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             Část II 

I. SHRNUTÍ 

1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
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Celkovou bilanci rizik  prognózy z 1. SZ hodnotíme jako mírně proinflační. 
 
Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu ukazují na proinflační bilanci rizik 
prognózy celkové inflace z 1. SZ 2009.1 Proinflačním směrem působí zejména pozorovaný 
vývoj inflace, dosavadní průměrný vývoj kurzu za 1. čtvrtletí a domácí úrokové sazby. Naproti 
tomu vývoj domácí ekonomické aktivity a výhled zahraničního vývoje působí mírně 
protiinflačně. 
 
Nad rámec formalizované bilance rizik v GRIPu existují v souhrnu mírně protiinflační rizika. 
Vzhledem k pokračující finanční krizi nelze vyloučit další přehodnocení výhledu zahraniční 
ekonomické aktivity, inflace a sazeb směrem dolů. Také protiinflační působení počátečních 
podmínek může být ve skutečnosti výraznější, než jak ho zachycuje GRIP, i když tento vliv 
může být zmírněn přijatými fiskálními opatřeními. Naopak týdenní šetření cen jdou 
proinflačním směrem. Výrazným rizikem mířícím oběma směry je budoucí vývoj měnového 
kurzu. 
 
Změny ve výhledu  zahraničních veličin jdou opět ve směru nižší trajektorie zahraničích 
sazeb a nižšího výhledu zahraniční poptávky. Nižší výhled úrokových sazeb je dán 
očekáváním nižší úrovně bezrizikových sazeb v eurozóně, zatímco předpoklad o vývoji 
rizikové prémie se v prvním čtvrtletí naplnil. Pokles zahraničních sazeb působí přes 
nepokrytou úrokovou paritu na pokles domácích sazeb. Tento efekt je však částečně 
kompenzován dalším snížením výhledu zahraniční poptávky, které přes depreciaci měnového 

1   Simulace v GRIPu je provedena při zachování stejných předpokladů jako prognóza 1. SZ 2009. Jedinými 
rozdíly jsou fixace domácích úrokových sazeb a aktuální změna dat.  
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kurzu tlačí na růst domácích úrokových sazeb a inflace. Vývoj očekávaných zahraničních 
veličin tak působí celkově mírně protiinflačním směrem. 
 
Vliv pozorovaného růstu nominálních mezd je téměř neutrální. Odchylka sezonně očištěného 
mezikvartálního vývoje mezd šla ve čtvrtém čtvrtletí sice proinflačním směrem, avšak   
v prvních třech čtvrtletích se sezonně očištěné mzdy revidovaly naopak mírně směrem dolů.  
 
Nižší než očekávaný růst HDP za 4. čtvrtletí a jeho revize směrem dolů ve 2. a 3. čtvrtletí 
loňského roku působí v simulaci GRIP mírně protiinflačně. Protiinflační působení propadu 
reálného vývozu resp. negativního příspěvku čistého vývozu k růstu HDP je tlumeno 
pozorovaným vývojem reálné spotřeby domácností, který odpovídá minulé prognóze. Mírně 
protiinflačně působí také překvapivě vysoký růst hrubé tvorby kapitálu (HTK). Význam 
odchylky tempa růstu HTK oproti minulé prognóze snižuje vysoká volatilita tvorby zásob. 
Vládní výdaje mají zanedbatelný vliv na hodnocení vlivu počátečních podmínek, když se 
nemění jejich prognóza na letošní a příští rok. Přehodnocení počátečních podmínek 
v důsledku pozorování vývoje mezd a reálné ekonomické aktivity působí v souhrnu pouze 
nepatrně protiinflačně. Přihlédneme-li však k intenzitě nástupu recese, lze očekávat v příští 
prognóze výraznější pokles krátkodobé prognózy reálné ekonomické aktivity a tím i více 
protiinflační působení počátečních podmínek oproti simulaci GRIP. Hodnocení počátečních 
podmínek spolu s prohloubením očekávaného poklesu vývoje ekonomické aktivity 
v zahraničí vede v simulaci GRIPu ke snížení prognózy růstu domácího reálného HDP 
v letošním roce přibližně o procentní bod. 
 
Podle zveřejněných hodnot za leden a únor je celková meziroční inflace o 0,5  p.b. nad 
prognózou ČNB. Příčinou této odchylky je nižší než očekávaný pokles cen potravin 
a pohonných hmot. Kromě pozorovaných dat dochází na prognóze také k přehodnocení 
výhledu regulovaných cen směrem vzhůru z titulu menšího poklesu cen zemního plynu. To 
v souhrnu vede k bilanci rizik proinflačním směrem. Nad rámec již uvedených rizik 
v simulaci GRIPu existují další rizika. Na proinflační straně jde zejména o očekávaný vývoj 
za březen (týdenní šetření cen potravin a pohonných hmot) a rizika spojená s výrazně vyšší 
trajektorií růstu nominálních jednotkových nákladů ve druhém pololetí loňského roku. 
V protiinflačním směru míří zejména možná kompenzace proinflačních odchylek u cen 
potravin a cen zemního plynu v budoucnosti, případný pokles cen elektřiny v roce 2010 
a možnost snížení DPH u některých služeb.  
 
Úrokové sazby 3M PRIBOR byly oproti prognóze nižší; průměr za dosavadní průběh 
1.Q 2009 – do 13.3. – činil 2,8 %, aktuální prognóza předpokládá hodnotu 3,1 %. Riziková 
prémie klesla oproti prognóze o něco rychleji téměř na hodnoty, které prognóza předpokládá 
pro 2.Q. Tento vývoj vede v simulaci GRIPu z důvodu vyhlazování k nižším sazbám 
v porovnání s predikcí z první SZ při mírně vyšší inflaci.  
 
Proinflačně působí více znehodnocený měnový kurz oproti krátkodobé prognóze na první 
čtvrtletí 2008 (27,80 CZK/EUR jako dosavadní průměr za 1. čtvrtletí vs. 26,80 CZK/EUR 
v 1. SZ). Jeho proinflační působení je jen mírné. Kurzový bod GRIPu totiž zachycuje efekt 
více znehodnoceného kurzu za předpokladu, že toto znehodnocení lze plně připsat 
jednorázovému šoku do rizikové prémie. V následujících obdobích proto dochází k rychlé 
kurzové korekci a ve střednědobém horizontu jen k relativně malému efektu na inflaci, 
reálnou ekonomiku i úrokové sazby. Aktuální měnový kurz na úrovni okolo 26,50 CZK/EUR  
není v rozporu s touto interpretací, pozorovaná výrazná volatilita kurzu však představuje 
významné riziko mířící oběma směry. 
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2  Prognózy ostatních institucí 
Analytici dále přehodnotili odhad růstu HDP směrem dolů. Pomaleji by se měly zvyšovat také 
mzdy. Inflační očekávání v ročním horizontu klesla pod 2% inflační cíl. Na březnovém 
zasedání BR ČNB většina analytiků předpokládá stabilitu základních sazeb ČNB. 

V březnu byla publikována dvě 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 13.3.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 9.3.). Při srovnání prognóz HDP, mezd a úrokových sazeb vycházíme také z Eastern 
Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 16.2.). 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2009 rok 2010
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/08 1.4 1.8
 1/09 0.5 0.3 0.9 2.5 2.3
 2/09 -0.9 -0.8 1.8 1.7
 3/09 -1.8 1.4

rok 2009 rok 2010
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/08 4.7 4.8
 1/09 4.0 3.8 2.7 4.5 4.5
 2/09 3.4 3.2 4.2 4.1
 3/09 2.9 3.9

mzdy             
(%)

ČNB

-0.3

HDP               
(%)

ČNB

4.0

 
horizont 1R

FECF ČNB IOFT FECF
 12/08 25.2 25.4 25.1
 1/09 26.8 (1Q09) 26.2 25.4 25.3 25.0
 2/09 27.4 25.7 25.8
 3/09 27.9 25.6 26.6

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 12/08 2.2 2.9 2.5 3.0
 1/09 1.4 (1Q10) 2.1 2.4
 2/09 2.0 2.4
 3/09 1.9 1.9 2.5 2.5

ČNB

ČNB

inflace           
(%)

horizont 3R

kurz     
CZK/EUR

aktuální čtvrtletí

 

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

 12/08 1.9 2.4 2.8
 1/09 3.0 (1Q10) 1.6 2.0 2.5
 2/09 1.5 1.9 2.4
 3/09 1.8 2.5

úrokové 
sazby (%) 3M PRIBOR

ČNB
horizont 1R

 
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. Vzhledem 
k výši kreditní a likvidní prémie na peněžním trhu je však tento předpoklad příliš zjednodušující. 
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Analytici dále podstatně snížili odhad růstu HDP pro letošní i příští rok. Příčinou je 
pokračující zhoršující se 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 posílení kurzu 
vůči dosavadnímu průměru za 1.Q 2009 (27,8 CZK/EUR) o 7,5 %, převážně zahraniční 
analytici v rámci šetření FECF o 4,1 %. Ve srovnání se základním scénářem prognózy 
analytici v rámci šetření IOFT předpokládají v ročním horizontu slabší kurz o 0,9 %, analytici 
v rámci šetření FECF o 4,5 %. Inflační očekávání analytiků i podnikových manažerů 
v horizontu 1R klesla pod úroveň 2% inflačního cíle platného od roku 2010,  v horizontu 3R 
se však stále pohybují nad ním. Na březnovém zasedání BR ČNB osm analytiků z deseti 
dotázaných v rámci šetření IOFT předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB, 
dva očekávají snížení o 0,25 p.b. V ročním horizontu se jejich odhad repo sazby pohybuje 
zhruba na současné úrovni (rozmezí 1,25 – 2,50 %). 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní se základním scénářem prognózy. Sazby FRA2 se v celém horizontu pohybují 
těsně pod prognózovanými sazbami, výhled implikovaných sazeb leží od poloviny roku mírně 
nad prognózovanou hladinou sazeb.  

 
Srovnání implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem 
(v %) 
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 alternativa
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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 18.3.2009 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 18.3.2009 

 

 

 

 

 

2 Pozn.: Prognóza implicitně předpokládá rizikovou prémii, která je v sazbách FRA zakomponována pouze 
částečně.  

 4   

                                                           



3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  

           meziročně v %
predikce 1. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt  IV/08 2.0 0.7
Výdaje domácností na konečnou spotřebu  IV/08 2.9 2.8
Výdaje vlády na konečnou spotřebu  IV/08 1.7 -0.5
Tvorba hrubého kapitálu  IV/08 -3.6 2.4
Vývoz zboží a služeb  IV/08 1.1 -6.3
Dovoz zboží a služeb  IV/08 -0.5 -5.4

Vývoz zboží  1/09 . -24.0
Dovoz zboží  1/09 . -21.3
Obchodní bilance (mld. Kč)  1/09 3.0 3.5
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  1/09 . -1.5
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  1/09 . 0.8

Index spotřebitelských cen  2/09 1.5 2.0

Ceny zemědělských výrobců  2/09  -23.3 (Q) -28.1
Ceny průmyslových výrobců  2/09  -1.8 (Q) -0.6
Vývozní ceny  1/09 1.5 (Q) 3.3
Dovozní ceny  1/09 1.0 (Q) 0.0

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  2/09  6.3 (Q) 7.6
z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  2/09 . 7.4
Obecná míra nezaměstnanosti - metodika ILO (ČSÚ)  IV/08 4.4 4.4
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  IV/08 0.7 1.3
z toho: zaměstnanci vč. členů produkčních družstev  IV/08 0.7 1.2
            ostatní  IV/08 0.4 1.8

Průměrná mzda ve sledovaných organizacích  IV/08 6.5 8.3
Průměrná mzda v podnikatelské sféře  IV/08 7.5 8.7
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  IV/08 3.0 6.8

Průměrná nominální mzda v průmyslu  12/08 . 9.8
NJMN v průmyslu  12/08 . 19.5
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  12/08 . 17.5
NJMN ve stavebnictví  12/08 . 19.3

Peněžní zásoba (M2)  1/09  6.2 (Q) 8.6

Stavební výroba  12/08  . -2.6
Průmyslová produkce  12/08  . -14.6

Tržby v maloobchodu včetně motoristického segmentu  12/08  . -2.9
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.  
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II. PROGNÓZA Z 1. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
Na počátku února 2009 byla aktualizována střednědobá prognóza na léta 2009 až  2010. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, bodovou hodnotu 
inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky. V  únoru 2009 byl dosažen meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 2,0 %, což bylo o 0,5 p.b. více, než očekávala prognóza z 1. SZ.  
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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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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  

1  Vnější prostředí 
Očekávaná hospodářská recese v eurozóně byla znovu prohloubena, inflační tlaky sníženy 
a trhy očekávají další uvolnění měnové politiky eurozóny.    

1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
 
Následující text je založen na šetření Consensus Forecasts z 9. března 2009 (CF03) a tržních 
výhledech k tomuto dni. CF03 stále hledá dno ekonomického poklesu v eurozóně, když 
výhled růstu efektivního HDP eurozóny byl pro letošní rok opět snížen o 1,2 p.b. oproti 
RS01 na současných -2,7 %. Výhled na rok 2010 poklesl o 0,2 p.b. a je očekáváno mírné 
oživení o 0,6 %. Oproti RS01 poklesl výhled ekonomického růstu v roce 2009 nejvíce 
v případě Finska (o 1,9 p.b.) a Irska (o 1,7 p.b.). Výhled růstu Německa byl přehodnocen 
o 1,2 p.b. dolů na -3,1 %. 
 
(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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Ve stejném směru jako výhled HDP jde i přehodnocení očekávané inflace spotřebitelských 
cen v efektivním vyjádření. V letošním roce je očekáván růst spotřebitelských cen pouze 
o 0,6 % a v roce 2010 o 1,3 %, což je o 0,4 p.b., resp. 0,3 p.b. méně, než předpokládal RS01. 
Výrazně poklesl výhled efektivního ukazatele cen výrobců pro letošní rok na -0,3 %; pro 
příští rok poklesl pouze nepatrně na 1,8 %. 
 
Tržní výhled cen ropy Brent poklesl o 11 % na celém horizontu prognózy. Na krátkém konci 
prognózy je tak očekávána cena 45 USD/b. s postupným růstem na 55 USD/b. na konci 
prognózy. Na rozdíl od ropy očekávaná cena benzínu na letošní rok mírně vzrostla o 4,9 %, 
avšak na rok 2010 poklesla o 9 %. Přehodnocení cen benzínu směrem vzhůru v letošním roce 
při poklesu výhledu cen ropy může souviset s pozorovaným mírným růstem rafinérských 
marží. 
 
Výhled kurzu USD/EUR se příliš nezměnil. Konvergence úrokových sazeb a hlubší recese 
v Evropě působí na sílu dolaru. Podle aktuálního CF03 by tak měl kurz USD/EUR zůstat 
přibližně stabilní okolo úrovně 1,3. 
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V souladu s předchozími informacemi byl dále směrem dolů přehodnocen výhled 
3M Euriboru odvozený od tržního výhledu sazby 3M Eonia Swap. Stejně jako tržní výhledy 
i nadpoloviční většina dotázaných analytiků CF03 očekává další snížení základní refinanční 
sazby ECB o 50 b.b. na jejím příštím měnovém zasedání. Průměrný 3M Euribor je tak 
v letošním roce očekáván na úrovni 1,3 % a v příštím roce na úrovni 1,7 %. 

1.2  Eurozóna 

Hrubý domácí produkt eurozóny (EA15) se ve 4. čtvrtletí propadl o 1,5 % oproti 
předchozímu kvartálu, v meziročním vyjádření došlo k poklesu o 1,3 %. Hospodářský růst za 
celý rok 2008 zpomalil na 0,8 %. K negativnímu vývoji přispěl ve 4. čtvrtletí především 
pokračující pokles domácí poptávky (-1,0 % meziročně), přičemž maloobchod se ve stejném 
období propadl meziročně o 2,2 %, a dále také útlum zahraniční poptávky, který se projevil 
ve snížení čistého vývozu. Nezaměstnanost (v EA16) v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,1 p.b. 
na 8,2 %, což představuje oproti loňskému lednu nárůst o 0,9 p.b. 
 
Inflace se v posledních pěti měsících razantně snižovala, ze 4 %, které dosahovala v létě 
minulého roku, klesla v lednu na 1,1 %, v únoru pak byla o 0,1 p.b. vyšší. Tento pokles odráží 
především strmý propad cen komodit, postupně však také mizí poptávkové tlaky. Podle 
předpovědi ECB by inflace v roce 2009 měla klesnout na 0,1 – 0,7 %, přičemž v polovině 
roku by její hodnota mohla být dočasně dokonce záporná. Na začátku března ECB snížila 
hlavní měnověpolitickou sazbu o 50 b.b. na 1,50 %. Celkový pokles této sazby od října tak 
činí 275 b.b. Člen výboru ECB Lorenzo Bini Smaghi uvedl, že pokud by hrozila deflace, je 
ECB připravena snížit sazby na nulu. Podle jiných členů výboru je však uvolňování měnové 
politiky spíše u konce. 
 
K ještě většímu hospodářskému poklesu došlo ve 4. čtvrtletí v samotném Německu – oproti 
3. kvartálu se HDP snížil o 2,1 %, oproti 4. kvartálu předchozího roku o 1,6 %. Na poklesu se 
nejvíce podepsal zahraniční obchod a dalšímu zhoršování nasvědčuje vývoj objemu 
průmyslových zakázek, který se v lednu meziročně propadl o 42 %. Zahraniční objednávky 
poklesly dokonce o 47 %. Naproti tomu hodnota indexu ZEW (indikátor sentimentu 
ekonomických očekávání) se zvyšuje. Od října došlo k jeho zlepšení o 59,5 bodu, když 
v březnu dosáhl hodnoty -3,5. Tato hodnota je však stále hluboko pod dlouhodobým 
průměrem 26,2. Meziroční inflace v únoru vzrostla ve srovnání s lednem o 0,1 p.b. na 1,0 %. 

1.3  Cena ropy 
Strmý pád cen ropy se na přelomu roku zastavil, a přestože jsou ceny v posledních třech 
měsících z krátkodobého pohledu velmi volatilní, drží se v porovnání s předchozími měsíci 
v relativně úzkém intervalu. U cen ropy WTI je možné od druhého únorového týdne 
pozorovat mírně vzestupný trend, oproti letošnímu minimu 34,07 USD/b dosaženému 
12. února stála ropa v první polovině března kolem 45 USD/b. Cena ropy Brent se v únoru 
a první polovině března pohybovala v rozmezí 40 – 47 USD/b a v březnu byla letos poprvé 
nižší než cena WTI. Na straně poptávky působí především globální hospodářské zpomalení, 
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) opět snížila odhad globální poptávky po ropě na rok 
2009 na 84,4mb/d (tj. meziroční snížení o 1,5 %). 
 
Poslední schůzka OPEC se konala 15. března ve Vídni a těžební kvóty zůstaly nezměněny. 
Členové organizace se však dohodli, že zpřísní dodržování limitů, které byly schváleny v září. 
Další schůzka byla stanovena na 28. května. 
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Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr) 

 
 

1.4  Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru 
 

Úrokové sazby 3M Euribor i bezrizikový 3M Eonia swap index pokračovaly během 
sledovaného období v poklesu. Tento vývoj byl v souladu s kroky ECB, když na jejím 
březnovém zasedání došlo ke snížení základní refinanční sazby o 50 b.b. na 1,5 % a další 
pokles ve stejném rozsahu je očekáván (CF03) i na příštím měnovém zasedání. Diferenciál 
mezi Euriborem a Eonií, kterým aproximujeme velikost úrokové rizikové prémie, činil 
v dosavadním průběhu prvního čtvrtletí přibližně 1 p.b., což je v souladu s předpoklady 
učiněnými v RS01. 3M Euribor se v první polovině března pohyboval okolo úrovně 1,7 %, 
a byl tak pod úrovní 3M PRIBORu. Krátkodobý úrokový diferenciál proto vzrostl na úroveň 
0,8 p.b. Stejně jako krátkodobý výnosový diferenciál vzrostl i dlouhodobý (desetiletý) 
výnosový diferenciál, když v první polovině března dosahoval průměrné hodnoty 0,2 p.b. 
Tržní výhledy odvozené z tříměsíčních FRA kontraktů aktuálně zároveň naznačují další růst 
úrokového rozpětí ve prospěch koruny v nejbližším období. Je to dáno zejména 
přehodnocením eurových sazeb směrem domů, zatímco očekávané korunové sazby mírně 
vzrostly. 
  
Rozdíl korunových a eurových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí z FRA CZK 3M - EUR 3M
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Kurz USD/EUR pokračoval během prvního čtvrtletí v posilujícím trendu. Během první 
poloviny března sice mírně korigoval své předchozí zisky, ale i tak dosáhla jeho průměrná 
hodnota v první polovině března 1,26. Konvergence hlavních světových úrokových sazeb 
a negativní růstová očekávání v Evropě a v dalších regionech byly hlavními důvody 
posilování dolaru. Přesto CF03 počítá ve střednědobém výhledu se stabilním kurzem okolo 
1,3 USD/EUR. 
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
Oproti 1. SZ vnímáme vysoké riziko vychýlení fiskální prognózy ve směru vyšších schodků, 
které pramení zejména z realizace rozpočtových opatření obsažených v Národním 
protikrizovém plánu schváleném v únoru vládou. Prohloubení schodku z tohoto titulu může 
dosáhnout až 1,1 p.b. pro rok 2009 a 0,9 p.b. pro rok 2010. Ve stejném směru působí rovněž 
riziko nižších příjmů a vyšších výdajů veřejných rozpočtů vyplývající z možného hlubšího než 
očekávaného poklesu ekonomické aktivity a vyšší míry nezaměstnanosti v letošním a příštím 
roce.   

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

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

 
 
Nad rámec vládou na podzim schválených opatření3, která se začala realizovat od počátku 
letošního roku a která byla z rozhodující části již zahrnuta do naší prognózy fiskálního vývoje 
v 1. SZ, byla ve spolupráci s NERV v rámci Národního protikrizového plánu v únoru 
schválena vládou další příjmová a výdajová rozpočtová opatření: 

- slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení s dopadem do 
veřejných rozpočtů ve výši cca 18,0 mld. Kč, 

- odpuštění daňových záloh OSVČ a zaměstnavatelům s max. 5 zaměstnanci (odsunutí 
plateb ve výši cca 22,0 mld. Kč v roce 2009 bez dopadu do schodku v ESA95), 

- zrychlení odpisů hmotného majetku v 1. a 2. skupině (9,4 mld. Kč v roce 2009, resp. 
3,6 mld. Kč v roce 2010), 

- zateplování budov a panelových domů 6,6 mld. Kč (dotační program na snižování 
energetické náročnosti a posílení dotačního programu PANEL), 

- odpočty DPH u osobních automobilů ve výši 2,4 mld. Kč (za předpokladu zvýšených 
prodejů v roce 2009), 

- garance úvěrů pro malé a střední podniky 2,1 mld. Kč, 

- zvýšení výdajů na veřejnou dopravu 2,0 mld. Kč. 

Předpokládáme, že dopad výše zmíněných opatření (s výjimkou zrychlení odpisů a odpočtu 
DPH u osobních automobilů) bude v letech 2009 a 2010 shodný. Významově malá část 
opatření, která je v pravomoci vlády, je již realizována. Dominantní část však bude muset 
projít legislativním procesem a přijetí těchto opatření parlamentem formou změn zákonů je 

3  Sem patří zejména snížení sociálního pojistného placeného zaměstnanci (očekávaný dopad do rozpočtu 
18,4 mld. Kč), příspěvek na výstavbu a modernizaci infrastruktury v rámci SFDI (7,2 mld. Kč), zvýšení 
prostředků na platy ve státní sféře ve výši 2,7 mld. Kč, navýšení kapitálu ČEB, EGAP a ČMZRB ve výši 
2,0 mld. Kč, investiční pobídky na technologická centra cca 0,6 mld. Kč, podpora dofinancování projektů EU 
0,5 mld. Kč, navýšení kapitálu PGRLF 0,3 mld. Kč. 
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nejisté. Dalším rizikem, jež zvyšuje pravděpodobnost prohloubení schodku veřejných financí 
v období 2009 – 2010, jsou nižší příjmy a vyšší výdaje z titulu hlubšího propadu ekonomické 
aktivity a vyšší míry nezaměstnanosti v těchto letech oproti prognóze z 1. SZ. Jako nejnovější 
riziko se ukazuje i možnost nižších daňových příjmů (ročně až o 7,0 mld. Kč) v důsledku 
přeřazení některých služeb ze základní 19% sazby DPH do snížené 9% sazby, jež na základě 
dohody ECOFIN avizoval ministr financí v polovině března.  
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 

1  Trh práce 
Ve 4. čtvrtletí mírně zpomalilo tempo růstu zaměstnanosti. Rostla obecná i registrovaná 
nezaměstnanost. Mírně zpomalil růst mezd v podnikatelské sféře. Údaje za 4. čtvrtletí tak již 
odrážejí první dopady ekonomické recese, které jsou ještě zřetelněji vidět na vývoji 
nezaměstnanosti v prvních dvou měsících letošního roku. 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %)  2/09   6.3 (Q) 7.6
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči  2/09 . 7.4
Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ)  IV/08 4.4 4.4
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %)  IV/08 0.7 1.3
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev  IV/08 0.7 1.2
             ostatní zaměstnaní  IV/08 0.4 1.8
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %)  IV/08 6.5 8.3
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %)  IV/08 7.5 8.7
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %)  IV/08 3.0 6.8
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %)  IV/08 . 1.3
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna mediánu v %)  IV/08 . 5.1
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 12/08 . 9.8
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 12/08 . 17.5
NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  IV/08 4.7 6.2
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  IV/08 . 7.3
NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  IV/08 . 7.0
Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 
Ve 4.Q 2008 došlo k mírnému zpomalení růstu zaměstnanosti na 1,3 %. Prognóza z 1. SZ 
však očekávala, že v důsledku nastupující ekonomické krize dojde k výraznějšímu zpomalení 
růstu zaměstnanosti (na 0,7 %). Údaje VŠPS však naznačují, že zaměstnavatelé si ještě ve 4.Q 
nebyli jisti hloubkou a délkou trvání ekonomické krize a proto na ni ještě plně nezareagovali 
úpravou zaměstnanosti. Zároveň však nelze vyloučit, že ve skutečnosti je pokles 
zaměstnanosti výraznější, neboť statistiky z oblasti zaměstnanosti se v posledním období 
značně rozcházejí (viz box).  
 
Box: Statistické rozdíly v růstu zaměstnanosti 
Zaměstnanost v NH (mzr. změna v %) Zaměstnanost v průmyslu (mzr. změna v %)
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V podmínkách počátku ekonomické recese jsou patrné rozdíly v údajích, které pomocí různých 
metodik popisují srovnatelnou ekonomickou veličinu – zaměstnanost. Těchto rozdílů si je vědom 
i ČSÚ, a proto připravuje ve druhé polovině letošního roku seminář, na kterém kvantifikuje rozdíly 
mezi jednotlivými statistikami zaměstnanosti. Vzhledem k významu zaměstnanosti 
v makroekonomické prognóze jsme vytvořili přehled hlavních metodických rozdílů mezi podnikovým 
výkaznictvím a výběrovým šetřením pracovních sil. Obě šetření se liší jak ve využívání různých 
zdrojů dat, tak i ve způsobu jejich sběru. Mohou se tedy lišit nejen počty zaměstnaných osob, ale 
i strukturou a trendy. Vzhledem k níže uvedeným metodickým rozdílům je možné vyjádřit hypotézu, 
že významnou úlohu v rozdílném vývoji statistik zaměstnanosti má v období nastupující ekonomické 
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krize pokrytí zahraničních zaměstnanců. VŠPS totiž probíhá v bytech a zahraniční pracovníci jsou 
většinou ubytováni na ubytovnách. Zahraniční pracovníci proto nejsou ve VŠPS dostatečně pokryti. 
V případě snižování stavů zaměstnanců jsou však zpravidla propouštěni jako první. Pokles 
zaměstnanosti z titulu propouštění zahraničních pracovníků proto není ve VŠPS zachycen, podniková 
statistika ho však podchytí. To by mohlo vysvětlit výrazně rychlejší pokles růstu zaměstnanosti 
v případě podnikové statistiky. 

 

Podniková statistika  
VŠPS  

Skupina  

zaměstnanci  zaměstnanci podnikatelé  

Populace 15+ v pracovním poměru  /  –  –  

Populace 15+ obvykle bydlící v bytech  –  /  /  

Ženy na mateřské dovolené  –  /  /  

Osoby na rodičovské dovolené (RD – 
zahrnuty do zjišťování, ale nepovažovány 
za zaměstnané)  –  –  –  

Dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr  –  /  x  

Cizí státní příslušníci  /  –  –  

Cizí státní příslušníci s obvyklým bydlištěm 
v ČR  /  /  /  

Pracující mimo ČR  jen se sídlem podniku 
v ČR  /  /  

Ozbrojené složky vojáci z povolání  /  /  x  

Ozbrojené složky vojáci základní služby do 
r. 2004 vč.  –  /  x  

Civilní vojenská služba do r. 2004 vč.  –  /  x  

Uvolnění zastupitelé všech stupňů –  /  x  

Svobodná povolání  –  /  x  

Domácí personál  –  /  x  

Další pracovní poměr  vícenásobný  pouze druhý  pouze druhý  
/ - pokryto 
– - nepokryto 
x - zápis není možný z logických důvodů  

 
 
Dopad hospodářské recese je však dobře patrný v měnící se struktuře zaměstnanosti (podle 
metodiky VŠPS). Na rozdíl od předchozích čtvrtletí se výrazně zpomalil růst zaměstnanosti 
v sekundárním sektoru. Ve zpracovatelském průmyslu se počet zaměstnaných dokonce snížil 
o 9 tis. osob, zatímco v předcházejícím čtvrtletí to byl naopak růst o 45,8 tis. osob.   
Výraznějšímu poklesu celkové zaměstnanosti v ekonomice zabránil ve 4.Q především 
výjimečně vysoký nárůst zaměstnanosti v terciárním sektoru.  
 
Vliv rychle zpomalující ekonomiky charakterizuje taktéž pohled z hlediska úrovně 
dosaženého vzdělání. Přírůstek celkové zaměstnanosti se totiž projevil výhradně ve skupině 
osob s vyšší úrovní vzdělání. Snižující se poptávka po práci se odráží také v počtu 
zahraničních pracovníků. Ten se od listopadu do února snížil o 25,1 tis. na celkových 
265 tis. osob. 
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Obecná míra nezaměstnanosti ve 4.Q 2008 v souladu s predikcí z 1. SZ meziročně klesla 
o 0,5 p.b. na 4,4 %. Proti minulému čtvrtletí se však po zahrnutí sezonního očištění zvýšila 
o 0,1 procentního bodu. Vzrostla i míra registrované nezaměstnanosti celkem (tj. bez očištění 
o nedosažitelné uchazeče o práci), která i v prvních dvou měsících 1.Q 2009 pokračovala 
v rychlém růstu a dosáhla ke konci února 7,6 %. Dosud publikované údaje tak naznačují, že se 
míra registrované nezaměstnanosti celkem zvýší v 1.Q 2009 podstatně výrazněji (na přibližně 
7,5 %), než očekávala prognóza z 1. SZ (6,3 %). Pokračuje růst počtu nově hlášených 
uchazečů o zaměstnání, nikoli však již tak skokově jako v prosinci. Z Beveridgeovy křivky je 
patrné, že nadále pokračuje pokles počtu volných pracovních míst i růst počtu 
nezaměstnaných, který byl zejména v únoru velice výrazný.  
 
Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení 
uchazeči z evidence úřadů práce 
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Poznámka: sezonně očištěné údaje 
Pramen: MPSV, propočet ČNB 

Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících 
Pramen: MPSV, propočet ČNB 

Vývoj mezd se ve 4.Q 2008 odchýlil od očekávání z 1. SZ. Zatímco predikce předpokládala 
zpomalení meziročního růstu nominálních mezd (na 6,5 %), ve skutečnosti došlo ve srovnání 
se 3.Q k jeho zrychlení (na 8,3 %). Za uvedeným vývojem stojí zejména nečekané zrychlení 
růstu nominálních mezd v nepodnikatelské sféře na 6,8 % (predikce z 1. SZ předpokládala 
zpomalení na 3 %). V podnikatelské sféře, v souladu s očekáváním, mzdový růst zvolnil (na 
8,7 %), ale méně než předpokládala prognóza z 1. SZ (7,5 %). ČSÚ popřel, že by na růst 
průměrných mezd mělo vliv vyplácení odstupného v závěru loňského roku, neboť to není 
součástí mzdové statistiky ČSÚ. Vysoký meziroční růst mezd ve 4.Q byl dle ČSÚ ovlivněn 
spíše vlivem zavedení stropů pro odvody pojistného na sociální zabezpečení, který vyvolal 
přesun vyplácení prémií nejlépe placeným zaměstnancům ze 4.Q 2007 na 1.Q 2008, čímž se 
snížila srovnávací základna pro 4.Q 2008. 
 
Při klesající inflaci zrychlil ve 4.Q 2008 také růst průměrné reálné mzdy v národním 
hospodářství (meziročně 3,4 %). V podnikatelské sféře vzrostla reálná mzda o 3,8 % a poprvé 
po poklesu ve všech předchozích čtvrtletích roku 2008 vzrostla reálná mzda 
i v nepodnikatelské sféře (o 2 %)4.  
 
Nominální jednotkové mzdové náklady v národním hospodářství vzrostly ve 4.Q meziročně 
o 6,2 % (oproti 4 % ve 3.Q). Prognóza z 1. SZ očekávala růst pouze o 4,7 % (oproti 3,6 % ve 
3.Q). Napříč odvětvími se NJMN ve 4.Q vyvíjely poměrně rovnoměrně. Nejnižší růst byl 

4   Údaje MPSV (ISPV - Informační systém o průměrném výdělku) o růstu průměrného hodinového výdělku  
v podnikatelské sféře naznačují zrychlení růstu hodinových mezd (5,6 % ve 4.Q 2008). Rozdíl mezi růstem 
průměrné mzdy (ČSÚ) a hodinového výdělku (MPSV) indikuje růst počtu odpracovaných hodin. Podle údajů 
ČSÚ se však počet odpracovaných hodin v národním hospodářství ve 4.Q 2008 meziročně snížil o 1,4 %. 
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zaznamenán v tržních službách (5,7 %), naopak nejrychleji rostly v průmyslu (7,3 %) vlivem 
růstu mezd při poklesu produkce. 
 
Produktivita práce v národním hospodářství se ve 4.Q meziročně zvýšila pouze o 0,1 % 
(zpomalení ze 3 % ve 3.Q). Prognóza z 1. SZ očekávala menší zvolnění (růst o 1,3 % oproti 
2,3 % ve 3.Q). Produktivita rostla pouze v sektoru tržních služeb (meziročně o 2,7 %). 
Nejvýraznější pokles produktivity zaznamenalo stavebnictví (o 4,8 %). 
 
Nominální mzda v podnikatelské sféře 
(mzr. změny v %) 

NJMN v metodice ESA 95 
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Nově publikované údaje o národních účtech za čtvrté čtvrtletí vykazují výrazné meziroční 
zpomalení a první mezičtvrtletní pokles reálného HDP od roku 1998. Meziroční příspěvek 
čistého vývozu byl oproti očekáváním záporný. Růst hrubé tvorby kapitálu byl naopak 
překvapivě vysoký v důsledku tvorby zásob. Největší příspěvek k růstu HDP měla v souladu 
s prognózou spotřeba domácností. 
 

Ukazatel 
(s. c. 2000, sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce 

z 1. SZ Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 4Q 2008 2,0 0,7 
Spotřeba domácností 4Q 2008 2,9 2,8 
Spotřeba vládních institucí 4Q 2008 1,7 -0,5 
Hrubá tvorba kapitálu 4Q 2008 -3,6 2,4 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 4Q 2008 . 0,3 
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 4Q 2008 . 17,6 

Vývoz zboží a služeb 4Q 2008 1,1 -6,3 
Dovoz zboží a služeb 4Q 2008 -0,5 -5,4 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 4Q 2008 32,5 12,8 
Průmyslová výroba prosinec 2008 . -16,4 
Stavební výroba prosinec 2008 . -2,7 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu prosinec 2008 . -4,6 
 

Ekonomický růst ve 4.Q 2008 výrazně zpomalil na 0,7 % meziročně, prognóza z 1. SZ 
očekávala vyšší růst na úrovni 2,0 %. V mezičtvrtletním sezonně očištěném vyjádření 
zaznamenal HDP první pokles od roku 1998, a to ve výši -0,9 %.  
 
Zároveň s publikací nových dat byly zpřesněny národní účty za rok 2008 a ČSÚ změnil 
i metodu sezonního očišťování. V důsledku revizí se snížilo tempo růstu HDP zejména za 2.Q 
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a 3.Q 2008, z toho ve 3.Q o 1,3 p.b. Revize směrem dolů se týkaly téměř všech výdajových 
složek. Nejvíce se snížil příspěvek čistého vývozu a hrubé tvorby kapitálu. Zpětné 
přehodnocení dat HDP směrem dolů za posledních několik čtvrtletí se stalo od 7. SZ 2008 již 
podruhé (viz graf níže). To potvrzuje nejistotu kolem měření ekonomické aktivity 
a identifikace změny fáze hospodářského cyklu v těchto datech. Kromě revize vstupních dat 
ČSÚ změnil i způsob sezonního očišťování5, v důsledku čehož se stal průběh růstu HDP 
méně hladkým. ČSÚ zdůvodňuje tuto změnu významnými rozdíly v počtu pracovních dnů 
v prvním pololetí 2008 ve srovnání s předchozím rokem, což má nová metoda údajně lépe 
ošetřit. 
 
Vývoj HDP (sez. oč., mzr. v %)  Vývoj HDP (sez. oč., mzč. v %) 
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Nižší skutečný růst HDP ve srovnání se stávající prognózou lze vysvětlit hlavně nižším 
příspěvkem čistého vývozu. Aktuálně nízký čistý vývoz přitom částečně navazuje i na revize 
dat za 2.Q a 3.Q loňského roku směrem dolů. Růst spotřeby vlády rovněž vykázal nižší růst 
než prognóza z ledna. Spotřeba domácností rostla zhruba v souladu s prognózou. Oproti tomu 
prognóza předpokládala mnohem pesimističtější výhled pro hrubou tvorbu kapitálu, než ve 
skutečnosti. 
 
Reálná spotřeba domácností se ve 4.Q zvýšila meziročně o 2,8 %, čímž mírně zrychlila 
svoje tempo oproti předchozímu čtvrtletí. Tento vývoj odpovídal prognóze. Reálné zrychlení 
bylo výsledkem snížení růstu deflátoru spotřeby při současném poklesu dynamiky nominální 
spotřeby. Národní účty domácností nebyly doposud publikovány a nelze proto provést 
podrobnější rozklad aktuálního vývoje reálné spotřeby.  
 
V případě spotřeby vlády ve 4.Q došlo k meziročnímu poklesu o 0,5 %, přitom prognóza 
očekávala růst o 1,7 %. V pozadí reálného poklesu stojí mírné zpomalení růstu nominální 
spotřeby vlády a zároveň zrychlení deflátoru oproti 3.Q. Avšak tento pokles má jen 
zanedbatelný příspěvek do růstu HDP. 
 
Hrubá tvorba kapitálu ve 4.Q 2008 zaznamenala kladný růst (2,4 % mzr.) po dvou 
čtvrtletích poklesu. Přitom prognóza z 1. SZ očekávala další výrazný pokles této výdajové 
složky. Nejvýraznější příspěvek ke zrychlení celkových hrubých investic měla tvorba zásob. 
Oproti tomu fixní investice zpomalily na meziroční tempo 0,3 %. V pozadí tohoto zpomalení 
stojí pokles investic do budov, staveb a obydlí, což potvrzují i poslední údaje o poklesu 
stavební produkce v závěru loňského roku. Opačným směrem působily investice do strojů 
a dopravních prostředků. 

5 ČSÚ uvádí, že podle dřívější metody byl HDP očišťován o kalendářní a sezonní vlivy jako celek. Podle 
aktuální metody používané i ve vyspělejších zemích se o rozdílný počet pracovních dnů očišťuje 
v odvětvovém rozkladu a takto získaný agregovaný HDP se následně očišťuje o sezonnost. 
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Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 
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V souvislosti se značným oslabením zahraniční poptávky reálný vývoz zboží a služeb 
výrazně poklesl. Meziroční růst vývozu ve 4.Q činil -6,3 % (prognóza 1,1 %), což je nejnižší 
dosud zaznamenaná hodnota. Vzhledem k dovozní náročnosti vývozu poklesl i reálný dovoz 
o 5,4 % meziročně (prognóza -0,5 %). Čistý vývoz ve čtvrtém čtvrtletí vykázal přebytek 
12,8 mld. Kč, avšak v meziročním vyjádření jde o pokles s příspěvkem -1,1 p.b. do růstu 
HDP. Přitom prognóza očekávala příspěvek +1,2 p.b. Nečekaný záporný příspěvek do růstu 
HDP byl způsoben hlavně saldem obchodu se zbožím. 
 
Finanční výsledky nefinančních podniků a korporací (s 50 a více zaměstnanci) ukázaly, že 
po předchozím zpomalování růstu výkonů došlo ve 4.Q k jejich výraznému meziročnímu 
poklesu (o 5,1 %), doprovázenému ještě výraznějším poklesem účetní přidané hodnoty 
(o 6,3 %). Osobní náklady si i přes zpomalení udržely ještě poměrně vysokou dynamiku růstu 
(7,6 %) a tím přispěly k výraznému propadu hrubého provozního přebytku6 (o 24 %). 
Meziroční růst počtu zaměstnanců z předchozích čtvrtletí přešel ve 4.Q v pokles (o 1 %).   
 
Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)7 
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V bilanci aktiv a závazků (podniků s 250 a více zaměstnanci) ke konci 4.Q 2008 vzrostla 
zejména hrubá zadluženost, a to především krátkodobá. Podíl hrubé zadluženosti na vlastním 
kapitálu vzrostl o 2,7 p.b. na 27,3 %, což je však stále výrazně pod rizikovou hladinou (cca 
50–70 %). Z meziročního pohledu prudce poklesla likvidita sledovaných podniků, nicméně 
nedosáhla propadu ze 2.Q 2008 a udržela si vyšší úroveň než v minulém čtvrtletí. Návazně na 
pokles tržeb poklesl i obrat aktiv, naopak se zvýšil ukazatel finanční páky, což odráží nárůst 

6  Hrubý provozní přebytek tvoří odpisy a zisky. 
7  Data do konce roku 2007 jsou semidefinitivní údaje, od 1.Q 2008 předběžné.  
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zadlužení. Solventnost segmentu ve 4.Q se mírně meziročně zvýšila. V souhrnu podílové 
ukazatele vykázaly ke konci 4.Q (ve srovnání s předchozími čtvrtletími) další slabé meziroční 
zhoršení, zůstávaly však nadále mimo pásmo vážnějších rizik. 
 
Podniky s 250 a více zaměstnanci / absol. ukazatele 4.Q 08 4.Q 07 mzr. v  %
Aktiva celkem (mld. Kč) 3965.7 3701.2 7.1
Vlastní kapitál (mld. Kč) 2105.7 1984.3 6.1
Hrubá zadluženost 575.1 488.8 17.6
  (závazky bez účastí a ost.závazků)
Krátkodobá finanční aktiva (mld. Kč) 326.0 353.4 -7.8
Podniky s 250 a více zaměstnanci / podíl. ukazatele v  % v % mzr. v p.b.
Finanční páka (celková aktiva / vlastní kapitál) 188.3 186.5 1.8
Hrubá zadluženost / vlastní kapitál 27.3 24.6 2.7
Likvidita sektoru (krátkodobá fin.aktiva / krátkod.závazky) 148.1 171.4 -23.3
Solventnost sektoru (finanční aktiva / finanční závazky) 104.5 101.6 2.9  
 

Průmyslová produkce v prosinci pokračovala v propadu, meziročně poklesla o 14,6 % 
(sezonně očištěná o 16,5 %). Celkově ve 4.Q 2008 meziročně poklesla o 13,2 % (sezonně 
očištěná také o 13,2 %). Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách se ve 4.Q meziročně 
snížily o 13,4 %, tržby z přímého vývozu průmyslových podniků poklesly reálně o 13,8 %. 
Hodnota nových zakázek v běžných cenách se ve 4.Q meziročně propadla o 26,4 % (objem 
zakázek ze zahraničí poklesl o 27,9 %), k čemuž nejvíce přispělo odvětví výroby motorových 
vozidel. Zmírnit propad tohoto odvětví pravděpodobně napomůže zavedení tzv. šrotovného 
v některých evropských zemích8, které se údajně začíná odrážet i v objednávkách menších 
vozů vyráběných v  ČR. Přesto lze v následujících měsících očekávat pokračování výrazného 
meziročního poklesu průmyslové produkce.  
 
Stavební produkce se v prosinci meziročně snížila o 2,6 % (sezonně očištěná o 2,7 %) a také 
v souhrnu za celé 4.Q 2008 poklesla (o 3,4 %, sezonně očištěná  o 1,5 %). Za poklesem opět 
stálo pozemní stavitelství, jehož produkce meziročně klesala v průběhu téměř celého loňského 
roku. Naopak inženýrské stavitelství si udrželo poměrně vysoký růst. Orientační hodnota 
povolených staveb v běžných cenách se ve 4.Q snížila o 12 %, což odráží negativní vyhlídky 
na nejbližší měsíce. Pozitivnější náhled na další období poskytuje statistika hodnoty 
uzavřených zakázek, která ve 4.Q výhradně vlivem veřejných zakázek meziročně vzrostla 
o 12,7 %, přičemž 70 % z objemu všech uzavřených zakázek by mělo být realizováno do  
jednoho roku.  
 
Souhrnný indikátor důvěry v průběhu posledních 12 měsíců klesal až na únorových 
73,8 bodu. Pokles důvěry byl zaznamenán u spotřebitelů (v únoru 74,2 bodu) i podnikatelů 
(73,7 bodu). Negativní vyhlídky převládají ve stavebnictví a průmyslu, zatímco v obchodě 
a ve službách i přes zhoršování salda nadále převládají vyhlídky pozitivní. 

8 Prémie, kterou státy vyplácejí při zakoupení nového vozu a sešrotování starého. Poptávku po českých 
automobilech nejvíce podporuje šrotovné zavedené v Německu, Francii, Rakousku a nově i na Slovensku. 
Automobilky Škoda a Hyundai tak již v některých provozech končí s omezením výroby (automobilka TPCA 
výrobu neomezovala). 

 18 

                                                           



3  Platební bilance 
 
Schodek běžného účtu platební bilance za 4.Q 2008 byl celkově v souladu s jeho predikcí 
z 1. SZ. Kapitálový účet skončil ve 4.Q oproti očekávání přebytkem a to zejména vlivem 
příjmů z prodeje emisních povolenek v závěru roku. Finanční účet se ve 4.Q celkově vyvíjel 
v souladu s jeho roční predikcí. 
   
Ve 4.Q 2008 dosáhl běžný účet platební bilance (na základě čtvrtletních údajů) schodku 
58,2 mld. Kč a jeho roční klouzavý poměr k HDP představoval -3,1 % (roční klouzavý poměr 
běžného a kapitálového účtu k HDP činil -2,2 %). Jeho schodek se na rozdíl od předchozího 
čtvrtletí meziročně zvýšil (o 19,1 mld. Kč). Zhoršení běžného účtu bylo především výsledkem 
výrazného poklesu přebytku výkonové bilance. V opačném směru působilo meziroční 
zmírnění schodku bilance výnosů.  
 
Výkonová bilance se ve 4.Q 2008 vyvíjela na rozdíl od předchozích devíti čtvrtletí nepříznivě. 
Meziroční pokles jejího přebytku na 11,3 mld. Kč (o 26,5 mld. Kč) byl výsledkem rychlého 
zvratu ve vývoji obchodní bilance, která skončila po patnácti čtvrtletích schodkem (při 
meziročním zhoršení salda o téměř 34 mld. Kč a poklesu obratu přes 11 %). Razantní změna 
trendu zahraničního obchodu souvisela s prudkým poklesem vnější poptávky, především ve 
vybraných strojírenských oborech (osobní automobily), v důsledku prohlubující se 
hospodářské krize ve světě. Meziroční zhoršení zahraničního obchodu bylo zapříčiněno 
nepříznivým vývojem v reálném vyjádření. Pozitivní příspěvek cenového vlivu byl 
zanedbatelný. Ke zhoršení celkové bilance vedle skupiny strojů významně působilo i další 
prohloubení schodku minerálních paliv, a to především vlivem růstu naturálního dovozu ropy 
a doposud vysokých dovozních cen zemního plynu. Zvýšení agregátního schodku zbývajících 
osmi obchodních skupin bylo přitom jen velmi mírné. Navzdory poklesu vnější poptávky se 
bilance služeb vyvíjela celkově příznivě a její příjmy meziročně vzrostly přes 6 %. 
V důsledku dalšího výrazného meziročního zlepšení dílčí bilance ostatních služeb se její 
přebytek zvýšil o více než 7 mld. Kč. Proti růstu celkového přebytku naopak působily poklesy 
přebytků dopravy a dále i cestovního ruchu, které však byly jen mírné.   
 
Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč) 

Roční klouzavé úhrny  obchodní bilance 
podle SITC (vybrané skupiny, v mld. Kč) 
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Schodek bilance výnosů dosáhl 63,2 mld. Kč a meziročně se zmírnil. Rozhodující složky 
bilance nadále představovaly zisk reinvestovaný v ČR a dividendy z přímých investic 
vyplacené nerezidentům. Hodnota obou složek se však meziročně snížila. Pokles celkového 
schodku ovlivnila především nižší výplata dividend (o téměř 15 mld. Kč).    
  
Kapitálový účet skončil ve 4.Q oproti očekávání přebytkem ve výši 9,4 mld. Kč., který byl  
nejvýznamněji ovlivněn kladným saldem obchodu s emisními povolenkami ve výši téměř 
8 mld. Kč.   
 
K přebytku finančního účtu ve výši 53,2 mld. Kč nejvýznamněji přispěl čistý příliv ostatních 
investic. Čistý příliv tradičně zaznamenala i bilance přímých investic, a to ve výši 
34,3 mld. Kč. Na celkovém přílivu přímých zahraničních investic (43,4 mld. Kč) se nadále 
z převážné části (ve 4.Q z 72 %) podílel reinvestovaný zisk. Meziroční snížení přebytku 
přímých investic souviselo především se splácením úvěrů tuzemskými dceřinými firmami 
mateřským společnostem v zahraničí a s tím spojenou změnou toků v rámci dílčí bilance 
ostatních přímých investic.  
 
Portfoliové investice skončily čistým odlivem 43,9 mld. Kč. Meziroční změna v jejich tocích 
byla důsledkem výrazného poklesu držby tuzemských cenných papírů zahraničními investory, 
motivovaného zejména snahou o získání likvidity a ochlazením sentimentu vůči regionu. Na 
odprodejích se zhruba ze tří čtvrtin podílely dluhopisy. Vlivem prohlubování hospodářské 
krize a sílících negativních očekávání světového vývoje se ve 4.Q snížila i držba zahraničních 
cenných papírů tuzemskými investory. V odprodejích tentokrát zhruba ze dvou třetin 
převážily akcie. Přebytek ostatních investic ve výši 68,1 mld. Kč i meziroční změna jejich 
toků byly nejvýznamněji ovlivněny čistým přílivem kapitálu obchodních bank (58,4 mld. Kč) 
v důsledku poklesu stavu krátkodobých depozit a úvěrů v zahraničí. Mírnější přebytek přílivu 
kapitálu dále zaznamenal – při hlubším poklesu poskytnutých než přijatých obchodních úvěrů 
– sektor podniků. Mírný čistý příliv zdrojů vykázal i sektor vlády.            
 
Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za leden 2009 dosáhl běžný účet 
schodku 1,5 mld. Kč. Schodek bilance výnosů a běžných převodů byl výrazně korigován 
přebytkem výkonové bilance. Meziroční zhoršení běžného účtu o 13,7 mld. Kč bylo 
především ovlivněno poklesem přebytku obchodní bilance (o 10,5 mld. Kč). Finanční účet 
(bez vlivu změny devizových rezerv) zaznamenal mírný přebytek 0,8 mld. Kč. Čistý příliv 
přímých a portfoliových investic byl téměř vyvážen čistým odlivem ostatních investic 
a finančních derivátů.     
  
 
 
4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
4.1  Spotřebitelské ceny  

Rizika krátkodobé prognózy inflace lze identifikovat v obou směrech. Na proinflační straně 
jde zejména o očekávaný vývoj za březen (týdenní šetření cen potravin a pohonných hmot), 
v průměru více znehodnocený kurz na začátku roku a o rizika spojená s výrazně vyšší 
trajektorií růstu nominálních jednotkových nákladů ve druhém pololetí loňského roku. 
V protiinflačním směru míří zejména možná kompenzace proinflačních odchylek u cen 
potravin a cen zemního plynu v budoucnosti, případný pokles cen elektřiny v roce 2010 
a možnost snížení DPH u některých služeb.   
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Období        meziměsíčně v %        meziročně v % dopad odchylky
predikce 1.SZ skutečnost predikce 1.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0,0 0,1 1,5 2,0 0,50
Regulované ceny únor  09 0,3 -0,2 10,8 10,9 0,02
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00
Čistá inflace -0,1 0,2 -1,3 -0,7 0,48
Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0,7 -0,3 -1,5 -0,3 0,32
Kor igovaná inflace bez PH 0,2 0,1 0,7 0,5 -0,12
Ceny pohonných hmot - čisté -0,6 5,6 -26,3 -19,3 0,28
Měnověpolitická inflace 0,0 0,1 0,9 1,4 0,50  
 
Celková meziroční inflace v únoru ve srovnání s předešlými měsíci zpomalila na 2,0 % 
(v prosinci 2008 byla 3,6 %). Oproti prognóze z 1. SZ 2009 však byla o 0,5 p.b. vyšší. 
Odchylka byla způsobena především méně výrazným poklesem cen potravin a nižším 
meziročním poklesem cen pohonných hmot. Predikce regulovaných cen a korigované inflace 
bez PH se naplnila. 
 
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Rizika (změny) krátkodobé predikce oproti 1. SZ 2009 u jednotlivých částí inflace 
 

Predikce regulovaných cen se naplnila. Oproti predikci vyšší lednový růst především 
vodného a stočného byl vykompenzován záporným únorovým dopadem nevybírání poplatků 
v některých nemocnicích. Rizika krátkodobé predikce regulovaných cen hodnotíme  
v letošním roce jako proinflační. Distributoři plynu ohlásili jen cca 3 % snížení cen zemního 
plynu pro domácnosti od 1. dubna 2009, přitom vývoji světových cen a kurzu by odpovídalo 
snížení ceny o více jak 15 % (v predikci v 1. SZ jsme očekávali pokles o 16 %). Pouze mírné 
snížení cen zemního plynu se vysvětluje tím, že dodavatelé plynu potřebují vykompenzovat 
ztrátu, která jim vznikla za posledního půl roku. Výraznější pokles cen zemního plynu je nyní 
očekáván až v říjnu 2009 (po vykompenzování ztrát). V predikci regulovaných cen na rok 
2010 identifikujeme protiinflační riziko v podobě poklesu cen elektřiny (v aktuální predikci 
z 1. SZ předpokládáme její stagnaci) ve vazbě na současný vývoj světových cen elektřiny. 
 
Dopady změn nepřímých daní odpovídají předpokladům minulé prognózy – meziroční 
inflace je ještě ovlivňována daňovými změnami z počátku minulého roku a dobíhá postupné 
promítání zpožděného zvyšování cen cigaret do inflace (okamžité sekundární dopady, ještě 
zbývá dopad do inflace ve výši cca 0,08 p.b.). V predikci zatím nepočítáme s přijetím 
některých „protikrizových opatření“. Primární (hypotetické) dopady navrhovaného přeřazení 
stravovacích služeb do nižší sazby DPH (z 19 na 9 %) odhadujeme na -0,3 p.b. 
Předpokládáme však, že by k odpovídajícímu poklesu cen nedošlo a skutečný dopad do 
inflace by byl významně menší.  
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Ceny pohonných hmot v únoru 2009 vzrostly a jejich růst pokračuje i v březnu (týdenní 
šetření ukazují na mzm. růst cen PH v březnu ve výši cca 3 %). Stalo se tak na základě obratu 
ve vývoji cen benzínů ARA, se kterým scénář z 1. SZ nepočítal. Odlišný byl rovněž i vývoj 
kurzu koruny vůči dolaru. Podle naší analýzy byla odchylka v predikci způsobena ze ¾ 
vyššími cenami benzínů ARA a z ¼ depreciovanějším kurzem. Výhled cen benzínů ARA je 
po celé období roku 2009 na rozdíl od cen ropy nad lednovými tržními výhledy. Vývoj cen 
PH je tedy více proinflační, než očekávala 1. SZ 2009. 
 
Ceny potravin (bez vlivu daní) poklesly výrazně méně, než jsme předpokládali. K obdobné 
odchylce od predikce pravděpodobně dojde i v březnu (týdenní šetření ukazují na mzm. růst 
cen potravin v březnu). Přitom faktory ovlivňující jejich prognózu ukazují protiinflačním 
směrem  – dochází k velkému poklesu světových cen potravinářských surovin a potravin 
a domácích cen zemědělských výrobců. Zpracovatelé a prodejci zvýšili své marže 
a k odpovídajícímu poklesu spotřebitelských cen potravin tak zatím nedošlo. Nelze tedy 
vyloučit, že v průběhu dalších čtvrtletí dojde k částečnému vykompenzování aktuální 
proinflační odchylky u cen potravin. 
 
Vývoj cen potravin (čistých, mzr. v %)      Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %)  
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Poslední skutečné údaje jsou jen předběžné – jsou získány z průměru dvou známých skutečných měsíčních údajů 
příslušného čtvrtletí a z predikce z poslední velké SZ na třetí měsíc čtvrtletí.  
 

Meziroční korigovaná inflace bez PH byla v únoru o 0,2 p.b. nižší než predikce. Tuto 
odchylku ale nepovažujeme za významnou vzhledem k nejistotám v odhadu sezonnosti na 
počátku roku (zavedením nového koše od ledna 2007 se sezonnost řad změnila a v roce 2008 
byl vývoj zkreslen velkými změnami nepřímých daní). Z aktuálního vývoje tedy nevyplývají 
významná rizika predikce. Rizika predikce korigované inflace bez PH považujeme za mírně 
proinflační z důvodu depreciovanějšího měnového kurzu a vyššího růstu NJMN ve druhé 
polovině loňského roku. 
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2  Ostatní cenové okruhy 
 

Dovozní ceny se po sedmnácti měsících vymanily ze záporných hodnot, když se jejich 
dosavadní meziroční pokles v lednu zastavil. Oslabující měnový kurz koruny se promítl jak 
do cen dovážených komodit s vyšším stupněm zpracování, které v lednu obnovily meziroční 
růst, tak do dovozních cen minerálních paliv, jejichž strmý propad se již dále neprohluboval. 
Dynamika dovozních cen minerálních paliv částečně kopírovala vývoj světových cen ropy – 
v případě ropy Brent došlo ke stabilizaci její ceny na hodnotách kolem 43 USD/barel 
(meziroční pokles o cca 53 %). S výjimkou dovážených minerálních paliv a chemikálií, 
jejichž ceny nadále klesaly, se meziroční cenový růst prosadil v lednu ve všech skupinách 
dovozu. Největší vliv na vývoj dovozních cen měl obnovený růst cen dovážených strojů 
a dopravních prostředků a dvouciferný růst dovozních cen ostatních surovin. V lednu se 
nicméně meziroční růst dovozních cen nacházel pod prognózou 1. SZ.  
 
Ceny průmyslových výrobců v únoru prohloubily svůj meziroční pokles na 0,6 % z hodnoty 
0,1 % dosažené v prosinci minulého roku. Na tomto vývoji se nejvýrazněji podílely ceny 
v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků, které se v meziročním srovnání snížily 
v průměru o 35 %. Významný byl i příspěvek potravinářského průmyslu, kde cenový pokles 
zrychlil zhruba na dvojnásobek hodnoty dosažené na konci roku 2008. Na druhé straně 
pokračoval meziroční růst cen elektřiny, plynu a páry a obecných kovů a kovodělných 
výrobků. Po dlouhodobém snižování cen v odvětví dopravních prostředků bylo možné 
v únoru pozorovat obnovení meziročního růstu. V lednu a v únoru se meziroční růst cen 
průmyslových výrobců nacházel nad prognózou ČNB z 1. SZ 2009, která očekává pro první 
čtvrtletí jejich meziroční pokles o 1,7 %. 
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Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.) 

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 
resp. příspěvky v p.b.) 
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Ceny zemědělských výrobců v únoru dále výrazně prohloubily meziroční pokles, a to 
na 28,1 % (v lednu 26,8 %). Ceny rostlinných výrobků poklesly o 34,7 % zejména v důsledku 
nižších cen obilovin a olejnin. Ceny živočišných výrobků se snížily o 19 %. Stávající 
prognóza očekává v prvním čtvrtletí letošního roku meziroční pokles cen zemědělských 
výrobců o 23 %. Vykázané snížení cen v období leden – únor je však oproti prognóze ještě 
výraznější. 
 
Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r =100) 
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5  Peníze a úvěry 
Vývoj peněžních agregátů byl v lednu 2009 ovlivňován hospodářským útlumem v důsledku 
globální finanční a hospodářské krize. Růst oběživa zůstává vysoký, vklady nefinančních 
podniků klesají a dynamika stavu úvěrů pokračuje ve zpomalování. Nové úvěry se propadají 
a roste podíl úvěrů se selháním jak u nefinančních podniků, tak nově i u spotřebitelských 
úvěrů. Klesají klientské úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům, zatímco 
úroková sazba z úvěrů na bydlení stagnuje a ze spotřebitelských úvěrů roste. Situace na 
úvěrovém trhu je tak vlivem globální finanční a hospodářské krize a nedůvěry na 
mezibankovním trhu stále napjatá.    
 
Peníze  
Meziroční růst peněžního agregátu M2 
v lednu 2009 oproti předchozímu měsíci 
zrychlil o 2,1 p.b. na 8,6 %. Referenční 
tempo růstu M2 přitom činí pro 1.Q 2009 
dle prognózy z 1. SZ 2009 6,5 % a predikce 
vlastního růstu M2 6,2 %. Indikátory 
přiměřenosti růstu peněz naznačovaly za 
4.Q 2008 po zohlednění nových údajů 
o ekonomické aktivitě, že skutečné tempo 
růstu M2 je vyšší, než by odpovídalo momentální pozici ekonomiky i její dlouhodobé 
rovnováze. To však hodnotíme jako dočasný a nefundamentální fenomén.9 Ve struktuře M2 
v lednu zpomalilo tempo růstu likvidních peněz zahrnutých v M1 v důsledku nižšího růstu 
jednodenních vkladů, zatímco dynamika oběživa zůstala vysoká. Růst kvazi-peněz naopak 
zrychlil. Z hlediska sektorů držby peněz meziročně klesaly vklady nefinančních podniků, 
což indikuje zhoršování jejich likvidity. Naopak růst vkladů domácností, které mají v poslední 
době hlavní podíl na růstu peněz, se zvýšil. Další růst vkladů domácností, ale i oběživa 
v jejich držení, může být rovněž částečně podpořen přesuny peněz z podílových fondů.10 
 
Úvěry 
Tempo růstu celkového stavu úvěrů 
v lednu 2009 dále zpomalilo o 0,2 p.b. 
na 15,9 %. V uvedeném vývoji se 
projevoval na jedné straně nástup fáze 
ekonomického útlumu a na druhé 
straně obezřetnější přístup bank při 
poskytování úvěrů. Nelze vyloučit, že 
druhý z uvedených faktorů bude 
v následujícím období nabývat na 
9  Otevírání mezer peněžní zásoby do kladných hodnot je totiž třeba interpretovat s jistou obezřetností, neboť 

prudký nástup fáze hospodářského útlumu a zpomalení růstu deflátoru HDP se v současné bezprecedentní 
situaci odrazí ve vývoji peněžních agregátů patrně s určitým zpožděním. Proti zpomalování jejich růstu 
přitom současně působí výrazné oslabení devizového kurzu v závěru loňského a na počátku letošního roku 
(netransakční vliv), analogicky situaci ze stejného období loňského roku, kdy posilující kurz naopak růst 
peněžní zásoby v době vrcholící konjunktury zmírňoval. Z uvedených důvodů nelze předpokládat, že by se 
aktuální otevírání mezer projevilo ve vyšších budoucích inflačních tlacích. 

10  Meziroční dynamika nově přijatých klientských vkladů v lednu ve srovnání s předchozím měsícem dále 
zpomalila o 4,3 p.b. na 16,7 %. V uvedeném vývoji se podobně jako v případě vývoje celkových vkladů 
projevoval zejména nižší růst nových vkladů nefinančních podniků u velkých bank. Nové vklady domácností 
naopak rostly s výjimkou stavebních spořitelen u všech skupin bank (nejvíce u velkých bank). 

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

I/08 II/08  III/08 IV/08
 

12/08  1/09

Podíly na 
M2 v % 

1/09
M1 12,2 8,4 8,1 7,4 7,4 6,6 57,4
   Oběživo 8,9 5,5 4,6 13,9 12,8 13,0 13,7
   Jednodenní vklady 13,2 9,2 9,2 5,4 5,8 4,8 43,7
M2-M1 (kvazi-peníze) 7,3 6,6 8,6 7,8 5,2 11,3 42,6
   Vklady s dohod. splatností 0,7 -2,0 -0,4 -5,5 -13,5 -6,0 24,1
   Vklady s výpovědní lhůtou 20,9 24,0 27,1 35,9 45,2 45,4 17,6
   Repo operace 99,3 185,1 107,4 63,0 52,5 75,2 0,9
M2 10,1 7,6 8,3 7,5 6,5 8,6 100,0

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

I/08 II/08 III/08 IV/08  12/08  1/09

Podíly na 
celkových 

úvěrech v % 
1/09    

Nefinanční podniky 16,9 16,3 14,8 15,1 14,1 13,9 45,0
    Úvěry do 1 roku 27,6 32,8 28,7 19,4 10,5 3,8 16,4
    Úvěry od 1 roku do 5 let 1,9 -5,3 -4,8 4,8 9,0 19,3 10,1
    Úvěry nad 5 let 16,0 14,2 13,4 16,7 20,7 21,4 18,5
Domácnosti 33,3 30,7 28,0 23,6 21,2 20,3 46,6
    Spotřebitelské úvěry 27,4 26,4 25,3 23,4 22,8 21,6 9,0
    Úvěry na bydlení 36,4 32,8 29,1 23,6 20,1 19,4 32,8
    Ostatní 24,6 25,5 25,8 23,4 25,5 24,7 4,8
Finanční neměn. instituce 36,4 37,3 28,5 7,9 1,8 4,9 8,4
Úvěry celkem 25,5 24,3 21,7 18,1 16,1 15,9 100,0
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významu, a to s ohledem na další výrazné zpřísnění úvěrových podmínek (v důsledku 
zhoršení rizikových profilů vypůjčovatelů). Dokládá to i vývoj směrodatné odchylky 
úrokových sazeb z nových úvěrů propočtené z měsíčních dat u vybraných sedmi bank (KB, 
ČSOB, ČS, GE Money Bank, UniCredit Bank, Citibank, Raiffeisenbank) v letech 2007 
a 2008 (viz tabulka). Je zřejmé, že tato odchylka u úvěrů na bydlení a u úvěrů podnikům 
s fixací sazby do jednoho roku významně vzrostla ve druhé polovině roku 2008. Uvedené 
zvýšení rozptylu úrokových sazeb indikuje zřejmě větší diferenciaci klientů ze strany bank při 
stanovování individuálních úvěrových podmínek s ohledem na rizikovost jednotlivých 
odvětví a podniků. To bylo patrné zejména u velkých bank. 
 
Směrodatná odchylka úrokových sazeb z nových úvěrů
(vybraných sedm bank)

I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08  10/08  11/08  12/08
Úvěry na bydlení 0,63 0,55 0,68 0,64 0,65 0,68 0,78 0,95 0,88 0,92 1,04
Malé úvěry nefin. podniků (do 30 mil. Kč) s fixací sazby do 1R 1,76 1,70 1,66 1,63 1,73 1,79 2,08 2,24 2,17 2,28 2,28
Malé úvěry nefin. podniků (do 30 mil. Kč) s fixací sazby nad 1R 2,86 2,70 2,64 2,40 2,63 2,52 2,49 2,54 2,46 2,59 2,58
Velké úvěry nefin. podniků (nad 30 mil. Kč) s fixací sazby do 1R 0,79 0,88 0,84 0,94 0,83 1,26 1,10 1,28 1,10 1,03 1,70  
 
Meziroční dynamika úvěrů nefinančním podnikům v lednu ve srovnání s předchozím 
obdobím poklesla o dalších 0,2 p.b. na 13,9 % (absolutní objem úvěrů dosáhl 855 mld. Kč).11 
Méně rostly úvěry domácím podnikům, zatímco dynamika úvěrů podnikům pod zahraniční 
kontrolou se v posledních několika měsících zvýšila. Pokračovalo zpomalování dynamiky 
krátkodobých úvěrů určených k financování provozních potřeb podniků. Růst střednědobých 
a dlouhodobých úvěrů naopak zrychlil, zejména však vlivem netransakčních faktorů.12 
Meziroční růst úvěrů domácnostem v lednu rovněž poklesl o 0,9 p.b. na 20,3 % (absolutní 
objem těchto úvěrů dosáhl 884 mld. Kč).13 Snižování tempa růstu úvěrů na bydlení souvisí 
zejména se zpřísňováním úvěrových podmínek, oslabováním trhu s bydlením a větší 
opatrností ze strany domácností. Zhoršení indikátoru důvěry spotřebitelů společně s nižší 
potřebou financování předmětů dlouhodobé spotřeby negativně ovlivňuje i poptávku po 
spotřebitelských úvěrech.        
 
Klesající dynamika stavu úvěrů byla doprovázena též 
meziročním poklesem nových úvěrů nefinančním 
podnikům a domácnostem o 4,7 %. Nové úvěry 
klesaly u podniků o 5,1 % téměř u všech skupin bank 
(nejvýrazněji u velkých bank a poboček zahraničních 
bank, tj. u skupin, které mají hlavní podíl na 
poskytování těchto úvěrů). To bylo zaznamenáno 
u malých i velkých úvěrů. Nové úvěry domácnostem 
se v lednu rovněž snížily o 3,3 % u většiny skupin 
bank (z toho úvěry na bydlení poklesly o 27 % a na 
spotřebu o 8 %).    
 
V eurozóně meziroční míra růstu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem v lednu 
2009 rovněž dále zpomalila, což bylo způsobeno jak snížením poptávky po úvěrech, tak 

11  Méně ve 4.Q 2008 rostly rovněž úvěry podnikům u nebankovních institucí; jejich meziroční růst se snížil 
o 1,7 p.b. na 11,2 % a jejich absolutní objem dosáhl 193 mld. Kč.   

12  Od ledna 2009 začalo platit opatření ČNB, podle kterého banky mají povinnost vykazovat časovou strukturu 
úvěrů podle původní a nikoliv podle zbytkové doby splatnosti úvěrů s cílem maximálně zpřesnit vypovídací 
úlohu uvedeného indikátoru ohledně financování provozních a investičních potřeb podniků.  

13  Domácnosti ve 4.Q 2008 výrazně zpomalily čerpání úvěrů od nebankovních institucí, když se meziroční 
dynamika těchto úvěrů snížila oproti 3.Q o 9 p.b. na 1,4 % a jejich absolutní objem dosáhl 151 mld. Kč.  

 

Nově poskytnuté úvěry 
(mzr. v %)

-10

0

10

20

30

40

50

2005 2006 2007 2008 2009

Úvěry celkem
Úvěry nefinančním podnikům
Úvěry domácnostem

 26 

                                                           



i jejich nabídky vlivem zpřísnění úvěrových podmínek. V prosinci byl navíc zaznamenán 
negativní tok úvěrů (poprvé od vypuknutí krize), přestože v lednu se vrátil do kladných 
hodnot. Dle ECB sice zatím nejsou důkazy, že by omezení nabídky narušilo přístup k úvěrům, 
ale faktory nabídky mohou hrát v budoucnu důležitější roli. 
 
V lednu se v důsledku dopadu finanční a hospodářské krize dále zvýšil podíl úvěrů se 
selháním na celkových úvěrech o 0,1 p.b. na 3,7 %. V tom se odrážel vývoj v segmentu 
nefinančních podniků, kde podíl těchto úvěrů na celkových úvěrech podnikům dále vzrostl 
o 0,2 p.b. na 4,5 %. Meziročně objem úvěrů podnikům se selháním vzrostl o 58,6 %. 
U podniků se projevuje nedostatek hotových peněz včetně problému druhotné platební 
neschopnosti. Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech domácností se rovněž mírně 
zvýšil na 3,0 %, přičemž u spotřebitelských úvěrů dokonce o 0,3 p.b. na 7 % a u úvěrů na 
bydlení o 0,1 p.b. na 1,7 % (viz box Zatížení domácností úvěry a jejich splácení). Lze 
předpokládat, že celkový podíl úvěrů se selháním se v průběhu roku 2009 dále zvýší, což 
bude vytvářet tlak na vyšší tvorbu opravných položek a rezerv bank.     
 
Průměrná úroková sazba z nových úvěrů v lednu přetrvávala na úrovni 6,8 %. Sazby se 
však vyvíjely diferencovaně u jednotlivých typů úvěrů. Úroková sazba z nových úvěrů 
nefinančním podnikům se snížila v lednu oproti předchozímu měsíci o 16 b.b. na 4,7 %.14 
Úroková sazba z nových úvěrů na bydlení stagnovala na úrovni 5,6 % a úroková sazba 
z nových spotřebitelských úvěrů se zvýšila o 62 b.b. na 14 %.15 Pokles sazeb PRIBOR se 
projevoval v růstu většiny spreadů mezi klientskými sazbami a příslušnými sazbami 
finančního trhu. Spready mezi krátkodobými klientskými sazbami a 3M PRIBORem se 
zvýšily u všech typů úvěrů, zatímco záporné spready mezi klientskými sazbami z depozit 
a 3M PRIBORem se mírně zmenšovaly. To potvrzuje přetrvávající neúplnou transmisi změn 
sazeb finančního trhu do klientských úrokových sazeb, zpřísňování úvěrových podmínek bank 
a zvýšenou konkurenci mezi bankami při získávání primárních vkladů v období napětí na 
mezibankovním trhu16. Obdobný vývoj spreadů byl i u dlouhodobých úrokových sazeb.  
 
Údaje o nových úvěrech a úrokových sazbách podle skupin bank naznačují, že nové úvěry 
poskytnuté nefinančním podnikům a domácnostem v lednu klesaly u převážné většiny skupin 
bank.17 Sazby z nových úvěrů podnikům se snížily výrazněji u velkých úvěrů než u malých 
úvěrů, a to u všech skupin bank. Banky zahrnovaly ve svých sazbách z klientských úvěrů 
vyšší prémii za riziko v důsledku negativní očekávané hospodářské aktivity, trhu práce a trhu 
nemovitostí. Snižování měnověpolitických úrokových sazeb se tudíž kromě velkých úvěrů od 
září loňského roku zatím příliš neprojevilo.18 

14  Nejvíce klesaly sazby z velkých úvěrů (nad 30 mil. Kč), a to o 101 b.b. na 3,7 %, zatímco sazby z malých 
úvěrů se snížily méně (o 32 b.b. na 5,1 %) a sazby z kontokorentních úvěrů dokonce vzrostly (o 22 b.b. na 
5,2 %). Klesaly krátkodobé sazby, dlouhodobé sazby se snížily u velkých úvěrů méně a u malých úvěrů  
dokonce rostly. 

15  U úvěrů na bydlení krátkodobé sazby stagnovaly, zatímco dlouhodobé se mírně snížily. U spotřebitelských 
úvěrů rostly výrazněji dlouhodobé než krátkodobé sazby. 

16  Průměrné úrokové sazby z nově přijatých vkladů domácností i nefinančních podniků v lednu ve srovnání 
s předchozím měsícem snižovaly všechny skupiny bank. Snížení úrokových sazeb z nových vkladů však bylo 
nižší než pokles krátkodobé sazby 3M PRIBOR, což naznačovalo snahu bank o zatraktivnění tvorby vkladů.    

17 Podle týdenních přehledů úvěrů vybraných šesti bank (KB, ČSOB, ČS, UniCredit Bank, Citibank 
a Raiffeisenbank) pokračoval nižší růst objemu úvěrů i v únoru 2009. Objem stavu úvěrů u těchto bank se 
v uvedeném období zvýšil o 6 mld. Kč, když v lednu činil 7 mld. Kč, v prosinci 1 mld. Kč, v listopadu 6 mld. 
Kč a v říjnu 26 mld. Kč. V dosavadním průběhu března (do 13.3.) objem úvěrů poklesl o 11 mld. Kč. 

18  Nové klientské úvěry poskytnuté vybranými šesti bankami v únoru 2009 nepatrně zrychlily tempo růstu 
v důsledku vývoje v segmentu nefinančních podniků. Toto tempo však bylo výrazně nižší než ve stejném 
období loňského roku. Klientské úrokové sazby u vybraných bank v únoru klesaly. Jejich vývoj sazeb byl 
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Box: Zatížení domácností úvěry a jejich splácení  
 

Přes určité zpomalení růstu úvěrů v loňském roce zadluženost domácností nadále rostla a dosáhla 
v závěru roku 2008 již 51 % hrubého disponibilního důchodu. Současně byly na agregované úrovni 
zaznamenány první signály zvýšení úvěrů se selháním, a to zejména u spotřebitelských úvěrů. 
Finanční problémy některých příjmových skupin domácností jsou obvykle výraznější než na 
agregované úrovni u domácností celkem. Proto byla opět po roce provedena analýza zatížení 
domácností úvěry a jejich splácení s využitím statistik ČSÚ.19 Přirozenou nevýhodou uvedených dat 
je, že pokrývají poměrně vzdálené období charakterizované vrcholícím ekonomickým růstem, i když 
v podmínkách rostoucích úrokových sazeb, a nezahrnují tak výrazné zhoršení ekonomické situace 
v ČR v důsledku dopadů globální finanční a hospodářské krize v závěru roku 2008. Přesto je analýza 
použitých dat užitečná v tom, že může upozornit na případné změny trendu vybraných indikátorů 
negativním směrem, které se mohly při zpomalování ekonomické aktivity potenciálně dále výrazně 
zhoršit. 
 
Z výběrového šetření vyplývá, že procento dotázaných domácností, které využívaly spotřebitelské 
úvěry se snížilo o 2 p.b. na 21 % a procento domácností s úvěry na bydlení pokleslo o 1 p.b. na 10 %. 
Zatímco u spotřebitelských úvěrů byl zaznamenán pokles podílu domácností ve všech příjmových 
skupinách, u úvěrů na bydlení se projevoval pouze v prvních pěti nejnižších skupinách a v pěti 
nejvyšších skupinách byl zaznamenán mírný nárůst. Objem nových úvěrů vysokopříjmových 
domácností je tradičně několikanásobně vyšší než objem úvěrů domácností s nižšími příjmy a v roce 
2007 se dále výrazně zvýšil. Dluhové zatížení, vyjádřené poměrem splátek k čistému peněžnímu 
příjmu, vzrostlo v roce 2007 o 0,3 p.b. na 4,6 %.20 Ve srovnání s předchozím obdobím se zvýšilo 
zejména u pěti nejvyšších decilů a u druhého decilu. Za poslední tři roky dluhové zatížení dosahovalo 
nejvyšší úrovně u desátého decilu (5,9 %). Tato příjmová skupina měla i nejvyšší míru úspor (10,6 %), 
zatímco u prvního decilu byla míra úspor stále záporná ve výši -3,4 %. Silný ekonomický růst 
a příznivý vývoj trhu práce v roce 2007 však současně ovlivnily to, že i přes nárůst dluhového zatížení 
pokleslo procento domácností, u kterých byla zaznamenána delikvence při splácení úvěrů (na 2 %), 
a to jak u spotřebitelských úvěrů tak u úvěrů na bydlení, přičemž k poklesu došlo ve většině 
příjmových skupin. 
 
Graf 1 Graf 2 Graf 3
Podíly domácností se spotřebitelskými úvěry Podíly domácností s úvěry na bydlení Dluhové zatížení domácností
(v %) (v %) (podíly na čistém peněžním příjmu, 

průměry na osobu za rok, v %)
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Vývoj uvedených indikátorů v roce 2007 tak zatím nenaznačoval zvýšení problémů se splácením 
úvěrů. Pro roky 2008 a 2009 však lze důvodně předpokládat, že nepříznivý vývoj ekonomické aktivity 
a růst nezaměstnanosti zvýší tlak na finanční situaci domácností. To je již aktuálně zřejmé ze silně 
zhoršeného indikátoru důvěry spotřebitelů. V polovině roku budou k dispozici nové údaje o dluhovém 
zatížení domácností za rok 2008, která opět vyhodnotíme v situační zprávě s cílem identifikovat rizika 
plynoucí z vývoje v období, které již bylo ve svém závěru ovlivněno dopady ekonomické krize.   

však diferencovaný z hlediska jednotlivých bank a typů úvěrů. Situace na úvěrovém trhu tak v únoru dle 
údajů od vybraných šesti bank zůstává i nadále poměrně napjatá.    

19  Jedná se o nedávno publikované výběrové šetření „Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2007“ 
a „Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2007“. 

20  Podle údajů „Vydání a spotřeba domácností“ statistiky rodinných účtů ve 3.Q2008“, které jsou k dispozici 
pouze za domácnosti celkem, činil poměr splátek úvěrů k čistému peněžnímu příjmu rovněž 4,6 %.  
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Po očekávaném únorovém snížení klíčových sazeb ČNB tržní úrokové sazby na peněžním trhu 
stagnovaly. Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za 1.Q 2009 se pohybuje mírně pod 
prognózou, její tržní výhled je velmi mírně rostoucí. Sazby s delší splatností jsou nadále velmi 
volatilní, což souvisí s prudkými pohyby kurzu koruny. I přes posílení na počátku března je 
koruna v průměru za 1.Q 2009 slabší cca o 3,2 % v porovnání s prognózou.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 

1.Q 2009 – základní scénář 1.Q 2009 – skutečnost * 13.3. – skutečnost
3M PRIBOR 3.1 2.8 2.5
Kurz – CZK/EUR 26.80 27.74 26.59
*     průměr za čtvrtletí do 13.3.2009  
 

1  Domácí úrokové sazby 
 
Na začátku února (5.2.) ČNB snížila své klíčové sazby o 0,50 p.b. Úrokové sazby na 
peněžním trhu reagovaly podstatně menším poklesem. Poměrně umírněná bezprostřední 
reakce tržních sazeb byla (v souvislosti s nestandardní situací na trhu) patrná i při 
listopadovém a prosincovém snížení základních sazeb. Navíc, finanční trh tento krok očekával 
a pokles sazeb již byl v kótacích do značné míry promítnut. V dalších dnech sazby na 
peněžním trhu zhruba stagnovaly, zatímco sazby FRA a IRS mírně vzrostly. Příčinou bylo 
pokračující oslabování koruny a komentáře představitelů ČNB k očekávanému nastavení 
měnové politiky. Účastníci finančního trhu postupně přehodnocují svá očekávání ohledně 
dalšího poklesu klíčových sazeb ČNB. Tržní výhled 3M sazeb se tak přiblížil těsně pod 
úroveň trajektorie sazeb konzistentní se základním scénářem prognózy ČNB. 
 
Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh 1.Q 2009 (do 18.3.) činila 2,8 %, 
aktuální prognóza předpokládá hodnotu 3,1 %. Riziková prémie klesla oproti prognóze o něco 
rychleji téměř na hodnoty, které prognóza předpokládá pro 2.Q. Výnosová křivka peněžního 
trhu má pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR - 3M PRIBOR dosahuje 0,3 p.b. 
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Repo operace na dodávání likvidity nejsou z důvodu nezájmu bank již dlouhou dobu 
využívány a v současné době je na nich nulový stav. Repo operace se splatností 2T byly 
využity naposledy koncem ledna, v polovině března vypršela splatnost i 3M repo operací 
naposledy využitých 10. prosince loňského roku. 
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Klientské úrokové sazby zareagovaly na snižování klíčových sazeb ČNB, zatím v rozsahu 
0,4 až 0,5 p.b. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů v lednu činila 6,8 %, sazba 
z termínovaných vkladů 2,1 %. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů v reálném 
vyjádření z pohledu ex post dosahují 4,5 %, z pohledu ex ante 4,6 %. 

2  Devizový kurz 
V průběhu první poloviny února 2009 pokračovala koruna, při vysoké volatilitě, v oslabování 
zahájeném koncem července 2008 (z nejsilnější hodnoty 22,93 CZK/EUR dne 21.7. až 
na 29,68 CZK/EUR 17. února 2009). Kumulované oslabení koruny tak dosáhlo mezi krajními 
hodnotami 29 %. Po důrazné komunikaci ze strany ČNB o neopodstatněnosti dosavadního 
kurzového vývoje, možné korekci měnové politiky a nutnosti diferencovat mezi jednotlivými 
zeměmi našeho regionu začala koruna postupně posilovat. Na počátku března se apreciační 
trend výrazně urychlil. Koruna tak posílila za čtyři týdny o téměř 11 % na 26,5 CZK/EUR. 
Průměrná hodnota kurzu koruny vůči euru činila v dosavadním průběhu 1. čtvrtletí 2009 
27,7 CZK/EUR a byla tak slabší oproti prognóze z 1. SZ na 1. čtvrtletí 2009 o 3,4 %. 
Meziroční oslabení koruny dosáhlo v únoru 12,1 %.  
  
Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
 

 

 

 

 

 
 
Hlavním faktorem vedoucím k oslabování koruny od října 2008 do února 2009 byl vliv 
finanční krize na chování finančních investorů vůči jednotlivým měnám a regionům. Obecně 
nepříznivé hodnocení středo21 a východoevropského regionu ze strany finančních investorů 
vedlo k rychlému stahování investic nerezidenty (zatímco ve 4. čtvrtletí 2008 se jednalo 
především o snižování držby tuzemských korunových dluhopisů a akcií, v lednu  především 
o stahování krátkodobých aktiv nerezidentů z tuzemských bank). Dle prudkého poklesu cen 
akcií na burze v únoru (pokles indexu o 17,2 %) lze spekulovat na únorové stahování se 
zahraničních investorů z tuzemských akcií.  
 
Komunikace členů BR ohledně rozdílů mezi jednotlivými zeměmi regionu na počátku druhé 
poloviny února přispěla zřejmě k přesunu části krátkodobého kapitálu do ČR (trhy spekulují, 
že zejména z Maďarska) a zastavení poklesu koruny. Vývoj kurzu koruny v závěru února a na 
počátku března 2009 ovlivnily též spekulace o vypořádání akvizice Zentivy francouzskou 
firmou Sanofi–Aventis.  

21  Diferenciaci mezi středoevropskými zeměmi investoři však zachovávali: Koruna posílila od počátku roku do 
11.3. vůči polskému zlotému o 9,6 % a vůči maďarskému forintu o 11,2 %. 
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Příloha – Krátkodobá predikce HDP pomocí široké škály indikátorů 
 

Kateřina Arnoštová 
David Havrlant 

Peter Tóth*  
 

Efektivní využití informace obsažené v měsíčních indikátorech, které centrální banka 
i analytici v komerčním sektoru běžně sledují a komentují, umožňují zejména faktorové 
modely. Ve srovnání s nimi jsou regresní modely značně limitovány počtem vysvětlujících 
proměnných (stupni volnosti). Navíc, v případě prognózování HDP mají měsíční indikátory 
významný časový předstih před zveřejněním údaje HDP za odpovídající čtvrtletí. Časový 
předstih spolu s velikostí zohledněné informační množiny lze tak teoreticky využít ke 
zpřesnění krátkodobých prognóz HDP. Dosud publikované zahraniční studie1 výše zmíněné 
výhody faktorových modelů většinou potvrzují. 
 
V tomto textu shrneme výsledky využití faktorových modelů pro krátkodobou prognózu 
českého HDP. Vycházíme z příbuzné studie Barhoumi et al. (2008) provedené v ECB. Autoři 
srovnávají průměrné chyby predikcí HDP až tři čtvrtletí dopředu z různých modelů. Jedná se 
o tři faktorové modely, tři modely časových řad, autoregresní model a naivní model 
průměrného historického růstu HDP. Analýza je provedena na datech sedmi zemí eurozóny 
(Belgie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko a eurozóna jako celek) a tří nových 
členských zemí EU (Litva, Maďarsko, Polsko). V naší analýze na českých datech používáme 
stejné typy modelů jako výše uvedené a výsledky navíc srovnáváme s historickými 
predikcemi Referátu krátkodobých predikcí a analýz (NTF)2. 
 
V analýze na českých datech se ukázalo, že v predikci HDP na 1 až 3 čtvrtletí dopředu je 
jeden model časových řad (VAR) v průměru přesnější, než nástroje NTF. Dále, jeden 
z faktorových modelů má srovnatelnou přesnost s aparátem NTF. Jelikož jde o faktorový 
model, lze jím vytvářet prognózu v závislosti na velkém počtu běžně sledovaných 
makroindikátorů. Zmíněné dva nové modely by tedy mohly obohatit stávající portfolio 
krátkodobých metod používaných v ČNB. 
 
V další části textu nejprve popíšeme použité modely a data. Poté vyhodnotíme průměrné 
chyby predikce na českých datech a představíme průběh ukázkové predikce českého HDP na 
2.Q 2008. K závěru srovnáme naše výsledky se studií ECB. 

1. Modely 
V seznamu použitých modelů vycházíme ze studie Barhoumi et al. (2008). Modely lze zařadit 
do dvou hlavních skupin podle toho, zda vychází z faktorové analýzy. V první skupině, tj. ve 
skupině nefaktorových modelů, jsou zahrnuty naivní model klouzavého průměru HDP, 
historické prognózy Referátu krátkodobých predikcí a analýz a dva modely časových řad 
založené na měsíčních indikátorech. Druhá skupina obsahuje tři faktorové modely. 
 
 

* Odbor makroekonomických prognóz, katerina.arnostova@cnb.cz (l. 2762), david.havrlant@cnb.cz (l. 3358), 
peter.toth@cnb.cz (l. 3725). Autoři děkují za konzultaci v oblasti faktorových modelů Gerhardu Rünstlerovi 
(ECB) a za cenné připomínky členům Odboru makroekonomických prognóz při prezentacích předběžných 
výsledků této analýzy. 

1 viz např. Barhoumi et al. (2008), Forni et al. (2005), Giannone et al. (2004, 2006) a Stock and Watson (2002). 
2 pro detailní popis zmíněných modelů včetně přístupu NTF viz kapitola 1. 
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1.1.  Nefaktorové modely 
Do nefaktorové skupiny jsme zařadili naivní model klouzavého průměru mezičtvrtletního 
růstu HDP za poslední dva roky. Jedná se o velmi jednoduchý, avšak relativně přesný model 
časových řad.  
 
Dále zkoumáme i úspěšnost historických predikcí HDP v rámci Referátu krátkodobých 
predikcí a analýz (NTF). Prognóza NTF se skládá z vyhlazeného součtu prognózy 
výdajových složek HDP. Metodologický přístup lze charakterizovat jako soubor několika 
regresních rovnic na čtvrtletní frekvenci doplněný expertními úpravami. I když se informace 
z měsíčních indikátorů v těchto rovnicích explicitně neprojevují, aktuální vývoj různých 
veličin v expertních úpravách často zohledníme. 
 
Zbylé dva regresní modely již využívají měsíční indikátory. Jedná se o průměrné párové VAR 
modely a tzv. můstkovací rovnice (bridge equations – BEQ). Zde se již setkáváme 
s problémem odlišné datové frekvence indikátorů a prognózované veličiny. K přemůstkování 
rozdílu ve frekvenci dat má každý model mírně odlišný přístup. 
 
V případě VAR modelů se N měsíčních indikátorů x i,t nejdříve agreguje na čtvrtletní 
frekvenci (1). Poté se vytvoří páry proměnných, kde první člen je vždy HDP (yt

Q) a druhý 
člen je jeden z indikátorů x i,t

Q (2). Pro každý takto sestavený pár i se odhadne standardní 
VAR(2,pi) model (3) v redukovaném tvaru. Výslednou predikci HDP dostaneme jako průměr 
prognóz všech párových modelů (4). 

VAR: 
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V případě můstkovacích rovnic (BEQ) se měsíční indikátory jednotlivě napredikují na 
relevantní horizont h pomocí AR(p) procesu. Poté se každá řada i z N včetně prognózy 
agreguje na čtvrtletní frekvenci (5). V dalším kroku, podobně jako u VAR modelů výše, se 
vytvoří páry skládající se z HDP a jednoho indikátoru (6). V následné fázi se pro každý pár i 
odhadne můstkovací rovnice (7). Výslednou predikci HDP opět dostaneme jako průměr 
prognóz všech párových modelů (8). 

BEQ: 
Q
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tHtt xxxx ++ → ,,  (5) , kde h je čtvrtletní horizont prognózy a H = 3h. 
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1.2.   Faktorové modely 
Modely z druhé skupiny jsou postaveny na tzv. faktorech. Před jejich popisem je nutné 
definovat základní tvary faktorových modelů s rozlišením jejich statického a dynamického 
tvaru. 
 
Teoretický úvod – statický tvar 
Uvažujme o N stacionárních časových řadách a o r < N vzájemně statisticky nezávislých 
(ortogonálních) faktorech: 

( ) Ttxxxx tNtitt ...,,1,...,,..., ,,,1 =′=  

( ) NrFFFF trtjtt <′= ,,,1 ,...,,...,  
 
V základním faktorovém modelu lze každou pozorovanou řadu xi,t vyjádřit jako lineární 
kombinace r faktorů Fj,t společných pro daný soubor časových řad a idiosynkratického šumu. 
Jinými slovy, lineární kombinace faktorů ovlivňuje proměnlivost konkrétní řady v důsledku 
šoků společných pro všechny řady x a idiosynkratický šum určuje vlastní, specifickou 
proměnlivost. 

ti

r

j
tjjiti Fx ,

1
,,, υλ += ∑

=
 (9)  ,kde λ i,j jsou koeficienty faktorů (factor loadings). 

 
Je důležité zdůraznit, že jak společné faktory Fj,t, tak pro každou řadu xi,t specifické 
koeficienty λ i,j jsou nepozorované a musejí být odhadnuty. Nejrozšířenějším způsobem 
odhadu je metoda hlavních komponent (principal components). Faktory F se zde odvozují 
z vlastních hodnot kovarianční matice řad x a k identifikaci koeficientů λ i,j stačí normalizační 
předpoklad: 

1
1

, =∑
=

r

j
jiλ  

 
Dosud nezmíněným empirickým problémem je volba počtu faktorů v empirických modelech. 
Teoreticky lze z N časových řad odvodit N společných faktorů. Avšak z publikovaných 
empirických studií i vlastních zkušeností je známo, že faktory odvozené z prvních několika 
největších vlastních hodnot kovarianční matice již vysvětlí největší část společné variace 
zkoumaných časových řad. Při volbě počtu faktorů lze vycházet z různých ad hoc pravidel, 
ale i z teoreticky odvozených informačních kritérií, jako např. Bai and Ng (2002). 
 
Postup při prognózování podle výše popsaného základního faktorového modelu je poměrně 
jednoduchý. Po redukci velkého počtu indikátorů do několika společných faktorů navrhují 
Stock a Watson (2002) navázat prognózovanou proměnnou na faktory zpožděné o zvolený 
horizont prognózy h pomocí následující regresní rovnice: 

tititiihti Fxx ,,, εβρ ++=+   (10) 
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Teoretický úvod – dynamický tvar 
Faktorový model byl dosud uváděn ve statickém tvaru. Dalším rozšířením lze zavést jeho 
dynamický tvar, když pro pohyb faktorů předpokládáme VAR proces. Tento proces lze zapsat 
následovně: 

ti
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k
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=
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kde ft je vektor faktorů [r x 1] a ωi,t je vektor inovací [q x 1]. Podle terminologie Forni et al. 
(2007), počet statických faktorů v rovnici (11) je r a počet dynamických faktorů (tj. šoků 
nebo-li inovací) je q. 
 
Použité faktorové modely 
Použili jsme tři faktorové modely. První a nejméně složitý (PC) vychází pouze ze statického 
tvaru. Při predikci jsme postupovali následovně. Z panelu měsíčních indikátorů se nejprve 
odhadnou hlavní komponenty (9) a počet faktorů se určí podle informačního kritéria Bai and 
Ng (2002). Poté se faktory agregují na čtvrtletní frekvenci. Prognóza HDP na zvolený 
horizont dopředu se počítá pomocí rovnice navazující HDP na zpožděné faktory (10) podle 
postupu Stocka a Watsona (2002). 
 
Ve druhém faktorovém modelu (DFM) se již předpokládá dynamický tvar faktorů a vychází 
se z článku Doz et al. (2007). Postup při prognóze se skládá z následujících kroků. Z panelu 
měsíčních indikátorů se standardním způsobem odhadnou statické hlavní komponenty (9). 
Koeficienty v dynamickém tvaru (11) se nejprve odhadnou metodou OLS použitím statických 
faktorů z předchozího kroku. V dalším kroku se odhadnou samotné dynamické faktory 
pomocí Kalmánova filtru za předpokladu platnosti předtím získaných koeficientů 
dynamického tvaru. Dále se faktory napredikují na relevantní horizont predikce na základě 
modelu (11). Posléze se faktory agregují na čtvrtletní frekvenci včetně prognózy. Nakonec se 
HDP naváže na nezpožděné faktory v regresní rovnici podobné (10) s parametrem h = 0. 
 
Třetí, zevšeobecněný dynamický faktorový model (GDFM) je založen na Forni et al. (2000, 
2005). Tato metoda kromě dynamického dopadu jednotlivých faktorů do určitého indikátoru 
umožňuje určitou časovou i průřezovou korelaci mezi idiosynkratickými šoky. Navíc, 
dynamické šoky a jejich lineární kombinace (vzájemné komponenty) jsou odhadnuty tzv. 
metodou dynamických vzájemných komponent. Oproti klasické statické metodě hlavních 
komponent se zde vzájemné komponenty odhadují z matice dynamických kovariancí 
(tj. matice spektrální hustoty pravděpodobnosti). 
 
Postup při prognóze pomocí GDFM probíhá následovně. Měsíční indikátory se nejprve 
agregují na čtvrtletní frekvenci. GDFM se odhadne na společné čtvrtletní databázi HDP 
a agregovaných indikátorů. Počet dynamických a statických faktorů se stanoví pomocí 
informačních kritérií Bai and Ng (2007). Predikce HDP je odvozena přímo z GDFM jako 
predikce vzájemných komponent. 

2. Data 
Databáze měsíčních indikátorů, ze kterých odhadujeme vývoj HDP, obsahuje 86 časových řad 
popisujících vývoj hlavních oblastí české ekonomiky a vnějšího prostředí. Nabídkovou stranu 
reprezentují řady ukazatelů vývoje v průmyslu, ve stavebnictví a hlavních odvětvích služeb, 
dále indikátory důvěry, ceny energií a ceny výrobců. Několik ukazatelů zastupuje trh práce, 
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následují cenové indexy, ukazatele mezinárodního obchodu, reálné i nominální měnové 
kurzy, peněžní agregáty a úrokové sazby. Jako začátek sledovaného období byl zvolen leden 
2000, neboť u mnoha z uvedených ukazatelů není k dispozici delší časová řada.  
 
Indikátory vstupující do modelů musí splňovat několik podmínek, je tedy potřeba je nejdříve 
upravit. Prvním krokem je sezonní očištění. Následuje zlogaritmování a diferencování 
jednotlivých řad dle potřeby tak, aby byly stacionární. Dále se z dat vypočtou tříměsíční  
(xt - xt-3) nebo meziměsíční (xt - xt-1) růsty, což hraje roli hlavně u modelů, které pracují 
s měsíčními daty (tj. nepoužívají data agregovaná do čtvrtletí). Při našem testování modelů na 
českých datech bylo většinou dosaženo lepšího výsledku při použití růstů meziměsíčních než 
tříměsíčních. Na závěr přípravy vstupních proměnných je třeba tyto transformované řady 
zkontrolovat, zda neobsahují chybějící hodnoty (kromě konců, které se u jednotlivých řad 
mohou lišit vlivem publikačního zpoždění), případně odlehlá pozorování. Tyto chybějící 
a odlehlé hodnoty jsou následně doplněny (mediánem nebo stanovenou nejvyšší přípustnou 
hodnotou). 

3. Vyhodnocení 
Tato část obsahuje následující subkapitoly. Zaprvé popíšeme postup při vyhodnocení 
přesnosti prognóz jednotlivých modelů. Zadruhé srovnáme absolutní směrodatné odchylky 
prognóz. Zatřetí uvedeme relativní směrodatné odchylky ve vztahu k naivnímu modelu kvůli 
srovnatelnosti s prognózami NTF, které se prováděly na nerevidovaných datech HDP. 
Začtvrté představíme ukázkovou predikci na 2.Q 2008, jejímž účelem je ilustrace postupného 
zpřesňování prognózy u jednotlivých přístupů v závislosti na množství dodatečné informace 
v podobě měsíčních indikátorů. V závěru srovnáme naše výsledky se studií ECB. 

3.1.   Vyhodnocení a pseudopredikce 
Uvedené modely byly aplikovány na data pro Českou republiku za období 1.Q 2001 – 
3.Q 20083. Na základě pseudopredikce čtvrtletního HDP byly zkonstruovány směrodatné 
odchylky predikovaných hodnot od skutečných pozorování za období 1.Q 2005 – 2.Q 2008, 
které umožnily posoudit predikční schopnost jednotlivých metod. 
 
Pseudopredikcí rozumíme simulovanou prognózu, při které časové řady zohledněné v určitém 
modelu usekneme podle jejich dostupnosti k určitému datu. Takto vytvořenou prognózu HDP 
porovnáme se skutečností. Simulované prognózy opakujeme postupným přidáváním dalších 
pozorování do odhadu modelu. Přesnost predikce počítáme jako směrodatnou odchylku 
simulovaných prognóz od skutečností (RMSE). 
 
Porovnání jednotlivých modelů je vždy provedeno pro různá období, která odlišuje počet 
měsíců před zveřejněním čtvrtletního údaje o HDP, tj. množství informace, která je 
k dispozici pro zpřesnění predikce v podobě měsíčních indikátorů. Na grafech v částech 3.2 
až 3.3 uvádíme směrodatné odchylky prognóz 1 až 8 měsíců před zveřejněním údaje 
HDP. Nicméně v dalších částech textu hodnotíme také prognózy 1 až 3 Q dopředu. Predikce 
na 1 Q dopředu je provedena dva úplné měsíce před zveřejněním údaje o HDP. Prognóza na 
2 Q dopředu je zkonstruována 5 měsíců a prognóza na 3 Q dopředu 8 měsíců před 
zveřejněním skutečné hodnoty HDP. Toto časování bylo zvoleno z důvodu zachování 
konzistence se studií ECB. 
3 I když většina měsíčních dat je dostupná již od 1.M 2000, ukázalo se, že lze u většiny modelů dosáhnout 

přesnějších předpovědí, pokud začátek zkoumaného intervalu posuneme do roku 2001. 
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3.2.   Absolutní směrodatná odchylka – srovnání metod 

Jednou z podstatných výhod posuzovaných přístupů je využití dostupné informace, která 
přichází v datech s měsíční frekvencí s výrazným předstihem před zveřejněním čtvrtletního 
údaje o HDP. Jelikož je údaj o HDP uveřejněn se zpožděním cca deseti týdnů od konce 
aktuálního čtvrtletí, je v době jeho zveřejnění již k dispozici dodatečná informace v měsíčních 
indikátorech. S přibývajícími údaji měsíčních indikátorů by tato informace měla umožnit 
postupné zpřesňování odhadu HDP. 

Následující graf zachycuje vývoj absolutní směrodatné odchylky v jednotlivých měsících 
predikce pro srovnávané metody popsané v první kapitole, tj. pro naivní předpověď (model 
klouzavého průměru – klouz. p.), průměrné párové VAR modely (VAR), můstkovací rovnice 
(BEQ) a pro první (PC), druhý (DFM) a třetí (GDFM) faktorový model. 

Absolutní směrodatná odchylka (v p.b. mzq.  HDP) 
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Základní měřítko srovnání představuje naivní předpověď, kterou reprezentuje klouzavý 
průměr HDP za posledních osm čtvrtletí. Je patrné, že s přibližováním predikce k okamžiku 
zveřejnění údaje o HDP dochází i v případě naivní předpovědi ke zpřesnění, neboť její 
směrodatná odchylka směrem k okamžiku uveřejnění čtvrtletního HDP klesá. Ze souboru 
porovnávaných metod splňuje hypotézu o zpřesňování předpovědi s přibývajícím počtem 
pozorování měsíčních indikátorů rovněž metoda VAR, DFM a GDFM. V případě přístupu 
BEQ a PC se zpřesnění prosazuje zejména u předpovědi na 2 Q dopředu. Predikce na 1 Q 
dopředu je i přes větší množství dodatečné informace obsažené v měsíčních indikátorech 
méně přesná ve srovnání s predikcí na 2 Q dopředu. 

3.3.   Relativní směrodatná odchylka – srovnání s NTF 

Všechny posuzované metody jsou odhadnuty na revidovaných údajích o HDP s výjimkou 
přístupu NTF, v jehož případě byla prognóza konstruována na nerevidovaných datech. 
Absolutní odchylky tak nepředstavují vhodné kritérium pro srovnání NTF přístupu s ostatními 
modely. Srovnání posuzovaných metod s predikční schopností přístupu NTF bylo umožněno 
stanovením relativní chyby předpovědi, která poměřuje absolutní směrodatnou odchylku 
daného modelu s absolutní směrodatnou odchylkou naivní predikce, přičemž v případě NTF 
přístupu je obojí konstruováno na základě nerevidovaných údajů, v případě ostatních metod 
na základě dat po revizi. Pro jednotlivé typy predikce, lišící se časovým odstupem od 
zveřejnění údaje o HDP, je tak možné porovnat přesnost jednotlivých metod rovněž 
s přístupem NTF. Čím přesnější je daná metoda, tím menší je její relativní směrodatná 
odchylka. Relativní směrodatná odchylka naivní předpovědi jakožto měřítka je rovna jedné. 
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Relativní směrodatná odchylka vůči naivnímu modelu 
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Z grafu je patrné, že ze všech porovnávaných přístupů lze vybrat tři, které poskytují ve 
srovnání s naivní předpovědí přesnější hodnoty ve všech obdobích predikce, tj. na 1 – 3 Q 
dopředu. Jedná se o metodu VAR, metodu PC a přístup NTF. Metoda DFM je lepší než 
naivní předpověď pouze v případě predikce na 1.Q dopředu, tj. těsně před zveřejněním HDP, 
kdy je k dispozici největší množství dodatečné informace z měsíčních indikátorů. Na druhé 
straně dosahuje jak metoda BEQ, tak metoda GDFM v porovnání s naivní předpovědí horších 
výsledků, a to pro všechny typy predikce na 1 – 3 Q dopředu. Uspořádání hodnocených 
přístupů podle relativní míry přesnosti zachycuje následující tabulka4. 

Relativní směrodatná odchylka vůči naivnímu modelu 
Relat. RMSE +1Q +2Q +3Q celkem

VAR 0.55 0.65 0.82 0.70
NTF 0.79 0.85 0.61 0.75

PC 0.88 0.70 0.71 0.75
DFM 0.94 1.06 1.19 1.10
BEQ 1.25 1.08 1.09 1.14

GDFM 1.36 1.35 1.29 1.34  

V celkovém srovnání vykazuje nejmenší relativní odchylku model VAR. Ta činí přibližně 
70 % chyby naivní předpovědi, a to zejména díky nejmenším relativním odchylkám při 
prognóze na 1 Q a 2 Q dopředu, tedy v situacích, kdy je k dispozici dostatek informace 
v podobě měsíčních indikátorů. Druhou nejlepší relativní přesnost, dosahující zhruba 75 % 
chyby naivní předpovědi, lze připsat standardnímu přístupu NTF. Ten je z porovnávaných 
metod nejpřesnější v případě predikce na 3 Q dopředu, tj. v situaci, kdy je k dispozici 
nejmenší množství dodatečné informace z měsíčních dat. V prognóze na tři čtvrtletí dopředu 
vykazuje standardní přístup NTF odchylku, která činí zhruba 60 % naivní predikce. Rovněž 
metoda PC poskytuje ve srovnání s naivní předpovědí přesnější hodnoty, neboť celková 
relativní chyba dosahuje v jejím případě srovnatelné úrovně s přístupem NTF. 

Ostatní hodnocené metody vykazují ve srovnání s naivní předpovědí horší predikční 
schopnost u všech typů predikce, a to v rozmezí 6 % až 36 %. Výjimku představuje přístup 
DFM, jehož relativní směrodatná odchylka dosahuje v případě predikce na 1 Q dopředu 94 % 
chyby naivní předpovědi. Z hodnocení celkové relativní směrodatné odchylky prognóz 1 až 
3 Q dopředu je však patrné, že dynamické faktorové modely (DFM a GDFM) nedokázaly 

4 V tabulce jsou uvedeny průměrné relativní směrodatné odchylky. Sloupec +1Q představuje průměr za 1. a 2. 
měsíc, sloupec +2Q průměr za 3.–5. měsíc a sloupec +3Q průměr za 6.–8. měsíc před zveřejněním údaje 
o HDP. 
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jednoznačně překonat naivní model. Jak bylo uvedeno i v studii Barhoumi et al. (2008), pro 
sofistikovanější modely DFM a GDFM představuje relativní krátkost časových řad v nových 
členských zemích EU významnou nevýhodu5. 

3.4.   Ukázková predikce na 2.Q 2008 

Pro ilustraci predikční schopnosti posuzovaných metod byly pro 2.Q 2008 zkonstruovány 
všechny typy predikcí v závislosti na časovém odstupu od zveřejnění čtvrtletního údaje 
o HDP. Spolu s vývojem predikce je zobrazen interval spolehlivosti, který se odvíjí od 
absolutní směrodatné odchylky jednotlivých typů předpovědí. V následujících grafech je 
zachycen vývoj predikce mezičtvrtletního růstu HDP, který začíná prvním odhadem osm 
měsíců  před zveřejněním údaje o HDP (predikce na 3 Q dopředu) a postupuje k predikci 
provedené těsně před zveřejněním HDP (predikce na 1 Q dopředu), přičemž poslední hodnota 
(v okamžiku 0) znázorňuje skutečný mezičtvrtletní růst HDP. 

VAR (mzq. v %, ± 1 sm. odchylka) BEQ (mzq. v %, ± 1 sm. odchylka) 
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PC (mzq. v %, ± 1 sm. odchylka) DFM (mzq. v %, ± 1 sm. odchylka) 
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5 Pro srovnání relativních směrodatných odchylek jednotlivých modelů v případě zemí eurozóny viz část 3.5. 

 8 
 

                                                           



 

GDFM (mzq. v %, ± 1 sm. odchylka)  
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Poznámky: 

Osa x vyjadřuje počet měsíců před 
zveřejněním HDP za 2.Q 2008, tj. 0 = září 
2008 a 8 = leden 2008. 

Křivka gdp představuje vývoj prognózy HDP 
pro 2.Q 2008 v závislosti na dostupných 
informacích v daném měsíci. 

Charakteristický profil predikce a intervalu spolehlivosti v závislosti na časovém odstupu od 
zveřejnění čtvrtletního HDP, kdy spolu s přibýváním dodatečné informace v podobě 
měsíčních indikátorů dochází k postupnému zpřesňování předpovědi a rovněž ke zmenšování 
směrodatné odchylky, je patrný zejména u metody VAR a DFM. V případě ostatních metod je 
postupné zpřesňování predikce směrem ke zveřejnění skutečné hodnoty HDP buď málo 
výrazné, nebo nedochází k uspokojivému zmenšování směrodatné odchylky, od níž se odvíjí 
zobrazený interval spolehlivosti. 

3.5.   Studie ECB – eurozóna a nové členské země 

Obdobné porovnání uvedených metod bylo provedeno rovněž ECB. Výsledky těchto studií 
poskytují odlišné závěry pro země eurozóny na straně jedné a pro nové členské země na 
straně druhé. Podstatný rozdíl se ukazuje hned zpočátku, a to v množství a kvalitě 
disponibilních dat. Pro země eurozóny je možné aplikovat metody na širokou datovou 
základnu za období 1.Q 1991–3.Q 2005, což výrazně přispívá ke kvalitě odhadů. Jednotlivé 
metody pak vykazují lepší predikční schopnost ve srovnání s aplikací shodných metod na data 
nových členských zemí, která zahrnují menší počet měsíčních indikátorů za kratší časový 
úsek. Následující tabulka zachycuje uspořádání hodnocených přístupů podle relativní míry 
přesnosti pro sedm zemí eurozóny. 

Relativní směrodatné odchylky – země eurozóny 
Relat. RMSE +1Q +2Q +3Q celkem

AR 0.99 0.99 1.00 0.99
VAR 0.97 0.99 1.01 0.99
BEQ 0.93 0.96 1.00 0.97
DFM 0.83 0.90 0.95 0.89

PC 0.86 0.92 0.94 0.91
GDFM 0.91 0.92 0.98 0.94  

Je patrné, že modely využívající dodatečnou informaci z měsíčních indikátorů z hlediska 
přesnosti předčí naivní předpověď. Zároveň vykazují přístupy, které využívají všech 
měsíčních indikátorů naráz (KF, PC a GPC) lepší predikční schopnost ve srovnání 
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s jednoduššími modely typu AR6, VAR a BEQ, které využívají informaci z měsíčních dat 
pouze dílčím způsobem. 

V případě aplikace hodnocených metod na data nových členských zemí (Litva, Maďarsko, 
Polsko) se výsledky studie přibližují spíše závěrům plynoucím z aplikace posuzovaných 
metod na data České republiky, jak ukazuje následující tabulka relativních odchylek. 

Relativní směrodatné odchylky – nové členské země EU 
Relat. RMSE +1Q +2Q +3Q celkem

AR 0.91 0.95 0.99 0.95
VAR 0.95 0.94 0.95 0.90
BEQ 0.94 0.98 0.98 0.96
DFM 1.14 1.06 1.01 1.05

PC 1.24 1.06 1.07 1.09
GDFM 0.90 0.94 0.99 0.94  

Přístupy, které využívají všechny měsíční indikátory naráz (KF a PC s výjimkou GDFM), 
vykazují horší predikční schopnost než modely typu AR, BEQ a VAR. Zároveň je u nich i ve 
srovnání s naivní předpovědí odchylka predikce větší (s výjimkou modelu GDFM). 

4. Závěr 
Výsledky analýzy přesnosti predikcí českého HDP na základě předstihových modelů lze 
shrnout následujícím způsobem. Nejpřesnější prognózu HDP na 1 až 3 čtvrtletí dopředu dával 
průměr párových VAR modelů. K podobnému výsledku došla i studie ECB na vzorku nových 
členských zemí EU. Jediné další dva přístupy, které na zmíněném horizontu dokázaly 
překonat naivní model jsou metoda hlavních komponent (PC) a prognózy Referátu 
krátkodobých predikcí a analýz (NTF). Tyto dva přístupy jsou na delším horizontu 3 čtvrtletí 
dopředu dokonce přesnější než průměr VAR modelů. Sofistikovanější modely, jako KF 
a GDFM nedokázaly překonat naivní model v přesnosti predikce. Relativní neúspěch 
sofistikovanějších modelů lze však částečně připsat na vrub poměrně krátkého intervalu 
hodnocení, jak to poznamenali i autoři studie ECB v případě nových členských zemí EU. 
 
Na základě výše shrnutých výsledků navrhujeme doplnit aparát Referátu krátkodobých 
predikcí a analýz o průměrné VAR modely a metodu hlavních komponent. První z nich má 
v průměru o něco přesnější prognózu, než stávající NTF. Druhý přístup při stejné průměrné 
přesnosti jako stávající NTF umožňuje tvorbu prognózy HDP v závislosti na širokém spektru 
indikátorů, které ČNB ve svých analýzách běžně sleduje a komentuje. 
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