo uvedeno v 8.SZ, předseda vlády na 
konci roku 2008 doporučoval mimo jiné další snížení sazby DPPO na 15 % v případě, že 
hospodářský růst klesne pod 2 %. Ministr financí navíc nově navrhl možnosti různých 
výjimek u DPH, současně však varoval před zbytečným utrácením. Naznačované snížení daní 
by v případě schválení vedlo k dalšímu zhoršení deficitu veřejných financí, které je zatím 
taženo převážně nepříznivým cyklickým vývojem. Ve svém důsledku by mohlo být ohroženo 
dosažení střednědobého fiskálního cíle (MTO) v podobě 1% strukturálního deficitu v roce 
2012. 
 

II.5 Vyznění prognózy 

Protiinflační působení makroekonomického prostředí na počátečních podmínkách spolu 
s pokračujícím poklesem cen potravin a pohonných hmot na začátku letošního roku povede 
k rychlému propadu inflace pod cíl. Nákladové inflační tlaky v letošním roce ale překmitnou 
do proinflačního působení vlivem znehodnoceného kurzu. Naopak domácí nákladové tlaky 
budou působit protiinflačně z důvodu výrazného poklesu tempa růstu nominálních mezd. 
K poklesu reálné ekonomické aktivity přispěje zejména nízká zahraniční poptávka, která 
výrazně sníží dynamiku zahraničního obchodu. Zpomalení reálného růstu bude provázeno 
snížením poptávky po práci a tlakem na pokles dynamiky nominálních mezd. I přes zpomalení 
inflace proto dojde ke zpomalení růstu reálného disponibilního důchodu a spotřeby 
domácností. S oživením zahraničního růstu koncem příštího roku začne ekonomika obnovovat 
svůj růst. Nominální měnový kurz bude po počátečním znehodnocení a následné korekci 
přibližně stabilní. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb.  
 

20  Konvergenční program (listopad 2008) předpokládal deficit vládního sektoru v roce 2009 ve výši 1,6 % HDP, 
resp. 1,5 % HDP v roce 2010.  
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Prognóza celkové inflace rychle klesá pod inflační cíl. Na konci letošního roku  začne inflace 
opět růst a k 2% inflačnímu cíli se dostane v polovině roku 2010. Podobně se na prognóze 
vyvíjí i měnověpolitická inflace, jejíž odchylka od celkové inflace vymizí v polovině 
letošního roku s odezněním příspěvku změn nepřímých daní.  
 
Příspěvek regulovaných cen k celkové inflaci se na prognóze snižuje a v porovnání 
s minulou prognózou je výhled inflace regulovaných cen nižší. Růst regulovaných cen by měl 
být v letošním roce tažen především zvýšením regulovaného nájemného a cen elektřiny, 
naproti tomu by měly významně poklesnout ceny zemního plynu. V roce 2010 poroste 
především regulované nájemné a obnoví se růst cen zemního plynu. Oproti minulé SZ 
předpokládáme vyšší pokles cen zemního plynu v letošním roce a nižší růst regulovaného 
nájemného a cen elektřiny v roce 2010.21  
 
Výhled celkových primárních dopadů změn nepřímých daní do inflace se nemění. Celková 
inflace se tak bude od 2.H 2009 shodovat s měnověpolitickou. Predikce okamžitých 
sekundárních dopadů souvisejících se zvýšením spotřebních daní u cigaret v lednu 2008  se 
naplňuje, pouze je růst cen rozložen až do března 2009.22 
 

21 Podle posledních informací je pravděpodobné přijetí novely zákona o regulovaném nájemném, která 
deregulaci rozloží na delší období. U cen elektřiny již nepředpokládáme růst o 7 % od ledna 2010, ale 
stagnaci cen (resp. malý pokles cen silové elektřiny a malý růst cen za distribuci a přenos).  

22  Cigarety s novými cenami ještě plně nenahradily na pultech cigarety s předešlými cenami kvůli doprodeji 
zásob. 
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Změna predikce regulovaných cen a dopadů změn daní (mzr. v %, p.b., ke koncům let)  
2008 2009 2010

skutečnost 7. SZ 08 1. SZ 09 7. SZ 08 1. SZ 09 7. SZ 08
Regulované ceny (mzr. růst v % / dopad v p.b.) 17,1 2,93 16,6 2,85 3,2 0,61 4,6 0,87 5,0 0,98 6,3 1,23
       z toho (hlavní změny):
          Regulované nájemné 22,2 0,38 23,0 0,40 27,0 0,55 27,0 0,54 24,0 0,61 28,5 0,72
          Ceny elektřiny 9,5 0,37 9,5 0,37 12,1 0,49 10,0 0,40 0,0 0,00 7,0 0,30
          Ceny zemního plynu 34,0 0,75 34,1 0,76 -24,2 -0,70 -11,8 -0,33 7,2 0,15 0,0 0,00
          Ceny tepla 14,4 0,44 11,0 0,33 4,0 0,13 4,0 0,13 2,0 0,07 2,0 0,07
          Regulované ceny ve zdravotnictví 41,9 0,56 43,0 0,58 2,0 0,04 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 0,00
   Okamžité sekundární v nereg. cenách celkem v p.b. -0,38 -0,28 0,10 0,00 0,00 0,00  
 

Čistá inflace (mzr. v %) Růst regulovaných cen (mzr. v %) 
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Prognózou předpokládaný pokles čisté inflace odráží protiinflační působení počátečních 
podmínek a sílící meziroční pokles cen potravin a pohonných hmot na začátku letošního roku. 
Zpomalovat tak budou všechny složky čisté inflace.23 Nárůst čisté inflace od konce roku 2009 
je pak způsoben proinflačními tlaky z titulu oslabeného měnového kurzu, ačkoli jeho 
proinflační působení na prognóze pozvolna slábne. Domácí nákladové tlaky působí na celém 
horizontu prognózy protiinflačně, jejich intenzita však slábne s postupným oživením 
ekonomiky. 

Prognóza korigované inflace bez PH předpokládá oproti 7.SZ výraznější zpomalování 
meziročního růstu v letošním roce a reflektuje tak vliv posledních dat a zpožděný vliv 
snižující se zahraniční inflace a nízkých cen energií. Vývoj této složky na prognóze však 
zůstává na vyšších tempech růstu ve srovnání s čistou inflací i jejími ostatními složkami. 
K tomu přispívá především zpožděný vliv aktuálně výrazně rostoucích nominálních 
jednotkových mzdových nákladů. Ten bude spolu se zpožděným vlivem oživení růstu 
dovozních cen stát za postupným zrychlením korigované inflace bez PH ve druhé polovině 
roku 2009. 

Meziroční pokles cen potravin bez vlivu změn daní se bude v letošním roce dále výrazně 
prohlubovat a měl by trvat až do počátku roku 2010. Hlavním důvodem snížení výhledu cen 
potravin v letošním roce oproti minulé prognóze je výraznější pokles cen agrárních komodit 
v posledních měsících roku 2008. Jeho vliv již částečně obsahují pozorovaná data cen 
potravin za 4. čtvrtletí. Vliv přetrvávajících nízkých světových cen agrárních komodit je 
částečně tlumen působením měnového kurzu. Toto působení spolu s mírným oživením růstu 
cen agrárních komodit povede v roce 2010 k návratu růstu cen potravin do kladných hodnot. 

Na prognóze klesají v letošním roce rovněž ceny pohonných hmot. Ty reagují na aktuální 
propad cen ropy, pohyby kurzu CZK/USD jsou vůči pohybům ceny ropy méně významné. 

23  Složky čisté inflace – korigovaná inflace bez PH, ceny potravin a ceny PH – nejsou explicitně obsaženy 
v jádrovém predikčním modelu g3. Složky čisté inflace jsou prognózovány pomocí satelitního modelu na 
základě prognózy čisté inflace a prognózy faktorů ovlivňujících jednotlivé složky inflace (např. CZV atd.). 
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Podle základního scénáře by cena ropy v domácí měně měla od druhé poloviny letošního roku 
opět pomalu růst, což od počátku roku 2010 povede k obnovení meziročního růstu cen 
pohonných hmot.  

Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %, bez 
primárních dopadů změn nepřímých daní) 

Inflace cen potravin (mzr. v %, bez 
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S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb. Pokles úrokových sazeb 
z výchozí hodnoty, která byla ovlivněna vysokou kreditní prémií, vyplývá především 
z protiinflačního působení nákladových inflačních faktorů na počátečních podmínkách a také 
z výhledu zahraničních úrokových sazeb. Ještě většímu snížení úrokových sazeb brání 
proinflační vliv na prognóze znehodnoceného měnového kurzu.  
 
V důsledku znehodnocení nominálního měnového kurzu působí dovozní ceny proinflačně. 
Domácí nákladové inflační tlaky na prognóze odeznívají v souvislosti s poklesem ekonomické 
aktivity a zčásti kompenzují proinflační dopady kurzu. Měnověpolitická i celková inflace se 
po krátkodobém podstřelení vrací zpět k inflačnímu cíli. Tržní úrokové sazby konzistentní 
s měnověpolitickou inflací se po prvotním poklesu na začátku roku ve zbytku letošního roku 
stabilizují.  
 
Mírný pokles implikované trajektorie v příštím roce reflektuje vývoj zahraničních sazeb, které 
i přes svůj růst zůstanou pod svojí rovnovážnou úrovní, na pozadí odeznívajících 
proinflačních tlaků  
 
Nominální měnový kurz bude částečně korigovat počáteční znehodnocení z prvního čtvrtletí 
2009 a poté bude zhruba stabilní. Depreciační tlaky, plynoucí především z poklesu zahraniční 
poptávky, jsou tlumeny otevřením úrokového diferenciálu do kladných hodnot. Inflace 
dovozních cen tak působí na celém horizontu prognózy proinflačně. 
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Domácí nákladové tlaky působí na prognóze protiinflačně a zčásti kompenzují proinflační 
efekt měnového kurzu. Za poklesem domácích nákladových tlaků bude stát výrazné snížení 
růstu nominálních mezd. To odráží klesající poptávku po práci v důsledku poklesu 
ekonomické aktivity. 
 
Pokles tempa růstu práci zhodnocující technologie snižuje dezinflační tlaky v sektoru 
mezispotřebních statků. V důsledku omezení agregátní poptávky je však pokles dynamiky 
mezd vyšší než by odpovídalo poklesu tempa růstu této technologie. Dezinflačně působí také 
počáteční pokles dynamiky exportně specifické technologie, která snižuje tlaky na růst cen 
neobchodovatelných statků.24  
 

24 Zachování stejného růstu mezd v sektoru obchodovatelných a neobchodovatelných statků při klesající 
exportně specifické technologii (aproximující diferenciál produktivity mezi obchodovatelným 
a neobchodovatelným sektorem) implikuje snižování tlaku na růst cen v sektoru neobchodovatelných statků. 
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Prognóza předpovídá výrazné zpomalení růstu nominálních mezd v podnikatelské sféře 
v letošním roce na 3,4 % a v roce 2010 na 2,8 %. Oproti minulé velké SZ se posouvá 
prognóza růstu nominálních mezd výrazně dolů. Tlaky na zpomalení mzdové dynamiky 
vychází z vysokých nákladů práce ve srovnání s její produktivitou a rovněž z výrazného 
zpomalení reálné ekonomické aktivity. K nižšímu růstu mezd přispívá také pomalejší návrat 
růstu práci zhodnocující technologie ke své dlouhodobé úrovni25.   
 
Oproti minulé velké SZ není prognóza mezd expertně zvýšena z titulu sekundárních dopadů 
vysoké inflace v roce 2008. Při přesahu kolektivních dohod do roku 2009 mají firmy možnost 
výrazně snížit mzdový růst omezením výplat odměn a prémií, které se na průměrné mzdě 
podílejí téměř 1/5. Předpokládáme, že vzhledem ke stávající dramatické situaci firmy tuto 
možnost ve velké míře využijí. Výrazný dopad na snížení dynamiky průměrné měsíční mzdy 
bude mít i pozorované zkracování pracovního týdne v řadě firem v souvislosti s omezováním 
výroby.26 
 
Růst mezd v nepodnikatelské sféře se bude pohybovat okolo 6 % v letošním roce 
a v souladu se střednědobým rozpočtovým výhledem se v příštím roce sníží na 2,5 %. Růst 
mezd v podnikatelské a nepodnikatelské sféře se tak bude v roce 2009 vyvíjet protichůdně, na 
konci horizontu prognózy se však bude sbližovat. 
   

25 Dlouhodobé tempo růstu práci zhodnocující technologie je 5 %. Tato hodnota odpovídá předpokladu 
o potenciálním, trendovém růstu ekonomiky. Růst práci zhodnocující technologie lze chápat jako koncept 
podobný souhrnné produktivitě výrobních faktorů, nikoliv však totožný. Růst práci zhodnocující technologie 
může být odlišný od růstu produktivity práce zejména v důsledku změn v kapitálové vybavenosti práce. 

26  V případě překážky v práci na straně zaměstnavatele pobírají zaměstnanci ze zákona 60 % průměrné mzdy, 
přičemž zaměstnavatel může poskytovat náhradu mzdy vyšší. V případě zkrácení pracovního týdne na čtyři 
dny to pak znamená až 8% pokles mzdy.  

 34 

                                                           



 

Tempo růstu nominálních mezd 
v podnikatelské sféře 
(mzr. v %, sezonně očištěno) 

Registrovaná nezaměstnanost celkem 
(v %, sezonně očištěno) 

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

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

1. SZ 7. SZ

 

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

 I/00  II/01  III/02  IV/03  I/05  II/06  III/07  IV/08  I/10

1. SZ 2009 7. SZ 2008

 
Reálné spotřebitelské mzdy, reálné náklady 
práce (mzč. v %, anualizováno) 

 

I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10
-2

0

2

4

6

8

10

 

 

Reálné spotřebitelské mzdy

Reálné náklady práce

 

 

 
Ekonomický růst výrazně zpomaluje a přechází krátkodobě v pokles HDP. Celkově HDP 
klesne v letošním roce o 0,3 % v důsledku nízké zahraniční poptávky, dalších dopadů 
probíhající světové ekonomické a finanční krize a nízkého tempa růstu technologií na 
horizontu prognózy. K poklesu HDP přispívá zejména negativní vývoj zahraničního obchodu 
a propad investic v důsledku vyšších nákladů a nižší dostupnosti financování. K postupnému 
oživení dojde až v příštím roce v souvislosti se zlepšeným výhledem zahraniční poptávky.  
 
Na trhu práce je zpomalení ekonomického růstu provázeno prudkým zpomalením růstu 
poptávky po práci, zaměstnanosti a postupným nárůstem míry nezaměstnanosti. Tempo růstu 
celkové zaměstnanosti na začátku letošního roku prudce zpomalí a dostane se do záporných 
hodnot. V průběhu roku 2010 se pokles zaměstnanosti zastaví, v celoročním vyjádření se však 
zaměstnanost sníží o 1,9 %. Sezonně očištěná míra celkové registrované nezaměstnanosti by 
měla průběžně růst, podobně jako obecná míra nezaměstnanosti. 

Růst soukromé spotřeby domácností v roce 2009 výrazně zpomalí blízko k nulové hodnotě. 
Za zpomalením dynamiky spotřeby domácností stojí především zvolnění růstu reálného 
disponibilního důchodu z titulu nižšího růstu objemu mezd (vliv nižšího růstu průměrné mzdy 
a poklesu zaměstnanosti). Ve stejném směru působí i negativní očekávání domácností. V roce 
2010 se začne růst spotřebitelských výdajů velmi pozvolně obnovovat.   
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Hrubá tvorba kapitálu pokračuje v reálném poklesu a odráží oslabení zahraniční poptávky 
a nárůst externí prémie financování.27 Ke zrychlení tempa růstu hrubé tvorby kapitálu dojde 
až v roce 2010 v souvislosti s opětovným oživením zahraniční poptávky. Oproti 7. SZ je 
tempo růstu HTK v průběhu celé prognózy významně nižší.  

Pokles reálného vývozu v roce 2009 je způsoben zejména poklesem zahraniční poptávky. 
Stabilizační role měnového kurzu částečně tlumí dopady nepříznivého zahraničního vývoje na 
domácí ekonomiku. S pozvolným oživením v západní Evropě dojde k obnovení meziročního 
růstu vývozu v průběhu příštího roku. Dovozní dynamika klesá v letošním roce zejména 
v důsledku poklesu vývozu a investic. Díky oživení zahraniční poptávky a vývozu v příštím 
roce bude tempo růstu dovozu rovněž zrychlovat. Příspěvek čistého vývozu k reálnému růstu 
HDP se na horizontu prognózy výrazně sníží. 

Vládní spotřeba bude jedinou složkou domácí poptávky, která si v nejbližších dvou letech 
udrží růst. Spotřeba vlády ale tvoří pouze malou část agregátní poptávky, takže její příspěvek 
k němu bude nízký. Oproti 7. SZ se prognóza reálné spotřeby vlády příliš nemění. 

27  Podobně jako v minulé prognóze jsou expertně zvýšeny náklady pořízení investičních statků. 
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Základní makroekonomické indikátory  

I II III IV I II III IV I II III IV
CPI Inflace mzr. %, průměr 7.4 6.8 6.6 4.7 1.6 0.7 0.2 0.9 1.4 2.1 2.3 2.2
MP inflace mzr. %, průměr 5.2 4.6 4.7 2.9 1.0 0.6 0.2 0.9 1.4 2.1 2.3 2.2
Čistá inflace mzr. %, průměr 3.6 2.9 2.9 0.4 -1.2 -1.6 -1.6 -0.4 1.3 2.0 2.0 1.9
Regulované ceny mzr. %, průměr 15.0 14.7 15.8 16.9 10.8 7.6 5.5 3.3 0.5 3.2 4.3 5.0
Příspěvky daní v nereg. cenách v p.b. 1.7 1.8 1.5 1.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3M PRIBOR % 4.0 4.2 3.9 4.1 3.1 2.8 2.8 2.9 2.9 2.6 2.4 2.3
Kurz CZK/EUR CZK/EUR 25.5 24.8 24.1 25.4 26.8 25.7 25.4 25.4 25.4 25.5 25.7 25.7
HDP mzr. %, sez.oč. 4.9 4.6 4.2 2.0 0.7 -0.3 -0.9 -0.7 0.4 0.7 1.0 1.4

Soukromá spotřeba mzr. %, sez.oč. 2.7 3.2 2.5 2.9 1.8 0.5 -0.3 -1.1 -0.6 -0.2 0.2 0.7
HTK mzr. %, sez.oč. 4.1 -4.0 -2.0 -3.6 -5.1 -4.2 -4.7 -5.6 -3.1 -0.8 1.1 2.7
Vládní spotřeba mzr. %, sez.oč. 0.2 2.4 3.7 1.7 2.1 1.6 1.0 1.1 1.5 1.1 0.5 0.3
Vývoz zboží a služeb mzr. %, sez.oč. 15.3 13.9 5.0 1.1 -1.6 -3.3 -2.2 0.0 2.5 3.6 4.6 5.6
Dovoz zboží a služeb mzr. %, sez.oč. 12.8 9.7 1.6 -0.5 -2.6 -3.8 -2.7 -1.4 1.0 2.6 4.1 5.4

Míra nezaměstnanosti (ČSÚ) % 4.7 4.2 4.3 4.4 4.7 4.7 5.1 5.4 6.2 6.2 6.5 6.7
Míra nezaměstnanosti (MPSV) % 6.3 5.5 5.6 5.8 6.3 6.0 6.5 7.0 7.9 7.3 7.6 7.9
Zaměstnanost (ČSÚ) mzr. % 1.9 1.8 1.5 1.0 0.7 -0.1 -0.9 -1.4 -2.1 -1.8 -1.3 -1.2
Mzdy v podnikatelské sféře mzr. % 12.0 9.3 9.1 7.5 5.0 4.3 2.7 1.8 1.8 2.3 3.3 3.7
Mzdy v nepodnikatelské sféře mzr. % 3.2 3.1 3.7 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2.5 2.5 2.5 2.5
Objem mezd a platů * mzr. % 12.5 10.0 9.8 7.3 5.1 4.1 2.2 0.8 -0.6 0.1 1.3 2.0
NH produktivita práce mzr. % 2.1 2.1 2.3 1.3 0.7 0.4 0.5 1.3 3.0 3.0 2.7 2.9
NJMN mzr. % 5.0 3.9 3.6 4.7 4.8 5.4 5.0 4.1 2.4 2.5 2.9 2.8
3M EONIA index swap % 4.0 4.1 4.3 2.6 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 2.0 2.7 3.3
3M EURIBOR % 4.5 4.9 5.0 4.2 2.7 1.7 1.5 1.4 1.7 2.1 2.7 3.3
PPI eurozóna mzr. % 4.7 6.6 8.5 6.1 3.9 1.0 -1.2 -0.1 0.8 1.8 2.4 2.5
HDP eurozóna mzr. % 2.5 2.2 1.2 -1.0 -2.3 -2.2 -1.7 0.3 0.7 0.8 0.8 0.9
Ropa Brent USD/barel 96.7 122.4 115.6 55.9 44.8 49.6 53.6 56.4 58.8 61.0 62.8 64.3

* Průměrná mzda ve sledovaných organizacích x počet zaměstnanců podle VŠPS

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 plynoucí z prognóz jiných institucí v její 
druhé části.  

III.1  Rizika základního scénáře 

Rizika základního scénáře jsou vnímána jako výrazná, ale z pohledu měnověpolitického 
rozhodování v nejbližším období zhruba vyrovnaná. Protiinflačním směrem působí riziko 
hlubšího a déle trvajícího poklesu zahraničních ekonomik, než předpokládá základní scénář 
prognózy, a s tím souvisejícího dalšího poklesu cen komodit. Proinflačním rizikem je možné 
další znehodnocení nominálního měnového kurzu. V rámci zpracování situační zprávy byl 
sestaven alternativní scénář, který popisuje dopady nejvýznamnějšího rizika základního 
scénáře – nižšího zahraničního růstu doprovázeného poklesem zahraničních úrokových sazeb 
a cen ropy. Zároveň byl vypracován standardní citlivostní scénář kurzového vývoje. 

Alternativa: Dopady výraznějšího zpomalení zahraničních ekonomik 

Alternativní scénář předpokládá oproti základnímu scénáři hlubší a déletrvající propad 
ekonomiky eurozóny spolu s nižšími světovými cenami energií. S tímto scénářem je 
konzistentní pokles zahraničních úrokových sazeb.28 Pokles světových cen energií byl 
v alternativě zohledněn nižší zahraniční inflací PPI a poklesem růstu regulovaných cen 
v domácí ekonomice. 

Alternativní předpoklady o vývoji exogenních veličin 
I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10

Efektivní HDP Eurozóna (mzr. v %) - Alternativa -2.3 -2.2 -3.4 -1.2 -0.7 -0.6 1.3 1.6
Základní scénář -2.4 -2.2 -1.8 0.3 0.7 0.8 0.8 0.9

Zahr. PPI  (mzr. v %) - Alternativa 3.9 1.0 -1.5 -0.6 0.2 0.9 1.6 1.7
Základní scénář 3.9 1.0 -1.2 -0.1 0.8 1.8 2.4 2.5

Zahr. sazby - Alternativa 2.8 1.8 1.1 0.8 1.0 1.3 1.8 2.4
Základní scénář 2.7 1.7 1.5 1.4 1.7 2.1 2.7 3.3

Ropa Brent (USD/barel) - Alternativa 46.0 49.6 53.6 36.7 39.2 41.5 43.3 44.9
Základní scénář 46.0 49.6 53.6 56.4 58.8 61.1 62.8 64.3  

Nižší zahraniční poptávka oproti základnímu scénáři vede k nižšímu vývozu a k výraznějšímu 
poklesu reálné domácí ekonomické aktivity. Propad vývozu je nižší než propad zahraniční 
poptávky z důvodu  slabšího nominálního kurzu. Znehodnocení měnového kurzu zvyšuje 
konkurenceschopnost domácích vývozců na zahraničních trzích, a tlumí tak negativní dopady 
nízké zahraniční poptávky do reálné ekonomiky.  

Protiinflační působení nižší reálné ekonomické aktivity je zčásti kompenzováno proinflačním 
vlivem depreciace měnového kurzu. Nižší růst světových cen energií se kromě dovážené 

28  Alternativa předpokládá, že případná vyšší kreditní prémie by byla kompenzována větším snížením sazeb ze  
strany ECB. 
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inflace promítá rovněž do nižšího růstu regulovaných cen, který dále přispívá k nižším 
inflačním tlakům. 

Implikovaná trajektorie sazeb je tak v alternativním scénáři pod základním scénářem 
prognózy při výrazně nižším reálném růstu. Reakce měnové autority a stabilizující vliv 
měnového kurzu vede k jen mírně nižším trajektoriím celkové a měnověpolitické inflace. 
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Citlivostní scénář kurzu 

Citlivostní scénář kvantifikuje dopady odlišného kurzového vývoje. Tento citlivostní scénář 
předpokládá v prvním čtvrtletí prognózy výkyv nominálního kurzu o ±1 Kč oproti 
základnímu scénáři při stejných úrokových sazbách v prvním čtvrtletí prognózy jako 
v základním scénáři. Hodnota kurzu je tak 27,80 CZK/EUR, resp. 25,80 CZK/EUR oproti 
26,80 CZK/EUR v základním scénáři. Tomu odpovídají změny v celkové inflaci, které 
odrážejí změny dovozních cen.  
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V následující tabulce jsou uvedeny výsledky simulace směrem k depreciovanějšímu kurzu, 
vyjádřené v odchylkách od základního scénáře prognózy. Scénář apreciovanějšího 
nominálního kurzu o 1 Kč vede ke stejným závěrům, jen s opačným znaménkem. 

Citlivostní scénář kurzu (+ 1 Kč) v odchylkách od základního scénáře 
I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10

Inflace CPI (mzr. p.b.) 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0
3M PRIBOR (p.b.) 0.0 0.4 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0
HDP (mzr. p.b.) 0.2 0.2 0.2 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1
Měnový kurz (CZK/EUR) 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1  

Depreciovanější kurz vede k vyšším dovozním cenám a k vyšší inflaci. Implikovaná 
trajektorie sazeb je tak oproti základnímu scénáři výše. Znehodnocení kurzu, v citlivostním 
scénáři zachycené jednorázovým šokem do rizikové prémie, zvýší cenovou 
konkurenceschopnost vývozců a povede zpočátku k vyššímu růstu HDP. Tempo růstu  HDP 
však postupně zpomalí z důvodu rostoucích úrokových sazeb, snižujících zejména růst 
spotřeby domácností, a korekce kurzu zpět na silnější hodnoty. 
 
III. 2 Prognózy ostatních institucí 

Analytici v několika posledních šetřeních výrazně snižovali odhad růstu HDP v roce 2009 
z důvodu horšího výhledu ekonomického růstu v zahraničí. Zpomalující tempo růstu reálné 
ekonomiky se projeví ve vyšší míře nezaměstnanosti a nižším očekávaném růstu mezd. Inflační 
očekávání klesla v obou sledovaných horizontech. Také prognózy úrokových sazeb poklesly 
u všech splatností. Na únorovém zasedání BR ČNB analytici předpokládají snížení základních 
sazeb ČNB. 

V lednu byla publikována tři šetření, na základě nichž provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 1. SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 14.1.), Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 12.1.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 19.1.). 
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2009 rok 2010
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 10/08 3.2 3.3
 11/08 2.4 2.6
 12/08 1.4 1.8
 1/09 0.5 0.3 0.9 2.5 2.3

rok 2009 rok 2010
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 10/08 6.7 6.4
 11/08 6.1 5.5
 12/08 4.7 4.8
 1/09 4.0 3.8 2.7 4.5 4.5

mzdy             
(%) ČNB

6.6

-0.3

HDP               
(%) ČNB

4.0

2.9

 
horizont 1R

FECF ČNB IOFT FECF
 10/08 24.8 (4Q08) 24.7 23.6 24.7 24.4
 11/08 24.8 25.0 24.3
 12/08 25.2 25.4 25.1
 1/09 26.8 (1Q09) 26.2 25.4 25.3 25.0

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 10/08 2.0 (4Q09) 2.5 2.5
 11/08 2.4 2.5
 12/08 2.2 2.9 2.5 3.0
 1/09 1.4 (1Q10) 2.1 2.4

inflace           
(%)

horizont 3R

ČNB
aktuální čtvrtletí

ČNB

kurz     
CZK/EUR

 

IOFT EECF IOFT
2T REPO 3M PRIBOR 12M PRIBOR

 10/08 2.7 (4Q09) 2.9 3.3 3.5
 11/08 2.1 3.0 3.0
 12/08 1.9 2.4 2.8
 1/09 3.0 (1Q10) 1.6 2.0 2.5

horizont 1R
úrokové sazby 

(%)
ČNB

3M PRIBOR

 
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. V současné 
situaci vysoké kreditní a likvidní prémie na peněžním trhu je však tento předpoklad příliš zjednodušující. 

 
Analytici dále výrazně snížili odhad růstu HDP pro letošní rok až na 0,5 %, v příštím roce 
nově očekávají růst o 2,5 %. Příčinou je horší výhled ekonomického vývoje v zahraničí. 
Zpomalující tempo růstu reálné ekonomiky se projeví ve vyšší míře nezaměstnanosti a nižším 
očekávaném růstu mezd. Převážně domácí analytici v rámci šetření IOFT očekávají v ročním 
horizontu silnější kurz vůči současným hodnotám (průměr za 1.Q 2009 do 28.1. činí 27,12 
CZK/EUR) o 6,8 %, převážně zahraniční analytici v rámci šetření FECF o 7,8 %. Ve srovnání 
se základním scénářem prognózy analytici v rámci šetření IOFT předpokládají v ročním 
horizontu silnější kurz o 0,6 %, analytici v rámci šetření FECF o 1,5 %. Inflační očekávání 
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klesla v obou sledovaných horizontech, pohybují se však nad 2% inflačním cílem. 
Protiinflačně by měla působit reálná ekonomika, levnější ropa a pomalejší růst mezd. 
Prognózy úrokových sazeb poklesly u všech splatností. Na únorovém zasedání BR ČNB 
všech deset analytiků předpokládá snížení základních sazeb ČNB (dva o 0,75 p.b., sedm 
o 0,50 p.b. a jeden o 0,25 p.b.). V delším horizontu se jejich odhady pohybují v rozmezí  
1,00 – 2,50 %. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní se základním scénářem prognózy.29 Při konstrukci implikovaných sazeb 
standardně používáme průměrné hodnoty za posledních 10 obchodních dní. Vzhledem 
k plynulému poklesu sazeb PRIBOR v posledních dnech tentokrát ukazujeme i aktuální 
výhled implikovaných sazeb k 28. lednu. Průměrné implikované sazby jsou v 1.Q 2009 
zhruba na úrovni prognózovaných sazeb a počínaje 2.Q 2009 jsou nad prognózovanými; 
aktuální výhled implikovaných sazeb je v 1.Q 2009 pod prognózovanou úrovní sazeb a ve 
zbytku roku mírně nad prognózovanou úrovní.  

 
Srovnání implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem 
(v %) 
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* 3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o standardní termínovou prémii ve výši 10 b.b. p.a.; 

    průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 28.1.2009 
** 3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o standardní termínovou prémii ve výši 10 b.b. p.a.; 
    k 28.1.2009 

29  Narozdíl od minulých SZ neporovnáváme prognózovanou trajektorii sazeb s výhledem sazeb FRA. Důvodem 
je, že prognóza implicitně předpokládá rizikovou prémii, a ta je v sazbách FRA zakomponována pouze 
částečně.  
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 

Podle předběžných údajů bankovní statistiky skončilo hospodaření státního rozpočtu za rok 
2008 schodkem ve výši 19,4 mld. Kč1. Ve srovnání s rokem 2007 je schodek státního rozpočtu 
menší o 46,7 mld. Kč. Oproti schodku plánovanému v rozpočtu na rok 2008 (tj. po úpravách 
v září a prosinci 2008 ve výši 71,4 mld. Kč) je tak skutečně dosažený výsledek hospodaření 
lepší o 52,0 mld. Kč.  

Celkové příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly o 3,8 %. Výrazně vzrostlo inkaso 
DPPO (o 11,2 %, tj. o 12,8 mld. Kč). Naopak inkaso DPFO v důsledku zavedení rovné 15% 
daňové sazby pokleslo meziročně o 7,0 % (tj. o 7,2 mld. Kč), což je ale méně, než bylo 
původně uvažováno ve schváleném rozpočtu na rok 2008 (plánovaný pokles 11,7 %). 
U nepřímých daní došlo k nárůstu inkasa DPH o 6,8 % (+11,3 mld. Kč), ale k poklesu výběru 
spotřebních daní (o 4,6 %, tj. o 6,1 mld. Kč). Důvodem tohoto poklesu byl především nižší 
příjem spotřební daně z cigaret a tabákových výrobků, meziročně o 20 %, tj. téměř 
o 10,0 mld. Kč (vlivem vysoké základny 2007 – efekt předzásobení před zvýšením sazeb).   

Celkové výdaje státního rozpočtu v roce 2008 meziročně poklesly o 0,8 %. Do tohoto 
vývoje se zásadním způsobem promítl nový postup při nakládání s nespotřebovanými 
prostředky státního rozpočtu. Zatímco v předchozích letech (2004 až 2007) se nespotřebované 
prostředky převáděly do rezervních fondů a vykazovaly jako rozpočtový výdaj, v roce 2008 
se podle nové metodiky pouze evidovaly ve formě nároků jednotlivých kapitol na čerpání 
v dalších letech (a nebyly zahrnuty do výdajů). Například v roce 2007 byly do rezervních 
fondů převedeny prostředky ve výši cca 66 mld. Kč. Podle předběžné informace Ministerstva 
financí (bude upřesněna koncem února) činil objem nespotřebovaných prostředků státního 
rozpočtu za rok 2008, jež budou vykázány ve formě nároků na čerpání, přibližně 50 mld. Kč. 
K poklesu celkových výdajů státního rozpočtu v loňském roce přispěly též nižší výdaje na 
dávky sociálního zabezpečení a státní sociální podporu. Naopak vysokým tempem vzrostly 
výdaje na obsluhu státního dluhu (meziročně o 31,1 %, tj. o 10,6 mld. Kč).  

Vlastní běžné hospodaření státního rozpočtu za leden až prosinec 2008 upravené o operace 
ve státních finančních aktivech a o vliv rezervních fondů skončilo schodkem ve výši 
68,7 mld. Kč. Po výše uvedených úpravách tak v meziročním srovnání došlo k prohloubení 
schodku o 28,3 mld. Kč (viz tabulka).  
 

SR 2008                       Skutečnost
zákon *)  1 -12 / 2007  1 - 12 / 2008  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -71,4 -66,4 -19,4 47,0 52,0
v tom: operace státních aktiv **) 1,0 1,7 1,6 -0,1 0,6
           vliv rezervních fondů ***) 0,0 -27,7 47,7 75,4 47,7
           vlastní běžné hospodaření SR -72,4 -40,4 -68,7 -28,3 3,6
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl

 
*) Rozpočet po změnách k 30.12. 2008 (původní výše schváleného schodku byla 70,8 mld. Kč). 
**) Údaje za rok 2008 jsou srovnatelné s rokem 2007. Nově bylo v prosinci 2008 převedeno v rámci SR 
z kapitoly všeobecná pokladní správa cca 9,9 mld. Kč na tzv. zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu ve 
státních finančních aktivech. Jedná se pouze o přesun ve struktuře SR, celkový schodek zůstává beze změny.  
***) V roce 2007 údaj charakterizuje čistý vliv RF (saldo příjmů z RF a výdajů do RF); v roce 2008 jsou ve SR 
vykázány pouze příjmy z RF, nespotřebované prostředky jsou nově vykazovány jako nároky na čerpání.  

1 Po upřesnění vykazuje Ministerstvo financí schodek 20,0 mld. Kč, prohloubení schodku o cca 0,6 mld. Kč jde 
na vrub nižších daňových příjmů. Tato korekce nemění hodnocení vývoje SR v roce 2008. 
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Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky 

Propočty potenciálního produktu pomocí Cobbovy-Douglasovy produkční funkce naznačují 
mírné zpomalení růstu potenciálního produktu a další otevírání mezery výstupu do záporných 
hodnot ve 3.Q 2008. Rovněž pokračovalo zhoršování finančního hospodaření nefinančních 
podniků. 

Vývoj potenciálního produktu a odhad cyklické pozice ekonomiky 

Odhad potenciálního produktu na základě Cobbovy-Douglasovy produkční funkce 
v základním tvaru1 a odpovídající mezera výstupu napomáhají hodnocení současného 
cyklického vývoje české ekonomiky. Nejnovější propočty, ovlivněné revizí časové řady HDP 
provedenou ČSÚ, zaznamenaly oproti předchozím výpočtům změny hodnot zejména v letech 
2005–2007, kdy došlo k posunu míry růstu potenciálního produktu dolů a mezery výstupu 
nahoru. Dále propočet produkční funkce naznačuje, že ve 3.Q 2008 mírně zpomalil růst 
potenciálního produktu na 6,6 %2 (ze 6,7 % ve 2.Q 2008). Mezera výstupu pokračovala 
v otevírání se do záporných hodnot a dosáhla -1,4 % (oproti zrevidovaným -0,8 % ve  
2.Q 2008).  

Potenciální produkt  
(mzr. v %) 

Mezera výstupu   
(v % z potenciálního produktu) 
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Za zpomalením růstu produktu v několika posledních pozorovaných čtvrtletích stálo zejména 
zpomalení růstu produktivity. Nejvyšší příspěvek k růstu produktu si udržela zaměstnanost, 
jejíž dynamika ale také zpomalovala. Naopak příspěvek kapitálu rostl. 

Příspěvky faktorů k růstu produktu (mzr. v %, příspěvky v p.b.) 
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1 Ukazatel potenciálního produktu je spočten ve čtyřech variantách lišících se použitými vstupními daty. Tato 
data vycházejí ze statistik MPSV o nezaměstnanosti, čtvrtletních národních účtů do 3.Q 2008 a z ročních 
národních účtů – včetně předběžné sestavy za rok 2007. 

2 Průměr ze 4 variant 
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Revize časové řady HDP provedená ČSÚ změnila také příspěvek jednotlivých odvětví 
k vývoji HDP. Zatímco produkce zpracovatelského průmyslu se revizí posunula směrem dolů, 
produkce zbytku ekonomiky se naopak posunula nahoru. To se v dvousektorové produkční 
funkci, ve které se ekonomika dělí na tyto dvě části, projevilo posunem mezery výstupu ve 
zpracovatelském průmyslu v roce 2008 do záporných hodnot a zmenšením záporné mezery 
výstupu ve zbytku ekonomiky. Růst potenciálu byl přesto i nadále tažen zpracovatelským 
průmyslem. 

Alternativní odhad potenciálního produktu pomocí HP filtru naznačuje nižší hodnotu růstu 
potenciálního produktu (5,3 % ve 3.Q 2008) a  teprve začínající překmit odpovídající mezery 
výstupu do záporných hodnot (-0,1 % ve 3.Q 2008). Obdobné výsledky přináší odhad pomocí 
Kalmanova filtru, podle kterého byla míra růstu potenciálního produktu ještě o něco nižší 
(5,0 % ve 3.Q 2008) a mezera výstupu tak zůstala kladná (0,4 % ve 3.Q 2008). Ve všech 
odhadech dochází ke konci roku 2008 k poklesu mezery výstupu. V případě odhadu pomocí 
produkční funkce a HP filtru mezera výstupu překmitne do záporných hodnot, při použití 
Kalmanova filtru odhad zůstává ke konci roku 2008 kladný. Ze srovnání těchto alternativních 
metod je zjevné, že odhad mezery výstupu pomocí Kalmanova filtru je blíže odhadu 
domácích inflačních tlaků v základní verzi prognózy než ostatní metody. 

Finanční hospodaření nefinančních podniků za 3. čtvrtletí 20083 

V segmentu nefinančních podniků a korporací s 50 a více zaměstnanci4 pokračovalo 
ve 3.Q 2008  zhoršování hlavních ukazatelů výsledků hospodaření.  

Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. v %)5 
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Meziroční růst výkonů v běžných cenách dále zpomalil na 5,4 %, přičemž stejně jako 
v předešlých čtvrtletích nebyl doprovázen odpovídajícím zpomalením růstu výkonové 
spotřeby. To vedlo k dalšímu zpomalení meziročního růstu účetní přidané hodnoty na 1,1 %  
(Tabulka 1). Za 1.-3.Q 2008 tak účetní přidaná hodnota vzrostla pouze o 3,7 %, přičemž za 
stejné období předchozího roku vzrostla o 11,8 %. Ke zhoršování výsledků hospodaření 
přispěly také osobní náklady, které si i přes mírné zpomalení udržely poměrně vysokou 
dynamiku růstu. Ve 3.Q 2008 tak došlo k prohloubení meziročního poklesu hrubého 
provozního přebytku z předchozích čtvrtletí (na -8,5 %). Ve srovnání s předchozími 
čtvrtletími zpomalil také meziroční růst počtu zaměstnanců.  

3 Hodnocená data jsou do 3.Q 2007 semidefinitivní, od 4.Q 2007 do 3.Q 2008 předběžná.  
4 Segment podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2006 vytvářel 69 % celkové přidané hodnoty sektoru 

nefinančních podniků. 
5 V levém grafu jsou do konce roku 2007 semidefinitivní údaje, od 1.Q 2008 předběžné. V pravém grafu jsou do 

3.Q 2007 semidefinitivní údaje, od 4.Q 2007 předběžné. 
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Tabulka 1: Vybrané ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci za 3.Q 2008 
Podniky s 50 a více zaměstnanci / absolutní ukazatele 3.Q 2008 3.Q 2007 mzr. změna v %
Výkony vč. obchodní marže (mld. Kč) 1308.5 1241.2 5.4
Osobní náklady (mld. Kč) 200.4 181.8 10.2
Výkonová spotřeba (mld. Kč) 950.8 887.5 7.1
Účetní přidaná hodnota (mld. Kč) 357.7 353.7 1.1
Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk) 157.3 171.9 -8.5
Tržby (mld. Kč) 1710.1 1616.7 5.8
Počet zaměstnanců (přepočtený, tis. osob) 1978.9 1960.7 0.9
Podniky s 50 a více zaměstnanci / podílové ukazatele v  % v % mzr. zm. v p.b.
Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě (v %) 56.0 51.4 4.6
Podíl výkonové spotřeby na výkonech (v%) 72.7 71.5 1.2
Podíl osobních nákladů na výkonech (v%) 15.3 14.7 0.6
Podíl přidané hodnoty na výkonech (v %) 27.3 28.5 -1.2  

Růst účetní přidané hodnoty v běžných cenách nadále probíhal ve 3.Q 2008 v jednotlivých 
odvětvích velmi diferencovaně (Tabulka 2). K celkovému růstu účetní přidané hodnoty opět 
nejvíce přispěl sektor služeb. Opačným směrem působil zejména prohlubující se pokles 
přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu. 

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

3.Q 2008

mzr. změna v % příspěvek mzr. změna v % příspěvek 
Zemědělství, lesnictví a rybolov -18.9 -0.6 -14.6 -0.1
Těžba nerostných surovin 36.2 0.9 40.0 1.4
Zpracovatelský průmysl -6.2 -3.0 -6.0 -3.0
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 6.7 0.4 4.9 0.5
Stavebnictví 11.8 0.7 9.2 0.4
Obchod, opravy motor. vozidel a spotřeb. zboží 13.5 1.4 9.4 0.7
Ubytování a stravování -9.5 -0.1 -5.6 0.0
Doprava, skladování a spoje -0.4 0.0 -0.8 -0.1
Nemovitosti, pronájem, podnikatelské činnosti 14.7 1.1 23.5 1.0
Vzdělávání, zdravotnictví, veřejné a sociální služby 10.7 0.4 26.6 0.8

Celkem 1.1 1.1 1.6 1.6

 Podniky s 50 a více   
zaměstnanci

 Podniky s 250 a více 
zaměstnanci

 

V segmentu nefinančních podniků a korporací s 250 a více zaměstnanci6 ve sledovaném 
období probíhal obdobný vývoj jako v širším segmentu podniků s 50 a více zaměstnanci, růst 
výkonů a účetní přidané hodnoty však zpomalil o něco méně. Rovněž meziroční propad 
hrubého provozního přebytku byl nižší (Tabulka 3).   

V bilanci aktiv a závazků podniků a korporací s 250 a více zaměstnanci se při meziročním 
nárůstu celkových aktiv a pasiv podniků o 7,5 % a vlastního kapitálu o 5,7 % ke konci 
3.Q 2008 opět meziročně zvýšila hrubá zadluženost (o 10,8 %). Oproti minulému čtvrtletí 
však zpomalila svou dynamiku a její úroveň (25,9 % v poměru k vlastnímu kapitálu) stále 
není riziková. Z hlediska splatnosti závazků pokračoval diferencovaný vývoj, když růst 
dlouhodobých závazků o 7,3 % byl doprovázen nárůstem krátkodobých závazků o 15,4 %. 
Likvidita sledovaných podniků pokračovala ve výrazném meziročním poklesu (na 138,1 %), 
přesto dosahovala vyšší úrovně než v minulém čtvrtletí. Solventnost  (finanční aktiva vůči 
finančním závazkům) sledovaného souboru podniků mírně vzrostla nad 100 %. Bez 
výrazných změn zůstal ukazatel obratu aktiv (tržby k celkovým aktivům). Ukazatel finanční 
páky, vyjadřující poměr celkových aktiv k vlastnímu kapitálu, se meziročně mírně zvýšil.   

6 Segment podniků s 250 a více zaměstnanci tvořilo ke konci 3.Q 2008 1698 podniků a vytvářel v roce 2006 
zhruba 47 % celkové přidané hodnoty sektoru nefinančních podniků. 
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Tabulka 3: Vybrané ukazatele podniků s 250 a více zaměstnanci za 3.Q 2008  
Podniky s 250 a více zaměstnanci / absolutní ukazatele 3.Q 2008 3.Q 2007 mzr. změna v %
Výkony (mld. Kč) 892.0 837.3 6.5
Osobní náklady (mld. Kč) 123.6 112.2 10.2
Výkonová spotřeba (mld. Kč) 658.2 607.1 8.4
Účetní přidaná hodnota (mld. Kč) 233.9 230.3 1.6
Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk) 110.2 118.1 -6.6
Tržby celkem (mld. Kč) 1093.4 1015.0 7.7
Počet zaměstnanců (tis.) 1204.4 1193.5 0.9
Aktiva celkem (mld. Kč) 3918.9 3647.1 7.5
Vlastní kapitál (mld. Kč) 2078.0 1965.2 5.7
Krátkodobé závazky (mld. kč) 241.1 209.0 15.4
  (půjčky, dluhopisy vč. směnek, opční listy a deriváty)
Dlouhodobé závazky (mld. Kč) 297.8 277.5 7.3
  (půjčky, dluhopisy vč. směnek)
Hrubá zadluženost 539.0 486.4 10.8
  (závazky bez účastí a ost.závazků)
Krátkodobá finanční aktiva (mld. Kč) 333.0 321.6 3.5
Podniky s 250 a více zaměstnanci / podílové ukazatele v  % v % mzr. zm. v p.b.
Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě 52.9 48.7 4.2
Obrat aktiv (tržby / celková aktiva) 27.9 27.8 0.1
Finanční páka (celková aktiva / vlastní kapitál) 188.6 185.6 3.0
Hrubá zadluženost / vlastní kapitál 25.9 24.8 1.1
Likvidita sektoru (krátkodobá fin.aktiva / krátkodobé závazky) 138.1 153.9 -15.8
Ostatní pohledávky / ostatní závazky 83.4 81.6 1.8
Solventnost sektoru (finanční aktiva / finanční závazky) 100.3 100.4 -0.1  
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Příloha 3 – Aktuální konjunkturní vývoj 

Ve 4.Q 2008 došlo k prudkému zpomalení ekonomické aktivity. Výrazně se propadla 
průmyslová produkce, stavební produkce také začala meziročně klesat. Meziroční pokles 
nastal rovněž v tržbách ve všech hlavních sledovaných odvětvích služeb. Konjunkturální 
průzkumy prováděné ČSÚ i ČNB zaznamenaly výrazné zhoršení nálady.   

Průmyslová produkce  
(stálé ceny, mzr. v %) 
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Objem průmyslové produkce se začal ve 4.Q 2008 nečekaně rychle propadat, za říjen 
a listopad meziročně klesl o 12,5 %1 (po sezonním očištění o 11,3 %1). Za poklesem stál 
výrazný pokles produktivity (Tabulka 1) i zrychlující pokles zaměstnanosti. Produkce 
zpracovatelského průmyslu v říjnu a listopadu klesla o 12,7 %1, k čemuž přispěla všechna 
odvětví kromě výroby koksu a rafinérského zpracování ropy (růst o 58,1 %), jejíž výsledky 
ovlivnila mimořádně nízká srovnávací základna v předchozím roce, kdy proběhla odstávka 
výrobního zařízení. Nejrychlejší meziroční pokles byl zaznamenán v odvětví výroby 
dopravních prostředků (-22,5 %), výroby textilií, textilních a oděvních výrobků (-20,7 %) 
a výroby usní a výrobků z usní (-20,5 %). Nejmenší pokles nastal v odvětví výroby 
chemických látek, přípravků a léčiv (-0,8 %) a výroby elektrických a optických přístrojů 
(-5,2 %).  

Tržby z průmyslové produkce ve stálých cenách klesly v říjnu a listopadu o 13,2 %1, k jejich 
poklesu rovněž nejvýrazněji přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení. Tržby 
z přímého vývozu se meziročně snížily o 13,3 %1. 

Tabulka 1: Vývoj v průmyslu (mzr. v %) 
III/08 10/08 11/08 průměr za 10-11/08

Průmyslová produkce 4.7 -7.6 -17.4 -12.5
Zaměstnanost -0.2 -2.2 -3.5 -2.9
Produktivita na jednoho zaměstnance 4.8 -5.1 -14.6 -9.9  

Celková stavební produkce se v říjnu a listopadu meziročně snížila o 3,3 %1 (sezonně 
očištěná vzrostla o 0,2 %1). Ve sledovaných podnicích s 20 a více zaměstnanci klesla stavební 
produkce o 4,2 %1 zejména v důsledku poklesu produktivity (Tabulka 2). Zatímco produkce 
pozemního stavitelství pokračovala v několikaměsíčním meziročním poklesu, produkce 
inženýrského stavitelství nadále rostla. Její tempo růstu ale v listopadu výrazně zpomalilo.   

1 Průměr z meziročních změn v říjnu a listopadu. 
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Tabulka 2:Vývoj ve stavebnictví (mzr. v %) 
III/08 10/08 11/08 průměr za 10-11/08

Stavební produkce celkem 4.9 -1.1 -5.6 -3.3
Sledované podniky s 20 a více zaměstnanci:

Stavební práce 4.7 -1.9 -6.4 -4.2
Zaměstnanost *) -1.0 -0.5 0.1 -0.2
Produktivita na jednoho zaměstnance 5.7 -1.4 -6.6 -4.0

 *) V průměrném evidenčním počtu zaměstnanců nejsou zahrnuti zaměstnanci, kteří pro stavební podniky pracují přes agentury práce.  

Ve všech sledovaných odvětvích služeb došlo v říjnu a listopadu k meziročnímu poklesu 
tržeb ve stálých cenách. Největší pokles zaznamenal motoristický segment maloobchodu, 
zejména vlivem propadu tržeb za obchod, opravy a údržbu motorových vozidel. Výrazný 
meziroční pokles tržeb byl zaznamenán také v odvětví dopravy a spojů. Naopak nejméně se 
snížily tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu.  

Tabulka 3: Tržby ve službách (stálé ceny, mzr. v %) 
III/08 10/08 11/08 průměr za 10-11/08

Maloobchod včetně motoristického segmentu 2.0 -3.3 -6.3 -4.8
Maloobchod bez motoristickéh segmmentu 1.8 -2.3 -3.8 -3.1
Motoristický segment *) 2.5 -5.2 -11.3 -8.2

Ubytování a stravování -4.1 -5.5 -5.2 -5.4
Doprava a spoje 2.4 -9.1 -7.3 -8.2
Činnost v oblasti nemovitostí -2.9 -6.7 -4.5 -5.6
Tržní služby 3.0 -5.3 -6.9 -6.1

 *) Obchod, opravy a údržba motorových vozidel a prodej pohonných hmot  

Předstihové ukazatele pro 1.Q 2009 naznačují další výrazné zpomalení ekonomické 
aktivity. Negativní vyhlídky průmyslových podniků na nejbližší měsíce jsou utvářeny 
meziročním propadem objemu nových zakázek v průmyslu o 27,2 %1. Vyhlídky se mírně 
zhoršily i ve stavebnictví, kde lze s ohledem na vývoj orientační hodnoty povolených staveb 
v nejbližších měsících očekávat mírný pokles produkce. 

Nové zakázky v průmyslu  
(běžné ceny, mzr. v %) 

Orientační hodnota povolených staveb  
(běžné ceny, mzr. v %) 
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Konjunkturální průzkumy prováděné ČSÚ zaznamenaly ve 4.Q 2008 výrazné zhoršení 
nálady, a to jak spotřebitelů, tak podnikatelů. Souhrnný indikátor důvěry v průběhu 4.Q rychle 
klesal a v prosinci dosáhl nejnižší hodnoty od srpna 1999. Salda2 indikátorů důvěry se 
výrazně zhoršila ve všech odvětvích, nejvíce však v průmyslu. V odvětvích obchodu a služeb 
zůstala salda i přes pokles kladná. Saldo indikátoru důvěry spotřebitelů výrazně prohloubilo 
svůj propad do záporu. 

2 Saldo indikátoru důvěry je rozdíl (v procentech) mezi odpověďmi vyjadřujícími zlepšení a zhoršení 
očekávaných i probíhajících tendencí. 
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Ve výhledu na 1.Q 2009 zesílila v nefinančních korporacích a firmách dotazovaných ČNB 
pesimistická nálada. Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní 
situace – pokračoval ve všech sledovaných odvětvích (tj. ve zpracovatelském průmyslu, 
stavebnictví, obchodě a nákladní dopravě) v sestupu, ve zpracovatelském průmyslu již třetí 
čtvrtletí po sobě. Ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a obchodě dosáhl index 
historicky nejnižší úrovně. Pesimismus podnikových manažerů prohloubily očekávané 
důsledky světové finanční krize, které se již projevují v nižším objemu zakázek, 
v narůstajících odbytových problémech na domácím trhu i v zahraničí, v poklesu míry využití 
výrobních kapacit a ve snížení celkového objemu přesčasové práce. 
 
Index všeobecné obchodní situace klesl ve zpracovatelském průmyslu na hodnotu 35 bodů, 
což je o 39 bodů méně než v předchozím čtvrtletí a o 47 bodů pod úrovní 1.Q 2008. Výrazně 
oslabily rovněž dílčí konjunkturní indexy tržeb, dodávek pro vnitřní trh a export, finanční 
situace a zaměstnanosti. Negativní nálada zasáhla prakticky všechny obory bez výjimky. 
 
Tabulka 4: 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 IV/08 I/09
Všeobecná obchodní situace 120 102 107 117 101 114 101 81 74 35
Dodávky pro export 140 124 134 128 133 109 137 126 74 41
Dodávky pro tuzemsko 123 103 117 104 118 106 119 104 75 38
Tržby 122 101 123 122 118 116 121 107 85 32
Zaměstnanost 95 91 95 104 97 108 95 109 88 46
Finanční situace 107 103 108 117 105 115 109 117 98 76  
                                          
Celkový objem zakázek se podle posledních údajů z loňského října snížil meziročně o 7,3 %. 
Průměrná míra využití výrobních kapacit činila ve 4.Q 2008 podle odhadu 78,2 % a byla 
o 6,2 p.b. nižší než v předchozím čtvrtletí a o 7,0 p.b. nižší než ve 4.Q 2007. Počet 
přesčasových hodin poklesl ve 4.Q 2008 podle odhadu o 15,6 % proti předchozímu čtvrtletí 
a o 29,9 % proti 4.Q 2007.    
 
Ve stavebnictví pokračoval propad indexu všeobecné obchodní situace ze 75 bodů ve 
4.Q 2008 na 50 bodů v 1.Q 2009. Výhled manažerů byl ovlivněn zejména poklesem stavu 
zakázek, jejichž objem se podle údajů z loňského října snížil meziročně o 3,8 %, z toho 
zakázky na výstavbu bytů o 55,3 %. Výrazný propad zaznamenaly také dílčí konjunkturní 
indexy stavební výroby, zaměstnanosti a finanční situace. 
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Tabulka 5: 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 IV/08 I/09
Všeobecná obchodní situace 107 125 134 70 75 87 117 125 75 50
Produkce 156 115 157 134 120 101 129 134 101 54
Zaměstnanost 109 90 119 112 105 77 120 117 88 53
Finanční situace 118 109 90 113 102 83 81 148 115 95
Průměrná mzda 160 131 141 108 111 136 148 120 119 113  
                                            
V odvětví obchodu dosáhl v 1.Q 2009 index všeobecné obchodní situace hodnoty 24 bodů, tj. 
o 72 bodů méně než v předchozím čtvrtletí a o 77 bodů méně než před rokem. Manažeři 
předpokládají vesměs nižší tržby, horší finanční situaci a nižší zaměstnanost. 
 
V odvětví nákladní dopravy klesl index všeobecné obchodní situace v 1.Q 2009 proti 
předchozímu čtvrtletí o 21 bod na hodnotu 61 bod. Většina respondentů očekává pokles tržeb, 
zhoršení finanční situace a snížení počtu zaměstnanců. 
 
Pokud jde o výrobní ceny, předpokládá se v 1.Q 2009 jejich pokles ve všech sledovaných 
odvětvích s výjimkou těžebního průmyslu a stavebnictví. 
 
Tabulka 6: 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 IV/08 I/09
Těžební průmysl 119 184 128 86 114 183 111 129 104 129
Zpracovatelský průmysl 102 110 111 101 109 110 102 121 101 68
Energetika 91 162 43 61 110 200 167 167 137 71
Stavebnictví 139 129 144 135 141 140 150 135 137 128
Obchod 105 105 106 107 145 165 159 158 148 93
Nákladní doprava 106 126 111 100 106 161 120 133 119 76
Poznámka: výrobní ceny v těžebním, zpracovatelském průmyslu a v energetice, ceny realizačních prací ve stavebnictví, ceny 
prodaného zboží v obchodě, ceny přepravy zboží a služeb v nákladní dopravě  
                                          
Mezi hlavní faktory limitující budoucí výstup uvedli manažeři ze zpracovatelského průmyslu 
převážně nízký stav zakázek spolu s nedostatkem vlastních finančních zdrojů. Manažeři ze 
stavebnictví označili za hlavní omezující 
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Příloha 4 – Peníze a úvěry 
 
V listopadu 2008 byl vývoj domácích peněžních agregátů nadále ovlivňován zpomalováním 
hospodářského růstu a dopady globální finanční a hospodářské krize. Růst oběživa sice 
poněkud zvolnil, dynamika stavu úvěrů zpomalovala, výrazně poklesl růst nových úvěrů 
a vzrostly úvěry se selháním zejména u nefinančních podniků. Na pomalejším růstu nových 
úvěrů se podílely všechny skupiny bank. Méně rostly nové úvěry nefinančním podnikům, nové 
úvěry na bydlení a na spotřebu poskytnuté domácnostem klesaly. Klientské úrokové sazby se 
snížily, ale úvěrové podmínky se zejména u domácností dále zpřísnily. Podle mimořádných 
denních šetření ČNB u vybraných bank došlo  na přelomu roku k dalšímu zpomalení 
přírůstku stavu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem. Vývoj klientských úrokových 
sazeb je nadále vlivem globální finanční krize a zvýšené nedůvěry na finančním trhu poměrně 
rozkolísaný. 

Peníze 

Meziroční růst peněžního agregátu M2 se v listopadu 2008 snížil na 7,9 %. Byl ovlivňován 
zpomalováním hospodářského růstu a přísnějšími podmínkami financování podniků 
a domácností. Ve struktuře peněžní zásoby v listopadu zrychlil růst transakčních peněz 
zahrnutých v M1 a naopak zpomalil růst kvazi-peněz. Růst oběživa po výrazném zrychlení 
v předchozím měsíci v důsledku napětí na finančním trhu sice v listopadu poněkud zvolnil, 
ale přesto zůstává na vysoké úrovni. Dynamika jednodenních vkladů se naopak zvýšila, a to 
u domácností i nefinančních podniků. V kvazi-penězích poklesly vklady s dohodnutou 
splatností a naopak vzrostla dynamika vkladů s výpovědní lhůtou. Nejrychleji přitom rostly 
vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců a v menší míře a s jistými výkyvy i vklady 
s dohodnutou splatností do dvou let. Poptávka ekonomických subjektů se tudíž stále 
koncentruje do krátkodobějších složek M2 (tj. vkladů s dohodnutou splatností do dvou let 
a s výpovědní lhůtou do tří měsíců), i když i jejich tempo růstu zpomalilo. Dlouhodobější 
složky peněžní zásoby nadále meziročně klesají. Z hlediska sektorů držby peněz měly hlavní 
příspěvek k růstu M2 nadále vklady domácností, jejichž meziroční růst po snížení v říjnu 
vzrostl na 10,2 % v listopadu. Dynamika vkladů nefinančních podniků se dále snížila až 
k nulovým hodnotám a měla hlavní podíl na nižším růstu M2. Vklady finančních neměnových 
institucí vzrostly o 3,8 %.1  

Úrokové sazby z vkladů domácností a nefinančních podniků v listopadu klesaly s výjimkou 
vkladů s dohodnutou splatností nad jeden rok. Růst sazeb v uvedeném segmentu 
pravděpodobně ovlivňuje snaha bank zajistit si zdroje v období napětí na mezibankovním 
trhu. Náklady příležitosti z držby likvidních peněz, vyjádřené spready mezi sazbami z vkladů 
s dohodnutou splatností do jednoho roku a sazbami z jednodenních vkladů, poklesly.  

 

 

1 Podle nových údajů za prosinec 2008 publikovaných v závěru zpracování 1. SZ 2009 meziroční růst peněžního 
agregátu M2 se oproti předchozímu měsíci dále snížil o 1,4 p.b. na 6,5 % (v celém 4.Q poklesl na 7,5 %). 
V rámci peněžní zásoby se zpomalil růst peněžního agregátu M1 i kvazi-peněz. Dynamika obou těchto 
agregátů byla v prosinci nižší než na počátku roku 2008, přičemž intenzita poklesu byla vlivem sestupné fáze 
hospodářského cyklu v roce 2008 mnohem výraznější u peněžního agregátu M1 než u kvazi-peněz. Na 
zpomalování růstu M2 se v prosinci podílely vklady nefinančních podniků, které meziročně dokonce poklesly 
a v menší míře vklady finančních neměnových institucí. Dynamika vkladů domácností se naopak dále zvýšila.  
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Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, 
mzr. v %)   

I/08 II/08  III/08  10/08  11/08

Podíly na 
M2 v % 
11/08

M1 12,2 8,4 8,1 6,5 8,1 58,1
   Oběživo 8,9 5,5 4,6 15,1 13,9 14,3
   Jednodenní vklady 13,2 9,2 9,2 4,0 6,4 43,8
M2-M1 (kvazi-peníze) 7,3 6,6 8,6 10,9 7,5 41,9
   Vklady s dohod. splatností 0,7 -2,0 -0,4 2,0 -4,5 25,8
   Vklady s výpovědní lhůtou 20,9 24,0 27,1 29,1 32,6 15,2
   Repo operace 99,3 185,1 107,4 54,1 86,5 0,9
M2 10,1 7,6 8,3 8,3 7,9 100,0  

Peněžní agregáty M1 a M2 (mzr. v %) 
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Z ukazatelů přiměřenosti růstu peněz se nominální peněžní mezera ve 4.Q 2008 snížila 
a dosáhla neutrálních hodnot. Reálná peněžní mezera působila nadále protiinflačně. Peněžní 
převis pokračoval v nárůstu do mírně pozitivních hodnot a odrážel vyšší aktuální tempo růstu 
M2, než by odpovídalo momentální pozici ekonomiky. Celkově ukazatele přiměřenosti růstu 
peněz indikují neinflační působení peněžních agregátů ve střednědobém horizontu. 
Referenční tempo růstu M2, zohledňující úroveň potenciálního produktu a inflačního cíle, činí 
pro 4.Q loňského roku 7 %, a je nižší oproti skutečnému tempu růstu peněz. Jeho snížení je 
ovlivněno zejména poklesem růstu potenciálního produktu. V 1.Q 2009 očekáváme referenční 
růst M2 o 6,5 % a skutečné peněžní zásoby o 6,2 %.2 V souladu s makroekonomickou 
prognózou, charakterizovanou výrazným hospodářským útlumem, a konzistentně 
s očekávaným dalším snížením dynamiky úvěrů tempo růstu peněžní zásoby do konce roku 
2010 zpomalí (v roce 2009 na  průměrných cca 6 %  a v roce 2010 na cca 4 %).   
 
Peněžní převis (v %) 
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2 V následujícím období může mít jen mírně pozitivní sklon výnosové křivky a zvýšená averze ekonomických 
subjektů k riziku dopad na strukturu peněžní zásoby. Mohlo by docházet k přesunu peněz z dlouhodobějších do 
krátkodobějších aktiv nabízejících obdobné úročení s větší likviditou a menším vnímaným rizikem.    
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Úvěry 
  
Meziroční růst úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem v listopadu 2008 dále 
zpomalil. Ve srovnání s předchozím měsícem poklesl o 1,3 p.b. na 18,6 %. Uvedený vývoj 
byl ovlivňován postupným zvyšováním klientských úrokových sazeb (které rostou již od 
konce roku 2005), ochlazením trhu s bydlením, zpřísňováním úvěrových podmínek 
a celkovým hospodářským zpomalováním. Klesající tempo růstu stavu úvěrů je doprovázeno 
razantním poklesem dynamiky nově poskytnutých úvěrů. Nové úvěry domácnostem 
v listopadu 2008 poprvé meziročně poklesly, objem nových úvěrů nefinančním podnikům 
zhruba stagnoval. Poměr úvěrů od bank k HDP se ve 3.Q loňského roku i přes postupné 
zpomalování jejich růstu zvýšil o 1,8 p.b. na 49,5 %. Ve 3.Q se nefinanční podniky 
a domácnosti rovněž méně zadlužovaly u nebankovních institucí.3  

Meziroční dynamika stavu úvěrů nefinančním podnikům v listopadu zpomalila o 0,2 p.b. na 
15,5 % (absolutní objem úvěrů dosáhl 863 mld. Kč, tj. pouze cca o 4 mld. Kč více ve srovnání 
s předchozím měsícem). Méně rostly úvěry domácím podnikům i podnikům pod zahraniční 
kontrolou. Jednalo se zejména o podniky v odvětvích finančního zprostředkování, developerů 
a stavebnictví, tj. v odvětvích, která měla v minulosti hlavní podíl na růstu úvěrů. Naopak se 
zvýšila dynamika úvěrů poskytovaných zpracovatelskému průmyslu, odvětví energetiky 
a obchodu. Zpomalil růst krátkodobých úvěrů, což naznačuje, že podniky se postupně 
přizpůsobují poklesu domácí a zahraniční poptávky a omezují financování provozních potřeb. 
Naopak se zvýšil růst střednědobých a dlouhodobých úvěrů podnikům. Nové úvěry 
poskytnuté v listopadu podnikům meziročně vykazovaly zhruba nulový růst. Pomaleji než 
v předchozím měsíci meziročně rostly nové kontokorentní úvěry, zatímco velké (nad 
30 mil. Kč) a malé úvěry dokonce klesaly. Tempo růstu úvěrů se bude v budoucnu, zejména 
vlivem zvýšení sazeb v minulosti a očekávaného zpomalení hospodářského růstu, dále 
snižovat. Existují signály z denního tisku, že více než dvě třetiny domácích podniků mají 
zhoršený přístup k úvěrům. Podniky v ročním úhrnu čerpají výrazně vyšší objem úvěrů 
v tuzemsku než v zahraničí. Podle údajů zahraniční zadluženosti se však ve 3.Q zvýšil 
meziroční růst mezipodnikových úvěrů realizovaných v rámci přímých zahraničních investic. 

3 Meziroční růst úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem se prosinci podle nově publikovaných údajů 
v závěru zpracování 1.SZ 2009 oproti předchozímu měsíci dále snížil o 2,5 p.b. na 16,1 %. K tomu přispívaly 
úvěry nefinančním podnikům (především krátkodobé úvěry sloužící k financování provozu podniků) a úvěry 
domácnostem (zejména úvěry na bydlení). Tempo růstu nově poskytnutých úvěrů se v prosinci naopak zvýšilo 
o 2,1 p.b. na 4,7 %. Dosahovalo však výrazně nižší hodnoty ve srovnání s počátkem roku 2008, ale i s koncem 
září loňského roku. V uvedeném vývoji se projevoval vyšší růst nových úvěrů nefinančním podnikům, zatímco 
nové úvěry domácnostem dále razantně klesaly.     

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

I/08 II/08 III/08
 

10/08  11/08

Podíly na 
celkových 

úvěrech v % 
11/08    

Nefinanční podniky 16,9 16,3 14,8 15,7 15,5 45,7
    Úvěry do 1 roku 27,6 32,8 28,7 27,5 20,4 19,1
    Úvěry od 1 roku do 5 let 1,9 -5,3 -4,8 -1,7 7,6 9,3
    Úvěry nad 5 let 16,0 14,2 13,4 14,5 15,0 17,3
Domácnosti 33,3 30,7 28,0 25,7 23,9 45,8
    Spotřebitelské úvěry 27,4 26,4 25,3 24,6 22,9 8,9
    Úvěry na bydlení 36,4 32,8 29,1 26,6 24,3 32,3
    Ostatní 24,6 25,5 25,8 21,6 23,0 4,6
Finanční neměn. instituce 36,4 37,3 28,5 13,5 9,1 8,5
Úvěry celkem 25,5 24,3 21,7 19,9 18,6 100,0  
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Podíl cizoměnových úvěrů čerpaných v tuzemsku přetrvával na relativně nízké úrovni. 
Zpomalování růstu úvěrů se projevilo i v nižší dynamice celkového financování 
nefinančních podniků. Jeho tempo růstu se ve 3.Q 2008 oproti předchozímu období snížilo 
na 7 % (u financování pouze prostřednictvím úvěrů a dluhových cenných papírů na 14,1 %). 
Poměr úvěrů a dluhových cenných papírů podniků k HDP se ve 3.Q zvýšil na 46,7 %. 

Meziroční růst stavu úvěrů domácnostem v listopadu oproti předchozímu měsíci poklesl 
o 1,8 p.b. na 23,9 % (absolutní objem těchto úvěrů dosáhl 865 mld. Kč, tj. cca o 11 mld. Kč 
více oproti předchozímu měsíci). Zpomalil meziroční růst stavu úvěrů na bydlení 
i spotřebitelských úvěrů. Nově poskytnuté úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry dokonce 
v listopadu meziročně značně poklesly (o 23 %, resp. 9 %). Pokračování nižšího tempa růstu 
stavu úvěrů na bydlení v roce 2009 souvisí s oslabováním trhu s bydlením. Výrazné zhoršení 
prosincového indikátoru důvěry spotřebitelů naznačuje též pokračování nižšího tempa růstu 
spotřebitelských úvěrů v roce 2009. Míra celkové zadluženosti domácností se ve 3.Q 2008 
i přes zpomalení růstu úvěrů domácnostem stále ještě zvyšovala. Poměr celkového dluhu 
domácností k hrubému disponibilnímu důchodu ve 3.Q vzrostl na 50,8 % a ve vztahu k HDP 
na 26,4 % (z toho u bank dosáhl 22,4 %). Uvedené podíly byly zhruba poloviční 
vůči eurozóně. Zatížení domácností úrokovými platbami se ve 3.Q nepatrně snížilo na 1,8 %; 
rozdíl mezi úrokovými příjmy a výdaji stagnoval na úrovni 1 %. Celkové dluhové zatížení 
domácností splátkami úvěrů (úrokem a jistinou) v poměru k čistému peněžnímu příjmu se ve 
3.Q v průměru snížilo na 4,6 %.  
 
Zesílení turbulencí na finančních trzích v eurozóně dle ECB zatím významně neomezilo 
dostupnost úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem jako celku; jejich tempo růstu 
v průběhu roku 2008 postupně zpomalovalo (je však možné, že specifické segmenty 
negativně ovlivněny byly). S ohledem na negativní výhled ekonomické aktivity banky 
v eurozóně dále zpřísnily úvěrové podmínky u domácností i nefinančních podniků. Současně 
se zvýšil vliv finančních nákladů bank, což společně se ztíženým přístupem ke zdrojům 
financování přispívá ke zvyšování spreadů mezi klientskými sazbami a příslušnými sazbami 
finančního trhu. Banky v ČR rovněž zvýšily tyto spready zejména u domácností. 
U nefinančních podniků navíc existují signály o omezování financování pro menší podniky 
a vyžadování vyšších záruk u provozních krátkodobých úvěrů.  
 
V listopadu pokračovalo zrychlování tempa růstu úvěrů se selháním. Objem nesplacených 
pohledávek nefinančních podniků se meziročně výrazně zvýšil o 59 % (z 34,9 % v říjnu 
a 19,1 % na konci roku 2007). I přes uvedený vývoj podíl těchto úvěrů na celkových úvěrech 
podnikům přetrvával na úrovni 4 %. Přestože je stále poměrně nízký, nesplácené úvěry 
podniků se v důsledku globální ekonomické krize významně zvyšují. Existují signály 
rostoucího nedostatku hotových peněz u podniků včetně souvisejícího problému druhotné 
platební neschopnosti. Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech domácnostem stagnoval 
ve výši 2,9 %, u spotřebitelských úvěrů se mírně zvýšil na 6,7 % a u úvěrů na bydlení 
přetrvával na 1,6 %. Negativní dopady zvýšené nezaměstnanosti a zpřísnění úvěrových 
podmínek při nesplácení úvěrů lze u domácností na rozdíl od podniků očekávat s určitým 
zpožděním.    
 
Průměrná klientská úroková sazba z nových úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům 
a domácnostem v listopadu ve srovnání s předchozím měsícem poklesla o 10 b.b. na 7,1 %.4 
Projevovala se v ní patrně začínající reakce bank v některých segmentech úvěrového trhu na 
snižování měnověpolitických úrokových sazeb. Tržní krátkodobé úrokové sazby začaly 

4 V prosinci 2008 se průměrná klientská úroková sazba z nových úvěrů dále snížila o 30 b.b. na 6,8 %.   
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v listopadu postupně klesat. Dlouhodobé sazby 
finančního trhu se v důsledku zhoršeného 
výhledu domácí ekonomiky snižovaly. 
Promítání úrokových sazeb finančního trhu do 
klientských úrokových sazeb je významným 
článkem procesu transmise měnové politiky, 
kterým se zabývá níže uvedený box Transmise 
úrokových sazeb finančního trhu do 
klientských úrokových sazeb.   
 
Úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním 
podnikům se v listopadu snížily (o 31 b.b. na 
5,2 %). To se projevovalo u sazeb 
z kontokorentních a velkých úvěrů (nad  
30 mil. Kč), zatímco sazby z malých úvěrů 
vzrostly. U velkých úvěrů klesaly krátkodobé i dlouhodobé sazby (s počáteční fixací do 
jednoho roku a nad pět let). U malých úvěrů krátkodobé sazby vzrostly a dlouhodobé 
stagnovaly. Úvěrové podmínky5 se nepatrně zpřísnily pouze u malých úvěrů.  
 
Úroková sazba z úvěrů na bydlení v listopadu stagnovala na úrovni 5,5 %, a to ve všech 
splatnostech6. Za poslední rok se nejvíce zvýšily krátkodobé sazby. Časová struktura 
úrokových sazeb z úvěrů na bydlení je tudíž inverzní. Spread mezi sazbami z úvěrů s krátkou 
(tj. do jednoho roku) a dlouhou (tj. nad deset let) počáteční fixací sazby činil 91 b.b. a byl 
téměř dvojnásobný než před rokem. Obdobný vývoj byl u ostatních delších splatností, i když 
s nižší intenzitou. To se odráželo v posledních měsících v růstu podílu nových úvěrů 
s fixacemi sazeb nad deset let a naopak v poklesu nových úvěrů s fixací sazby od jednoho 
roku do pěti let. Úroková sazba ze spotřebitelských a kontokorentních úvěrů v listopadu 
vzrostla o 11 b.b. na 13,8 %, resp. o 9 b.b. na 17,3 % (u krátkodobých fixací sazeb ze 
spotřebitelských úvěrů a z kontokorentních úvěrů zhruba v souladu se sazbami peněžního 
trhu). Úvěrové podmínky se dále zpřísnily u delších fixací sazeb nad jeden rok z úvěrů na 
bydlení i ze spotřebitelských úvěrů. Uvedený vývoj odrážel zhoršení výhledu trhu s bydlením, 
zvýšení nákladů financování některých bank v souvislosti s napětím na mezibankovním trhu 
a zhoršení očekávané celkové hospodářské aktivity.  
 
Analýza nových úvěrů a klientských úrokových sazeb dle jednotlivých skupin bank ukázala, 
že na poklesu dynamiky nových úvěrů se v listopadu podílely všechny skupiny bank7. Na 
snížení úrokových sazeb finančního trhu reagovaly nejsilněji velké banky, a to poklesem 
úrokových sazeb z velkých úvěrů podnikům a z přijatých depozit. Sazby z úvěrů na bydlení 
a ze spotřebitelských úvěrů u těchto bank stagnovaly. V souvislosti s napětím na finančním 

5 Úvěrové podmínky jsou pro zjednodušení v dalším textu aproximovány rozdílem úrokových sazeb z nových 
klientských úvěrů a příslušných úrokových sazeb finančního trhu. 

6 Původně avizované zvýšení úrokových sazeb z hypoték v listopadu vybranými bankami v denním tisku bylo 
tudíž výrazně slabší, resp. se neprojevilo. To může být ovlivněno i tím, že údaje hypotečních sazeb v tisku 
zahrnují zejména minimální úrokové sazby vybraných bank, zatímco sazby z úvěrů na bydlení zachycené 
v měnové a bankovní statistice představují skutečné průměrné úrokové sazby. 

7 Naopak meziroční dynamika i absolutní objem nově přijatých klientských vkladů se v listopadu ve srovnání 
s předchozím měsícem zvýšily. Rostly zejména vklady domácností u stavebních spořitelen a v menší míře 
i vklady nefinančních podniků u středních a malých bank. Průměrné úrokové sazby z nově přijatých vkladů 
přitom banky v listopadu oproti předchozímu měsíci snižovaly s vyšší intenzitou u podniků než u domácností. 
Průměrné sazby z vkladů poklesly či zhruba stagnovaly u podniků i domácností u velkých bank a poboček 
zahraničních bank a u domácností navíc též u stavebních spořitelen. Naopak sazby z vkladů podniků 
a domácností u středních a malých bank vzrostly.  

Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům 
a domácnostem (nové obchody, v %)
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trhu naopak rostly sazby zejména u středních bank, a to jak z úvěrů podnikům, tak i ze 
spotřebitelských úvěrů. Tyto banky společně s malými bankami zvyšovaly i úrokové sazby 
z depozit. U středních bank navíc růst sazeb z vkladů u domácností převyšoval růst sazeb 
z úvěrů.8  
 
Výraznější snížení růstu úvěrů od prohloubení globální finanční krize nadále naznačují denní 
přehledy úvěrů vybraných šesti bank9. Zatímco objem stavu úvěrů u těchto bank se ještě 
v říjnu oproti předchozímu měsíci zvýšil o 26 mld. Kč (z toho o 21 mld. Kč u podniků 
a o 5 mld. Kč u domácností), v listopadu vzrostl meziměsíčně o pouhých 6 mld. Kč, 
v prosinci o 1 mld. Kč a v dosavadním průběhu ledna (do 26.1.) o cca 12 mld. Kč (a to 
u podniků při zhruba nulové změně u domácností).   
 
Vývoj klientských úrokových sazeb se začíná postupně stabilizovat. Banky reagovaly na 
razantní listopadové snížení měnověpolitických úrokových sazeb, i když uvedená reakce je 
pouze postupná a zatím jen v některých segmentech úvěrového trhu. Trh klientských 
úrokových sazeb je nadále vlivem globální finanční krize a zvýšené nedůvěry na finančním 
trhu poměrně rozkolísaný zejména z hlediska jednotlivých bank. Lze předpokládat, že 
klientské úrokové sazby budou v lednu 2009 dále klesat. Postupně se v nich bude projevovat 
prosincové snížení měnověpolitických úrokových sazeb, resp. očekávání dalšího snižování 
sazeb na únorovém zasedání bankovní rady.    
    
Box: Transmise úrokových sazeb finančního trhu do klientských úrokových sazeb 
 
Klíčovou otázkou obecně spojenou s efektivitou transmise měnové politiky do ekonomiky je, jak jsou 
úrokové podmínky úvěrového financování nefinančních podniků a domácností ovlivňovány sazbami 
finančního sektoru. Tento box proto zkoumá promítání úrokových sazeb finančního trhu do 
klientských úrokových sazeb a prezentuje výsledky aktualizovaných odhadů, které byly předmětem 
práce Interest Rate Pass-through: Evidence from Czech Banks (A.M. Podpiera, 2007). Vzhledem 
k použitému analytickému přístupu (analýza časových, resp. panelových dat) a dostupnému časovému 
období box zachycuje standardní průběh transmise v normálních dobách, a tudíž má jen velmi 
omezené vyznění v oblasti identifikace aktuálních dopadů globální finanční krize na vazby klientských 
úrokových sazeb a sazeb finančního trhu v závěru roku 2008.   
 
Pro analýzu byly využity úrokové sazby z nových úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům 
a domácnostem za jednotlivé banky od ledna 2004 do října 2008.10 Zaměření na nové úvěry 
a individuální banky – na rozdíl od existujících studií, které používají úrokové sazby ze stavů úvěrů – 
umožňuje analyzovat přímou vazbu mezi úrokovými sazbami finančního trhu a klientskými sazbami 
a zohledňuje heterogenitu bank (tj. uvažuje se i variabilita napříč bankami). Dále tento přístup 
umožňuje rozlišovat úrokové sazby podle velikosti úvěrů a doby fixace jejich úrokové sazby. 
V analýze byl použit medián klientských úrokových sazeb. První část analýzy zjišťovala korelace 

8   Podle nově publikovaných údajů v závěru zpracování 1.SZ 2009 byl růst nových úvěrů v prosinci 2008 i přes 
mírné zrychlení nadále výrazně nižší než na počátku roku 2008 u všech skupin bank. Nové vklady nadále 
rostly vlivem úspor domácností u stavebních spořitelen (zejména z důvodu doplňování pevně stanoveného 
vkladu pro získání roční prémie). Zvýšila se též dynamika vkladů nefinančních podniků u velkých bank. 
S výjimkou středních bank všechny skupiny bank v prosinci snižovaly úrokové sazby z úvěrů podnikům, ze 
spotřebitelských úvěrů a z vkladů nefinančních podniků, a to zhruba v rozsahu změny úrokových sazeb 
finančního trhu. Banky naopak nepatrně zvýšily úrokové sazby z úvěrů na bydlení (s výjimkou malých bank, 
které sazby snižovaly). Uvedený vývoj odrážel ochlazení trhu s bydlením, možné případné zvýšení nákladů 
financování některých bank vlivem napětí na mezibankovním trhu a zhoršení celkové ekonomické aktivity.  

9  Denní přehledy úvěrů zahrnují Komerční banku, ČSOB, Českou spořitelnu, Citibank, UniCredit Bank 
a Raiffeisenbank. 

10  I když  existuje několik studií (např. Crespo-Cuaresma, Egert a Reininger, 2004; Tieman, 2004;  Egert, 
Crespo-Cuaresma and Reininger, 2007), které se zabývají otázkami transmise úrokových sazeb v ČR, 
všechny používají agregované údaje založené na průměrech klientských úrokových sazeb. 
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mezi sazbami finančního trhu (1M, 3M, 6M a 1R PRIBOR a vybranými dlouhodobými sazbami 
finančního trhu) na jedné straně a klientskými úrokovými sazbami na straně druhé. 11  
 
Z provedené analýzy je patrné, že klientské úrokové sazby z nových úvěrů jsou nadále nejsilněji 
korelovány se sazbami peněžního trhu, a to v závislosti na typu úvěru a fixaci sazby (Tabulka 1). Lze 
soudit, že v realitě jsou úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům nejčastěji odvozovány 
v případě jejich fixace do jednoho roku zejména od sazby 1M PRIBOR u malých úvěrů a od sazby 
FRA u velkých úvěrů. U fixace sazby nad jeden rok od sazby 6M a 1R PRIBOR u malých úvěrů a od 
sazby 1M a 3M PRIBOR u velkých úvěrů. U úvěrů na bydlení poskytnutých domácnostem korelační 
analýza naznačila nejsilnější vazbu na hrubý výnos z 10-letého státního dluhopisu a dále též na 1M 
PRIBOR. To odráží skutečnost, že v důsledku vývoje úrokových sazeb z nových úvěrů na bydlení 
začal v roce 2008 růst podíl nových úvěrů na bydlení s fixací sazby nad deset let. Pro úrokovou sazbu 
z nově přijatých vkladů s dohodnutou splatností do dvou let je nejvýznamnější úroková sazba 1M 
PRIBOR a se splatností nad dva roky sazby 3M, 6M a 1R PRIBOR.  
 
Analýza korelací klientských úrokových sazeb z úvěrů a dlouhodobých úrokových sazeb finančního 
trhu naznačila, že s výjimkou úvěrů na bydlení a malých úvěrů s delšími fixacemi jsou korelace slabší 
než u úrokových sazeb peněžního trhu. Úroková sazba FRA3_6 je nejvýznamnější pro velké úvěry 
podnikům s kratšími fixacemi. I přesto pro další odhady charakteru transmise byly ve všech případech 
použity nejvýznamnější sazby PRIBOR. Slabá korelace byla rovněž patrná i mezi klientskými sazbami 
z úvěrů a vkladů. 
  
Tabulka 1 
Průměrné korelace klientských úrokových sazeb a sazeb finančního trhu  

1M 
PRIBOR

3M 
PRIBOR

6M 
PRIBOR

1R 
PRIBOR

FRA3_6 FRA3_9 5R IRS 10R IRS 5R státní
dluhopis

10R státní
dluhopis

Úroková sazba
z vkladů (2R)

Úroková sazba z úvěrů
Nefinanční podniky (úvěry do 30 mil. Kč)
   Floating a fixace sazby do 1 roku 0,82 0,81 0,80 0,78 0,77 0,74 0,52 0,42 0,51 0,52 0,74
   Fixace sazby nad 1 rok 0,59 0,60 0,61 0,61 0,60 0,60 0,55 0,56 0,56 0,61 0,52
Nefinanční podniky (úvěry nad 30 mil. Kč)
   Floating a fixace sazby do 1 roku 0,69 0,68 0,68 0,67 0,74 0,73 0,52 0,37 0,49 0,43 0,71
   Fixace sazby nad 1 rok 0,60 0,60 0,56 0,56 0,59 0,56 0,44 0,37 0,39 0,41 0,58
Úvěry na bydlení 0,62 0,61 0,60 0,58 0,60 0,58 0,57 0,59 0,56 0,62
Úroková sazba z vkladů
   S dohodnutou splatností do 2 let 0,93 0,92 0,91 0,88
   S dohodnutou splatností nad 2 roky 0,60 0,61 0,61 0,61  
  
V další části byl analýze podroben charakter transmise. Za tímto účelem byl odhadnut následující 
error-correction model 

ittittit mrbrmrbr εµββαα +−−+∆+=∆ −− )( 121121   

kde br je klientská úroková sazba, mr je úroková sazba finančního trhu, koeficient 1β  představuje 
rychlost návratu k rovnováze, 2β  představuje dlouhodobou transmisi, µ  je konstanta v rovnovážném 
vztahu, koeficient 2α  naznačuje krátkodobou transmisi, Hendry (1995) poukázal, že (1- 2α )/ 1β  
představuje rychlost návratu v měsících. 

Výsledky odhadu uvedeného modelu naznačily, že transmise úrokových sazeb peněžního trhu do 
úrokových sazeb z nových úvěrů nefinančním podnikům byla ve sledovaném období poměrně silná 
(Tabulka 2). Koeficient rychlosti návratu k rovnováze je ve všech odhadech negativní a statisticky 
významný, což ukazuje na existenci mechanismu návratu k dlouhodobé rovnováze. Byla nalezena 
kompletní dlouhodobá transmise pro malé úvěry podnikům a neúplná transmise pro velké úvěry těmto 
klientům. To může souviset se skutečností, že velké úvěry jsou poskytovány stálým bonitnějším 
klientům. Současně to však může naznačovat nižší konkurenci v tomto segmentu úvěrového trhu. 
V případě krátkodobé transmise (tj. do jednoho měsíce)  úvěry s pohyblivou a fixní sazbou do jednoho 
roku následují sazby peněžního trhu, když 65 % transmise probíhá v průběhu jednoho měsíce 
u malých úvěrů a 88 % u velkých úvěrů. Sazby s fixací nad jeden rok reagují v průběhu jednoho 

11 Provedená analýza vychází z přístupu Bondt (2005). 
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měsíce pouze u malých úvěrů. Doba návratu klientských sazeb v nefinančním sektoru k sazbám 
peněžního trhu se pohybuje mezi jedním a dvěmi měsíci. 

Transmise úrokových sazeb finančního trhu do úrokových sazeb z nových úvěrů na bydlení není 
kompletní. Error-correction koeficient ukazuje na existenci mechanismu návratu k dlouhodobé 
rovnováze. Krátkodobá transmise neprobíhá, resp. v průměru tyto sazby nereagují v průběhu jednoho 
měsíce na změny sazeb finančního trhu. 

Transmise úrokových sazeb peněžního trhu do sazeb z nově přijatých vkladů nefinančních podniků 
a domácností je diferencovaná u vkladů s dohodnutou splatností do dvou let a nad dva roky. U nových 
vkladů se splatností do dvou let je krátkodobá i dlouhodobá transmise významná, kompletní je však 
pouze dlouhodobá transmise. Naopak u vkladů s dohodnutou splatností nad dva roky krátkodobá 
transmise není významná. Dlouhodobá transmise je významná, není však úplná.  
 

Současně byla provedena analýza odhadů za kratší období let 2006–2008, kde by měla pozorování 
z druhé poloviny loňského roku větší váhu. Výsledky provedené analýzy byly obdobné. Analýza 
reziduí rovnic zatím nenaznačovala dopady globální finanční krize na transmisi klientských úrokových 
sazeb a sazeb finančního trhu.  
 
Tabulka 2  
Odhady transmise úrokových sazeb finančního trhu do klientských úrokových sazeb  

Úroková sazba z úvěrů
Nefinanční podniky (úvěry do 30 mil. Kč)
   Floating a fixace sazby do 1 roku 0.65(0.16)** 0.9(0.05)***  - 0.6(0.10)*** 1m

   Fixace sazby nad 1 rok 0.59(0.35)* 1.18(0.09)***  - 0.43(0.15)*** 1m
Nefinanční podniky (úvěry nad 30 mil. Kč)
   Floating a fixace sazby do 1 roku 0.88(0.26)*** 0.85(0.03)***  - 0.56(0.10)*** <1m
   Fixace sazby nad 1 rok 2.9(3.23) 0.67(0.08)***  - 0.77(0.27)*** 1-2m

Úvěry na bydlení  - 0.06(0.19) 0.61(0.03)***  - 0.30(0.11)*** 3m

Úroková sazba z vkladů
   S dohodnutou splatností do 2 let 0.66***(0.088) 0.93***(0.018)  - 0.61***(0.09) <1m
   S dohodnutou splatností nad 2 roky 0.68(0.63) 0.47***(0.06)  - 0.28*(0.14) 3m

Rychlost návratu v 
měsících (1-α2)/β1

Krátkodobá 
transmise α2

Celková transmise 
β2

Rychlost 
návratu β1

Poznámka: ***, ** a * představují signifikantnost na hladině 1%, resp. 5% a 10%. Standard errors je v závorkách.  
 
Z uvedeného celkově vyplývá, že úrokové sazby z klientských nových úvěrů jsou odvozovány 
zejména od sazeb peněžního trhu, resp. od forwardových sazeb. U sazeb z úvěrů na bydlení a malých 
úvěrů podnikům s dlouhou fixací sazby je rovněž významný vliv hrubého výnosu 10-letého státního 
dluhopisu. U většiny typů klientských produktů byla shledána nekompletní transmise, která často není 
okamžitá, ale postupná. To pravděpodobně souvisí se skutečností, že banky v posledních dvou letech 
oceňovaly nižší riziko u klientských produktů při zvyšujících se úrokových sazbách peněžního trhu 
a poměrně vysokém ekonomickém růstu.  
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Příloha 5 – Nákladové faktory 

V závěru minulého roku byly dovozní ceny na jedné straně významně ovlivněny poklesem cen 
energetických i potravinářských komodit na světových trzích a vývojem měnového kurzu 
koruny na straně druhé. Výrazné oslabení růstu, resp. pokles dovozních cen energetických 
surovin a potravinářských komodit, jakož i zpomalování poptávky a klesající ceny zahraniční 
konkurence přispěly k tomu, že ceny průmyslových výrobců razantně zmírnily svůj vysoký 
meziroční růst, který v prosinci přešel do meziročního poklesu. U cen zemědělských výrobců 
se ve čtvrtém čtvrtletí meziroční pokles cen dále prohluboval. 

Dovozní ceny klesaly ke konci roku 2008 v meziročním srovnání již šestnáctý měsíc v řadě. 
Poté, co se jejich pokles v červenci prohloubil na nejnižší hodnotu vykázanou od prosince 
2002 (na 6,8 %), docházelo ke zmírňování jejich meziroční dynamiky až na 1,7% pokles 
zaznamenaný v listopadu. Zejména ceny dovážených komodit s vyšším stupněm zpracování 
byly ovlivněny obratem v dosavadním vývoji měnového kurzu koruny. V červenci 2008 bylo 
možné pozorovat nejvýraznější meziroční zhodnocení měnového kurzu CZK/EUR (o 16,9 %) 
i CZK/USD (o 27,7 %) od roku 2002, přičemž od srpna 2008 docházelo ke zmírňování této 
dynamiky – v případě měnového kurzu CZK/EUR dosáhlo meziroční zhodnocení v listopadu 
5,8 %, v případě kurzu CZK/USD1 se v listopadu prosadilo meziroční oslabení o 8,6 %. Ceny 
dovozu komodit s vyšším stupněm zpracování tak ve srovnání s nejnižšími hodnotami 
z července zmírnily svůj meziroční pokles na necelou jednu čtvrtinu.  

Dodatečné snížení cen zemědělských a potravinářských komodit na světových trzích 
i předchozí výrazné zhodnocení měnového kurzu koruny se promítlo do pokračujícího 
meziročního poklesu dovozních cen potravin, který však zejména vlivem zmírnění 
meziročního posilování měnového kurzu koruny zpomalil na 1,2 % dosažené v listopadu. 

Ve skupině dovážených minerálních paliv se po více než rok trvajícím vysokém růstu prosadil 
meziroční cenový pokles, který navazoval na vývoj světových cen energetických surovin. 
Meziroční růst cen ropy v červnu kulminoval na hodnotách kolem 90 %, přičemž v červenci 
došlo k obratu na světových trzích a ceny ropy zahájily rychlý „sestup“. Již v říjnu bylo 
možné pozorovat jejich obnovený meziroční pokles a podle údajů ČSÚ za listopad klesly 
ceny ropy v meziročním srovnání o výrazných 36,7 %2.  

Ceny dovážených energetických surovin kopírovaly cenový vývoj ropy jen v omezené míře. 
Poté, co dosáhl meziroční růst dovozních cen energií v srpnu svého vrcholu na hodnotách 
přesahujících 30 %, byl v listopadu zaznamenám jejich obnovený meziroční pokles o 1,5 %, 
přičemž hlubšímu poklesu cen dovážených energií bylo z části bráněno nadále vysokými 
světovými cenami zemního plynu. Ty zrychlovaly svůj meziroční růst až do srpna na hodnoty 
přesahující 76 % a ve srovnání s cenami ropy probíhalo jeho následné oslabení jen zvolna –  
podle údajů ČSÚ za listopad rostly světové ceny zemního plynu stále vysokým meziročním 
tempem 67 %. Možnost razantnějšího poklesu dovozních cen energetických surovin byla 
rovněž oslabena zpomalením meziročního zhodnocování měnového kurzu CZK/USD, 
respektive jeho meziročním znehodnocením v listopadu.  

Na druhé straně docházelo od srpna k významnému zrychlování dovozních cen 
neenergetických surovin, a to na meziroční tempo 24,6 % zaznamenané v listopadu, což ve 

1 Meziroční zhodnocení měnového kurzu CZK/EUR se od července do listopadu roku 2008 zmírnilo o 11,2 p.b., 
v případě kurzu CZK/USD činí rozdíl mezi červencovým posílením a listopadovým oslabením 36,3 p.b. 

2 Rozdíl mezi nejvyšším červnovým meziročním růstem a listopadovým poklesem činí 129,2 p.b. 
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srovnání se srpnovými údaji představuje více než trojnásobný růst. Příspěvek neenergetických 
surovin do celkových cen dovozu se tak v listopadu zvýšil přibližně na 0,6 p.b. 
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Ceny průmyslových výrobců ve čtvrtém čtvrtletí 2008 nejprve výrazně zvolnily svůj 
meziroční růst, který se téměř rok pohyboval na vysokých hodnotách přesahujících 5 %3, 
přičemž již v prosinci vykázaly obnovený meziroční pokles, a to o 0,2 %.  

Nejvýraznější změnu zaznamenal cenový vývoj v odvětví koksárenství a rafinérského 
zpracování ropy, kde bylo zpomalování cenového růstu patrné již ve třetím čtvrtletí 2008 – 
v září však rostly ceny v tomto odvětví ještě dvouciferným tempem4. Především v návaznosti 
na propad světových cen ropy se v odvětví koksárenství a rafinérského zpracování ropy 
v listopadu prosadil obnovený meziroční pokles cen, který se v prosinci dále prohloubil na 
34,4 %. Záporný příspěvek tohoto odvětví do celkových cen výrobců dosáhl v prosinci 
výrazných 2,1 p.b.  

Obnovení cenového poklesu bylo možné současně pozorovat v potravinářském průmyslu, kde 
docházelo k postupnému zpomalování meziroční dynamiky cen v důsledku měnící se situace 
na světovém trhu zemědělských a potravinářských komodit5. Ještě v září minulého roku se 
ceny v potravinářském průmyslu meziročně zvýšily o 6,5 %, zatímco v prosinci klesaly 2,1% 
tempem. V ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu převažovala odvětví s klesajícími 
cenami, což přispělo k tomu, že se ceny ve zpracovatelském průmyslu jako celku poprvé od 
května 2006 meziročně snížily.  

Na druhé straně zrychlily ceny v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, jejichž 
meziroční růst v prosinci činil vysokých 10,0 % s příspěvkem 1,3 p.b. Rovněž v odvětví 
zpracování kovů, hutních a kovodělných výrobků rostly ceny nadále vysokým meziročním 
tempem, přestože bylo od října patrné jeho oslabování – v prosinci zvolnil cenový růst 
v tomto odvětví na méně než dvě třetiny nejvyšších hodnot dosažených v září6. Přibližně na 
jednu polovinu zmírnily svou meziroční dynamiku i ceny v odvětví dobývání nerostných 

3  Ceny průmyslových výrobců rostly meziročním tempem nad 5 % od listopadu 2007 do září 2008, s výjimkou 
dubna 2008, kdy ceny v průmyslu meziročně vzrostly o 4,7 %. 

4 Ve třetím čtvrtletí 2008 vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinérského zpracování ropy meziročně v průměru 
o 22,9 %. Naopak ve čtvrtém čtvrtletí činil jejich průměrný pokles 16,7 %. 

5 Blíže viz část Ceny zemědělských výrobců. 
6 Ceny v odvětví zpracování kovů, hutních a kovodělných výrobků zrychlovaly od druhého čtvrtletí 2008, 

přičemž meziroční růst o 10,8 % dosažený v září byl nejvyšší od počátku roku 2005. 
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surovin, jejichž růst se ještě ve třetím čtvrtletí 2008 pohyboval nad 15 %, a přiblížil se tak 
vysokým hodnotám zaznamenaným naposledy v roce 2005. 

Struktura cen průmyslových výrobců  
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Meziroční růst cen průmyslových výrobců byl ve čtvrtém čtvrtletí 2008 výrazně pod minulou 
prognózou. Ta předpokládala mírné zpomalení meziročního růstu cen v průmyslu na hodnoty 
okolo 5,1 %. Odchylka byla způsobena zejména výrazným poklesem cen v odvětví koksu 
a rafinérských ropných výrobků a v potravinářském průmyslu, snižováním meziročního růstu 
cen v odvětví zpracování kovů a proti očekáváním rovněž zpomalujícím  růstem cen v odvětví 
dobývání nerostných surovin.  

Nová prognóza je ve srovnání s prognózou ze 7. SZ 2008 výrazně protiinflační, neboť 
předpokládá v první polovině letošního roku prohlubující se pokles cen výrobců, a to až 
k hodnotám kolem 4 %. Významný podíl na tomto vývoji budou mít výrobky 
zpracovatelského průmyslu, zejména v důsledku vývoje cen průmyslových výrobců 
v zahraničí. Na druhé straně očekáváme na celém horizontu prognózy růst cen elektřiny (cca 
15 % mzr. v roce 2009 a cca 5 % mzr. v roce 2010) a pevných paliv (cca 10 % mzr. v roce 
2009 a cca 5 % mzr. v roce 2010). Ke konci letošního roku předpokládá predikce obrat cen 
v průmyslu a jejich následný návrat k meziročnímu růstu, který v roce 2010 dosáhne 
v průměru cca 2,5 %. 

Predikce cen průmyslových výrobců  
(mzr. v %) 

Struktura predikce cen průmyslových 
výrobců (mzr. v %) 
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U cen zemědělských výrobců se ve čtvrtém čtvrtletí dále prohluboval meziroční pokles cen, 
který se prohloubil na -22,8 % v prosinci. Za výrazným meziročním poklesem cen 
zemědělských výrobců v ČR v závěru třetího čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí 2008 byl souběh 
několika faktorů, zejména obrat vývoje cen komodit rostlinného původu na světových trzích 
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v polovině letošního roku,  nadprůměrná domácí sklizeň v letošním roce a dále přetrvávající 
meziroční posilování kurzu koruny. Pokles cen na světových trzích v průběhu léta souvisel 
zejména s nadprůměrnou úrodou u hlavních světových producentů (Austrálie, USA, 
eurozóna), a tím i zvýšením dosud nízkých světových zásob. Ty se v posledních letech 
snižovaly v důsledku dlouhodobého růstu poptávky po potravinách v řadě rozvíjejících se 
ekonomik, zejména pak v Asii, a rovněž vlivem neúrody v řadě zemí v roce 2007. Domácí 
sklizeň byla rovněž podle odhadů ČSÚ rovněž výrazně nadprůměrná, v časové řadě od roku 
1990 šlo o druhou nejvyšší hodnotu (nejvyšší objem sklizně byl dosažen v roce 2004). 
Počínaje  závěrem letošní  sklizně tak došlo při souběhu pokračujícího výrazného posilování 
kurzu koruny k výraznému snížení korunových cen hlavních komodit rostlinné výroby. Ceny 
rostlinné produkce se tak v závěru roku výrazně prohlubovaly až na -29,1  % v prosinci.   

U cen živočišných produktů pokračoval ve čtvrtém čtvrtletí 2008 rovněž trend prohlubování 
meziročního poklesu (až na -14,8 % v prosinci). Meziroční pokles cen komodit živočišné 
výroby byl zapříčiněn důsledkem výrazného posilování kurzu CZK/EUR při současném  
poklesu cen těchto produktů na světových trzích. 

V letošním roce předpokládáme ve srovnání s minulou prognózou výraznější pokles cen 
zemědělských výrobců: V prvním pololetí očekáváme jejich meziroční pokles cen v průměru 
okolo -23 %. Ve druhém pololetí  vlivem očekávaného mírného oživení cen ve světě jejich  
výrazný meziroční pokles postupně přejde ve slabý růst (do 3 % v závěru roku). 

Predikce cen zemědělských výrobců 
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Příloha 6 – Platební bilance 
 
Ve srovnání s prognózou platební bilance na rok 2008 ze 7. SZ minulého roku došlo u dvou 
položek bilance (obchodní bilance a portfoliové investice) k výrazně méně příznivému vývoji 
oproti předpokladům. Menší odchylky oproti prognóze byly patrné též u čerpání zdrojů 
z fondů EU (nižší čerpání) a u rozsahu vyplacených dividend nerezidentům (vyšší dividendy). 
Celková odchylka byla natolik výrazná, že změnila saldo platební bilance bez operací 
bankovního sektoru z předpokládaného výrazného přebytku na přibližnou rovnováhu.  
 
Změna prognózy na rok 2009 je v rozhodující míře soustředěna do obchodní bilance. Vlivem 
přehodnocení výhledu světové ekonomiky a výrazně méně příznivého vývoje obchodní bilance 
v říjnu a listopadu dochází k výraznému zhoršení jejího výhledu. Kromě toho došlo k úpravě 
prognózy ještě u dvou dílčích bilancí s celkově nulovým dopadem na prognózu platební 
bilance bez operací bankovního sektoru. Snižujeme očekávaný přebytek kapitálového účtu 
(nižší čerpání zdrojů EU a přehodnocení očekávaného výnosu z prodeje emisních povolenek). 
Ke zlepšení prognózy naopak dochází v oblasti portfoliových investic, kde očekáváme 
zmírnění čistého odlivu (předpoklad nižšího zájmu rezidentů o nákup zahraničních 
majetkových cenných papírů vlivem delší a hlubší recese). V důsledku těchto změn se snižuje 
očekávaný přebytek platební bilance bez operací bankovního sektoru pro rok 2009 z cca 
100 mld. Kč v 7. SZ 2008 na cca 20 mld. Kč. Nárůst úrokového diferenciálu koruny vůči euru 
zvyšuje hodnotu  tzv. indikátoru  platebně bilančního tlaku na kurz na +73 mld. Kč. 
 
Rizika méně příznivého vývoje platební bilance představují především korunová aktiva 
nerezidentů, která mohou být v důsledku nepříznivého vývoje ve světě snadno stahována z ČR 
(zejména nerozdělený zisk nerezidentů z přímých investic z minulých let, v menší míře též další 
pokles držby korunových dluhopisů, příp. akcií). Riziko obdobného rozsahu, ale v obráceném 
směru, představují naopak existující portfoliové investice v zahraničí.  
 
Výrazně méně příznivý vývoj obchodní bilance za říjen a listopad oproti předpokladům byl 
způsoben (i) příliš optimistickým referenčním scénářem hospodářského vývoje v zahraničí 
v 7.SZ, který nezachytil prudký pokles poptávky po automobilech v západní Evropě (jehož 
dopad je umocněný velkou váhou automobilů, dílů a příslušenství v českém vývozu) a (ii) 
výrazně vyššími hmotnými dovozy ropy oproti předpokladům. Očekáváme, že následně dojde 
k poklesu vývozu v dalších, především strojírenských, oborech (zejména montáže 
elektrotechniky a elektroniky přesunuté do ČR v minulých letech a výroby železa a oceli). Na 
druhé straně očekáváme pozitivní dopady spojené s postupným poklesem cen zemního plynu 
(v listopadu byl ještě meziroční nárůst o 60 %), což by mohlo představovat, po dokončení 
poklesu, pozitivní dopad na měsíční bilanci v rozsahu 2 až 3 mld. Kč. V souvislosti 
s poklesem agregátní poptávky navíc očekáváme výraznější pokles dovozů pro výrobní 
spotřebu. Kladné saldo obchodní bilance na rok 2009 snižujeme oproti prognóze ze 7. SZ 
2008 o 75 mld. Kč na 100 mld. Kč (a to i přes pozitivní vliv poklesu cen energií na saldo 
obchodní bilance oproti minulé prognóze o cca 50 mld. Kč); navíc snižujeme obraty 
zahraničního obchodu o cca 15 %. Rizikem prognózy je stále poměrně optimistický scénář 
vývoje zahraničí (podle RS01 HDP eurozóna -1,5 %, prognóza EK -1,9 % a existují 
i pesimističtější výhledy až -2,6 %). V roce 2010 dojde podle prognózy k mírnému oživení 
vývozu a růstu kladného salda obchodní bilance na 130 mld. Kč vlivem očekávaného růstu 
zahraniční poptávky.   
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Prognóza salda bilance služeb na rok 2009 se zatím, přes mírně příznivější výsledky za rok 
2008, nemění, dochází jen k mírnému snížení obratů oproti předpokladům 7.SZ 2008. 
Prognóza předpokládá výrazné meziroční snížení kladného salda bilance služeb z cca 80 mld. 
Kč na 60 mld. Kč, při 8 % poklesu příjmů. Nejistotu prognózy představuje zejména to, že 
statistická data za říjen a listopad, která by mohla naznačit případný rozsah korekce poptávky 
po eskalaci finanční krize a nástupu recese, jsou z rozhodující míry stále pouze odhady. Dílčí 
indikátory signalizují pokles dopravy (spojený s poklesem zahraničního obchodu) a snížení 
počtu zahraničních turistů v ČR. Prognóza na rok 2010 předpokládá mírné zlepšení salda na 
65 mld. Kč. 
 
Deficit bilance výnosů za rok 2008 byl mírně vyšší oproti prognóze, zejména vlivem vyšších 
výplat dividend nerezidentům. Prognóza salda na roky 2009 a 2010 se však nezměnila (pokles 
deficitu na 235 mld. Kč z cca 290 mld. Kč v roce 2008). Rozhodující příčinou očekávaného 
prudkého meziročního poklesu deficitu bilance výnosů je odhad značného poklesu zisku 
nerezidentů z přímých zahraničních investic. V rámci nezměněného celkového salda 
prognózy však došlo k několika dílčím změnám. Na straně příjmů dochází k poklesu, který je 
způsoben zejména poklesem zahraničních úrokových sazeb a snížením odhadovaného počtu 
Čechů pracujících v zahraničí. Na straně nákladů jde především o přehodnocení vývoje počtu 
zahraničních pracovníků (snížení místo stagnace) a také pokles úrokových nákladů.  
 
Vlivem výpadku příjmů ve třetím čtvrtletí skončí bilance běžných převodů za rok 2008 
mírným deficitem. Prognózu vyrovnané bilance na rok 2009 a 2010 však zatím neměníme. 
V minulosti dosahované výsledky se pohybovaly v intervalu +/-20 mld. Kč. Rizika prognózy 
jsou relativně malá (především případné prohrané arbitráže České republiky). 
 
Přebytek kapitálového účtu za rok 2008 byl mírně nižší než očekávaný v 7. SZ 2008 vlivem 
nižšího čerpání fondů EU. Nižší schopnost čerpat zdroje z EU se promítá i do prognózy. 
Druhým faktorem vedoucím k revizi prognózy je výrazné zpomalení světového 
hospodářského růstu, které může výrazně snížit potřebu nákupu emisních povolenek v rámci 
Kjótského protokolu, resp. vést k odložení nákupů. I když je signalizován prodej povolenek 
na první pololetí 2009 v rozsahu cca 10 mld. Kč (Japonsku a Světové bance) snižujeme 
prognózu prodejů těchto povolenek na rok 2009 z 20 mld. Kč na 15 mld. Kč. Celkově tak 
snižujeme prognózovaný přebytek kapitálového účtu na rok 2009 o 20 mld. Kč na 
48 mld. Kč. Prognózu na rok 2010 ponecháváme beze změn na 33 mld. Kč. 
 
V oblasti přímých investic hodnotíme dosavadní vývoj jako v zásadě v souladu s prognózou 
(nezměněné saldo při mírně nižších obratech). Také prognóza salda přímých investic na roky 
2009 a 2010 se nemění (+165, resp. +105 mld. Kč). Ve struktuře dochází k mírnému snížení 
odlivu kapitálu do zahraničí. Na straně přílivu se mírně snižuje kladné saldo reinvestovaného 
zisku, ale zvyšuje objem prodeje státního majetku v důsledku zpoždění prodeje necelých 
14 % akcií Arcelor Mittal většinovému vlastníku. Vlivem neustálého zpožďování zahájení 
privatizace se však zvyšuje riziko, že prodej letiště Praha (v prognóze 70 mld. Kč) nebude 
dokončen v letošním roce. Významnější příliv kapitálu ze zahraničí s výjimkou prodeje 
státního majetku nadále neočekáváme. Kladné saldo je v prognóze tvořeno prakticky saldem 
reinvestovaných zisků a prodejem státního majetku1. 
 

1 V roce 2009 předpokládáme celkové příjmy z prodeje státního majetku ve výši 82 mld. Kč, jejichž dopad na 
kurz  je dle prognózy eliminován (úhrada v korunách u Arcelor Mittal, využití privatizačního účtu, konverze 
mimo trh). 
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V oblasti portfoliových investic došlo v říjnu a listopadu (vlivem zářijové eskalace finanční 
krize) k prudké změně v chování investorů. Ti začali rychle prodávat svá zahraniční aktiva, 
jak akcie tak dluhopisy. Nerezidenti však ve výrazně větším rozsahu než rezidenti, jednalo se 
hlavně o snížení držby vládních dluhopisů. V důsledku tohoto vývoje očekáváme o cca 
40 mld. Kč vyšší záporné saldo portfoliových investic za rok 2008 oproti prognóze ze 
7.SZ 2008. Vzhledem k aktuálně mnohem pesimističtějšímu pohledu investorů na budoucí 
světový hospodářský vývoj očekáváme minimální zájem rezidentů o nákup zahraničních 
akcií, což vede ke zlepšení prognózy o 20 mld. Kč (nulový zájem nerezidentů o tuzemské 
akcie byl očekáván již  v 7.SZ 2008). Aktuální prognóza na rok 2009 nyní předpokládá kladné 
saldo portfoliových investic ve výši 35 mld. Kč, zajišťované výhradně zvýšeným podílem 
nerezidentů na financování fiskálního deficitu (+75 mld. Kč, z toho cca 2/3 formou emise 
eurových bondů2 a zbytek nákupem korunových dluhopisů). Riziko prognózy představuje 
případná další eskalace finanční krize v zahraničí vedoucí investory ke stahování zahraničních 
aktiv (aktiva rezidentů jsou zhruba dvojnásobná než nerezidentů). V roce 2010 očekáváme 
přechod bilance portfoliových investic opět do deficitu (absence emise eurových bondů 
a scénář předpokládající normalizaci vývoje). 
 
V oblasti ostatních investic nemáme k dispozici informace vedoucí k přehodnocení 
prognózy. Vzhledem k nejistotám v obou směrech nadále předpokládáme pro rok 2009 pouze 
příliv v rozsahu 13 mld. Kč, odpovídající čerpání úvěru vládou na infrastrukturní projekty od 
EIB. Pro rok 2010 je předpokládáno pouze dočerpání tohoto úvěru ve výši 7 mld. Kč.  
 
Na základě výše uvedeného dochází pro rok 2009 ke změně prognózovaného přebytku 
běžného a kapitálového účtu platební bilance v 7.SZ 2008 (1,8 % HDP) na deficit ve výši 
0,7 % HDP (samotný BÚ -2,0 %). Pro rok 2010 nyní očekáváme deficit ve výši 0,2 % HDP 
(samotný BÚ -1,0 % HDP). Po očištění o reinvestované zisky by se měl běžný účet pohybovat 
v mírných přebytcích. 
 
Finanční účet platební bilance by měl v roce 2009 dosáhnout přebytku více než 200 mld. Kč 
(po očištění o reinvestované zisky přes 100 mld. Kč), který je ovšem založen téměř výhradně 
na předpokladu masivních operací státu (170 mld. Kč) spojených s financování fiskálního 
deficitu, resp. vládního dluhu. V roce 2010 by měl přebytek finančního účtu výrazně klesnout, 
(pod 100 mld. Kč), neboť neočekáváme privatizace (s výjimkou případného zpoždění 
vypořádání prodeje letiště Praha do 1. čtvrtletí 2010) ani zahraniční emise vládních dluhopisů. 
 
 

2 Prognóza předpokládá emisi v rozsahu 2 mld. euro a její kurzové zajištění. MF oznámilo vydání obligací 
v zahraniční v rozsahu až 75 mld. Kč a případné kurzové zajištění nekomentovalo.   
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Prognóza platební bilance
mld. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 o.2008 p.2009 p.2010
A. Běžný účet -104.9 -124.5 -136.4 -160.6 -147.5 -39.8 -82.2 -62.7 -115.0 -75.0 -40.0
   Obchodní bilance -120.8 -116.7 -71.3 -69.8 -13.3 59.4 65.1 120.6 105.0 100.0 130.0
              Vývoz 1 121.1 1 269.6 1254.4 1370.9 1722.7 1868.6 2144.6 2479.2 2465.0 2470.0 2550.0
              Dovoz 1 241.9 1 386.3 1325.7 1440.7 1736.0 1809.2 2079.5 2358.6 2360.0 2370.0 2420.0

   Bilance služeb 54.6 58.0 21.9 13.2 16.6 36.9 46.4 56.6 80.0 60.0 65.0
        Příjmy 264.8 269.7 231.1 219.2 247.1 282.4 314.0 346.6 368.0 340.0 350.0
             Doprava 53.7 57.5 56.6 60.6 69.9 76.7 85.7 101.8 106.0 100.0 103.0
             Cestovní ruch 115.1 118.1 96.3 100.3 107.2 112.2 124.7 134.1 129.0 116.0 119.0
             Ostatní služby 96.0 94.1 78.3 58.3 70.0 93.5 103.6 110.7 133.0 124.0 128.0
        Výdaje 210.2 211.7 209.3 205.9 230.5 245.5 267.6 290.0 288.0 280.0 285.0
             Doprava 27.5 30.6 29.3 33.7 47.6 56.3 62.1 73.1 75.0 71.0 73.0
             Cestovní ruch 49.4 52.8 51.5 54.4 58.4 57.8 62.2 73.5 75.0 76.0 78.0
             Ostatní služby 133.3 128.3 128.4 117.8 124.5 131.4 143.3 143.4 138.0 133.0 134.0

   Bilance výnosů -53.0 -83.5 -115.6 -119.9 -156.6 -143.4 -180.8 -221.7 -290.0 -235.0 -235.0
             Příjmy 75.4 84.9 66.8 75.5 87.2 105.7 128.0 141.6 125.0 115.0 135.0
             Náklady 128.4 168.4 182.4 195.4 243.8 249.1 308.8 363.3 415.0 350.0 370.0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků -37.6 -55.4 -66.9 -57.4 -67.1 -81.9 -88.2 -120.1 -110.0 -95.0 -105.0

   Běžné převody 14.4 17.8 28.7 15.8 6.0 7.3 -12.9 -18.2 -10.0 0.0 0.0
            Příjmy 36.6 36.4 46.7 47.0 53.0 76.7 56.2 69.7 75.0 85.0 90.0
            Výdaje 22.2 18.6 18 31.2 47.0 69.4 69.1 87.9 85.0 85.0 90.0
B. Kapitálový účet -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -14.2 4.7 8.5 19.7 22.0 48.0 33.0
           Příjmy 0.2 0.1 0.2 0.2 5.6 5.5 14.3 21.3 26.0 50.0 35.0
           Výdaje 0.4 0.4 0.3 0.3 19.8 0.8 5.8 1.6 4.0 2.0 2.0
C. Finanční účet 148 172.8 231.5 80.3 227.2 246.5 70.3 125.2 145.0 213.0 82.0
   Přímé investice 190.8 208.3 270.9 53.5 101.8 279.6 93.3 158.2 165.0 165.0 105.0
      z toho saldo eviden. reinv. zisků 37.6 55.4 66.9 57.4 67.1 81.9 88.2 120.1 110.0 95.0 105.0
    v  zahraničí -1.7 -6.3 -6.8 -5.8 -26.0 0.4 -33.1 -27.1 -21.0 -45.0 -35.0
    v České republice 192.4 214.6 277.7 59.3 127.8 279.2 123.4 185.3 186.0 210.0 140.0
      z toho oper. spoj. s prod. stát. maj. 35.0 61.0 126.0 -47.3 0.5 132.3 0.0 4.4 0.0 82.0 0.0

   Portfoliové investice -68.2 34.9 -46.7 -35.7 53.0 -81.2 -26.9 -53.2 -10.0 35.0 -30.0
       Aktiva -86.6 4.4 -75.6 -83.9 -70.3 -82.1 -68.4 -94.6 0.0 -40.0 -60.0
          Majetkové cenné papíry -44.2 9.4 -7.8 5.6 -36.5 -35.3 -43.6 -61.6 -10.0 -10.0 -30.0
          Dluhové cenné papíry -42.5 -5.0 -67.8 -89.5 -33.8 -46.8 -24.8 -33.0 10.0 -30.0 -30.0
       Pasiva 18.5 30.5 28.9 48.2 123.3 0.9 41.5 41.4 -10.0 75.0 30.0
         Majetkové cenné papíry 23.8 23.2 -9.0 30.1 19.6 -36.4 5.8 -5.9 -30.0 0.0 0.0
         Dluhové cenné papíry -5.4 7.2 37.9 18.0 103.7 37.3 35.7 47.3 20.0 75.0 30.0

   Finanční deriváty -1.4 -3.2 -4.3 3.9 -3.2 -2.8 -6.3 1.8 . . .

   Ostatní investice 26.9 -67.1 12.5 58.6 75.6 50.9 10.2 18.4 -10.0 13.0 7.0
        vláda 1.1 1.8 21.6 18.2 33.2 34.9 14.8 2.2 10.0 13.0 7.0
        podniky 24.8 23.6 -9.1 40.4 42.4 16.0 -4.6 16.2 -20.0 0.0 0.0
        bankovní sektor 1.0 -92.5 . . . . . .
Celkově skupiny A až C 43.0 48.0
Platební bilance bez operací bankovního sektoru 95.9 -80.4 65.5 211.4 -3.4 82.2 52.0 186.0 75.0
Využití privatizačního účtu / změna rezerv ČNB -216.9 -12.9 -6.8 -92.9 -2.1 -15.7 0.0 -82.0 0.0
 Další operace bez vlivu na nabídku a poptávku po deviz.    19,0*  -19,4** 18,2***  -5,1****  -19,0*****  -30,0******  -30,0******
Zajištěné vládní eurobondy -45.0 -30.0 0.0 0.0 -25.0 -52.0 0.0
 Kvantifikace dopadu prognózované změny úrokového diferenciálu na prognózu PB (0,25 p.b. = 8,5 mld. Kč) 51.0 -85.0
 Indikátor platebně bilančního tlaku na kurz (+ apreciace) -121.0 -93.3 32.7 69.1 12.7 61.4 8.0 73.0 -40.0
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 -21 mld. Kč ( eliminace přebytku konverzí v ČNB),  odpis pohledávek vůči RZ +2 mld. Kč,  
****** saldo operací vůči EU -30 mld. Kč  
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Box: Predikce obchodní bilance z hlediska strukturální analýzy 
 
Pro vývoj obchodní bilance v letech 2009 a 2010 je podobně jako v minulém období určující vývoj 
schodku skupiny minerálních paliv a přebytku skupiny strojů. Změny sald ostatních obchodních 
skupin se nadále předpokládají podstatně méně významné. Vývoj skupiny paliv je determinován 
referenčním scénářem ceny ropy Brent, resp. vývojem hodnoty dovozu ropy a zemního plynu. Pro 
vývoj skupiny strojů byl doposud určující příznivý dopad náběhu nových proexportně orientovaných 
výrob. V současnosti se však dominantním faktorem stává pokles vnější poptávky, který se navíc 
v rámci jednotlivých oborů projevuje značně diferencovaně.  
 
Jak je patrné z níže uváděných grafů, predikce schodku minerálních paliv a přebytku strojů se 
v průběhu uplynulého pololetí (od 5.SZ 2008) výrazně změnila. Zatímco referenční scénář pro cenu 
ropy Brent z 5.SZ 2008 uváděl pro rok 2009 její průměrnou výši 148,1 USD/barel, stávající referenční 
scénář pro 1.SZ 2009 již udává hodnotu zhruba třikrát nižší (51,4 USD/barel). Červencová predikce 
předpokládala schodek paliv ve výši 230 mld. Kč (při jeho meziročním prohloubení o 60 mld. Kč); 
stávající predikce pro 1.SZ 2009 jej očekává již jen na úrovni 112 mld. Kč (při meziročním zmírnění 
o 52 mld. Kč).  
 
Vývoj predikce skupiny strojů probíhal v opačném směru. Červencová prognóza doposud 
předpokládala další meziroční nárůst přebytku strojů na 394 mld. Kč (tj. o 42 mld. Kč, což však ve 
srovnání s předchozími roky již představovalo zmírnění). Současná predikce předpokládá úroveň 
celkového přebytku již jen 282 mld. Kč při jeho meziročním poklesu o 51 mld. Kč. Protichůdný vývoj 
predikce paliv a strojů se tak ve značné míře kompenzoval a jeho dopad na vývoj celkové bilance není 
zásadní. Nicméně při srovnání stávající predikce s predikcí ze 7.SZ 2008 došlo vlivem zásadnějšího 
přehodnocení přebytku strojů než schodku bilance paliv k výraznému snížení celkového přebytku 
o 70 mld. Kč. 
 
Vývoj predikce obchodní bilance pro rok 2009 z hlediska strukturální analýzy  
(absolutní hodnoty sald v mld. Kč, dovoz v metodice CIF) (meziroční změny sald v mld. Kč, dovoz v metodice CIF)
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Propočet přebytku skupiny 7 - Stroje a dopravní prostředky za rok 2009 (na úrovni 282 mld. Kč) při 
rozboru z pohledu strukturální analýzy vychází: 

1. Z předpokladu jeho meziročního poklesu o 25 %, tj. o 83 mld. Kč. Předpokládáme, že až dvě 
třetiny tohoto poklesu připadnou na pokles přebytku podskupiny 78 - Silniční vozidla, která 
zahrnuje zejména hotové osobní automobily a jejich díly, a to v souvislosti s celoročním 
průměrným meziročním poklesem jejích vývozů zhruba o 30 % (bez vlivu kurzu). Zbývající 
část poklesu celkového přebytku se pak promítne ve zhoršení bilancí ostatních strojírenských 
podskupin. Riziko zejména spatřujeme v možném výraznějším a velmi rychlém zhoršení 
přebytku podskupiny 76 – Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku 
(konkrétně monitory a televizní přijímače). Pokles přebytku osobních automobilů by naproti 
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tomu nemusel být za celý rok tak výrazný (vliv vyšší konkurenceschopnosti v době krize 
v důsledku vyššího podílu výroby a vývozu menších automobilů).  

2. Z předpokladu, že očekávaný pokles celkového přebytku strojů bude částečně kompenzován - 
oproti původnímu očekávání umírněnějšími - náběhy kapacit Hyundai (cca +25 mld. Kč) 
a Foxconn Kutná Hora (cca +7 mld. Kč).          

Rozsah dopadů, zohledňujících nejvýznamnější nejistoty budoucího vývoje, je vyjádřen vějířem 
predikcí obchodní bilance v následující tabulce. Alternativy byly zpracovány jednak pro vývoj ceny 
ropy Brent a dále pak pro hloubku poklesu vývozu silničních vozidel. Vedle ceny ropy Brent, dané 
referenčním scénářem pro 1.SZ 2009, se dále předpokládá cena o 20 USD za barel nižší, resp. vyšší 
(za leden 2009 se uvažuje ještě očekávaná skutečnost, za únor až prosinec skoková změna 
±20 USD/barel s transmisí do ceny ropy uralské a ceny plynu z Ruska). Variantní propočet přebytku 
skupiny strojů je založen na výše popsaných předpokladech predikce strojů na rok 2009 
s alternativním propočtem přímého dopadu nižšího, resp. vyššího tempa poklesu vývozu silničních 
vozidel. 
 
Vějíř predikce obchodní bilance na rok 2009 

varianta krajně optimistická střed krajně pesimistická
cena ropy Brent: USD/barel 51.4 minus 20 51.4 51.4 plus 20
bilance minerálních paliv -86 -112 -138
mzr. pokles vývozu silničních vozidel -10% -30% -50%
bilance strojů a dopravních prostředků 319 282 245
bilance zbývajících osmi obchodních skupin -107 -107 -107
bilance celkem (dovoz CIF) 126 63 0
přímé obchodní náklady dovozu 37 37 37
bilance celkem (dovoz FOB) 163 100 37  
 
Z tabulky je patrné, že krajní varianty propočtu obchodní bilance (dovoz v metodice FOB, tj. 
v metodice, v níž je obchodní bilance publikována v rámci národních účtů jako složka HDP) vymezují 
interval o šíři 126 mld. Kč. Nejistoty predikce obchodní bilance v souvislosti s vývojem vnější 
poptávky jsou zesilovány již velmi vysokou úrovní vývozu i dovozu zboží, jejichž hodnoty se 
přibližují hranici 2,5 bilionu Kč.     
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Příloha 7 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

Rok 2008 se stal pro vývoj trhu nemovitostí rokem zlomovým. Cenový růst měřený 
nabídkovými i realizovanými cenami se postupně v průběhu roku 2008 snižoval jak na 
klíčovém pražském trhu, tak i na regionálních trzích, a to v návaznosti na klesající poptávku, 
rostoucí úrokové sazby hypotečních úvěrů, a poté i dopady globální finanční krize. Ve 4.Q 
nastal selektivní pokles cen nových i starších bytů v Praze i regionech, který bude podle 
názoru realitních odborníků pokračovat i v roce 2009.  

Vývoj v roce 2008 

Podle nejnovějších údajů ČSÚ bylo v celé ČR za 1. –  3.Q 2008 dokončeno téměř 26 tis. bytů 
(o 9,1 % více než v 1. – 3.Q 2007, ve stejném období roku 2007 činil nárůst cca 31 %), 
rozestavěno bylo zhruba 179 tis. bytů (růst o 1,1  %, ve stejném období roku 2007 činil nárůst 
cca 5 %) a zahájena výstavba cca 34 tis. bytů (růst o 6,4 %, ve srovnání s poklesem o 0,3 % 
ve stejném období předchozího roku).  

Pokles poptávky po rezidenčních nemovitostech, ke kterému došlo v roce 2008 po extrémně 
vysoké poptávce spojené se snahou o předzásobení v roce 2007, se projevil snížením objemu 
nově uzavřených hypotečních obchodů o cca 17 % v období leden – listopad 2008 oproti 
srovnatelnému období roku 2007 a prodloužením doby prodeje  nových bytů. Poptávka byla 
do značné míry tlumena  zvýšenou opatrností bank při poskytování nových hypotečních úvěrů 
a rostoucími úrokovými sazbami z hypotéčních úvěrů (hodnota hypoindexu se zvýšila z 5,5 % 
v 1.H 2008 na 5,7 % ve 3.Q 2008 a poté mírně klesla na 5,6 % v listopadu).1  

Ze čtvrtletních údajů o vývoji nabídkových cen bytů publikovaných ČSÚ (viz Graf) je patrné, 
že po zrychlení mezičtvrtletních cenových růstů v prvních třech čtvrtletích 2008 došlo 
ve 4.Q 2008 oproti 3.Q 2008  k výraznému snížení  mezičtvrtletního růstu cen jak v ČR bez 
Prahy, tak v ČR jako celku; v Praze byl dokonce zaznamenán mírný cenový pokles. Obdobný 
vývoj lze očekávat i u realizačních cen ve druhém pololetí, za které zatím nejsou publikovány 
údaje.  

Tento vývoj potvrzují i údaje Institutu regionálních informací (IRI), z nichž vyplývá, že po 
období mírného cenového růstu, který převažoval ve všech krajích zhruba do poloviny roku 
2008, nastala cenová stagnace, resp. mírný cenový pokles, který na podzim roku 2008 zasáhl 
10 krajů (mírný cenový nárůst byl zaznamenán pouze v  krajích s relativně nižší hladinou cen 
bytů, tj. v Ústeckém, Jihočeském a Karlovarském kraji).2  Podle údajů IRI se v souboru 71 
sledovaných měst v  průběhu roku 2008  postupně zvyšoval počet měst vykazujících cenový 
pokles z 9 (nacházejících se v 7 krajích) v období únor – květen přes 19 (v 9 krajích) v období 
květen – srpen až na 28 (v 11 krajích) v období srpen-listopad, přičemž cenový pokles se  
v jednotlivých městech postupně zvětšoval až na rozmezí od 1 do 9 % v období srpen –  
listopad 2008. Koncem roku 2008 selektivně snižovala ceny některých nových bytů řada 
firem (např. Finep o 5  %, Central Group o 6 – 7 %, České nemovitosti až o 20  %). Tržní 
nájemné i nadále stagnovalo. Ceny stavebních pozemků ve větších městech zatím převážně 

1 Za rok 2008 činila průměrná úroková sazba vypočtená dle ustanovení § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 249/2002 Sb, 
5,66 %, tzn. že přesáhla 5 %, a po 4 letech tak bude znovu poskytován státní příspěvek ve výši 1 procentního 
bodu při čerpání hypotečního úvěru pro žadatele do 36 let při koupi nemovitosti starší  dvou let. 

2 Podle údajů IRI se cenová hladina standardního bytu (v družstevním i osobním vlastnictví, s podlahovou 
plochou 68m2 a opotřebením cca 40 %) pohybovala v Praze ve 4.Q 2008 v průměru kolem 3,3 mil. Kč  
(s rozmezím 3,0–5,2 mil. Kč dle jednotlivých částí Prahy), v regionech od 0,9 mil. Kč (Ústecký kraj) do  
1,8 mil. Kč (Středočeský kraj). 
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rostly. V souvislosti s pozastavením některých developerských projektů byl – prozatím pouze 
v několika případech – zaznamenán pokles cen stavebních pozemků až o 20 %. 

Vývoj nabídkových a realizačních cen bytů (předchozí čtvrtletí = 100) 

 NABÍDKOVÉ CENY         REALIZAČNÍ CENY

 Zdroj:ČSÚ

 Zdroj:ČSÚ
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Vzhledem k tomu, že obchodování s komerčními nemovitostmi v ČR se podle informací 
investičních odborníků zhruba od září 2008 v podstatě zastavilo, odhady uvádějí, že investice 
do komerčních nemovitostí celkem klesly v roce 2008 o 2/3 ve srovnání s rokem 2007 
a dosáhly pouze cca 1 mld. EUR (meziročně se počet investorů snížil z více než 100 na 10)3. 
Podle názoru odborníků souvisí pokles poptávky po komerčních nemovitostech v ČR se 
zvýšenou opatrností bank při poskytování úvěrů na rizikovější akvizice budov, 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. 

Dopady globální finanční krize se projevily v jednotlivých segmentech komerčních 
nemovitostí diferencovaně a s různým časovým posunem. Zatímco v segmentu kancelářských 
ploch bylo v roce 2008  dokončeno  více než 315 tis. m2  moderních kancelářských ploch 
(tj. zhruba o třetinu více než v roce 2007) a celková plocha činila koncem roku 2008 
2,5 mil. m2  s mírou neobsazenosti ve výši 9 %, v průmyslových a logistických nemovitostech 
po prvních třech růstových čtvrtletích, kdy bylo na trh uvedeno celkem zhruba 650 tis. m2 
nových ploch, se ve 4.Q  výstavba zcela zastavila a míra neobsazenosti se zvýšila na 16 %. 
V segmentu maloobchodu se z původně očekávaných 250 tis. m2  ve 14 obchodních centrech 
dostavělo  pouze 150 tis. m2  v 9 centrech. 

Prognóza 

Nejnovější prognózy realitních odborníků naznačují, že nabídka na trhu rezidenčních 
nemovitostí bude v roce 2009 v důsledku pozastavení či zrušení řady nových projektů 
omezena na neprodané či rozestavěné byty z loňského roku. Vzhledem k tomu, že v současné 
době mnoho potenciálních zájemců o bydlení vyčkává a odkládá své rozhodnutí jednak 
vlivem celkového ekonomického vývoje, jednak v očekávání výraznějšího cenového poklesu 
na trhu nových rezidenčních nemovitostí, bude poptávka v prvním pololetí i nadále velmi 

3 Podle údajů společnosti King Sturge zůstaly na realitním trhu v poslední době pouze konzervativní německé 
realitní fondy, které nakupují jen nejkvalitnější nemovitosti dlouhodobě pronajaté renomovanými nájemci. 
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slabá a její mírné oživení se očekává nejdříve ve druhém pololetí t.r., spíše však až v průběhu 
roku 2010. 

Realitní odborníci očekávají, že na klíčovém trhu, tj. v Praze a jejím okolí, bude v roce 2009 
docházet k výraznější cenové diferenciaci mezi jednotlivými lokalitami a projekty. Na rozdíl 
od předchozích let budou hůře prodejné  nové byty  ve větší míře nabízeny za  ceny  snížené 
o 15 – 20 % (zejména v prvním pololetí), avšak neočekává se plošný pokles cen. Dále se 
předpokládá, že ceny starších bytů v panelových domech, zejména v méně atraktivních 
lokalitách se špatnou dopravní dostupností, budou dále klesat v rozmezí 10 – 20  %. Výrazně 
menší prostor pro slevy nových bytů existuje vlivem  nižších marží developerů u bytových 
projektů v regionech. Na trhu rezidenčních nemovitostí je možno cenové zhodnocení 
očekávat pouze u cihlových bytů v širším centru města a dále u bytů v atraktivních lokalitách 
a dobrou dostupností do centra. 

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. Vlastníci bytů (pronajímatelé) 
s regulovaným nájemným mohou vždy nejvýše jednou ročně jednostranně zvyšovat nájemné 
o maximální procentní roční přírůstek, jehož způsob výpočtu je stanoven zákonem.4 Podle 
stávající podoby zákona by do konce roku 2010 měla roční výše nájemného dosáhnout tzv. 
cílového nájemného, které by zhruba mělo odpovídat dolní hranici smluvního (tržního) 
nájemného v dané lokalitě. Od roku 2011 by se výše nájemného měla měnit jen po vzájemné 
dohodě obou stran a v případě sporu by měly rozhodovat soudy. V současné době se 
předpokládá přijetí novely zákona, kde zvyšování regulovaného nájemného bude rozloženo 
do více let. 

Optimističtější prognózy očekávají pro rok 2009 – po stagnaci trhu v první polovině roku 
2009 – první známky oživení investičního trhu komerčních nemovitostí již ve druhé polovině 
roku, pesimističtější počítají s oživením spíše až v průběhu roku 2010. Realitní odborníci se 
shodují v názoru, že v roce 2009 budou patrné posuny v oblasti poptávky, která by měla být 
všeobecně slabší, což zřejmě bude ve svém důsledku znamenat odklad nebo úplné zrušení 
některých projektů. Pro segment kancelářských ploch to např. představuje výstavbu pouze 
160 tis. m2 nových ploch a pro logistické nemovitosti dokončení rozestavěných areálů 
a případnou novou výstavbu pouze na základě předem nasmlouvaných pronájmů.V segmentu 
maloobchodních prostor se předpokládá změna orientace z velkých obchodních středisek 
s centrálním hypermarketem na menší nákupní parky a nižší přírůstek nových ploch ve výši 
pouze 110 tis. m2. 
 

4 Nájemné se zvyšuje od ledna 2007 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 je každý rok k 1. 7. aktualizován, např. pro rok 
2008 se vycházelo z údajů od května 2004 do dubna 2007 a pro rok 2009 z údajů od května 2005 do dubna 
2008 (s vyloučením bytů nově kolaudovaných nebo rekonstruovaných po roce 1993). Konkrétní hodnoty 
maximálních nárůstů pro rok 2008 a 2009 lze vypočítat na stránkách MMR. V roce 2008 činil růst nájemného  
22,2 %, pro rok 2009 ČNB odhaduje růst o  27 %, pro rok 2010 o 24 % (odhad již předpokládá rozložení 
zvyšování nájemného na delší období). 
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Příloha 8 – ČR a rozpočet EU 
Čistá pozice1 České republiky vůči institucím Evropské unie byla v roce 2008 aktivní ve výši 
21,2 mld. Kč, zejména díky převodu záloh ze strukturálních fondů pro programové období 
2007 – 2013 a záloh zemědělských dotací. Oproti odhadu vývoje čisté pozice (41,1 mld. Kč 
v roce 2008) je dosažená úroveň výrazně nižší. V platební bilanci České republiky jsou přijaté 
zálohy zachyceny na běžném účtu v položce běžných převodů ve výši -1,6 mld. Kč 
a v převodech na kapitálovém účtu platební bilance v celkové výši 24,2 mld. Kč. Podíl České 
republiky na úpravě základního kapitálu Evropské investiční banky je zahrnut na finančním 
účtu (odliv prostředků ve výši 1,4 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 do rozpočtu EU v roce 2008 činila  268,7 mil. Kč.  

Z kapitoly zemědělství získala Česká republika v roce 2008 zálohové platby na zemědělské 
dotace ve výši 14,7 mld. Kč. Na tržní opatření bylo přijato 0,7 mld. Kč. Zálohy pro přímé 
platby činily 8,6 mld. Kč. V rámci programu rozvoje venkova byly v roce 2008 přijaty platby 
ve výši 5,3 mld. Kč. Dotační prostředky na zemědělskou politiku jsou v daném roce příjmem 
speciálního účtu Ministerstva zemědělství, jehož zůstatek činil ke konci roku 16,3 mld. Kč. 
Příjmy na tomto účtu nad rámec plateb z rozpočtu EU jsou zejména vybrané pokuty vyměřené 
Evropskou komisí a zaplacené českými výrobci cukru za překročení kvót na výrobu cukru 
ve výši 1,6 mld. Kč (o tuto částku bude Česká republika nárokovat v příštím období méně 
prostředků na přímé platby zemědělcům).  

Z kapitoly strukturálních operací získala Česká republika v roce 2008 celkem 43,2 mld. Kč, 
z toho zálohové platby ze strukturálních fondů ve výši 27,3 mld. Kč a platby na projekty 
z Fondu soudržnosti ve výši 15,9 mld. Kč. Zůstatky na hlavních účtech Národního fondu 
pro strukturální operace činily ke konci roku 2008 v korunovém vyjádření cca 41,7 mld. Kč. 

Na vnitřní politiky byly v roce 2008 přijaty prostředky v celkové výši 245,2 mil. Kč, z toho 
38,4 mil. Kč bylo přijato na projekty v rámci programu přechodných opatření. 
Z mimorozpočtových fondů získala Česká republika 468,7 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 roce 2008 dosáhla 35,4 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 a v září byla uhrazena platba podílu ČR na navýšení základního kapitálu 
a rezerv EIB v celkové výši 1,4 mld. 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 ČR a Evropskou unií v roce 20082 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč
PŘÍJMY
Předvstupní pomoc 255,9 7 758,7 4,5 124,1 -10,5 -268,7
   PHARE 172,2 5 177,7 -0,1 -3,4 -10,5 -268,7
   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 19 238,7 582,3 14 659,3
   tržní opatření 138,5 4 020,6 5,5 154,5 27,8 673,0
   přímé platby 467,8 13 568,6 392,9 10 669,4 338,6 8 640,4
   rozvoj venkova 408,3 11 987,7 304,4 8 366,3 212,6 5 260,9
   veterinární opatření 8,1 227,0 1,8 48,6 3,3 85,0
Strukturální operace 913,8 26 689,1 1 009,9 27 274,4 1 717,0 43 209,1
   strukturální fondy 548,6 16 203,9 762,5 20 608,3 1 086,6 27 347,8
   Fond soudržnosti 365,2 10 485,2 247,4 6 666,1 630,4 15 861,3
Vnitřní politiky 66,0 1 947,3 35,3 975,2 9,6 245,2
   přechodná opatření 14,5 420,4 10,9 296,0 1,5 38,4
   vnitřní politiky - komunitární programy 51,5 1 526,9 24,4 679,1 8,1 206,9
Kompenzace 833,1 25 119,6
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 091,6 91 318,8 1 754,3 47 612,4 2 298,4 57 844,9
Finanční nástroj EHP/Norsko 3,3 91,6 2,8 77,0 18,7 468,7
Bilaterální pomoc Švýcarska

Celkové příjmy 3 094,9 91 410,4 1 757,1 47 689,4 2 317,1 58 313,6
ODVODY
Tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 357,7 10 516,9 182,7 5 055,1 206,9 5 178,0
Zdroj DPH 404,3 11 953,4 198,8 5 500,6 222,4 5 603,3
Zdroj HNP 1 695,3 50 287,0 704,2 19 496,9 858,5 21 551,7
Kompenzace Velké Británii 212,3 6 312,2 77,7 2 157,0 124,2 3 115,6
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 2 669,7 79 069,5 1 163,5 32 209,5 1 412,0 35 448,7
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 421,9 12 249,2 590,9 15 402,9 886,4 22 396,2

Platby Evropské investiční bance 83,3 2 497,3 55,5 1 549,2 55,5 1 393,0
   podíl na základním kapitálu 23,6 708,0 15,7 439,2 15,7 394,9
   podíl na rezervách 59,6 1 789,3 39,8 1 110,0 39,8 998,1
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 1 479,5 37 161,8

Čistá pozice vůči institucím EU 330,3 9 484,8 530,3 13 712,6 837,6 21 151,8
Pramen:  MF, propočet ČNB

2004 - 2006 2007 2008

 
 

2 Příjmy jsou realizovány z eurového účtu EU vedeného u ČNB a do platební bilance jsou přepočteny kurzem 
použitým pro danou transakci. Odvody vlastních zdrojů jsou realizovány na korunový účet EU 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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