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Předkládací zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní 
rady na II. pololetí 2009. Situační zpráva obsahuje přílohy: Aktuální výsledky hospodaření 
státního rozpočtu, Nabídková strana ekonomiky a aktuální konjunkturní vývoj, Měnový vývoj 
a finanční pozice nefinančních podniků a domácností, Nákladové faktory, Platební bilance, 
Aktuální vývoj na trhu nemovitostí a ČR a rozpočet EU.  
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         Část II 
 

I. SHRNUTÍ 

I.1 Počáteční podmínky prognózy 

Celková inflace ve druhém čtvrtletí 2009 pokračovala ve svém poklesu, a dostala se tak pod 
spodní okraj tolerančního pásma inflačního cíle. Reálný HDP se v prvním čtvrtletí letošního 
roku propadl. Tomu odpovídala klesající zaměstnanost, rychle narůstající nezaměstnanost 
a výrazné zpomalení růstu mezd. Současný ekonomický vývoj tak lze hodnotit jako útlum 
ekonomické aktivity s tím, že se tento útlum blíží svému dnu. Současné inflační tlaky prognóza 
hodnotí jako proinflační vlivem znehodnocení měnového kurzu v závěru loňského a na 
začátku letošního roku, které je jen zčásti kompenzováno protiinflačními tlaky z domácí 
ekonomiky. 

Inflace ve druhém čtvrtletí 2009 dále poklesla a pohybovala se pod spodním okrajem 
tolerančního pásma inflačního cíle. Podobně se vyvíjela i měnověpolitická inflace, tj. inflace 
očištěná o primární dopady změn nepřímých daní. Naplnil se tak předpoklad předchozí 
prognózy, že inflace bude dále klesat, i když tento pokles byl oproti uvedené prognóze o něco 
mírnější. Důvodem byl zejména menší meziroční pokles cen pohonných hmot v důsledku 
vyšších cen ropy a benzínu na světových trzích. Meziroční inflace je tvořena zejména růstem 
regulovaných cen, jejichž příspěvek do inflace v červnu činil 1,8 procentního bodu. Mírně 
rostly v meziročním vyjádření i ceny potravin očištěné o vliv změn nepřímých daní, a to 
i navzdory výraznému poklesu cen zemědělských výrobců a světových cen potravin. 
Korigovaná inflace bez pohonných hmot byla meziročně zhruba na nule, a to vlivem 
klesajících cen obchodovatelných položek při zpomalujícím růstu cen neobchodovatelných 
položek. Ceny pohonných hmot pokračovaly ve výrazném meziročním poklesu, i když tento 
pokles byl menší než na začátku roku. Příspěvek změn nepřímých daní (zpožděné dopady 
zvýšení spotřebních daní na tabákové výrobky v roce 2008) byl v dubnu a květnu nízký 
a v červnu již zcela odezněl. 

Ekonomická aktivita se na začátku roku 2009 propadla. Zároveň s publikací údajů za první 
čtvrtletí ČSÚ revidoval růst HDP v předchozích letech. Nové údaje naznačují oproti minulé 
prognóze prudší útlum ekonomiky, a to zejména v souvislosti s poklesem hrubé tvorby 
kapitálu, zejména pak zásob. V prvním čtvrtletí k poklesu HDP významně přispěl i vývoj 
zahraničního obchodu, když došlo k výraznému meziročnímu propadu vývozu i dovozu. 
Nepříznivý ekonomický vývoj byl tlumen nadále rostoucí spotřebou domácností a vlády. 
Ve druhém čtvrtletí 2009 prognóza předpokládá další prohloubení meziročního poklesu HDP 
na 4,5 %. Za tímto vývojem bude stát především další prohloubení záporného příspěvku 
čistého vývozu, zpomalení růstu spotřeby domácností a pokračující – i když oproti prvnímu 
čtvrtletí poněkud mírnější – pokles hrubé tvorby kapitálu. 

Vývoj na trhu práce s obvyklým zpožděním odráží nepříznivý vývoj ekonomické aktivity. 
Začíná se snižovat zaměstnanost  včetně zaměstnanosti cizích státních příslušníků. Sezonně 
očištěná míra registrované nezaměstnanosti ve druhém čtvrtletí pokračovala v prudkém růstu, 
počet volných pracovních míst nadále klesal. Tomuto vývoji odpovídá výrazné zpomalení 
růstu nominálních mezd v podnikatelské sféře v prvním čtvrtletí 2009 na 2,9 % meziročně. 
Zpomalení růstu mezd v podnikatelské sféře, ke kterému dochází skrze nižší pohyblivou 
složku mzdy a kratší pracovní týden v řadě podniků, by mělo pokračovat i ve druhém čtvrtletí 
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letošního roku. V nepodnikatelské sféře si mzdy udrží relativně vysoký meziroční růst okolo 
5 %. 

Na základě pozorování výše popsaného vývoje a dalších informací jsou aktuální inflační tlaky 
hodnoceny jako proinflační, avšak méně než v minulé prognóze. Důvodem je prudké 
znehodnocení kurzu v závěru loňského a začátkem letošního roku, které se i přes následnou 
korekci koruny na silnější hodnoty nadále se zpožděním promítá do růstu domácích 
spotřebitelských cen. Jeho dopad je však tlumen poklesem cen v zahraničí a snížením marží 
dovozců. Vývoj domácí ekonomiky působí v souladu s prudce klesající hospodářskou 
aktivitou a zpomalujícím růstem mezd protiinflačně a částečně kompenzuje proinflační 
působení dovozních cen. 

I.2 Vyznění prognózy 

Inflace ve třetím čtvrtletí letošního roku dále poklesne. Ve zbytku tohoto roku a na začátku 
příštího roku se bude pohybovat na nízkých, avšak nadále kladných hodnotách. V příštím roce 
začne inflace růst a k 2% inflačnímu cíli se dostane na konci roku 2010. Ekonomický pokles 
dosáhl svého dna ve druhém čtvrtletí a od třetího čtvrtletí 2009  je již očekáván mezičtvrtletní 
růst české ekonomiky. Prudký propad HDP ze začátku roku se ale bude promítat do 
meziročního poklesu HDP i ve zbytku letošního roku. Pro rok 2009 je očekáván pokles české 
ekonomiky o necelá 4 %, v roce 2010 by se ekonomika měla vrátit k mírnému růstu. 
Nominální měnový kurz na prognóze zvolna posiluje. S prognózou je konzistentní pokles 
tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný růst od druhé poloviny roku 2010. 

Předpoklady prognózy 

Prognóza je založena na počátečních podmínkách shrnutých v části I.1 a na předpokladech 
ohledně budoucího zahraničního ekonomického vývoje, vývoje regulovaných cen, úprav 
nepřímých daní a vývoje veřejných rozpočtů.  

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

Na základě nepříznivých údajů o vývoji ekonomik zemí eurozóny v prvním čtvrtletí 2009 
došlo k dalšímu výraznému přehodnocení očekávaného ekonomického vývoje v letošním 
roce. Efektivní HDP v eurozóně by měl v letošním roce poklesnout o 4,7 %. To je však méně, 
než činil meziroční pokles v prvním čtvrtletí, z čehož plyne předpoklad poměrně rychlého 
oživení ve zbytku letošního roku. Pro rok 2010 se však nadále očekává jen mírný růst ve výši 
o 0,4 %. Pro rok 2011 je očekáváno další zrychlení růstu na 1,6 %. Uvedenému výhledu 
ekonomické aktivity odpovídá i snížený výhled zahraniční inflace. Pro rok 2009 je očekáván 
růst efektivního ukazatele spotřebitelských cen v eurozóně pouze o 0,8 %, v roce 2010 
o 1,3 % a v roce 2011 již o 1,8 %. K výraznému přehodnocení došlo pro letošní rok u cen 
výrobců, které by měly klesnout o 3,2 %. V letech 2010 a 2011 je očekáván růst efektivního 
ukazatele cen výrobců shodně o 1,3 %. 
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Světové centrální banky včetně ECB pokračují v boji s probíhající krizí uvolňováním měnové 
politiky. Mnohé z centrálních bank, které již narazily na hranici nulových sazeb, přistupují 
k nekonvenčním opatřením.1 Do této skupiny lze zařadit i ECB, která, ačkoliv udržuje své 
měnověpolitické sazby na 1% úrovni, tj. nadále nad nulovou dolní mezí, dodává do 
ekonomiky značný objem dodatečné likvidity, a to i prostřednictvím nákupu tzv. krytých 
dluhopisů2. Tato opatření vedla k poklesu tříměsíčních eurových sazeb nezatížených kreditní 
prémií pod měnověpolitickou sazbu ECB. Spolu s postupným nárůstem inflace a oživením 
HDP je však v delším horizontu očekáván opětovný růst těchto bezrizikových sazeb na 
hodnotu okolo 3 % koncem roku 2011. Při prognózou předpokládaném postupném poklesu 
kreditní prémie na nízké hodnoty v průběhu letošního a příštího roku se sazby EURIBOR na 
prognóze postupně přibližují k bezrizikovým sazbám. Očekávaná průměrná hodnota 
tříměsíční zahraniční úrokové sazby EURIBOR je 1,4 % v letošním roce, 1,6 % v roce 2010 
a 2,8 % v roce 2011. Očekávaná trajektorie kurzu USD/EUR se posunula směrem k slabšímu 
dolaru. Dolar by tak měl být v letech 2009–2011 stabilní na úrovni okolo 1,37 USD/EUR. 
Výhled cen ropy se posunul výše. Cena ropy Brent by měla na prognóze postupně narůstat 
z hodnoty 62 USD/barel ve druhém pololetí letošního roku až k hodnotě 72 USD/barel na 
konci roku 2011. Ještě výrazněji se zvýšil výhled cen benzínu. 

Prognóza předpokládá významný příspěvek domácích regulovaných cen k celkové inflaci. 
Regulované ceny by na konci letošního roku měly dosahovat růstu zhruba 5 %, což 
představuje příspěvek ve výši zhruba 1 p.b. Vlivem předpokládaného snížení cen zemního 
plynu a elektřiny v lednu 2010 dojde na začátku roku 2010 ke snížení příspěvku regulovaných 
cen k celkové inflaci. Ke konci roku 2010 budou regulované ceny růst zhruba 2% tempem 
a ke konci roku 2011 urychlí svůj růst na 3 %. Regulované ceny na prognóze rostou zejména 
kvůli zvyšování regulovaného nájemného.  

Součástí předpokladů prognózy je i výhled primárních dopadů změn nepřímých daní, které 
jsou předmětem výjimek z plnění inflačního cíle. Primární dopady zvýšení spotřební daně na 
tabákové výrobky z roku 2008 do meziročního růstu spotřebitelských cen odezněly ve druhém 
čtvrtletí letošního roku. Počínaje čtvrtým čtvrtletím 2009 se v inflaci objeví primární dopady 
přesunu vybraných služeb do snížené sazby DPH, který je součástí vládních protikrizových 
opatření. Odhad počátku účinnosti tohoto opatření byl z důvodu pomalejšího schvalování 
posunut na říjen letošního roku, odhad jeho primárních dopadů do inflace zůstává nezměněn 
na -0,37 procentního bodu.3  

V souvislosti se zhoršením makroekonomického výhledu byl znovu zvýšen odhad deficitu 
vládního sektoru pro roky 2009 a 2010. Výrazný propad daňových příjmů (zejména v případě 
přímých daní a plateb na sociální zabezpečení), vyšší výdaje spojené s výplatou sociálních 
dávek (především dávek v nezaměstnanosti) spolu s dopady protikrizových opatření 
a snížením sazeb sociálního pojištění a daně z příjmu právnických osob vyústí v deficit 
veřejných financí 5,1 % HDP v roce 2009. V roce 2010 se deficit dále prohloubí na 6,4 % 
HDP. V roce 2011 je očekáváno mírné zlepšení deficitu na 5,9 %. Na celém horizontu 
prognózy tak bude výrazně překročena 3% referenční hodnota maastrichtského 

1 Americký Fed začal provádět tzv. kreditní uvolňování (credit easing), Bank of England tzv. kvantitativní 
uvolňování (quantitative easing), Swiss National Bank mimo jiné intervence na devizovém trhu a Bank of 
Japan začala skupovat vládní i firemní dluhové cenné papíry. 

2 Jedná se o dluhové cenné papíry, které jsou jištěny hypotéčními úvěry nebo úvěry veřejnému sektoru. Tyto 
dluhopisy jsou obvykle vydávány komerčními bankami například za účelem financování hypotéčních půjček.  

3 Prognóza předpokládá neúplné promítnutí tohoto snížení DPH do ceny služeb. Celkový bezprostřední dopad do 
inflace tak bude zhruba -0,2 procentního bodu. 
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konvergenčního kritéria pro deficit veřejných financí. Strukturální schodek se letos prohloubí 
na více jak 5 % HDP a zhruba na této úrovni zůstane i v dalších dvou letech.  

Vyznění prognózy 

Celková inflace ve třetím čtvrtletí letošního roku dále poklesne. Ve zbytku tohoto roku a na 
začátku příštího roku se bude pohybovat na nízkých, avšak nadále kladných hodnotách. 
V příštím roce začne inflace růst a k 2% inflačnímu cíli se dostane na konci roku 2010. 
V horizontu měnové politiky, tj. ve druhém pololetí roku 2010, se celková inflace bude 
nacházet ve spodní polovině tolerančního pásma inflačního cíle. 

Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude 
vyvíjet podobně jako celková inflace. Z důvodu přesunu vybraných služeb do snížené sazby 
DPH se tato inflace, na kterou ČNB zaměřuje pozornost při svém rozhodování o nastavení 
úrokových sazeb, na konci roku 2009 a v prvních třech čtvrtletích roku 2010 bude nacházet 
mírně nad celkovou inflací. 

Aktuálně vysoký příspěvek regulovaných cen k celkové inflaci dosáhne minima ve výši 
pouhých 0,2 p.b., následně se však opět zvýší až na zhruba dvojnásobek ke konci roku 2010. 
Primární dopady změn nepřímých daní budou celkovou inflaci snižovat až do třetího čtvrtletí 
2010. Vývoj ostatních složek inflace je ovlivněn inflačními tlaky, které plynou jak z vývoje 
domácí ekonomiky, tak z vývoje dovezené inflace. Proinflační tlaky, odvíjející se nejprve od 
vývoje cen dovozu a následně od vývoje domácí ekonomiky, která se začne postupně 
oživovat, povedou ke zpomalení poklesu inflace těchto složek a následně k jejímu 
postupnému nárůstu. Korigovaná inflace bez pohonných hmot ve třetím čtvrtletí letošního 
roku dosáhne záporných hodnot, poté však začne růst vlivem zpožděného dopadu v posledním 
období rychle rostoucích nominálních jednotkových mzdových nákladů. Ceny potravin budou 
meziročně klesat až do prvního čtvrtletí 2010 v důsledku výrazného poklesu cen 
zemědělských výrobců a světových cen potravin. Ve zbytku roku 2010 se ceny potravin 
postupně navrátí ke zhruba 2% růstu. Meziroční pokles cen pohonných hmot bude v letošním 
roce prudce zpomalovat a v roce 2010 budou již ceny pohonných hmot růst.  

S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný 
růst od druhé poloviny roku 2010. Nejvýrazněji k poklesu sazeb přispívá výhled zahraničních 
veličin, zejména pak úrokových sazeb. Dalším faktorem zpočátku působícím ve směru nižších 
sazeb je vývoj nominálních mezd. Spolu s poklesem domácích sazeb se bude uzavírat kladný 
úrokový diferenciál a počínaje koncem roku 2010 bude již záporný. Domácí tržní úrokové 
sazby budou nadále ovlivňovány kreditní prémií, ta však bude v souladu s předpoklady 
o vývoji zahraniční kreditní prémie postupně klesat.  

Nominální měnový kurz koruny na prognóze zvolna posiluje. Apreciační tlaky plynou 
především z kladného úrokového diferenciálu a z oživení zahraniční poptávky, které povede 
ke snížení vnímané rizikovosti investic do české koruny ze strany zahraničních investorů 
(v opačném směru však bude na vnímání rizika působit nárůst deficitů veřejných financí). 
Kurz ale bude posilovat i poté, co se na konci roku 2010 otevře negativní úrokový diferenciál, 
protože v té době se již ekonomika bude nacházet ve fázi oživení a dojde k návratu na 
dlouhodobou rovnovážnou trajektorii postupně zpevňujícího kurzu. 

Prognóza předpokládá, že ekonomický pokles dosáhl svého dna ve druhém čtvrtletí a od 
třetího čtvrtletí je již očekáván mezičtvrtletní růst české ekonomiky. Prudký propad HDP ze 
začátku roku se ale bude promítat do meziročního poklesu HDP i ve zbytku letošního roku. 
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Pro celý rok 2009 je očekáván pokles české ekonomiky o necelá 4 %. V roce 2010 však již 
prognóza v souladu s oživením zahraniční poptávky očekává slabý ekonomický růst o necelé 
1 %. V roce 2011 již dojde k výraznějšímu ekonomickému oživení o více jak 2 %.  

Růst spotřeby domácností bude ve zbytku roku 2009 zpomalovat a v roce 2010 poklesne do 
záporných hodnot. Za zpomalením dynamiky spotřeby domácností stojí zvolnění růstu, 
respektive od druhého čtvrtletí 2009 již meziroční pokles reálného disponibilního důchodu 
z titulu nižšího růstu mezd a klesající zaměstnanosti. Růst spotřebitelských výdajů se obnoví 
až v roce 2011 spolu s oživením růstu mezd a zastavením růstu nezaměstnanosti. 

Hluboký meziroční propad hrubé tvorby kapitálu bude pokračovat až do konce letošního roku. 
Pokles investic v letošním roce souvisí s nepříznivým vývojem zahraniční poptávky, který 
dopadá zejména na investiční aktivitu vývozně zaměřených odvětví, a s obtížnějším 
přístupem firem k vnějšímu financování investic. Pokles investic je naopak tlumen nízkými 
domácími úrokovými sazbami. V příštím roce se meziroční pokles reálných investic 
v důsledku oživení zahraniční poptávky a vládních protikrizových opatření zmírní a v roce 
2011 již investice vykáží kladný růst. 

Světová finanční a ekonomická krize se projevuje v prudkém poklesu zahraničního obchodu. 
Předpokládané postupné oživení zahraniční poptávky, které bude ve zbytku letošního roku 
podpořeno tzv. šrotovným v některých zemích eurozóny4, ale povede spolu se stabilizujícím 
účinkem oslabeného měnového kurzu k postupnému oživení vývozu i dovozu. V důsledku 
prudkého snížení obchodu v prvním pololetí letos vývoz i dovoz propadne téměř o pětinu. 
Mírně záporná tempa si vývoz i dovoz udrží i v roce 2010, mj. v důsledku odeznění 
pozitivního vlivu šrotovného a jen slabého oživení růstu v eurozóně. V roce 2011 již prognóza 
očekává růst vývozu i dovozu o více než 5 %. Příspěvek čistého vývozu k růstu reálného HDP 
bude v roce 2009 záporný ve výši -0,4 procentního bodu. V roce 2010 bude z důvodu většího 
poklesu dovozu než vývozu kladný ve výši jednoho procentního bodu, v roce 2011 se 
příspěvek sníží na 0,3 procentního bodu. 

Vládní spotřeba si v letošním roce udrží jednoprocentní růst. V následujících dvou letech pak 
bude růst reálné spotřeby vlády zhruba 2%. Prorůstová fiskální opatření se v prognóze 
projevují zejména ve vyšší investiční aktivitě firem a vyšší soukromé spotřebě. Na druhou 
stranu prognóza předpokládá, že nárůst potřeby dluhového financování povede ke zvýšení 
rizikové prémie země. Celkový dopad protikrizových fiskálních opatření do růstu HDP je 
v prognóze kvantifikován na rok 2009 ve výši 0,3 procentního bodu a na rok 2010 ve výši 
0,5 procentního bodu, tj. stejně jako v minulé prognóze.  

Vývoj na trhu práce bude nadále s obvyklým zpožděním kopírovat vývoj reálné ekonomiky. 
Celková zaměstnanost se bude v průběhu roku 2009 dále rychle snižovat a v celoročním 
vyjádření poklesne o 2,1 %. V průběhu roku 2010 se pokles zaměstnanosti vlivem 
očekávaného ekonomického oživení začne postupně zmírňovat a ve druhé polovině roku 2011 
se navrátí do kladných hodnot. Sezonně očištěná míra obecná nezaměstnanosti by měla dále 
rychle růst a svého maxima ve výši zhruba 10 % by měla dosáhnout až na přelomu let 2010 
a 2011. Mzdový vývoj bude v letošním roce i nadále významně ovlivněn omezením výplat 
odměn a prémií, zkracováním pracovního týdne v souvislosti s omezováním výroby 
v některých podnicích a pomalým zvyšováním základních mezd. V souladu s oživením 

4 S ohledem na vysoký podíl výroby aut na domácí průmyslové výrobě je nad rámec efektu šrotovného 
zohledněného již ve výhledu zahraničního HDP dle Consensus Forecasts uvažován dodatečný efekt na růst 
domácí ekonomiky ve výši 0,6 % HDP v letošním roce, v dalším roce zavedení šrotovného v zahraničí naopak 
domácí ekonomický růst snižuje. 
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domácí ekonomiky dojde v následujících letech i k urychlení růstu mezd. Průměrná nominální 
mzda v ekonomice v letošním a v příštím roce poroste zhruba 2% tempem. V roce 2011 se její 
dynamika zvýší na více jak 5 %. Cyklický vývoj mezd je tlumen vývojem mezd 
v nepodnikatelské sféře, které v letošním roce porostou výrazně rychleji a v následujících 
letech naopak pomaleji.  

Celková a měnověpolitická inflace (mzr. v %) 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 3. SZ 2009 (mzr. v %, v %, sezonně očištěno) 

3Q2009 4Q2009 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010
5.SZ 0,5 0,7 0,4 0,7 1,3 1,9
3.SZ 0,5 0,9 0,5 1,1 1,7 2,0
5.SZ 0,5 1,1 0,7 1,1 1,7 1,9
3.SZ 0,8 1,3 0,9 1,4 1,7 2,0
5.SZ -4,6 -2,9 1,2 1,2 0,2 0,4
3.SZ -2,7 -1,9 0,2 0,7 1,6 3,0
5.SZ 0,6 -0,9 0,4 1,9 3,2 4,3
3.SZ 0,8 -0,3 1,3 2,4 3,6 4,6
5.SZ 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9
3.SZ 2,1 1,7 1,8 2,0 2,1 2,1

2009 2010 2011
5.SZ -2,1 -2,0 0,1
3.SZ -0,9 -2,3 -
5.SZ 8,6 10,9 11,6
3.SZ 7,6 9,9 -
5.SZ -0,3 -0,5 -
3.SZ -0,7 -0,6 -

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

Nominální mzdy v podnikatelské sféře*

CPI

HDP

CPI bez primárních dopadů změn 
nepřímých daní

Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 

Implikované sazby

Zaměstnanost

Míra nezaměstanosti**

 
 
 
I.3 Odpočet od prognózy ze 3. situační zprávy 
Oproti minulé prognóze dochází k mírnému poklesu výhledu celkové inflace a k dalšímu 
poklesu implikovaných domácích tržních úrokových sazeb. Ve srovnání s minulou prognózou 
výraznější propad meziročního HDP v roce 2009 odráží především data za 1.Q a je způsobem 
zejména hlubším propadem hrubé tvorby kapitálu. Naopak vývoj spotřeby je v tomto roce 
vyšší, než předpokládala minulá prognóza. Nominální měnový kurz je oproti prognóze ze 3.SZ 
mírně apreciovanější. Tento vývoj je způsoben především výhledem zahraničních veličin 
a aktuálním náhledem na počáteční podmínky v 2.Q 2009. Ze zahraničních veličin mají 
největší vliv vývoj ekonomického růstu v eurozóně spolu s nižším výhledem tržních sazeb 
3M EURIBOR.  
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Nominální kurz CZK/EUR Tempo růstu reálného HDP (mzr. v %) 
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Implikovaná trajektorie nominálních úrokových sazeb leží oproti minulé prognóze níže. 
Tento posun je ovlivněn zejména sníženým výhledem zahraničních úrokových sazeb 
a očekávaným oživením zahraniční poptávky, která působí na snížení rizikové prémie a přes 
apreciaci kurzu působí také na nižší sazby. Naopak nižší růst zahraničních cen průmyslových 
výrobců vyvolá oslabení koruny5 a mírně zvyšuje úrokové sazby. Prognóza regulovaných cen 
působí do 1.Q 2010 na vyšší trajektorii domácích sazeb. Následně tyto ceny přispívají 
k nižším úrokovým sazbám až do konce roku 2010 v důsledku snížení cen zemního plynu na 
počátku roku 2010. Ve směru nižších úrokových sazeb působí v první polovině období 
predikce i její počáteční podmínky, které jsou oproti minulé prognóze hodnoceny jako méně 
proinflační. Dopad má jak menší průsak minulého znehodnocení kurzu do dovozních cen, tak 
nižší krátkodobý výhled nominálních mezd na 2.Q 2009, způsobený poklesem reálné 
ekonomické aktivity, spolu s  nižším tempem růstu technologií. Přehodnocení tempa agregátní 
technologie bylo nejvýrazněji ovlivněno propadem hrubé tvorby fixního kapitálu na počáteční 
podmínce. Naopak na růst úrokových sazeb do 2.Q 2010 působí krátkodobá prognóza čisté 

5 Z důvodu zachování konkurenční pozice domácích výrobců na zahraničních trzích.  
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inflace. Ta v sobě mimo jiné zahrnuje kladný sekundární příspěvek pozdějšího přeřazení 
některých služeb do snížené sazby DPH oproti předpokladu minulé prognózy. Předpokládaný 
vývoj spotřeby vlády zůstává přibližně stejný jako v minulé SZ, proto je jeho vliv v rozkladu 
posunu implikované trajektorie sazeb oproti minulé prognóze zanedbatelný. Nominální 
měnový kurz (včetně NTF prognózy na 3.Q) se pohybuje zhruba v souladu s predikcí, proto 
také nepůsobí na změnu úrokových sazeb.  

Prognóza meziroční celkové inflace se oproti minulé SZ posunula jen relativně málo; její 
trajektorie leží pouze mírně pod minulou predikcí. Za tímto posunem stojí protiinflační 
působení krátkodobé prognózy čisté inflace pro 3.Q 2009, které je jen částečně 
kompenzováno vyšším výhledem regulovaných cen.   

Nominální měnový kurz je na prognóze oproti 3.SZ mírně apreciovanější. K tomuto vývoji 
přispívá zejména snížený výhled zahraničních úrokových sazeb, který přes nepokrytou 
úrokovou paritu působí na zhodnocení měnového kurzu. K tomuto kanálu se přidává i vliv 
rychlejšího předpokládaného oživení zahraniční poptávky.  

Tempo růstu nominálních mezd je v aktuální SZ mírně nižší než v 3.SZ 2009. Tento vývoj je 
ovlivněn zejména poklesem technologií na počáteční podmínce, který je v největší míře 
způsoben propadem reálné ekonomické aktivity, zejména fixních investic. Naopak ve směru 
vyšších mezd působí především výhled oživení zahraniční ekonomické aktivity.  

Nižší růst reálného hrubého domácího produktu v roce 2009 je ovlivněn propadem 
zahraniční poptávky v první polovině roku 2009 a s ním souvisejícím výrazným propadem 
hrubé tvorby kapitálu na počátečních podmínkách, které zároveň implikují pomalejší růst 
technologií na prognóze. U meziročního růstu soukromé spotřeby můžeme pozorovat výrazně 
vyšší hodnotu v prvním čtvrtletí 2009 než předpokládala minulá prognóza. Poté již růst 
soukromé spotřeby leží níže oproti minulé predikci. U temp růstu vývozu a dovozu dochází 
po počátečním výraznějším propadu k návratu ke kladným meziročním hodnotám v roce 
2011. Očekávaný vývoj vládní spotřeby se oproti minulé SZ významně nezměnil.  

Rozklad posunu implikované trajektorie sazeb oproti minulé prognóze6 
(3M PRIBOR v %, p.b.) 
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6 Rozklad posunu implikované trajektorie sazeb oproti minulé SZ je v grafu zachycen jen do konce roku 2010. 

Důvodem je konec období predikce minulé SZ, kterým bylo 4.Q 2010. Od příští SZ bude tento rozklad 
rozšířen o rok 2011.  
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 

II.1 Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 
hospodářského vývoje 

Inflace byla ve druhém čtvrtletí letošního roku mírně vyšší, než předpokládala prognóza 
ze 3.SZ, a to i přes výraznější pokles reálné ekonomické aktivity. Aktuální inflační tlaky 
nadále hodnotíme jako mírně proinflační v souvislosti s minulým prudkým znehodnocením 
měnového kurzu, které bylo jen zčásti kompenzováno poklesem domácích nákladových tlaků. 
Na rozdíl od minulé prognózy však hodnotíme inflační tlaky plynoucí z minulého 
znehodnocení kurzu jako mírnější a současně protiinflační tlaky plynoucí z domácí ekonomiky 
hodnotíme jako intenzivnější. 

Meziroční celková inflace ve 2.Q 2009 dosáhla hodnoty 1,4 %,  zatímco prognóza ze 3.SZ 
očekávala hodnotu 1,3 %. V souladu s minulou prognózou činil příspěvek růstu regulovaných 
cen a změn nepřímých daní 1,9 p.b. Vyšší celková meziroční inflace  tak odrážela oproti 
prognóze mírně odlišný vývoj čisté inflace. Odchylka od prognózy čisté inflace je důsledkem 
mírnějšího meziročního poklesu cen pohonných hmot a poněkud vyšší korigované inflace bez 
PH. Naopak růst cen potravin byl nižší, než očekávala minulá prognóza.  

Prognóza inflace ze 3.SZ a skutečnost ve 2. čtvrtletí 2009  

2.čtvrtletí 2009 Prognóza 3.SZ Skutečnost
Index spotřebitelských cen 1,3 1,4
Měnověpolitická inflace 1,2 1,3
Regulované ceny 9,8 9,8
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,00 0,00

Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,12 0,12
Čistá inflace -0,8 -0,6

Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák 0,9 0,4
Korigovaná inflace bez PH -0,1 0,1
Ceny pohonných hmot -20,3 -15,7
 *) průměry za čtvrtletí

-0,2
0,1
0,2

0,0

0,0
0,1

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

0,1

0,0
0,1
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Predikce vývoje regulovaných cen se naplnila. Aktuální vysoký meziroční růst regulovaných 
cen je především odrazem růstu regulovaného nájemného (k červnu o 27,1 %), cen zemního 
plynu (17,1 %) a elektřiny (11,6 %). Během druhého čtvrtletí byly nejvýznamnějšími 
změnami dubnové snížení cen zemního plynu o 3 %, dubnové snížení regulovaných cen ve 
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zdravotnictví o 4,6 % a jejich opětovné zvýšení o 1 % v květnu (dopad redukce skupin plátců 
poplatků v dubnu, v květnu zvýšení cen léků, resp. doplatků za léky).  

Primární dopady změn nepřímých daní se podílely na meziroční inflaci ve 2.Q 2009 
v průměru již pouze 0,1 p.b. Meziroční inflace byla ve 2.Q ovlivněna jen zpožděnými dopady 
zvýšení spotřebních daní u cigaret z roku 2008. Během 2.Q tyto dopady odezněly úplně – 
v červnu byl již jejich dopad do meziroční inflace nulový.  

Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, 
dosáhla ve 2.Q 1,3 %. Nachází se tedy na dolní hranici tolerančního pásma klesajícího 
inflačního cíle. 

Korigovaná inflace bez PH byla oproti prognóze nepatrně vyšší. V jejím rámci je meziroční 
pokles cen obchodovatelných ostatních položek bez PH zhruba stabilní, výrazně však 
zpomaluje meziroční růst cen neobchodovatelných ostatních položek.  
 
Struktura inflace  
(mzr. v %, kromě regulovaných cen očištěno o vliv změn nepřímých daní) 
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Meziroční růst cen potravin byl ve 2.Q 2009 nižší, než předpokládala 3.SZ. Vývoj cen 
potravin reaguje na výrazný meziroční pokles cen zemědělských výrobců, který se oproti 
předpokladům 3.SZ dále prohloubil. Přesto je reakce spotřebitelských cen potravin na tento 
velký pokles cen zemědělských výrobců omezená, a dochází tedy k nárůstu marží 
zpracovatelů a prodejců potravin. 

Meziroční pokles cen pohonných hmot ve 2.Q 2009 nebyl tak výrazný, jak předpokládala 
3.SZ. Odchylka byla způsobena nepředpokládaným růstem tržních cen ropy a benzínů, vliv 
vývoje kurzu koruny vůči dolaru byl zanedbatelný. 

Čistá inflace (v %) Mezera reálných mezních nákladů, 
spotřební statky (v %) 
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Na základě pozorování čisté inflace a ostatních veličin hodnotíme celkové nákladové tlaky 
jako proinflační.7 Tomu odpovídá kladná mezera reálných mezních nákladů. Oproti minulé 
prognóze se však tato mezera ve 2.Q přehodnocuje směrem dolů.   

Růst nominálních mezních nákladů v sektoru spotřebních statků je způsoben především 
vývojem dovozních cen. Proinflační působení dovozních cen je však oproti minulé prognóze 
mírnější. Protiinflačním směrem působí pokles inflace cen mezispotřeby, která aproximuje 
domácí inflační tlaky, a také vývoj exportně specifická technologie8. 

 
Rozklad tempa růstu nominálních mezních nákladů v sektoru spotř. statků (mzč. v %, 
příspěvky v p.b., anualizováno) 
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Dovozní nákladové tlaky do spotřebitelských cen jsou dány vývojem měnového kurzu a jeho 
promítnutím v cenách dovozů. Výrazná depreciace měnového kurzu následovaná pouze 
částečnou korekcí se však v dovozních cenách projevuje se zpožděním a neúplně. Její vliv je 
navíc částečně tlumen poklesem cen průmyslových výrobců v zahraničí. Deflátor dovozu je 
v poslední době též významně ovlivněn meziročně klesajícími cenami energií. Jejich vývoj se 
ale nejvíce promítá do regulovaných cen, v čisté inflaci se ceny energií projevují v menší 
míře. Jelikož rozklad nominálních mezních nákladů na počátečních podmínkách je odvozen 
z vývoje čisté inflace, je odhad proinflačního působení dovozních nákladových tlaků do 
spotřebitelských cen v současnosti vyšší, než by odpovídalo aktuálnímu, resp. krátkodobou 
prognózou předpokládanému vývoji celkového deflátoru dovozu. 
 
Deflátor dovozu a nominální mezní 
náklady v dovozním sektoru 
(mzč. v %, anualizováno) 

Rozklad nominálních mezních nákladů 
v dovozním sektoru 
(mzč. v %, anualizováno) 
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7 V odhadu nákladových tlaků jsme zohlednili skutečnost, že kladná mezičtvrtletní čistá inflace ve 2.Q 2009 byla 

do značné míry způsobena zvýšením cen pohonných hmot, nesouvisejícím s vývojem domácí ekonomiky. 
8 Exportně specifická technologie v predikčním aparátu aproximuje tlaky, které se promítají se zpožděním do 

cen neobchodovatelných statků. 
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Deflátor dovozu v CZK (mzr. v %) Deflátor vývozu v EUR a růst efektivního 
PPI eurozóny (mzr. v %) 
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V průběhu 2.Q 2009 dosáhl kurz koruny vůči euru průměrné hodnoty 26,5 CZK/EUR, což 
byla o 0,4 % silnější hodnota oproti prognóze ze 3. SZ. Meziročně se jednalo o oslabení 
o 7,5 %.  Po větší část 2.Q byla koruna vůči euru relativně stabilní. Až do poloviny června se 
kurz pohyboval v intervalu 26,4 až 27,0 CZK/EUR, poté koruna posílila o cca 60 haléřů 
a stabilizovala se přibližně na úrovni 26,0 CZK/EUR. Příčinou bylo zejména zlepšené 
vnímání regionu, mj. díky pozitivnímu vnímání přijatých stabilizačních opatření v Maďarsku 
ze strany finančních trhů, které vedlo k posílení forintu. Jeho posílení česká koruna okamžitě 
následovala a s určitým zpožděním posílil i polský zlotý.9 V první polovině července se 
koruna pohybovala v intervalu 25,8 až 26,1 CZK/EUR, v posledních dnech však došlo 
k posílení až na 25,5 CZK/EUR, vyvolanému nákupy ze strany institucionálních investorů. 
Od poloviny června koruna vůči euru posílila o 5 %. 

Krátkodobá prognóza měnového kurzu pro 3.Q 2009 předpokládá průměrnou úroveň 
26,1 CZK/EUR. Tato prognóza je založena na standardním pravidle (1/3 váha na aktuální 
hodnotu v době zahájení prací na prognóze upravenou o trendovou apreciaci, 1/3 váha na 
multifaktorový model kurzu, 1/3 váha na simulaci g3 z GRIPu 4.SZ). Aktuální vývoj se od 
této krátkodobé prognózy odchyluje na apreciační stranu.  

Úrokové sazby na finančním trhu se ve 2.Q 2009 vyvíjely diferencovaně v závislosti na 
splatnosti. Sazby na peněžním trhu klesaly pod vlivem snížení klíčových sazeb ČNB na 
květnovém zasedání o 0,25 p.b. Část trhu (zejména FRA) spekulovala na další snížení repo 
sazby na červnovém zasedání BR. Toto očekávání se však nenaplnilo a sazby FRA po 
zasedání mírně vzrostly. Sazby na peněžním trhu po zasedání zhruba stagnovaly. Sazby 
s delší splatností pokračovaly v pozvolném růstu. Důvodem byl vývoj na zahraničních trzích, 
kde se zvyšují obavy z masivního přílivu nových emisí státních dluhopisů. S tím souvisí 
i riziko růstu inflace v delším časovém horizontu. Celkově od začátku listopadu, kdy ČNB 
výrazně snížila své klíčové sazby, úrokové sazby PRIBOR klesly podle splatnosti o 2,1 až 
2,5 p.b. V případě sazeb IRS poklesly pouze kratší splatnosti (až o 1,7 p.b.), sazby od 
splatnosti 5R výše stagnovaly nebo se mírně zvýšily.  

Průměrná hodnota sazby 3M PRIBOR za 2.Q 2009 dosáhla 2,3 %, tj. byla nižší o 0,1 p.b. 
oproti prognóze ze 3.SZ. Úrokové sazby na peněžním trhu byly nadále ovlivněny kreditní 
prémií; spread 3M PRIBOR – 2T repo činil 0,7 p.b., a byl tak mírně vyšší oproti 
předpokladům prognózy (0,6 p.b.). Spread mezi 3M PRIBORem a 2T repo sazbou se 

9 K pozitivnějšímu vnímání měn regionu ze strany finančních trhů mohly přispět i kroky ke snížení veřejných 
výdajů v Lotyšku, které snížily pravděpodobnost devalvace latu. 
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pohybuje okolo úrovně 0,6–0,7 p.b. od poloviny února 2009. Výnosová křivka na peněžním 
trhu má pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR – 2T PRIBOR k 29.7. dosahoval 0,9 p.b.  

Úrokový diferenciál (3M PRIBOR – 3M EURIBOR) ve 2.Q 2009 činil 1,0 p.b., k 29.7. 
dosahoval 1,2 p.b. 

3M PRIBOR a 3M EURIBOR (v %) Nominální kurz (CZK/EUR) 
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Domácí nákladové tlaky působí protiinflačně, a částečně tak kompenzují proinflační vliv 
dovozních cen. Působení domácích nákladových tlaků je konzistentní s odhadovaným 
poklesem inflace cen mezispotřeby. Snížení nominálních mezních nákladů je důsledkem 
poklesu nominálních mezd a ceny kapitálu ve 2.Q 2009. Práci zhodnocující technologie je 
v posledních třech čtvrtletích přibližně nákladově neutrální. Pokles cen práce a kapitálu 
souvisí s výrazným snížením využití obou faktorů v důsledku poklesu agregátní poptávky. 

Inflace cen mezispotřeby (mzr. v %) Rozklad tempa růstu nom. mezních 
nákladů mezispotřeby (mzč. v %, 
příspěvky v p.b., anualizováno)  
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Růst nominálních mezd v podnikatelském sektoru v 1.Q 2009 prudce zpomalil na 2,9 % 
meziročně a odpovídal minulé prognóze. Podle krátkodobé prognózy meziroční růst průměrné 
mzdy v podnikatelské sféře ve 2.Q 2009 dále mírně zpomalil (na 2,5 %), což implikuje stejný 
mezičtvrtletní pokles jako v předchozím čtvrtletí. Tento pokles odpovídá hodnocení, že se 
mzdy nadále nacházejí nad svou rovnovážnou úrovní, protože nestačily dostatečně rychle 
zareagovat na propad produktivity a zpomalení inflace. Pokles mezd se realizoval převážně 
přes nižší pohyblivou složku mzdy a kratší pracovní týden v řadě podniků ve snaze 
minimalizovat dopad na zaměstnanost. Propouštění zaměstnanců naopak spíše zvyšuje 
průměrnou mzdu, neboť v současné fázi ekonomické recese jsou převážně propouštěni 
pracovníci s podprůměrnou mzdou. Meziroční růst mezd v nepodnikatelské sféře v 1.Q činil 
4,3 %, ve 2.Q se dle prognózy pohyboval okolo 5 %. 
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Růst nominálních mezd  
(mzč. v %, anualizováno)  

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

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

U ostatních údajů z trhu práce je rovněž dobře patrná reakce podnikové sféry navazující na 
rychlý propad ekonomické aktivity. Míra registrované nezaměstnanosti ve 2.Q prudce 
vzrostla v reakci na rychlý pokles ekonomické aktivity na přelomu let 2008 a 2009. S rychlým 
propadem ekonomické aktivity souvisí i pokračující pokles počtu volných pracovních míst 
a růst počtu nezaměstnaných osob. Meziroční růst zaměstnanosti cizích státních příslušníků se 
začal od posledních měsíců roku 2008 výrazně snižovat a ve 2.Q překmitl do záporných 
hodnot (-5,5 %). K meziměsíčnímu poklesu počtu zahraničních zaměstnanců však dochází již 
od listopadu 2008. 

Beveridgeova křivka  
(sezonně očištěné údaje v tisících) 

 Mezera HDP a zaměstnanosti (v %) 
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Poznámka: Sezonně očištěné počty osob v tisících 
                   Pro zvýraznění modře vyznačen rok 2009 

Poznámka: Mezery identifikovány pomocí HP filtru 

Produktivita práce na úrovni národního hospodářství v 1.Q 2009 dále klesla, což bylo 
důsledkem mnohem rychlejší reakce produkce než zaměstnanosti na pokles agregátní 
poptávky. Především výrazné snížení růstu průměrné mzdy v 1.Q 2009 přispělo k většímu 
snížení dynamiky objemu mezd ve srovnání s hrubým domácím produktem. To se projevilo 
ve zpomalení nominálních jednotkových mzdových nákladů. Přesto se růst NJMN pohybuje 
na vysoké úrovni (6,1 %). Pro 2.Q 2009 očekáváme stabilizaci tempa růstu NJMN 
a pokračující pokles národohospodářské produktivity z titulu předstihu poklesu HDP před 
poklesem zaměstnanosti. 
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NH produktivita práce  
(mzr. v %) 

Nominální jednotkové mzdové náklady 
(mzr. v %) 

 

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09    
Nově publikované údaje o národních účtech za 1.Q 2009 ukazují hlubší pokles reálného 
HDP oproti prognóze ze 3.SZ. Prudký pokles HDP byl způsoben hlavně propadem hrubé 
tvorby kapitálu z titulu zásob. Pokračující pokles zahraniční poptávky způsobil další 
prohloubení záporného příspěvku čistého vývozu k růstu HDP, který však byl oproti prognóze 
mírnější z důvodu výrazného propadu dovozu. Oproti tomu se zvýšil růst vládní spotřeby 
a překvapivě se mírně zvýšil i příspěvek spotřeby domácností. Krátkodobá prognóza HDP pro 
2.Q 2009 počítá s meziročním poklesem HDP o 4,5 %, a to především vlivem výrazného 
poklesu hrubé tvorby kapitálu (o 12,9 %). 
 
Příspěvky k růstu HDP 
(mzr. v p.b., %) 

Míra hrubých úspor domácností (v %) 
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Růst reálné spotřeby domácností byl v 1.Q vyšší, než předpokládala minulá prognóza. 
Domácnosti v 1.Q financovaly část spotřeby na úkor tvorby úspor. Vlivem výraznějšího 
snížení růstu spotřebitelských cen oproti růstu nominálních spotřebních výdajů se dokonce 
růst spotřeby domácností v reálném meziročním vyjádření oproti předchozímu období zvýšil. 
Růst nominálního disponibilního důchodu domácností se oproti předcházejícímu období snížil 
především v důsledku poklesu objemu mezd a platů spolu s poklesem důchodů z vlastnictví. 
Naopak významně k růstu hrubého disponibilního důchodu v 1.Q přispěl pokles placených 
daní a sociálních příspěvků v souvislosti se změnou sazeb na sociální pojištění10. 
Vlivem růstu důchodů (12 % mzr.) a podpor v nezaměstnanosti (64,0 %, mzr.) došlo rovněž 
k růstu objemu vyplacených sociálních dávek. Ve 2.Q 2009 již předpokládáme mnohem 
výraznější projev ekonomické recese ve spotřebních výdajích domácností. Reálná meziroční 
spotřeba by měla ve 2.Q výrazně zpomalit, přičemž u reálného hrubého disponibilního 
důchodu již dojde k mírnému meziročnímu poklesu především vlivem poklesu zaměstnanosti 
a částečně i vlivem dalšího zpomalení mzdového vývoje. 
10 Od ledna 2009 se snížily sazby pro odvody sociálního a zdravotního pojištění pro zaměstnance 

o 1,5 procentního bodu (z 12,5 % na 11,0 %) a pro zaměstnavatele o 1 procentní bod (z 35 % na 34 %). 
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Příspěvky k meziročnímu nominálnímu růstu hrubého disponibilního důchodu 
domácností  (v procentních bodech) 

  

 
Porovnání predikce HDP ze 3.SZ a publikované skutečnosti za 1.Q 2009  

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

ze 3. SZ Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 1Q 2009 -2,5 -3,4 
Spotřeba domácností 1Q 2009 1,2 3,0 
Spotřeba vládních institucí 1Q 2009 1,4 5,2 
Hrubá tvorba kapitálu 1Q 2009 -1,9 -16,2 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 1Q 2009 , -3,4 
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 1Q 2009 , -19,7 

Vývoz zboží a služeb 1Q 2009 -12,5 -20,5 
Dovoz zboží a služeb 1Q 2009 -10,5 -19,6 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 1Q 2009 -0,9 11,2 
Průmyslová výroba duben 2009 , -20,3 
Stavební výroba duben 2009 , 1,7 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu duben 2009 , -3,0 
 

 
Spotřeba domácností, reálný disponibilní 
důchod, reálné mzdy a platy (mzr. v %, 
sezonně neočištěno) 
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kapitálu k mzr. růstu (v p.b.) 
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Hrubá tvorba kapitálu v 1.Q 2009 zaznamenala rekordní propad o 16,2 % meziročně. 
Prognóza ze 3.SZ očekávala mnohem mírnější pokles. Nejvýraznější podíl na propadu 
celkových hrubých investic měla tvorba zásob. U fixních investic došlo k dalšímu 
prohloubení meziročního poklesu (na -3,4 %) ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Podle 
věcného členění k poklesu fixních investic nejvíce přispěly investice do dopravních 
prostředků a obydlí. Kladný příspěvek měly pouze investice do nehmotných fixních aktiv. 
Nižší investiční aktivitě odpovídá i pokračující zpomalení dovozu pro investiční účely 
a aktuální data o zhoršujícím se hospodaření nefinančních podniků (viz Příloha 3 – Měnový 
vývoj a finanční pozice nefinančních podniků a domácností). Pro 2.Q 2009 odhadujeme 
významný pokles hrubé tvorby kapitálu o -12,9 % mzr., který se však oproti 1.Q poněkud 
zmírní, protože se nebude opakovat tak výrazný pokles tvorby zásob.  
 
Vývoz a dovoz (mzr. v %) Vývoz – rozklad na vliv růstu vývozních 

trhů a relativních cen  
(mzr. v %, příspěvky v p.b.)11 
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V důsledku dalšího poklesu zahraniční poptávky došlo k rekordnímu meziročnímu snížení 
reálného vývozu zboží a služeb v 1.Q 2009 o 20,5 %, přičemž prognóza předpokládala 
výrazně menší pokles. Ke snížení vývozu nejvíce přispěly stroje a dopravní prostředky. 
Dovoz zboží a služeb se také propadl, a to o 19,6 % meziročně. Propad dovozu byl rovněž 
nejvíc patrný v segmentu strojů a dopravních prostředků. Příspěvek čistého vývozu 
k meziročnímu růstu HDP tak byl opět záporný, i když oproti minulé prognóze méně výrazně 
(vývoj zahraničního obchodu v běžných cenách viz Příloha 5 – Platební bilance). 

V 2.Q 2009 předpokládáme v souvislosti s pokračujícím poklesem zahraniční poptávky další 
mírné prohloubení propadu meziroční dynamiky zahraničního obchodu, a to i přes pozitivní 
působení znehodnoceného nominálního kurzu a šrotovného.  

Spotřeba vlády ve stálých cenách v 1.Q vzrostla relativně rychlým tempem (5,2 % 
meziročně), minulá prognóza očekávala mírnější růst. Nenaplnění prognózy bylo způsobeno 
zejména nečekaným zrychlením nominální spotřeby vlády, což podle ČSÚ souvisí se 
zvýšenými výdaji zdravotních pojišťoven na zdravotní péči. Celoroční odhad spotřeby vlády 
v běžných cenách však prozatím neměníme. 

 

 

11 Příspěvek růstu zahraničních trhů je vypočten za předpokladu udržení konstantního tržního podílu na 
světovém obchodu. Růst zahraničních trhů je v tomto případě aproximován konstantním násobkem růstu 
efektivního HDP eurozóny.    
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Tempo růstu práci zhodnocující 
technologie (mzr. v %) 
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Pozorované nominální i reálné ekonomické proměnné slouží k identifikaci technologických 
strukturálních šoků (technologií).12 Odhadované tempo tzv. implikované agregátní 
technologie se v současnosti nachází výrazně pod svou předpokládanou dlouhodobou 5% 
úrovní.13 Toto hodnocení je v souladu s alternativními odhady pozice ekonomiky v cyklu, viz 
Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky a aktuální konjunkturní vývoj. Přehodnocení 

12  Růstem technologie nazýváme situaci, kdy dochází k růstu objemu produkce bez navyšování výrobních 
faktorů práce a kapitálu. Růst technologie tak vyvolává růst reálného objemu produkce při její konstantní 
ceně nebo pokles ceny výstupu vůči cenám vstupů při konstantním reálném objemu. 

13  Tempa růstu technologických trendů se mění v průběhu cyklu a odráží například nižší využití kapacit nebo 
v minulosti realizované zpomalení investic do technologií v důsledku očekávání nízké poptávky či vysoké 
prémie externího financování.  Z tohoto pohledu není pokles tempa růstu technologií výjimečný.  
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tempa agregátní technologie je dáno jak nižším růstem HDP v 1.Q, než předpokládala minulá 
prognóza, tak revizí odhadu tempa růstu HDP na minulosti. K největšímu přehodnocení 
směrem dolů přitom došlo u fixních investic. Tyto nové informace se odrážejí v přehodnocení 
tempa růstu práci zhodnocující technologie oproti minulé prognóze směrem dolů na 
počátečních podmínkách. Přehodnocení vývoje investičně specifické technologie a exportně 
specifické technologie na historii je v souladu se snížením využití výrobních kapacit, 
vyvolaným nižšími odbytovými možnostmi domácích producentů především kvůli oproti 
minulé prognóze výraznějšímu propadu zahraniční poptávky na přelomu let 2008 a 2009.  

V této SZ výjimečně uvádíme porovnání tempa růstu práci zhodnocující technologie a tempa 
růstu národohospodářské produktivity práce. Národohospodářská produktivita práce je 
definována jako podíl HDP a počtu zaměstnaných. Práce zhodnocující technologie je 
definována v sektoru mezispotřebních statků, jehož definice není totožná s definicí HDP. 
I přes tento metodologický rozdíl je u obou veličin patrný výrazný pokles.  
 

II.2 Předpoklady modelových mechanismů 

V predikčním mechanismu nebyla od minulé prognózy provedena žádná změna. 
 
Následující box přináší výsledky probíhajících prací v oblasti transmisních mechanismů 
měnové politiky.14 Prezentované výsledky však v této fázi ještě nelze použít k verifikaci 
nastavených modelových mechanismů.   
 
Box: Měnový transmisní mechanismus v ČR – výsledky VAR analýzy 1998 – 200815 
 

Zásadní význam pro efektivní provádění měnové politiky má pochopení jejího transmisního 
mechanismu. Důvodem je především existence časového zpoždění mezi změnou měnověpolitické 
sazby a jí způsobenou reakcí do ekonomiky. V souladu s rozsáhlou literaturou aplikující VAR modely 
v oblasti měnové transmise (např. Sims a kol. 1990, Christiano a kol. 1999 nebo Kim a Roubini 2000) 
byl použit strukturální VAR model, který umožňuje sledovat vzájemné souběžné působení mezi 
jednotlivými proměnnými. Jeho základní specifikace vychází (v mírně modifikované a aktualizované 
podobě) z práce Arnoštová a Hurník (2005)16, která pokrývá časové období 1994–2004.17 Hlavním 
cílem boxu je v krátkosti představit současné vyhodnocení účinku šoku do krátkodobé úrokové sazby 
na základní makroekonomické proměnné v období 1998–2008.18 Dále box stručně popisuje dopad 
šoku do měnového kurzu na českou ekonomiku.  

Specifikace námi modifikovaného modelu obsahuje níže uvedenou množinu endogenních 
a exogenních proměnných (v uvedeném pořadí):  

14 V průběhu roku 2010 bude předložena monotématická příloha SZ ke zhodnocení jednotlivých transmisních 
kanálům měnové politiky pomocí VAR analýzy.  

15 Tento box volně navazuje na mikroekonomicky zaměřený box: „Transmise úrokových sazeb finančního trhu do 
klientských úrokových sazeb“ ze SZ 1/09.  

16   Arnoštová a Hurník (ČNB WP No. 4/2005); Specifikace VARu zahrnovala: endogenní proměnné [ ]merrsppy comnet ,,,,, , 
kde y – reálný HDP, netp  – cenový index čisté inflace, comp  – index cen komodit, rs – krátkodobé úrokové sazby, er – 
nominální bilaterální měnový kurz EUR/CZK, m  – peněžní zásoba; exogenní proměnná [ ]Fy – reálný HDP Německa. 

17  Novější prací na téma transmise je Borys a Horváth (ČNB WP No. 4/2008), kteří na základě VAR, SVAR 
a factor-augmented VAR analýzy pro ČR ukázali, že restriktivní měnověpolitický šok má negativní efekt na 
ekonomickou aktivitu a cenovou hladinu, u obou s maximálním dopadem v horizontu zhruba jednoho roku. Přesnější 
odhady autoři obdrželi, pokud ve VAR modelu aplikovali mezeru výstupu místo růstu HDP. Jejich výsledky nenalezly 
tzv. cenovou hádanku a dále ukázaly, že po zpřísnění měnové politiky měnový kurz delší dobu apreciuje a poté pozvolně 
oslabí. 

18 Krátkodobá úroková sazba aproximuje měnovou politiku ČNB. Promítnutí jejích změn do makroekonomických 
proměnných svědčí o efektivnosti politiky centrální banky. Nicméně ke změně v úrokových sazbách na peněžním trhu 
muže dojít i bez zásahu centrální banky. 
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 endogenní proměnné  [ ]mneerrscpiy ,,,, , 

 exogenní proměnné  [ ]EAEA rsywcpi ,, , 

přičemž jednotlivé symboly vyjadřují tyto proměnné: y – reálný HDP, cpi  – index spotřebitelských 
cen, rs – krátkodobé úrokové sazby (3M PRIBOR, resp. EONIA), neer – nominální efektivní 
měnový kurz19, m  – peněžní zásoba, wcpi  – světový komoditní cenový index; horní index EA  
označuje proměnné pro eurozónu.  

Pro odhad byla použita čtvrtletní data za období 1998–2008. Všechny proměnné jsou v tomto období 
integrovány stupněm 1.20 Následně bylo prokázáno, že lze nalézt kointegrační vztah mezi výše 
uvedenými endogenními proměnnými, což je v souladu s relevantními studiemi (např. Sims a kol. 
1990, Kim a Roubini 1999, Elbourne a de Haan 2006, 2009) a vede k použití tzv. unrestricted VARu 
s daty v úrovních. Dále, shodně s Arnoštová a Hurník, ale i např. Mojon a Peersman (2001), Elbourne 
a de Haan (2009), jsme identifikovali model na základě Choleského dekompozice.21 Z daného postupu 
plyne důležitost pořadí proměnných ve VARu, tj. první proměnná v pořadí (v naší specifikaci y ) 
souběžně nereaguje na proměnnou po ní bezprostředně následující; v pořadí poslední proměnná 
(v naší specifikaci m ) simultánně reaguje na všechny ostatní proměnné.  

Výsledky odhadu ve formě impulzních odezev pro šok o velikosti standardní odchylky (SD) do 
krátkodobé úrokové sazby jsou uvedeny v grafu 1, pro šok do nominálního měnového kurzu pak 
v grafu 2. Modelový šok do krátkodobých úrokových sazeb vede ke: (i) kurzové apreciaci (s vrcholem 
cca ve 3Q po šoku), (ii) poklesu HDP při dosažení jeho dna po cca 6Q a následném znovudosažení 
původní úrovně po cca 12Q, (iii) ke klasické „cenové hádance“ (price puzzle), kdy ceny nejprve rostou 
a až poté (od 4Q) dochází k jejich poklesu. Zahrnutí světového komoditního cenové indexu mezi 
exogenní proměnné, jak je doporučováno např. v Sims (1992) z důvodu nápravy cenové hádanky, 
hádanku v našem případě neodstranilo. Reakce cenového indexu na šok odezní až za 24Q. Reakce 
peněžního agregátu je velmi perzistentní se dnem za 9Q a obnovující se rovnováhou za více než 20Q. 
Výsledky práce Arnoštové a Hurníka (2005) se od našeho odhadu odlišují především v delší reakci na 
šok do úrokových sazeb u HDP, cenového indexu a peněžní zásoby a v mnohem kratší reakci 
u měnového kurzu. 

Apreciační šok do nominálního měnového kurzu vede (i) po 4Q k poklesu HDP, jenž je následován 
cca 2letým růstem, (ii) k poklesu CPI se dnem po 5Q, (iii) k poklesu M2 po 8Q a (iv) k relativně 
volatilní odezvě úrokových sazeb.  

Souhrnně řečeno, uvedená analýza svědčí o efektivnosti měnové politiky ČNB i o přenosech změn 
nominálního kurzu do makroekonomického vývoje. Je však nutné mít na paměti limity použité 
analýzy. Ve většině případů byly získány výsledky jdoucí v intuitivním směru, nicméně prezentované 
impulsní odezvy jsou zatíženy širokými odhady spolehlivosti (obdobně jako výsledky některých studií 
s aplikací na nové členské země EU). Proto v této fázi prací nelze dané závěry použít k verifikaci 
nastavených modelových mechanismů.   

19   Reálný měnový kurz byl součástí alternativní specifikace, jejíž výsledky nevykazují výrazné odlišnosti. 
20  Výsledky dle DF-GLS a KPSS testu. Johansenův kointegrační test indikoval přítomnost 3 kointegračních 

vektorů. 
21   Alternativně získané výsledky pomocí generalized impulse response nebyly výrazně odlišné. 
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Graf 1 Impulzní odezvy na 1SD šok do 
úrokových sazeb 

Graf 2 Impulzní odezvy na 1SD šok do 
měnového kurzu 
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Poznámka: úroková sazba je zobrazená na pravé ose, 
ostatní proměnné jsou na levé ose. 

Poznámka: úroková sazba je zobrazená na pravé ose, 
ostatní proměnné jsou na levé ose. 

 
 

II.3 Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
Očekávaný letošní celoroční propad HDP v eurozóně se v důsledku slabého 1.Q dále 
prohlubuje, avšak méně, než by odpovídalo negativnímu překvapení v 1.Q, což implikuje 
očekávání poměrně rychlého obratu ve zbytku letošního roku. Výhled oživení v roce 2010 se 
však naopak snížil. Níže se posouvají i výhledy cenového růstu, u PPI poměrně výrazně. 
V souladu s tím došlo k přehodnocení očekávaných budoucích úrokových sazeb směrem dolů. 
Cena ropy přes mírnou korekci na počátku července celkově vzrostla a vzhůru se posunul 
i její tržní výhled. S poklesem rizikové averze investorů došlo k oslabení kurzu amerického 
dolaru, výhled růstu americké ekonomiky se mírně zlepšil. 
 
Nový referenční scénář a změny od poslední prognózy 
Referenční scénář 5. SZ (RS05) je založen na šetření Consensus Forecasts ze dne 
13. července 2009 (CF07) a tržních výhledech k tomuto dni (cena ropy, úrokové sazby).  
Výhled růstu efektivního HDP eurozóny byl pro letošní rok opět přehodnocen směrem 
dolů. Současný scénář počítá s poklesem ekonomické aktivity o 4,7 %, což je o 1,4 p.b. níže, 
než předpokládal scénář 3. SZ.  Výrazné propady jsou odhadovány pro velké ekonomiky 
eurozóny – Německo (-5,9 %) a Itálii (-5,1 %), ale nejhorší situace asi bude v Irsku (-8,5 %). 
Odhad celoročního HDP však byl snížen méně, než by odpovídalo negativnímu překvapení 
v 1.Q 2009, což v mezičtvrtletním vyjádření implikuje očekávání poměrně rychlého obratu ve 
zbytku letošního roku. Výhled růstu HDP v roce 2010 se nicméně zhoršil o 0,2 p.b., 
a očekáván je tak růst pouze o 0,4 %. Celkově tedy CF dává rozporuplný obrázek ohledně 
očekávané rychlosti oživení v eurozóně. Rizika naplnění výhledu CF jdou diskutována níže 
v Boxu: Rizika vyplývající z výhledů HDP eurozóny Consensus Forecasts. Pro rok 2011 
je očekáván růst efektivní eurozóny ve výši 1,6 %. 
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Očekávaná inflace spotřebitelských cen v efektivním vyjádření je v letech 2009 a 2010 nižší 
shodně o 0,2 p.b. V letošním roce je tak očekáván růst spotřebitelských cen pouze o 0,8 %, 
v roce 2010 o 1,3 % a v roce 2011 o 1,8 %. Zároveň došlo ke snížení výhledu efektivního 
růstu cen výrobců pro letošní rok na -3,2 %, což je hodnota o 1,6 p.b. nižší, než uvažoval 
RS03. Pro příští rok odhad stagnuje na 1,3 %. Stejný růst je očekáván i v roce 2011. 

Tržní výhled ceny ropy Brent se posunul po celé trajektorii výše. Její průměrná cena v roce 
2009 je nyní očekávána na úrovni 57 USD/barel, tedy asi o 5 USD výše, než přepokládal 
RS03. Pro rok 2010 se očekávání posunulo výše o zhruba 3 USD/barel na průměrnou hodnotu 
66 USD/barel. V roce 2011 je očekávaná průměrná hodnota 71 USD/barel. V souladu 
s novým scénářem cen ropy došlo také ke zvýšení očekávané trajektorie cen benzínu. 

Výhled kurzu USD/EUR se posunul o necelá 4 % směrem ke slabšímu dolaru a očekávaný 
kurz se pohybuje kolem 1,37 USD/EUR po celém horizontu prognózy. 

Předpověď sazby 3M EURIBOR, která je odvozena od výhledu sazby 3M EONIA Index 
Swap, na krátkém konci nepatrně poklesla. Pro letošní rok je očekávána průměrná hodnota 
3M EURIBOR na úrovni 1,4 % a od příštího roku by měl nastat pozvolný růst. V odvození 
trajektorie 3M EURIBOR došlo ke změně expertního názoru na vývoj kreditní prémie, 
protože v 1.SZ 2009 přijatý předpoklad o jejím vývoji se přestal naplňovat. Výše kreditní 
prémie je nově pro 3.Q 2009 nastavena na 0,5 p.b. s postupným poklesem o 0,1 p.b. za 
čtvrtletí. Dlouhodobý spread byl nastaven na úrovni 0,1 p.b., neboť předpokládáme, že 
zůstane o něco větší než předkrizových 0,04 – 0,05 p.b. Nad rámec této expertní úpravy byly 
– podobně jako v minulé prognóze –  trajektorie 3M EONIA a 3M EURIBOR expertně 
zvýšeny ve 3.Q 2010 o 0,2 p.b. a ve 4.Q 2010 o 0,6 p.b., což znamená postupné sbližování 
upravené trajektorie s trajektorií odečtenou na základě tržních výhledů. Tato úprava je 
motivována poskytnutím konzistentnějšího obrázku ohledně zahraničního vývoje. 
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Box: Rizika vyplývající z výhledů HDP eurozóny Consensus Forecasts 

Současná situace prudkého pádu celosvětové ekonomické aktivity vytváří obavy, zda Consensus 
Forecasts (CF) včas přehodnocuje své odhady na základě nových informacích přicházejících 
z ekonomiky eurozóny, resp. zda tyto odhady nejsou systematicky nadhodnocovány kvůli 
zainteresovanosti analytiků na pozitivním výhledu ekonomiky.22 Cílem boxu je diskutovat tato rizika 
z pohledu vývoje HDP eurozóny. Následující tabulka srovnává odhady tempa růstu HDP pro dva 
nejnovější CF a jejich průměry za poslední dvě čtvrtletí s prognózami HDP eurozóny, které 
publikovaly vybrané mezinárodní organizace a ECB. 

Tabulka: Srovnání odhadu HDP eurozóny dle CF s odhady vybraných mezinárodních institucí 
 2009 2010  2009 2010 
EK (Apr. 09) -4,0 -0,1 OECD (Jun. 09) -4,8 0,0 
EK (Jan. 09) -1,9 0,4 OECD (Mar. 09) -4,1 -0,3 
EK (Oct. 08) 0,1 0,9 OECD (Nov. 08) -0,6 1,2 
IMF (Jul. 09) -4,8 -0,3 ECB (Jun. 09, střed) -4,6 - 0,3 
IMF (Apr. 09) -3,5 0,6 ECB (Mar. 09, střed) -2,7 0,0 
IMF(Jan. 09) -2,0 0,2 ECB (Dec. 08, střed) -0,5 1,0 
IMF (Oct. 08) 0,2 - WB (Jun. 09) -4,5 0,5 
CF(2.Q 09) -3,8 0,4 CF 07/09 -4,4 0,4 
CF(1.Q 09) -2,0 0,6 CF 06/09 -4,2 0,6 

Poznámka: Nejnovější odhady jednotlivých institucí jsou označeny tučně.  
Pokud se zaměříme na nejaktuálnější odhady, zjistíme, že nejoptimističtější odhad pro rok 2009 
publikovala Evropská komise (-4,0 %). Tento odhad byl ale zveřejněn již v dubnu, a tudíž  
nereflektuje aktuální vývoj jako ostatní prognózy, které jsou z června či července. Červencový CF  je 
hned po odhadu EK druhý nejoptimističtější, ale tento rozdíl oproti ostatním odhadům není výrazný. 
Podobně dopadá srovnání pro rok 2010, kde je červencový CF také druhý nejvyšší. Rozdíl od průměru 
ostatních uváděných odhadů je ale vyšší než v roce 2009 a činí 0,4 p.b., což představuje 1,3násobek 
standardní odchylky odhadů ostatních institucí.  

Rizika výhledu vývoje HDP eurozóny lze velmi dobře dokumentovat na změnách rozpětí nebo 
standardních odchylkách rozložení odhadů jednotlivých analytiků přispívajících do CF.  

Graf : Vývoj rozdělení odhadů v Consensus Forecasts 
a) standardní odchylka předpovědí        b) rozpětí předpovědí (v p.b.) 

 
Poznámka: body odpovídají jednotlivým šetřením CF (CF01 2003 až CF07 2009)        

Grafy ukazují, že odhady HDP eurozóny na roky 2009 a 2010 vykazují výraznější standardní 
odchylku než v předchozích letech. V případě grafu rozpětí je toto ještě více evidentní. Rizika 
nenaplnění prognózy CF jsou tedy pro letošní a příští rok mnohem vyšší, než tomu bylo v minulých 
letech. Výhled na rok 2009 z CF07 2009 (zeleně) má však již znatelně menší standardní odchylku 
resp. rozpětí oproti CF z minulého čtvrtletí tohoto roku (červeně), výhled na rok 2010 je však nadále 
spojen s poměrně vysokou mírou nejistoty. 

22  Vyhodnocení přesnosti CF bude obsaženo v připravované monotématické příloze 2. SZ 2010. 
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Všichni významní obchodní partneři – efektivní ukazatele 
Efektivní inflace ve 2.Q 2009 byla o 0,3 p.b. nižší, než očekávala předpověď CF04 ve 3.SZ, 
a o stejnou hodnotu byl v průměru snížen i výhled do konce roku 2010. 

Ještě větší byl rozdíl mezi skutečným růstem efektivního HDP v 1.Q a předpovědí CF04, 
uvažovanou ve 3.SZ. Skutečná hodnota byla o 3,3 p.b. nižší, což se odráží v nové předpovědi 
snížením očekávané trajektorie v průměru o cca 0,4 p.b. dolů. Po odeznění tohoto negativního 
překvapení se očekávaný meziroční růst efektivního HDP v roce 2010 vrací do mírně 
kladných hodnot.  

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

Po předchozím oslabení došlo mezi polovinou února a března k rychlé korekci efektivního 
kurzu koruny vůči agregátu všech významných obchodních partnerů. Následně se kurz 
stabilizoval a další skokové posílení nastalo ve druhé polovině června. Poté se kurz opět 
ustálil. Předpověď ČNB očekává v průběhu letošního a příštího roku více méně setrvání na 
současných hodnotách, dle CF07 by kurz měl nejprve ve zbytku roku mírně oslabit a v roce 
2010 pokračovat v posilování. 

Vůči agregátu středoevropských měn efektivní kurzy v dubnu a květnu mírně oslabovaly, 
v červnu a první dekádě července se pak vrátily na rekordně silné březnové hodnoty. Z těch 
by ale měly dle předpovědi ČNB postupně do konce roku 2010 mírně oslabit, předpověď 
CF07 naopak po přechodném oslabení očekává na konci roku 2010 zhruba současné hodnoty.  

Efektivní kurzy (rok 2000=100) 

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

Eurozóna, Německo a Slovensko 
Eurozónu zasáhla světová ekonomická krize naplno a meziroční i mezičtvrtletní pokles 
ekonomické aktivity se v eurozóně v 1.Q 2009 významně prohloubil (z -1,7 % ve 4.Q 2008 na 
-4,9 % v 1.Q 2009, resp. z -1,8 % na -2,5 %). Obzvláště silně se meziročně snížily fixní 
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investice (o 10,2 %) a pokračoval větší pokles vývozu než dovozu (-16,3 % proti -12,4 %). 
Také spotřeba domácností dále klesala. Vládní spotřeba zůstala jedinou rostoucí složkou 
celkové poptávky. Odhad vývoje HDP za 2.Q 2009 naznačuje pokračování jeho poklesu. 
CF07 očekává další mírné prohloubení meziročního propadu na 5 %. Na zhruba této úrovni se 
pokles HDP udrží i ve 3.Q, ve 4.Q by ale pokles měl činit již jen asi 3 %. Prognózu růstu 
HDP na celý rok 2009 CF07 snížil na -4,4 % z -3,4 %, které očekával CF04. Pro příští rok se 
predikce CF07 nezměnila, když nadále předpokládá mírné oživení se slabým meziročním 
růstem pod úrovní 0,5 % (srovnání s predikcemi dalších institucí viz Box: Rizika vyplývající 
z výhledů HDP eurozóny Consensus Forecasts).  
 
Ekonomická krize se projevila především v průmyslové výrobě, která se za duben a květen 
meziročně snížila o téměř 19 %, a v průmyslových zakázkách, které byly nižší o více než 
30 %. Stavební výroba v tomto období oslabila méně výrazně (o 6,5 %). Meziměsíční pokles 
průmyslové výroby se v průběhu letošního roku postupně zmírňoval z -2,8 % v lednu až na 
slabý růst o 0,5 % v květnu, což signalizuje zpomalování tempa ekonomického poklesu 
a nástup mírného oživení ke konci letošního roku nebo v první polovině příštího roku. Nelze 
však vyloučit, že toto zastavení poklesu je pouze přechodné a po vyčerpání efektů fiskálních 
a měnových stimulů a vlivem rostoucí nezaměstnanosti (na hospodářský pokles reaguje se 
zpožděním – CF07 očekává její další nárůst v průběhu letošního i příštího roku) dojde k další 
fázi ekonomického poklesu nebo stagnace.  
 
Meziroční inflace se v eurozóně v červnu poprvé dostala do záporných hodnot zejména 
vlivem silného poklesu cen energií a dopravy. CF07 i ECB očekávají pro nejbližší měsíce 
pokračování meziročního snižování cen. I když později (zhruba ve 4.Q) bude růst cen 
obnoven, vzhledem k výrazné negativní mezeře výstupu zůstane velmi slabý. CF07 očekává 
pro celý rok 2009 průměrný růst cen o 0,4 %, který by se měl v příštím roce zvýšit na 1,2 %. 
Odhady ECB se příliš neliší (0,4 %, resp. 0,9 %). Absenci inflačních tlaků signalizuje také 
vývoj peněžní zásoby. Meziroční růst M3 se v červnu snížil na 3,5 % ze 6 % v 1.Q. 
Významným faktorem tohoto zpomalení bylo snížení růstu úvěrů soukromému sektoru 
ze 4,6 % v 1.Q na 1,5 % v červnu. V průběhu 2.Q (v dubnu a květnu) ECB snížila svou 
základní měnověpolitickou sazbu ve dvou krocích  celkem o 0,5 p.b. na rekordní 1% úroveň. 
Koncem června ECB provedla první roční refinanční operaci a začátkem července spustila 
nákup krytých dluhopisů (ke 20.7. nakoupeny dluhopisy za zhruba 1 mld. EUR). Úrokové 
sazby na krátkém konci výnosové křivky se v důsledku těchto opatření pohybují výrazně pod 
měnověpolitickou sazbou ECB. Uvolnění měnové politiky umožnila klesající inflace, její 
střednědobý výhled a celková makroekonomická situace ukazující na oslabující inflační tlaky. 
Predikce vývoje HDP signalizuje, že ECB nebude mít v několika příštích čtvrtletích důvod 
tuto sazbu zvýšit – podle očekávání trhů ji ponechá na této úrovni minimálně do poloviny 
roku 2010. 
 
V německé vývozně orientované ekonomice se ekonomická krize projevila v 1.Q 2009 
obzvláště silně. HDP klesl meziročně o 6,9 % (oproti -1,8 % ve 4.Q 2008) a mezičtvrtletně 
o 3,8 % (oproti -2,2 %). Nejvýrazněji se zhoršil vývoj fixních investic, které se meziročně 
snížily o 11,4 %,  a vývozu (pokles o 17,5 %). Dovoz meziročně poklesl méně (o 7,3 %). 
Spotřeba domácností zůstala meziročně téměř beze změny a mezičtvrtletně se dokonce mírně 
zvýšila. Je to důsledek především překvapivého meziročního růstu zaměstnanosti v 1.Q 
o 0,1 % a dosud jen slabého růstu nezaměstnanosti, která se v květnu meziročně zvýšila pouze 
o 0,4 p.b. Tato relativní stabilita na pracovním trhu je výsledkem silných fiskálních stimulů 
a tendence zaměstnavatelů vyhnout se propouštění a řešit obtížnou situaci podniků spíše 
zkracováním pracovní doby. V dubnu se zkrácení pracovní doby týkalo více než 1 miliónu 
pracovníků. Dostupné údaje za 2.Q signalizují pokračování meziročního ekonomického 
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poklesu, avšak mírnějším tempem. Průmyslová produkce v dubnu meziměsíčně klesla 
o 2,6 %, ale v květnu se již zvýšila o 3,7 % a její meziroční propad se zmírnil z -22 % v dubnu 
na -18 % v květnu. Kladné saldo obchodní bilance se za prvních pět měsíců letošního roku 
snížilo proti stejnému období minulého roku o 37 mld. EUR, tj. téměř o polovinu. Vývoz 
klesl o 23 %, dovoz pouze o 17 %. Pro celý letošní rok prohloubil CF07 proti CF04 odhad 
poklesu HDP o 1,4 p.b. na 5,9 %. Očekává zejména mnohem větší propad investic 
a průmyslové produkce a zhoršení salda běžného účtu. Prognóza na příští rok se nezměnila 
a zůstává na 0,5% růstu. Nezaměstnanost se meziročně zvýší téměř o 2 p.b. Podle CF07 by 
mělo dojít k obratu ve vývoji HDP ve 4.Q 2009. Na odhad tohoto bodu obratu se ale názory 
značně liší. Podle institutu ZEW se ekonomika začíná stabilizovat, ale mezičtvrtletní růst se 
obnoví až v příštím roce. Podle interního materiálu německé vlády již recese skončila 
a německé hospodářství přešlo mezičtvrtletně do růstové fáze v průběhu 2.Q 2009. 
 
V květnu i červnu spotřebitelské ceny v Německu meziročně stagnovaly a v červenci 
meziročně poklesly o 0,6 %. K poklesu cen  došlo především u energií, dopravy a potravin. 
CF07 očekává pro letošní rok zhruba stagnaci cen a pro příští rok jejich růst o 1 %. Podle 
německého ministerstva financí dosáhne letošní deficit veřejných financí 4 % HDP a v příštím 
roce se zvýší na 6 %. Ministerstvo očekává, že ekonomika vstoupí do fáze oživení ve druhé 
polovině letošního roku a to umožní fiskální deficity postupně snižovat. Limitu 3 % však 
Německo dosáhne až v roce 2013. V tomto období se celkový veřejný dluh zvýší ze 
současných 74 % HDP na 82 %. 
 
Na Slovensku v 1.Q 2009 došlo k dramatickému snížení ekonomické aktivity. HDP se 
meziročně snížil o 6,2 % po růstu o 2,4 % ve 4.Q 2008 a mezičtvrtletně poklesl o 11,4 % po 
růstu o 2,1 % ve 4.Q. Propad je výsledkem silného útlumu všech složek celkové poptávky. 
Hlavním faktorem bylo snížení zahraniční poptávky o 24 %, svou roli sehrálo i přerušení 
dodávek plynu z Ruska. Průmyslová výroba se v dubnu meziročně propadla o čtvrtinu, zhruba 
stejně silný je i pokles za první čtyři měsíce letošního roku. Postižen byl především 
automobilový a elektrotechnický průmysl. Průmyslové zakázky se v dubnu a květnu snížily 
v průměru o 34 %. Dopad na pracovní trh byl tlumen snahou zaměstnavatelů udržet 
zaměstnanost zkracováním pracovní doby. Zaměstnanost tak v 1.Q klesla meziročně jen 
o 0,4 %, ale odpracovaná doba o 6,7 %. Nezaměstnanost se v dubnu proti předchozímu roku 
zvýšila o 1,4 p.b. na 11,1 %. Meziročně se v 1.Q 2009 zhoršil běžný účet (na -4 % HDP 
z -2,8 % v roce 2008) a obchodní bilance (meziroční zhoršení o 0,3 mld. EUR). EECF07 
zhoršil proti EECF04 predikci slovenského HDP na rok 2009 (z -1,1 % na -4,8 %) i 2010 
(z 1,8 % na 1,2 %). Snížil zejména prognózu vývoje fixních investic, průmyslové výroby 
a vývozu. Slovenské MF očekává pro letošní rok propad HDP o 6,2 %, NBS pouze o 4,2 %. 
V důsledku nízké domácí poptávky se meziroční inflace na Slovensku v červnu dále snížila na 
0,7 %, a to především z titulu  poklesu cen průmyslového zboží a potravin a zpomalení růstu 
cen služeb. Také snížení cen výrobců se v květnu dále prohloubilo na -2,6 %. Deficit státního 
rozpočtu se v 1.Q meziročně zvýšil o 0,3 mld. EUR. 
 

Spojené státy 
Americká ekonomika v 1.Q 2009 prohloubila svůj pokles, když se HDP meziročně snížil 
o 2,5 %. Tato hodnota je o 1,7 p.b. nižší než ve 4.Q 2008. Anualizovaný mezičtvrtletní pokles 
HDP dosáhl 5,5 %. USA zůstávají v recesi kvůli propadu investic, vývozu a vládních výdajů, 
naopak spotřebitelské výdaje mírně rostly. Předpověď HDP pro rok 2009 se dle CF07 oproti 
CF04 téměř nemění (zlepšení o 0,1 p.b. na -2,6 %). Pro rok 2010 byl očekávaný růst HDP 
zvýšen o 0,3 p.b. na 2,1 %. 
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Spotřebitelské ceny v červnu vzrostly meziměsíčně o 0,7 %, což je nejvíce za posledních 
11 měsíců. Meziročně však ceny poklesly o 1,4 %. Oba údaje jsou v souladu s očekáváními. 
Ještě výraznější byl červnový růst cen výrobců, meziměsíčně o 1,8 %. Červnový růst cen je 
však považován za dočasný, protože velkou měrou byl dán výrazným nárůstem ceny benzínu 
a ekonomická krize neumožňuje růst mezd.  
 

Míra nezaměstnanosti nadále roste. V červnu dosáhla 9,5 % (14,7 miliónu nezaměstnaných), 
což je nejvyšší hodnota za 26 let. Podle červencové prognózy Fedu by míra nezaměstnanosti 
mohla vzrůst až na 10,1 %. Filadelfský index podnikatelské aktivity překvapil negativně, když 
v červenci klesl na -7,5 bodu. Očekávaná hodnota byla -4,5 bodu a červnová -2,2 bodu. 
V záporných hodnotách zůstává tento index již desátý měsíc v řadě. Kontrakce průmyslové 
výroby se však zmírňuje, v červnu její meziměsíční hodnota činila -0,4 % po -1,2 % v květnu. 
Známky mírného oživení vykazuje trh nemovitostí. 
 

Schodek zahraničního obchodu za květen nečekaně klesl na 26 mld. USD, což je nejnižší 
úroveň od roku 1999 (očekával se mírný nárůst schodku na 30 mld. USD). Za výsledkem stojí 
růst vývozu, který by mohl naznačovat probouzející se světovou poptávku. Naopak deficit 
federálního rozpočtu Spojených států za devět měsíců fiskálního roku (od října) přesáhl 
rekordní úroveň bilionu dolarů. Ve stejném období minulého roku rozpočtový schodek činil 
286 miliard dolarů. Růst schodku je především způsoben růstem výdajů v souvislosti 
s hospodářskou krizí.23 
 

14. července začala výsledková sezona bankovního sektoru za druhé čtvrtletí. Výsledky bank 
(např. Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America) pozitivně překvapily. Oživení 
finančních a bankovních trhů bankám pomáhá, ale špatné úvěry zůstávají nadále v bilancích. 
Proto na začátku července ministr financí Geithner blíže představil další plán na odkup 
toxických aktiv.24  
 

Fed stále ponechává úrokovou sazbu na rekordním minimu 0 % – 0,25 %. Ben Bernanke 
pronesl 21. července svůj pravidelný projev před americkým Kongresem. V tomto projevu se 
věnoval americké ekonomické situaci a strategii Fedu. Sdělil, že měnová politika bude 
pravděpodobně uvolněná po delší dobu, že je věnována v rámci Fedu velká pozornost tzv. 
„exit strategii“ z nekonvenční měnové politiky kvantitativního uvolňování a že Fed má 
nástroje, aby monetární expanze nevedla k vyšší inflaci. Současně uvedl, že nadměrná bilance 
centrální banky se do určité míry automaticky sníží s hospodářským oživením a s maturitou 
držených cenných papírů a že tržní úrokové sazby mohou být ovlivňovány též 
prostřednictvím úročení povinných minimálních rezerv a volných rezerv depozitních institucí, 
stahováním likvidity pomocí reverzních repo operací nebo přímým prodejem cenných papírů. 

Kurz eura vůči dolaru 
V poslední dubnové dekádě začal americký dolar rychle oslabovat a během jednoho měsíce se 
přesunul z hodnoty 1,3 USD/EUR až k hranici 1,4 USD/EUR, kolem níž se s poměrně 
malými (z historického pohledu) výkyvy pohybuje již dva měsíce. Slabší hodnota dolaru je 
důsledkem poklesu averze k riziku u investorů, kteří se přesouvají na akciové a komoditní 
trhy a opouštějí méně riziková finanční aktiva v USA. Výhled dle CF07 až do roku 2011 leží 
23  Výdaje na záchranu bank, na pomoc automobilovému průmyslu, růst výplat podpor v nezaměstnanosti a růst 

dalších sociálních výdajů. 
24  Krizový fond, který by odkupoval toxické cenné papíry, by měl mít k dispozici ze soukromých i státních 

zdrojů 20 miliard dolarů. Ministerstvo plánuje vybrat devět soukromých fondů, z nichž každý poskytne do 
nového programu PPIP (Public-Private Investment Program) 1,1 miliardy dolarů. Prvotní plán byl představen 
již v únoru, ale jeho velikost byla snížena údajně kvůli nedostatku zájmu o prodej ze strany bank a finančních 
firem a kvůli obezřetnosti případných soukromých investorů, kteří se mimo jiné obávají případných 
dodatečných regulací od vlády. 
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na stabilní úrovni 1,37. Průměrný odhad však úplně nevystihuje riziko předpovědi, neboť 
odpovědi jednotlivých respondentů se pohybují v širokém intervalu od 1,10 do 
1,55 USD/EUR. 

Cena ropy 
Od začátku května do poloviny června jsme mohli pozorovat rychlý a plynulý růst spotové 
ceny ropy Brent z cca 50 až k hranici 70 USD/b. Zde se cena s určitými výkyvy udržela do 
konce června. Během první červencové dekády pak prudce korigovala pod 60 USD/b. Tento 
propad následoval bezprostředně po zveřejnění horších než očekávaných čísel z trhu práce 
v USA, která zchladila předchozí poměrně optimistická očekávání finančních trhů ohledně 
reálného oživení ve Spojených státech. Jiné hypotézy poukazují na souvislost se zprávou 
CFTC (Komise pro obchodování s komoditními futures) ze 7. července ohledně uvažovaného 
zpřísnění regulace na trhu s ropou a omezení objemu spekulativních pozic (viz Box: Cena 
ropy a spekulace). Možná je i souvislost se zdražením pohonných hmot v Číně a Indii. Ve 
druhé polovině července opět cena roste, když spolu s akciovými trhy využívá pozitivních 
zpráv z trhu bydlení v USA. Delší konec křivky budoucích cen se s růstem na krátkém konci 
posouvá vzhůru pomaleji, takže klesá její strmost. Přesto očekávání trhu zůstává po celém 
horizontu v contangu, což znamená, že ceny termínovaných dodávek rostou s časovým 
horizontem. Obdobný postupný růst ceny očekává i předpověď CF07. 
 
Poptávka v zemích OECD je stále omezená, ale oživení v Asii živí spekulace na vzestup cen 
ropy.25 Vlády v Číně a Indii však nečekaně zvýšily od července ceny pohonných hmot 
o 10 %, což by mohlo tamější poptávku přibrzdit. Nabídka mírně roste s tím, jak se pozvolna 
zhoršuje disciplína zemí OPEC v dodržování těžebních limitů.26 Politické napětí v Iránu 
a Nigérii se do cen prakticky nepromítá díky vysoké rezervní těžební kapacitě (cca 5 Mb/d). 
Zásoby surové ropy v USA sice již od května postupně klesají ze svých rekordních hodnot, 
ale jde jen o přesun do zásob zpracovaných produktů.27  
 
V únoru 2009 se rafinérské marže u benzínu dostaly po téměř roce do kladného teritoria, 
a cena benzínu je tak nyní zhruba na hladině odpovídající ceně ropy. Nezohledňuje však 
v letním období v minulosti obvyklou prémii z důvodu vyšší prázdninové poptávky. Naopak 
rafinérské marže u nafty již od prosince 2008 soustavně klesají a aktuálně jsou značně 
podprůměrné. V tuzemské maloobchodní ceně jsou však nízké rafinérské marže u obou 
produktů kompenzovány vysokými maržemi čerpacích stanic. 
 
Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměry, CZK/litr)   
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25  Čína navíc navyšuje své strategické rezervy, takže poptávka může být vyšší než aktuální spotřeba. Zejména 
z tohoto důvodu EIA již pozvolna přehodnocuje očekávanou letošní poptávku směrem vzhůru a snižuje 
předpokládaný propad oproti loňskému roku. 

26   Podle posledního průzkumu Reuters kleslo dodržování kvót z předchozích rekordních 80 % na 68 %. 
27  Ty naopak rostou - u benzínu jsou sice zatím jen mírně nad normálem, ale u nafty a topného oleje jsou vysoce 

nadprůměrné. Celkové množství zásob ropy a ropných produktů se tak nemění a zůstává rekordně vysoké. 
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Box: Cena ropy a spekulace 
 

Přes slabou aktuální poptávku, bezproblémové dodávky i vysoké volné těžební kapacity ropy došlo od 
konce dubna do poloviny června k prudkému růstu cen ropy o cca 20 USD/b. Institucionální investoři 
mezi lednem a květnem investovali prostřednictvím indexových fondů do komodit více než 60 mld. 
USD. To vyvolalo opětovnou diskuzi na téma „cena ropy a spekulace na komoditních trzích“. 
24. června 2009 došel Stálý podvýbor amerického senátu pro vyšetřování k závěru, že existují 
„významné a přesvědčivé důkazy“ o tom, že obchodníci s komoditními indexy byli jedním z hlavních 
důvodů vyššího růstu cen futures na pšenici oproti cenám na spotovém trhu. To ztěžovalo ostatním 
účastníkům využití trhu futures k omezování jejich finančních rizik. Obdobně International Energy 
Agency (IEA) 30. června 2009 připustila, že spekulace zesiluje výkyvy cen ropy. 7. července 2009 pak 
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vyhlásila záměr zvýšit transparentnost a omezit 
spekulativní pozice obchodníků na trzích s energetickými a ostatními komoditami. Tyto závěry 
okamžitě vyvolaly vlnu kritiky jak ze strany několika velkých finančních firem (které fungují jako tzv. 
„swap dealers28“ a tvoří velkou část trhu), tak ze strany mnohých akademických pracovišť. Argumenty 
proti vlivu spekulace na cenu poukazují na to, že spekulace se odehrávají čistě na trzích futures 
a nezvyšují ani fyzickou poptávku, ani fyzickou nabídku ropy (či jiné komodity), jde o čistě „zero sum 
game“, kde proti každému, kdo spekuluje na růst ceny, stojí jiný investor, který spekuluje opačně. 
Cena na spotovém trhu je tak údajně určena výhradně odhadovanou aktuální nabídkou a poptávkou 
a finanční spekulace jí nemůže ovlivnit29. Podobně mnozí tvrdí, že pozorovaný společný pohyb cen 
futures a objemu otevřených spekulativních pozic je pouze zdánlivý vztah, neboť pomocí testu 
Grangerovy kauzality nelze potvrdit, že existuje kauzální vztah od množství finančních prostředků na 
derivátovém trhu k ceně futures kontraktů (Grangerův test však málokdy prokáže kauzalitu). 
 

V našich stanoviscích již delší dobu zastáváme názor, že nadměrná spekulace na komoditních trzích 
(zejména ze strany finančních investorů) ovlivňuje ceny podstatným způsobem, ale samozřejmě 
spekulanti berou v úvahu očekávaný vývoj fundamentálních faktorů (což je v souladu s nejnovějším 
postojem IEA). Z tohoto pohledu nemá příliš smysl rozlišovat účastníky trhu na finanční investory 
(non-commercial) a reálné obchodníky (commercial), neboť i reální obchodníci (producenti 
a zpracovatelé ropy a ropných produktů) si tvoří očekávání o budoucím vývoji ceny, a tedy při svých 
zajišťovacích transakcích nutně spekulují – nejen v rozsahu svého zpracovatelského objemu, ale 
i zásobních kapacit. Právě vývoj rezerv se ukázal jako nespolehlivé (a nepoužitelné) vodítko pro jednu 
či druhou hypotézu. Svého času argumentovali odpůrci spekulativní hypotézy tím, že pokud jsou 
futures díky spekulaci příliš vysoko (strmé contango), měly by růst zásoby s tím, jak se zpracovatelé 
ropy přesouvají z delších (a dražších) kontraktů na spotový trh. Jenže v té době byla pravděpodobně 
cena již tak nesmyslně vysoko, že zpracovatelé z trhu odešli a místo nové ropy zpracovávali zásoby 
(které tak naopak klesaly a na druhé straně rostly „nevytěžené zásoby“ producentů ropy, kteří v době 
contanga nemají motivaci těžit v současnosti, když budoucí ceny jsou vyšší). 
  

Dalším argumentem odpůrců spekulativní teorie byly výpovědi manažerů velkých indexových fondů, 
že v době, kdy cena prudce rostla, oni své investice do futures snižovali. To však svědčí jen o tom, že 
oni své fondy spravovali rozumně a při určité (dostatečně vysoké) ceně se svých investic do ropy 
začali zbavovat (a při dostatečném poklesu ceny pak začali opět nakupovat – tedy ona kauzalita od 
ceny k investicím, která „vylučuje“ přítomnost spekulace). Celkový objem investic však neklesal, to 
znamená, že pravděpodobně mnoho drobných investorů (ve snaze „naskočit“ do již dlouho rostoucího 
trendu) chování velkých investorů kompenzovalo. Ti také zřejmě nesli největší ztráty způsobené 
obratem trendu.  

28 Obchodníci, kteří zprostředkovávají jak malým investorům, tak velkým hedžovým a penzijním fondům 
krátkodobé i dlouhodobé investice do komodit tím, že tvoří protistranu kontraktů (většinou na 
neorganizovaných OTC trzích) a svoje rizika si pak zajišťují velkými obchody na organizovaných trzích. 
Proto mají výjimku neomezených pozic a jsou statisticky vykazováni ve skupině fyzických (commercial) 
obchodníků, přestože se ukazuje, že často zaujímají spekulativní pozice i na vlastní účet, kupují podíly 
v rafinériích a provozují vlastní zásobníky ropy.  

29 Jenže trh s ropou není ani příliš průhledný, ani na něm nepanuje dokonalá konkurence (OPEC), takže 
„fundamentální cena“ může ležet kdekoliv mezi mezními náklady na produkci a cenou dostupného 
substitutu. 
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Argument, že neexistuje mechanizmus, jak by cena „papírových“ barelů na futures trzích mohla 
ovlivnit cenu reálných barelů, přitom nebere v úvahu, že např. při vysoké ceně futures může proti 
spekulantovi na růst ceny stát producent ropy (stejně jako při dostatečně nízké ceně proti spekulantovi 
na pokles ceny zpracovatel ropy). Nejedná se tak o „papírový“ barel, ale o skutečný barel, který např. 
za tři měsíce bude prodáván znovu na spotovém trhu, ale tentokrát nikoliv producentem ropy, který by 
měl brát v úvahu fundamentální faktory (tedy že v případě nedostatečné poptávky může jít s cenou 
dolů až na mezní náklady), ale investorem, jehož ztráta začíná již těsně pod cenou, za kterou nakoupil. 
„Fundamentální“ křivka nabídky se tak pravděpodobně může značně posunout a vytvořit úplně jinou 
(vyšší) „fundamentální“ spotovou cenu. Navíc finanční investoři svou poptávkou mohou z futures 
kontraktů vytěsňovat reálné obchodníky, kteří se (pokud mají skladovací kapacity) přesunou na 
spotový trh a nakupují do zásoby. Kromě toho se v mnoha učebnicích uznává, že komoditní futures 
trhy jsou mnohem likvidnější a transparentnější než spotové trhy a obchodníkům proto slouží jako 
vodítko i pro stanovení spotové ceny.  
 

Konečně argument, že každý budoucí kontrakt jednou vyprší a bude zvyšovat nabídku či poptávku 
a tím tlačit cenu opačným směrem, takže v delším horizontu nemohou spekulanti zavést trh mimo 
fundamenty, je naprosto správný. Jenže delší horizont může znamenat i poměrně dlouhé období. Již 
před časem jsme se snažili zdůvodnit, proč se vrchol cenového contanga posouvá stále k delším 
splatnostem. Naše hypotéza byla, že rolování krátkých futures, které jsou dražší než ty s delší 
splatností, již nepřináší investorům dostatečný zisk, a tak se přesouvají na delší splatnosti. Když se 
v červenci 2008 obrátil trend z rostoucího na klesající (v důsledku nižší očekávané fundamentální 
poptávky), rychlost cenového poklesu byla umocněna odlivem investorů, kteří opouštěli trh a ke svým 
dlouhým pozicím museli otevírat nové krátké pozice odpovídající splatnosti. Tak se mohlo stát, že 
cena ropy opět přestřelila (tentokrát na druhou stranu), když se v prosinci dostala ke 40 USD/b, což 
podle některých komentářů bylo pod mezními náklady na těžbu a pod cenou, která zaručovala 
přiměřené investice do těžebního odvětví. Růst ceny ropy na úroveň v rozmezí 60 – 80 USD/b tedy 
vnímáme spíše jako korekci trhu a návrat ke zhruba fundamentální rovnováze mezi současnou 
poptávkou a nabídkou na spotovém trhu, i když opět za účasti finančních investorů, kteří se snaží 
nákupem komodit omezit rizika plynoucí z budoucí inflace a oslabení amerického dolaru.   
 

II.4 Předpoklady o vývoji fiskální politiky 
 
Fiskální prognóza je pro roky 2009–2010 přehodnocena na základě dalšího zhoršení výhledu 
makroekonomického vývoje. Ten se projeví v hlubším než původně očekávaném výpadku 
daňových příjmů a ve výraznějším navýšení výdajů na výplatu dávek v nezaměstnanosti. 
Nepříznivý vývoj veřejných financí bude současně spojen s výrazným narůstáním výdajů na 
dluhovou službu vládního sektoru. Schodek veřejných financí tak v roce 2009 dosáhne 5,1 % 
HDP a v roce 2010 se dále prohloubí na 6,4 % HDP. Nad rámec nepříznivého 
hospodářského vývoje přispívají ke zhoršení veřejných financích v těchto letech i přijatá 
protikrizová fiskální opatření a daňové úpravy (včetně sociálního a zdravotního pojištění), 
které byly schváleny v letech 2007–2009. Deficit vládního sektoru za  rok 2009 je naproti 
tomu nově  vylepšen pravděpodobným příjmem z prodeje emisních povolenek.     
 

2007 2011
5.SZ 3.SZ 5.SZ 3.SZ 5.SZ 3.SZ 5.SZ 5. SZ

Saldo vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -0,6 -1,4 -1,4 -4,3 -5,1 -5,4 -6,4 -5,9
Upravené saldo *                             
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -0,3 -1,4 -1,4 -4,3 -5,4 -5,4 -6,4 -5,9
Strukturální saldo (metoda ESCB) **    
v % HDP (ESA 95, ČNB) -2,1 -2,6 -3,1 -4,3 -5,6 -4,5 -5,6 -5,2
Fiskální pozice v p.b. **** (ECSB) 1,2 -0,7 -1,0 -1,7 -2,5 -0,2 -0,1 0,4
Strukturální saldo (metoda EK)***      
v % HDP (ESA 95, ČNB) -2,2  - -3,1  - -4,9  - -5,6 -5,2
Fiskální pozice v p.b. **** (EK) 1,2  - -0,9  - -1,8  - -0,7 0,4
*upraveno o mimořádné jednorázové operace; **cyklicky očištěné saldo dle metodiky ESCB (upravené o mimořádné jednorázové operace) 
*** cyklicky očištěné saldo dle metodiky Evropské komise (metoda založená na produkční funkci, upravené o mimořádné jednorázové operace)
**** měří meziroční změnu strukturálního salda (kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi)

2008 2009 2010
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Přehodnocení makroekonomické prognózy ve směru dalšího zhoršení výhledu hospodářského 
vývoje implikuje výraznější propad daňových příjmů (zejména v případě přímých daní 
a plateb na sociální zabezpečení) a vyšší výdaje spojené s výplatou sociálních dávek 
(především dávek v nezaměstnanosti). Nepříznivý vývoj daňového inkasa je dále podpořen 
snížením sazby na sociální pojištění pro zaměstnance i zaměstnavatele, dalším poklesem 
sazby DPPO a přijatými protikrizovými opatřeními na příjmové i výdajové straně veřejných 
financí. Prognóza přitom předpokládá přibližně stejný dopad fiskálních protikrizových 
opatření jako ve 3.SZ a zahrnuje jak vládní návrhy, které již byly schváleny, tak dodatečné 
návrhy ČSSD (viz podrobnější popis v 3.SZ). Proti předpokladům ze 3.SZ je však očekáván 
nižší výpadek inkasa DPH v roce 2009, spojený s přesunem vybraných služeb s vysokým 
podílem lidské práce do snížené sazby DPH, a to z důvodu pozdější účinnosti novely 
příslušného zákona. Naproti tomu je očekáván vyšší výpadek DPFO v souvislosti s vyšším 
než očekávaným zvýšením daňových slev na dítě. Tyto úpravy se v roce 2009 přibližně 
kompenzují.  
 
Diskreční fiskální opatření přispívají k meziročnímu prohloubení deficitu veřejných financí 
v roce 2009 v rozsahu zhruba 1,8 p.b. (s tím koresponduje podobně výrazné prohloubení 
strukturálního deficitu v letošním roce dle obou prezentovaných metod jeho odhadu). Naopak 
příznivě v letošním roce ovlivní deficit veřejných financí prodej emisních povolenek 
v předpokládaném objemu cca 10 mld. Kč30, který je do fiskální prognózy nově 
zapracováván. Celkový deficit vládního sektoru v roce 2009 dosáhne 5,1 % HDP a v roce 
2010 se dále prohloubí na 6,4 % HDP. Zhoršení deficitu veřejných financí v roce 2010 je 
taženo z velké části cyklickým vývojem.31 Nepříznivý vývoj veřejných financí bude současně 
spojen s výrazným narůstáním výdajů na dluhovou službu vládního sektoru. Vládní dluh bude 
tažen narůstajícími deficity vládního sektoru, přičemž v roce 2009 naroste na 34,8 % HDP 
a v roce 2010 dále stoupne na 40,2 % HDP. 
 
Pro rok 2011 nebyla zatím zveřejněna žádná konkrétní úsporná opatření, která by zajistila 
významný pokles deficitu veřejných financí. Mírné zlepšení strukturálního deficitu 
v uvedeném roce tak jde převážně na vrub ukončení platnosti některých protikrizových 
opatření. Pokud nedojde k výrazné a systematické konsolidaci veřejných financí, deficit 
vládního sektoru se i v roce 2011 udrží na úrovni výrazně přesahující 3% referenční hodnotu, 
a to i přes očekávané mírné oživení ekonomického růstu. Vládní dluh by narostl až na více 
než 45 % HDP. 
 
Ve střednědobém horizontu lze přitom očekávat rostoucí tlak na zajištění snižování deficitu 
veřejných financí v souvislosti se závazky vyplývajícími z členství v EU. Zejména pro rok 
2011 tak lze z tohoto důvodu identifikovat riziko fiskální prognózy ve směru nižšího deficitu 
veřejných financí. Zahájení procedury při nadměrném deficitu se s ČR očekává na podzim t.r. 
(na základě podzimních notifikací). Další riziko naplnění fiskální predikce vyplývá z nejistoty 
související s predikcí ekonomického vývoje. Posledním rizikem je případné neschválení 
fiskálního protikrizového balíčku ČSSD v PSP ČR po jeho nedávném odmítnutí prezidentem. 
Jedná se o zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability s předpokládaným, do 
prognózy plně zapracovaným dopadem do deficitu veřejných financí v letech 2009–2010 

30  Dohoda mezi ČR a Japonskem již byla podepsána. Vyjednaná cena je dle vyjádření MŽP důvěrná, odhaduje 
se však přibližně na 10 mld. Kč. Dosud jsme inkasovali pouze zálohovou platbu v objemu 1,3 mld. Kč. 
Zaklasifikování uvedené operace do vládních účtů v metodice ESA 95 není jednoznačné. Na základě 
předběžného vyjádření ČSÚ jsme ji zahrnuli v celém objemu do přijatých ostatních běžných transferů v roce 
2009.  

31  Zpomalení hospodářského vývoje se ve fiskální prognóze projeví významně v roce 2010, a to především 
z důvodu existence zpoždění na trhu práce. 
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v rozsahu 0,15–0,2 % HDP. Sporným bodem tohoto zákona je především zavedení 
šrotovného.32 
 
Prognóza fiskálního vývoje se promítá do prognózy složek HDP, a to zejména do spotřeby 
vlády. Vládní sociální transfery obyvatelstvu a daňové platby (včetně plateb pojistného na 
sociální zabezpečení) navíc vstupují do krátkodobé prognózy disponibilního příjmu 
domácností a následně ovlivňují prognózu vývoje spotřeby domácností. Prognóza 
ekonomického růstu a jeho struktury současně zohledňuje realizaci protikrizových fiskálních 
opatření v obdobném rozsahu jako ve 3. SZ.       
 

II.5 Vyznění prognózy 

Proinflační působení počátečních podmínek spolu s předpoklady o vnějším prostředí povede 
k postupnému zpomalení poklesu inflace a posléze k jejímu postupnému růstu a návratu zpět 
k inflačnímu cíli. Nákladové inflační tlaky na prognóze jsou až do poloviny příštího roku 
celkově proinflační. Zpočátku odrážejí dopady minulého znehodnocení kurzu koruny, které 
však postupně vyprchávají. Domácí inflační tlaky na počátku naopak působí 
protiinflačně, následně však budou proinflační v důsledku obnovení tempa růstu nominálních 
mezd a postupného oživení ekonomiky. Pokračující pokles inflace na začátku prognózy je dán 
především zpomalením růstu regulovaných cen a zčásti i útlumem reálné ekonomické aktivity, 
který plyne z nepříznivého zahraničního vývoje. Nominální měnový kurz bude mírně 
apreciovat. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce 
a jejich postupný růst od druhé poloviny roku 2010.  

Celková a měnověpolitická inflace  
(mzr. v %) 

Celková inflace (mzr. v %) 
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32  Zákon obsahuje pouze obecný legislativní rámec pro zavedení šrotovného, konkrétní podoba jeho realizace 
bude následně na rozhodnutí vlády. 
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3M PRIBOR (v %) Nominální kurz (v CZK/EUR) 
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Růst HDP (mzr. v %) 
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Prognóza celkové inflace se na začátku dostává pod spodní okraj tolerančního pásma 
klesajícího inflačního cíle. V roce 2010 začne opět růst a na konci příštího roku se 
dostane k 2% inflačnímu cíli. Podobně se na prognóze vyvíjí i měnověpolitická inflace. 
Z důvodu přesunu vybraných služeb do snížené sazby DPH však vznikne na prognóze její 
kladná odchylka od celkové meziroční inflace. 
 
Ve 2.H 2009 budou regulované ceny nadále významně přispívat k růstu spotřebitelských cen, 
i když v menší míře než doposud. Jejich příspěvek do inflace se v průběhu 2.H postupně sníží 
až na polovinu (cca 1,0 p.b.), a to především v důsledku zpomalování meziročního růstu cen 
zemního plynu. Ke skokovému snížení dopadu regulovaných cen do inflace pak dojde na 
počátku roku 2010 (na cca 0,2 p.b.). Důvodem je předpokládané další snížení cen zemního 
plynu a elektřiny v lednu 2010. V průběhu roku 2010 by pak měl příspěvek regulovaných cen 
ke spotřebitelské inflaci plynule mírně stoupat až na cca 0,4 p.b. ke konci roku 2010. K růstu 
regulovaných cen v roce 2010 dojde zejména kvůli zvýšení regulovaného nájemného 
(příspěvek 0,6 p.b.). Na změnu predikce regulovaných cen oproti minulé prognóze má 
dominantní vliv přehodnocení predikce vývoje cen zemního plynu.33  
 
Ve výhledu primárních změn nepřímých daní zůstává předpoklad přeřazení některých 
služeb ze základní do nižší sazby DPH s dopadem ve výši -0,37 p.b. Odhad počátku platnosti 
této změny byl ale oproti 3.SZ přesunut z července 2009 na říjen 2009. Tento posun odráží 
aktuální stav projednávání návrhu zákona (zatím prošel prvním čtením v Parlamentu). Většinu 
příspěvku změn daní do inflace způsobí snížení DPH u stravovacích služeb. Nadále 
předpokládáme pouze částečné promítnutí uvedeného snížení DPH do konečných cen. 

33  Predikce cen zemního plynu vychází z informací ERÚ o jejich vývoji na nejbližší období a v delším horizontu 
ze scénáře světových cen plynu a kurzu dolaru. 
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Okamžitý sekundární dopad do inflace plynoucí z této změny daní odhadujeme ve výši 
+0,17 p.b. 
 
Změna predikce regulovaných cen a dopadů změn daní (mzr. v %, p.b., ke koncům let)  

2008 2009 2010
skutečnost 5. SZ 09 3. SZ 09 5. SZ 09 3. SZ 09

Regulované ceny (mzr. růst v % / dopad v p.b.) 17,1 2,93 5,1 0,99 3,2 0,62 1,9 0,39 2,8 0,55
       z toho (hlavní změny):
          Regulované nájemné 22,2 0,38 27,0 0,55 27,0 0,55 24,0 0,61 24,0 0,62
          Ceny elektřiny 9,5 0,37 11,6 0,47 11,6 0,47 -2,0 -0,09 -2,0 -0,09
          Ceny zemního plynu 34,0 0,75 -9,8 -0,28 -23,6 -0,68 -13,5 -0,34 -8,4 -0,18
          Ceny tepla 14,4 0,44 2,8 0,09 2,3 0,08 2,0 0,07 2,0 0,07
          Regulované ceny ve zdravotnictví 41,9 0,56 -4,6 -0,08 -1,0 -0,02 2,0 0,03 2,0 0,04

Primární dop. změn daní v nereg. cenách v p.b. 1,43 -0,37 -0,37 0,00 0,00
   Okamžité sekundární v nereg. cenách celkem v p.b. -0,38 0,17 0,17 0,00 0,00  
 

Čistá inflace (mzr. v %) Růst regulovaných cen (mzr. v %) 
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Predikce čisté inflace byla snížena; nadále však předpokládáme její poměrně rychlý návrat 
k hladině 2 % v roce 2010. Počáteční podmínky působí zpočátku mírně proinflačně, když 
inflace dovozních cen převáží protiinflační tlaky z domácí ekonomiky. Proinflační působení 
dovozních cen však na prognóze postupně klesá a mění se na protiinflační působení. Zároveň 
budou narůstat domácí inflační tlaky z důvodu budoucího oživení růstu mezd a částečně 
i ceny kapitálu.  

Ve struktuře čisté inflace se na mírném přehodnocení prognózy směrem k nižší inflaci podílí 
korigovaná inflace bez PH a ceny potravin. Predikce růstu cen PH byla naopak na začátku 
prognózy zvýšena.34  

Nová prognóza korigované inflace bez PH předpokládá mírný meziroční pokles ve 3.Q 
2009. Poté se obnoví její meziroční růst, který bude postupně zrychlovat v důsledku 
zpožděného vlivu v posledním období rychle rostoucích nominálních jednotkových mzdových 
nákladů. Ke zrychlení korigované inflace bez PH od 4.Q 2009 významně přispěje i okamžitý 
sekundární dopad předpokládaného snížení DPH u některých služeb (viz výše). Její nárůst 
bude naopak brzdit vliv dovezené inflace.  

Od 2.H 2009 by měly ceny potravin přejít k meziročním poklesům, které by měly trvat až do 
1.Q 2010. Poté očekáváme obnovení meziročního růstu. Tento vývoj v nejbližším období je 
dán zejména výrazným pozorovaným poklesem cen zemědělských výrobců. Ty budou  v roce 
2010 naopak tlačit na růst cen potravin a způsobí, že ceny potravin budou v roce 2011 výše ve 

34 Složky čisté inflace – korigovaná bez PH, ceny potravin a ceny energií – nejsou explicitně obsaženy 
v jádrovém predikčním modelu g3, a proto je jejich vývoj odvozen pomocí filtrace satelitního modelu 
Kalmanovým filtrem. 
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srovnání s korigovanou inflací bez PH, přestože na ně budou působit obdobné 
makroekonomické faktory jako na korigovanou inflaci.  

Letošní růst cen pohonných hmot ještě plně nekompenzuje loňský propad, a vede tak zatím 
pouze ke zmírňování poklesu meziroční inflace cen PH. Od roku 2010 již očekáváme jejich 
meziroční růst. Ten se odvíjí od předpokladů o budoucím vývoji cen benzínů na evropských 
burzách, světových cen ropy a kurzu CZK/USD. 
 
Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %, bez 
primárních dopadů změn nepřímých daní) 

Růst cen potravin (mzr. v %, bez 
primárních dopadů změn nepřímých daní) 
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Ceny pohonných hmot (mzr. v %, bez 
primárních dopadů změn nepřímých daní) 

 
Cena ropy Brent a benzínu ARA  
(mzr. v %) 
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S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich 
postupný růst od druhé poloviny roku 2010. K tomuto vývoji výrazně přispívá výhled nízkých 
zahraničních sazeb, vliv předpokládaného rychlejšího ekonomického oživení v zahraničí na 
vývoj kurzu koruny a přehodnocení počátečních podmínek protiinflačním směrem. 
Významným faktorem poklesu sazeb v krátkodobém horizontu je vývoj nominálních mezd, 
který reflektuje minulý výrazný pokles reálné ekonomické aktivity. 
 
Kladné nákladové inflační tlaky na prognóze, měřené mezerou reálných mezních nákladů 
v sektoru spotřebních statků, ve 3.Q 2009 vzrostou v důsledku předpokládaného výraznějšího 
mezičtvrtletního poklesu čisté inflace ve srovnání s růstem nominálních nákladů. Poté klesají 
a od 2.H 2010 působí neutrálně.  
 
Proinflační tlaky plynoucí z dovozních cen, které jsou důsledkem minulého znehodnocení 
kurzu, postupně slábnou a od konce roku 2010 jsou již mírně protiinflační. Domácí tlaky 
kompenzují vliv dovozních cen, přičemž jejich počáteční protiinflační působení rychle 
odeznívá a s oživením domácí ekonomické aktivity a s růstem mezd působí od roku 2010 
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proinflačně. S vývojem nákladových faktorů je konzistentní postupný návrat celkové 
a měnověpolitické inflace k inflačnímu cíli.  
 
Minulé kurzové znehodnocení a jeho postupné promítání do dovozních cen vytváří na začátku 
prognózy proinflační tlaky u dovozních cen. K tomu přispívá i předpokládaný pozvolný růst 
cen ropy na celém horizontu prognózy35. Korekce kurzu na silnější hodnoty spolu s výhledem 
zahraničních cen výrobců, které do počátku roku 2010 meziročně klesají, však vede 
k odeznění proinflačního působení dovozních cen. Pokračující apreciace kurzu následně 
vyústí v protiinflační působení dovozních cen na konci prognózy. 
 
Prognóza nominálního měnového kurzu předpokládá ve 3.Q 2009 korekci znehodnocení 
z 1.H 2009 a dále apreciuje jenom pozvolna. Apreciační tlaky plynou především z kladného 
úrokového diferenciálu a oživení zahraniční poptávky, které povede ke snížení vnímané 
rizikovosti investic do české koruny ze strany zahraničních investorů (v opačném směru však 
bude na vnímání rizika působit nárůst deficitů veřejných financí). Kurz ale bude posilovat 
i poté, co se na konci roku 2010 otevře negativní úrokový diferenciál, protože v té době se již 
ekonomika bude nacházet ve fázi oživení a dojde k návratu na dlouhodobou rovnovážnou 
trajektorii postupně zpevňujícího kurzu. 
 

Růst nominálních mezních nákladů 
spotřebitelského sektoru  
(mzč. v %, příspěvky v p.b., anualizováno) 

Růst nominálních mezních nákladů 
sektoru mezispotřebních (domácích) statků 
(mzč. v %, příspěvky v p.b., anualizováno) 
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Domácí nákladové tlaky působí na počátku prognózy protiinflačním směrem a z velké části 
kompenzují opačně působící dovozní ceny. K tomuto vývoji přispívá podstatné snížení růstu 
nominálních mezd, odrážející propad reálné ekonomické aktivity a pouze mírný růst 

35 Vliv výhledu cen ropy byl do prognózy zapracován pomocí nákladového šoku do dovozních cen. 
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spotřebitelských cen. Jejich protiinflační vliv se však rychle vytrácí a od roku 2010 jsou 
domácí nákladové tlaky s oživováním domácí ekonomiky a růstu mezd proinflační. Vývoj 
ceny kapitálu, jejíž vliv je momentálně protiinflační v důsledku nižší produktivity tohoto 
výrobního faktoru a nižší poptávky po kapitálu vlivem propadu ekonomické aktivity, působí 
následně na většině predikčního horizontu zhruba neutrálně, v roce 2011 je pak slabě 
proinflační. 
 
Propad tempa růstu práci zhodnocující technologie na počáteční podmínce je následován 
postupným obnovením tempa růstu, a tlumí tak proinflační tlaky. Exportně specifická 
technologie na horizontu prognózy roste, avšak její růst se zhruba do poloviny roku 2010 
nachází pod svojí dlouhodobou hodnotou, čímž  snižuje inflační tlaky v sektoru 
neobchodovatelných statků.36 
  
Tempo růstu práci zhodnocující 
technologie (mzr. v %) 
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Prognóza předpokládá v souvislosti s pokračujícím poklesem ekonomické aktivity další 
zpomalování růstu nominálních mezd v podnikatelské sféře až do mírně záporných hodnot. 
Zpomalení mzdového růstu bude ze značné části realizováno omezením výplat odměn 
a prémií, které se na průměrné mzdě podílejí téměř 1/5. Výrazný dopad může mít také 
zkracování pracovního týdne v souvislosti s omezováním výroby.37 Od počátku roku 2010 se 
však tempo růstu mezd opět zvyšuje jako důsledek oživení ekonomické aktivity. 
 
Růst mezd v nepodnikatelské sféře se bude pohybovat okolo 5 % v letošním roce, v příštím 
roce v souladu s připravovaným návrhem státního rozpočtu zpomalí na 1,4 %. V roce 2009 
a 2010 se tedy mzdový růst bude v podnikatelské a nepodnikatelské sféře vyvíjet protichůdně.  
 
   

36  Zachování stejného růstu mezd v sektoru obchodovatelných a neobchodovatelných statků při rostoucí 
exportně specifické technologii (aproximující diferenciál produktivity mezi obchodovatelným 
a neobchodovatelným sektorem) implikuje zvyšování tlaku na růst cen v sektoru neobchodovatelných statků. 

37  V případě překážky práce na straně zaměstnavatele pobírají zaměstnanci ze zákona 60 % průměrné mzdy, 
přičemž zaměstnavatel může poskytovat náhradu mzdy vyšší. V případě zkrácení pracovního týdne na čtyři 
dny to pak znamená až 8% pokles mzdy.  
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Prognóza předpokládá, že ekonomický pokles dosáhl svého dna ve druhém čtvrtletí a pro třetí 
čtvrtletí je již očekáván mezičtvrtletní růst ekonomické aktivity v reakci na zlepšený výhled 
zahraniční ekonomické aktivity. Prudký propad HDP ze začátku roku 2009 se ale promítne do 
negativních hodnot meziročních temp růstu v celém roce 2009. Tak jako v minulé prognóze je 
v roce 2009 zahraniční poptávka expertně navýšena o vliv zavedení zahraničního 
šrotovného38. Od roku 2010 zahraniční poptávka působí pozitivně, i když vliv šrotovného již 
bude v tomto roce negativní, a proto očekáváme růst domácí ekonomické aktivity 
v mezičtvrletním i meziročním vyjádření.  
     
Na trhu práce je ochlazení ekonomické aktivity provázeno poklesem poptávky po práci 
a z toho plynoucím propadem zaměstnanosti a nárůstem míry nezaměstnanosti. Celková 
zaměstnanost se bude v průběhu roku 2009 dále rychle snižovat a v celoročním vyjádření 
poklesne o 2,1 %. V roce 2010 se pokles zaměstnanosti  vlivem očekávaného ekonomického 
oživení začne postupně zmírňovat a ve druhé polovině roku 2011 se navrátí do kladných 
hodnot. Sezonně očištěná míra celkové registrované nezaměstnanosti by měla rychle růst 
a svého maxima by měla dosáhnout v prvním čtvrtletí 2011 (11,7 %). Na konci prognózy 
bude v důsledku pokračujícího ekonomického oživování sezonně očištěná registrovaná 
nezaměstnanost mírně klesat. Podobný vývoj – na nižší úrovni zhruba o 1,5 p.b. – očekáváme 
i u obecné míry nezaměstnanosti. 

Vývoj na trhu práce povede ke zpomalení růstu spotřeby domácností, které však zaostává za 
poklesem domácí ekonomické aktivity, a to v důsledku zpoždění ve vývoji zaměstnanosti za 
vývojem HDP a existence spotřebních zvyklostí projevujících se poklesem míry úspor. Růst 
soukromé spotřeby domácností bude v průběhu roku 2009 zpomalovat a v roce 2010 se 
propadne do záporných hodnot. Spotřeba domácností tak dosáhne v roce 2010 svého dna. 
V souvislosti s postupným zlepšováním situace na trhu práce se následně její pokles začne 
postupně  zmírňovat a v 1.H 2011 spotřeba domácností obnoví svůj růst. Tento cyklický profil 
růstu spotřeby domácností je determinován především vývojem náhrad zaměstnancům39. Růst 
objemu mezd a platů bude v roce 2009 ovlivňován především poklesem zaměstnanosti. Při 
determinaci objemu mezd a platů se od roku 2010 začne postupně zvyšovat význam růstu 

38 S ohledem na vysoký podíl výroby aut na domácí průmyslové výrobě je nad rámec efektu šrotovného 
zohledněného již ve výhledu zahraničního HDP dle Consensus Forecasts uvažován dodatečný efekt na růst 
domácí ekonomiky ve výši 0,6 % HDP v letošním roce, v roce 2010 zavedení šrotovného v zahraničí naopak 
domácí ekonomický růst snižuje. 

39 Náhrady zaměstnancům jsou součtem objemu mezd a platů a sociálních příspěvků zaměstnavatelů. Objem 
mezd a platů je determinován průměrnou mzdou a počtem zaměstnanců. Sociální příspěvky zaměstnavatelů 
jsou dány objemem mezd a procentní sazbou odvodů na sociální a zdravotní pojištění.  
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průměrné mzdy. Vlivem ekonomické recese a s ní spojeného nárůstu nezaměstnanosti budou 
sociální dávky kladně přispívat k růstu hrubého disponibilního důchodu. Vliv ostatních složek 
hrubého disponibilního důchodu je méně významný. V důsledku rychlého meziročního 
zpomalování růstu hrubého disponibilního důchodu a méně flexibilního přizpůsobení spotřeby 
domácností zmenšujícím se zdrojům dojde v roce 2009 ke snižování míry hrubých úspor. 
V roce 2010 se začne růst hrubého disponibilního důchodu postupně zvyšovat, což vytvoří 
podmínky pro mírný růst hrubé míry úspor. 

Příspěvky k meziročnímu nominálnímu růstu hrubého disponibilního důchodu 
domácností  (v procentních bodech) 
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Hrubá tvorba kapitálu bude pokračovat v aktuálně velmi hlubokém propadu až do konce 
letošního roku40. Nepříznivý výhled investic v letošním roce naznačují i poslední dostupné 
údaje o propadu dovozu pro investice a mezispotřebu. V příštím roce se poklesy reálných 
investic podstatně zmírní a na přelomu let 2010 a 2011 vykážou kladný růst. Hlavní příčinou 
poklesu investic bude nadále utlumená zahraniční poptávka a její dopad na vývozně zaměřená 
odvětví, včetně nízkého růstu technologií. Prognóza nadále předpokládá zvýšené náklady 
firem na externí financování investic v důsledku obezřetnějšího přístupu bank. Pokles investic 
je naopak tlumen nízkými domácími úrokovými sazbami. 

Meziroční vývoj reálného vývozu je v důsledku prudkého propadu ze začátku roku v celém 
roce 2009 silně negativní. Tento vývoj je jen částečně tlumen oslabením kurzu. Poměrně 
optimistické očekávání ohledně vývoje zahraniční ekonomiky ve 2H 2009 – včetně vlivu 
šrotovného –  naopak táhne prognózu vývozu směrem nahoru. V roce 2010 se bude růst 
vývozu pohybovat poblíž nuly či mírně pod ní v důsledku jen matného oživení v eurozóně 
a vyčerpání efektu šrotovného. Meziroční tempo růstu vývozu tak překmitne do kladných 
hodnot až v roce 2011. 

Příčinou hlubokého poklesu reálného dovozu v letošním roce je propad stabilně vysoce 
dovozně náročného vývozu a investic. Stejně jako v případě vývozu, k návratu ke kladným 
hodnotám růstu dovozu dojde až v roce 2011 po oživení zahraniční poptávky a investic. 
Příspěvek čistého vývozu k reálnému růstu HDP bude kladný již od konce roku 2009, když 
dovoz začne klesat výrazněji než vývoz kvůli propadu investic a útlumu soukromé spotřeby. 

Příspěvek reálné vládní spotřeby do růstu HDP bude nadále relativně nízký. Po překvapivě 
rychlém růstu spotřeby vlády na začátku letošního roku bude její růst ve zbytku roku mírný, 
k oživení dojde až v příštím roce.  

Kromě vlivu vládní spotřeby je v prognóze expertně zachycen vliv dodatečných 
prorůstových opatření vlády. Velká část těchto opatření směřuje do podnikatelské sféry na 
podporu zaměstnanosti, investic a konkurenceschopnosti. Také v zahraniční poptávce se 
projeví efekt šrotovného. Tyto hospodářsko-politické kroky jsou v predikčním aparátu 
zachyceny pomocí zvýšení tempa růstu technologických produktivit.  
  
Investičně specifická technologie 
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40 Fixní investice budou v roce 2009 klesat nižším tempem než celkové hrubé investice, hlubší propad celkových 
investic způsobuje tvorba zásob, v jejíchž meziročních tempech se výrazně projevuje propad pozorovaný 
v 1Q 2009. 
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Proto byl expertně zvýšen růst investičně specifické technologie ve druhé polovině roku 2009. 
Zároveň je použit předpoklad, že nárůst potřeby dluhového financování státu (viz kapitola 
II.4) povede ke zvýšení domácí rizikové prémie. Vyšší riziková prémie působí ve směru 
depreciovanějšího kurzu a vyšších domácích úrokových sazeb. Celkový dopad protikrizových 
fiskálních opatření do růstu HDP je v prognóze kvantifikován na rok 2009 ve výši 
0,3 procentního bodu a na rok 2010 ve výši 0,5 procentního bodu, tj. stejně jako v minulé 
prognóze. 

 
Základní makroekonomické indikátory  

I II III IV I II III IV I II III IV
CPI Inflace mzr. %, průměr 2,1 1,4 0,6 0,8 0,5 0,8 1,3 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0
MP inflace mzr. %, průměr 1,6 1,3 0,6 1,2 0,8 1,2 1,7 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0
Čistá inflace mzr. %, průměr -0,6 -0,6 -1,1 0,0 0,9 1,2 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Regulované ceny mzr. %, průměr 11,0 9,7 7,3 5,3 0,9 0,7 1,6 2,0 1,9 2,7 3,0 3,0
Příspěvky daní v nereg. cenách v p.b. 0,6 0,1 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3M PRIBOR % 2,7 2,3 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 2,2 2,2 2,3 2,4
Kurz CZK/EUR CZK/EUR 27,6 26,7 26,1 25,9 25,8 25,7 25,7 25,6 25,5 25,4 25,3 25,1
HDP mzr. %, sez.oč. -3,4 -4,5 -4,6 -2,9 1,2 1,2 0,2 0,4 1,0 1,8 2,6 3,2

Soukromá spotřeba mzr. %, sez.oč. 3,0 0,7 0,4 0,0 -1,8 -0,8 -0,5 -0,3 0,0 0,3 0,7 1,2
Vládní spotřeba mzr. %, sez.oč. 5,2 1,1 0,1 -2,3 -0,4 2,0 2,5 4,3 2,5 2,0 1,5 1,8
HTK mzr. %, sez.oč. -16,2 -12,9 -18,2 -19,3 -1,9 -3,8 -1,1 1,3 3,4 5,0 6,0 6,5
Vývoz zboží a služeb mzr. %, sez.oč. -20,5 -22,3 -16,8 -9,0 -2,1 0,5 -1,8 -1,7 1,4 4,3 7,1 8,4
Dovoz zboží a služeb mzr. %, sez.oč. -19,6 -21,4 -18,4 -13,9 -6,8 -2,9 -2,3 -0,7 2,1 4,6 6,8 7,9

Míra nezaměstnanosti (ČSÚ) % 5,8 6,6 7,6 8,2 9,1 8,9 9,6 9,9 10,5 9,8 10,0 10,0
Míra nezaměstnanosti (MPSV) % 7,5 8,1 9,2 9,6 10,8 10,4 11,0 11,4 12,1 11,3 11,5 11,4
Zaměstnanost (ČSÚ) mzr. % -0,2 -2,0 -3,0 -3,2 -3,3 -2,4 -1,5 -1,0 -0,6 0,0 0,3 0,8
Mzdy v podnikatelské sféře mzr. % 2,9 2,5 0,6 -0,7 0,2 1,8 3,4 4,2 5,2 6,0 6,5 6,7
Mzdy v nepodnikatelské sféře mzr. % 4,3 5,0 5,0 5,0 1,4 1,4 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0
Objem mezd a platů podle NÚ mzr. % 2,6 0,0 -2,5 -3,4 -2,8 -0,5 1,6 2,9 4,5 5,5 6,3 6,8
NH produktivita práce mzr. % -2,7 -2,5 -1,7 0,3 4,6 3,6 1,8 1,4 1,6 1,8 2,3 2,4
NJMN mzr. % 6,1 4,7 2,2 -0,6 -3,9 -1,6 1,4 2,5 3,5 3,6 3,6 3,5
3M EONIA index swap % 1,1 0,7 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8
3M EURIBOR % 2,0 1,3 1,0 1,0 1,1 1,2 1,6 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9
PPI eurozóna mzr. % 0,2 -3,4 -6,0 -3,7 -0,7 1,3 2,2 2,3 1,9 1,4 1,0 0,9
Zahraniční poptávka mzr. % -20,5 -17,8 -16,0 -10,4 5,3 0,9 -1,2 -1,0 2,0 4,7 7,3 8,4
Ropa Brent USD/barel 45,0 59,3 62,6 61,9 64,0 65,8 67,1 68,3 69,4 70,5 71,5 72,3

20112009 2010
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III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
Při zpracování prognózy nebylo identifikováno riziko, které by vedlo ke zpracování 
plnohodnotného alternativního scénáře. Jako alternativní scénáře mohou však být chápány 
prognózy nezávislých institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování centrální 
banky. Srovnání prognózy ČNB s prognózami jiných institucí může pomoci identifikovat 
rizika základního scénáře prognózy. Rizika základního scénáře identifikovaná v rámci ČNB 
a zachycená rizikovými scénáři jsou představena v první části této kapitoly, rizika plynoucí 
z prognóz jiných institucí v její druhé části.  

III.1  Rizika základního scénáře 
Rizika základního scénáře jsou vnímána jako výrazná a v souhrnu mírně protiinflační. 
Protiinflačním směrem působí zejména aktuální vývoj kurzu. Mezi největší obecné nejistoty 
prognózy patří výhled zahraničí, nejistota ohledně působení nákladových tlaků a nejistota 
ohledně vývoje investic a spotřeby domácností na prognóze. Kurzovou nejistotu ošetřuje 
standardní citlivostní scénář kurzového vývoje. Druhý citlivostní scénář zachycuje riziko 
vyššího růstu cen energií oproti základnímu scénáři.  

Citlivostní scénář kurzu 

Citlivostní scénář kvantifikuje dopady odlišného kurzového vývoje. Tento citlivostní scénář 
předpokládá ve 3.Q 2009 výkyv nominálního kurzu o ±3 % oproti základnímu scénáři při 
stejných úrokových sazbách v prvním čtvrtletí prognózy jako v základním scénáři. Hodnota 
kurzu je tak 26,92 CZK/EUR, resp. 25,36 CZK/EUR oproti 26,14 CZK/EUR v základním 
scénáři. Tomu odpovídají změny v celkové inflaci, které odrážejí zejména odlišný vývoj 
dovozních cen.  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky simulace směrem k apreciovanějšímu kurzu, 
vyjádřené v odchylkách od základního scénáře prognózy. Scénář depreciovanějšího 
nominálního kurzu o 3 % vede ke stejným závěrům, jen s opačným znaménkem. 

Citlivostní scénář kurzu v odchylkách od základního scénáře 
III/09 IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 I/11

Inflace CPI (mzr. p.b.) 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,0
3M PRIBOR (p.b.) 0,0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1
HDP (mzr. p.b.) -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,2 0,2
Nominální kurz (CZK/EUR) -0,8 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1  

Apreciovanější kurz vede k nižším dovozním cenám a k nižší inflaci. Implikovaná trajektorie 
sazeb je tak oproti základnímu scénáři níže. Zhodnocení kurzu, v citlivostním scénáři 
zachycené jednorázovým šokem do rizikové prémie, sníží cenovou konkurenceschopnost 
vývozců a povede zpočátku k nižšímu růstu HDP. Tempo růstu  HDP však postupně zrychlí 
z důvodu klesajících úrokových sazeb, zvyšujících zejména růst spotřeby domácností, 
a korekce kurzu zpět na slabší hodnoty. 
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Citlivostní scénář vývoje cen energií 

Citlivostní scénář kvantifikuje dopady odlišného vývoje cen energií na prognóze. Scénář 
předpokládá vyšší růst cen energií oproti základnímu scénáři. Konkrétně vychází z tržních 
výhledů cen ropy a zemního plynu z června, kdy byla cena ropy na svém krátkodobém 
maximu.  

Vyšší inflace cen energií je expertně zohledněna ve vyšším výhledu cen zahraničních výrobců 
společně s přehodnocením inflace regulovaných cen v domácí ekonomice. Vliv vyšších cen 
energií je v domácí ekonomice zohledněn ve vývoji regulovaných cen, a to skrze předpoklad 
vyšších cen zemního plynu především v průběhu roku 2010. 

Postupný nárůst celkové inflace odráží vyšší inflaci regulovaných cen a se zpožděním také 
průsak vyšší zahraniční inflace, pouze částečně tlumený apreciovanějším kurzem vůči 
základnímu scénáři prognózy. Snaha předejít budoucím inflačním tlakům vyvolává reakci ve 
vývoji úrokových sazeb již v předstihu. Vyšší úrokové sazby spolu s posílením kurzu koruny 
vedou v delším horizontu k pomalejšímu růstu domácího HDP. 

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

Citlivostní scénář vývoje cen energií v odchylkách od základního scénáře 
III/09 IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 I/11

Růst cen ropy (mzr. p.b.) 6,6 18,8 22,8 16,1 1,7 -3,5 -3,0
Růst cen plynu (mzr. p.b.) 2,2 4,2 7,4 18,3 18,7 10,2 3,0
Zahraniční inflace PPI (mzr. p.b.) 0,6 0,6 0,6 0,5 0,2 0,2 -0,1
Inflace regulovaných cen (mzr. p.b.) 0,1 0,3 0,7 1,0 1,1 0,9 0,4
Inflace CPI (mzr. p.b.) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1
3M PRIBOR (p.b.) 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
Nominální kurz (CZK/EUR) 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
Tempo růstu HDP (mzr. p.b.) 0,2 0,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2  
 
 
III. 2 Prognózy ostatních institucí 

Analytici očekávají v letošním roce výrazný propad reálné ekonomiky, který se projeví 
nárůstem nezaměstnanosti a zpomalením růstu mezd. Inflační očekávání v horizontu 1R se 
stále pohybují těsně pod 2% inflačním cílem, v horizontu 3R se pohybují nad ním. Očekávání 
analytiků týkající se srpnového zasedání BR ČNB jsou zhruba vyrovnaná mezi snížením 
a ponecháním základních sazeb ČNB.  

V červenci byla publikována tři šetření, na základě nichž provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy z 5. SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 16.7.), Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 13.7.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 20.7.). 
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Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2009 rok 2010
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 4/09 -2.2 -2.5 1.4 1.2 1.1
 5/09 -2.4 -2.7 1.5 1.1
 6/09 -3.4 -3.3 1.4 1.1
 7/09 -3.4 -3.6 0.8 1.3 1.1

rok 2009 rok 2010
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 4/09 2.7 2.6 2.9 3.8 4.1
 5/09 2.6 2.5 3.6 3.8
 6/09 2.1 2.3 3.3 3.8
 7/09 2.3 2.3 2.2 3.3 3.5

mzdy             
(%)

ČNB
-2.4

HDP               
(%)

-3.8

ČNB
2.3

1.9
 

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 4/09 26.6 (2Q09) 27.2 25.9 25.5 25.8
 5/09 26.9 25.1 25.5
 6/09 26.8 25.5 25.4
 7/09 26.1 (3Q09) 26.1 25.7 25.4 25.0

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 4/09 1.1 (2Q10) 1.9 2.4
 5/09 1.9 2.5
 6/09 1.8 1.8 2.5 2.5
 7/09 1.3 (3Q10) 1.9 2.6

ČNB
kurz     

CZK/EUR
aktuální čtvrtletí

inflace           
(%)

horizont 3R
ČNB

 
horizont 1R

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

 4/09 1.8 (2Q10) 1.8 2.0 (2Q10)   2.2 2.6
 5/09 1.8 2.1 2.6
 6/09 1.7 2.1 2.6
 7/09 1.5 (3Q10) 1.7 1.7 (3Q10)   2.1 2.7

úrokové sazby 
(%) 2T REPO

ČNB

  

 

Analytici od června ponechali odhady růstu HDP a mezd pro letošní i příští rok téměř beze 
změny. Dosavadní stabilní růst spotřeby domácností je považován za překvapivý. S ohledem 
na růst nezaměstnanosti, jen mírný nárůst reálných mezd a zpřísnění úvěrových podmínek 
analytici předpokládají, že větší pokles spotřeby domácností se teprve dostaví. Převážně 
domácí analytici v rámci šetření IOFT očekávají v ročním horizontu silnější kurz vůči 
současným hodnotám (průměr za 3.Q 2009 do 29.7. činí 25,81 CZK/EUR) o 2,2 %, převážně 
zahraniční analytici v rámci šetření FECF o 3,2 %. Ve srovnání se základním scénářem 
prognózy analytici v rámci šetření IOFT předpokládají v ročním horizontu silnější kurz 
o 1,4 %, analytici v rámci šetření FECF o 2,4 %. Inflační očekávání se nepatrně zvýšila. 
V horizontu 1R se stále pohybují těsně pod 2% inflačním cílem, v horizontu 3R se pohybují 
nad ním. Prognózy úrokových sazeb zhruba stagnovaly. Na srpnovém zasedání BR ČNB pět 
analytiků předpokládá snížení základních sazeb ČNB o 0,25 p.b., čtyři očekávají stabilitu. 
V ročním horizontu se jejich odhady pohybují v rozmezí 1,25 – 2,50 %. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní se základním scénářem prognózy. Výhled sazeb FRA i implikovaných sazeb se 
v celém horizontu pohybuje nad prognózovanými sazbami, přičemž odchylka se v čase 
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zvyšuje. Důvodem je pravděpodobně fakt, že tržní sazby jsou založeny na aktuální výši 
rizikové prémie (3M PRIBOR – 2T REPO) a nikoliv na prognózou předpokládaném poklesu 
rizikové prémie ze současné výše 0,6 p.b. na hodnotu 0,2 p.b. ve 3.Q 2010. Odchylka je menší 
u sazeb FRA, protože je v nich riziková prémie zakomponována pouze částečně. 

 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy (v %) 

1.50
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2.25
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2.75

3.00

2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10

 prognóza ČNB (5.SZ)

 implikované sazby *

 FRA **

 
* 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 29.7.2009 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 29.7.2009 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až červen 2009 skončilo schodkem ve výši 
68,3 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 se však rozpočtový schodek 
prohloubil o 62,6 mld. Kč.  
 
Celkové příjmy SR meziročně klesly o 5,6 % (tj. přibližně o 30,0 mld. Kč). Pokles příjmové 
strany SR je důsledkem přetrvávajícího nižšího výběru daní i nižšího výběru pojistného na 
sociální zabezpečení. Výběr DPH meziročně poklesl o 1,4 %, tj. přibližně o 1,2 mld. Kč, 
výběr spotřebních daní poklesl o 4,5 %, tj. o 2,6 mld. Kč. Inkaso DPPO se meziročně snížilo 
o 22,8 %, tj. o 15,7 mld. Kč, a inkaso DPFO se snížilo o 12,4 %, tj. o 5,6 mld. Kč, což je 
projevem nejen útlumu ekonomické aktivity, ale i snížení daňových sazeb a neplacení 
daňových záloh (jedno z protikrizových opatření vlády). Příjmy z pojistného na sociální 
zabezpečení poklesly meziročně o 6 %, tj. o 11,5 mld. Kč, a to jak v důsledku klesající 
zaměstnanosti, tak i kvůli snížení sazeb pojistného o 2,5 p.b. (v platnosti od ledna 2009). 
 
Celkové výdaje SR meziročně vzrostly o 6,0 % (tj. o 32,7 mld. Kč). Na výdajové straně 
rozpočtu pokračuje trend růstu výdajů na dluhovou službu (meziročně o 48,9 %, tj. 
o 9,7 mld. Kč) a růstu výdajů spojených s nezaměstnaností (výdaje na pasivní politiku 
zaměstnanosti vzrostly téměř o 40 %, tj. o 2,6 mld. Kč). Rychlejším tempem než celkové 
výdaje se též zvyšovaly výdaje na starobní důchody, ke konci června byly ve srovnání se 
stejným obdobím loňského roku vyšší o 10,5 %, tj. téměř o 16 mld. Kč. V samotném měsíci 
červnu se realizoval jeden jednorázový výdaj většího rozsahu – jednalo se o zálohovou platbu 
na třetí čtvrtletí směřující do místních rozpočtů na školství ve výši 18,6 mld. Kč (ve stejném 
termínu a v obdobné výši tomu bylo i v loňském roce).  
 
Vlastní běžné hospodaření SR za leden až červen 2009 upravené o operace ve státních 
finančních aktivech a o vliv rezervních fondů skončilo podle předběžných údajů schodkem ve 
výši 109,7 mld. Kč. V meziročním srovnání došlo k prohloubení takto upraveného schodku 
státního rozpočtu o 68,4 mld. Kč (viz tabulka).  
 

SR 2009                       Skutečnost
zákon 475/08  1 - 6 / 2008  1 - 6 / 2009  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -38,1 -5,7 -68,3 -62,6 -30,2
v tom: operace státních aktiv 1,3 1,9 2,5 0,6 1,2
           vliv rezervních fondů 0,0 33,7 38,9 5,2 38,9
           vlastní běžné hospodaření SR -39,4 -41,3 -109,7 -68,4 -70,3

Rozdíl

 
*) Vliv rezervních fondů v roce 2009 zahrnuje i převod prostředků z rezervních fondů v únoru t.r. ve výši 
32 mld. Kč do příjmů SR v kapitole Všeobecná pokladní správa na základě usnesení vlády č. 122/2009. 
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Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky a aktuální konjunkturní vývoj  

Propočty potenciálního produktu pomocí Cobbovy-Douglasovy produkční funkce naznačují, 
že v 1.Q 2009 pokračovalo rychlé zpomalování růstu potenciálního produktu a zároveň se 
mezera výstupu otevřela do záporných hodnot. Dostupné údaje o vývoji průmyslové a stavební 
produkce vypovídají o pokračujícím meziročním propadu ekonomické aktivity ve 2.Q 2009. 
Prohlubující se pokles se projevil i v maloobchodních tržbách. Konjunkturální průzkumy 
prováděné ČSÚ i ČNB však zaznamenaly mírné zlepšení nálady, a to jak na straně 
spotřebitelů, tak výrobců. 

Vývoj potenciálního produktu a odhad cyklické pozice ekonomiky 

Výrazný meziroční pokles HDP v 1.Q 2009 byl podle propočtu Cobbovy-Douglasovy 
produkční funkce v základním tvaru1 spojen s poklesem míry růstu potenciálního 
produktu a s otevřením mezery výstupu do záporných hodnot. Výpočet naznačuje, že  
v 1.Q 2009 poklesla míra růstu potenciálního produktu na 2,7 %2 (ze 3,3 % ve 4.Q 2008). 
Odpovídající mezera výstupu se rychle rozevírala a dosáhla -1,4 % (oproti +2,4 % ve 
4.Q 2008).  

Potenciální produkt                              
(mzr. v %) 

Mezera výstupu                                           
(v % z potenciálního produktu) 
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Pohled na příspěvky jednotlivých faktorů3 vstupujících do produkční funkce vypovídá o tom, 
že za zpomalením meziročního růstu potenciálního produktu v 1.Q 2009 stálo zpomalení růstu 
všech vstupujících faktorů. V následujících čtvrtletích bude pravděpodobně pokračovat 
zpomalení růstu produktivity a kapitálu, navíc dojde k mírnému poklesu rovnovážné 
zaměstnanosti.  

1 Produkční funkce je počítána ve třech variantách lišících se použitými vstupními daty. Do výpočtu produkční 
funkce jsou nově za zaměstnanost dosazeny údaje z VŠPS (dříve z MPSV). Obměnil se také způsob výpočtu 
čtvrtletních údajů stavu kapitálu, aby lépe sledoval roční údaje z NÚ. Po testování několika variant HP filtrace 
produktivity byl v HP filtru zvolen koeficient λ = 10000. Nově je při filtraci použita  také aktuální prognóza 
HDP, což umožňuje prezentovat odhady budoucího vývoje potenciálu a mezery výstupu konzistentní 
s makroekonomickou prognózou ČNB. Zahrnutí prognózy pomáhá zmírnit vychýlení HP filtru na konci 
datového vzorku. 

2 Průměr ze 3 variant 
3 Rozklad je proveden pro základní variantu produkční funkce, do které vstupuje rovnovážná zaměstnanost 

(dopočítaná z pracovní síly a rovnovážné nezaměstnanosti – NAIRU – získané HP filtrem míry 
nezaměstnanosti) a stav čistého fixního kapitálu. 

 1 

                                                           



Příspěvky faktorů k růstu potenciálu (mzr. v %, příspěvky v p.b.) 
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Z propočtů dvousektorové produkční funkce, ve které se ekonomika dělí na zpracovatelský 
průmysl a zbytek ekonomiky, vyplývá, že v 1.Q 2009 pokračovalo výrazné zpomalování 
tempa růstu potenciálního produktu ve zpracovatelském průmyslu, které se tak přiblížilo 
tempu růstu potenciálu ve zbytku ekonomiky. Zatímco mezera výstupu zbytku ekonomiky se 
v 1.Q 2009 dále neprohlubovala a zůstala mírně záporná, mezera výstupu zpracovatelského 
průmyslu pokračovala ve výrazném propadu do záporných hodnot.  

Alternativní odhad pomocí HP4 filtru naznačuje mírně nižší hodnotu růstu potenciálu (2,6 % 
v 1.Q 2009) a méně otevřenou mezeru výstupu (-0,4 % v 1.Q 2009). Naopak odhad 
potenciálního produktu pomocí Kalmanova filtru naznačuje vyšší hodnotu růstu 
potenciálního produktu (3,6 % v 1.Q 2009) a podstatně výraznější rozevírání odpovídající 
mezery výstupu do záporných hodnot (-6,9 % v 1.Q 2009). Ve všech odhadech tak dochází ke 
zpomalení míry růstu potenciálního produktu a k otevírání mezery výstupu do záporných 
hodnot, avšak v různém rozsahu. Rozptyl odhadů jednotlivými metodami ukazuje na velkou 
míry nejistoty při identifikaci aktuální polohy ekonomiky v rámci cyklu a velmi silný problém 
vychýlení odhadů na konci vzorku.   

Aktuální konjunkturní vývoj 

Průmyslová produkce                           
(stálé ceny, mzr. v %) 

Stavební produkce                                
(stálé ceny, mzr. v %) 
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Průmyslová produkce se v dubnu a květnu ještě mírně meziměsíčně snížila z již tak 
nízké úrovně, na kterou se propadla v předchozím čtvrtletí. Její meziroční propad se tak dále 
mírně prohloubil na 22,1 % (po sezonním očištění -19,7 %). Propad produkce se zpožděním 
doprovází výrazný pokles zaměstnanosti. Mzdy v průmyslových podnicích si udržely velmi 

4 V HP filtru HDP byla rovněž použita hodnota koeficientu lambda = 10000. 
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mírný meziroční růst. Tržby z průmyslové produkce (v běžných cenách) klesly v dubnu 
a květnu meziročně o 23,3 %5, tržby z přímého vývozu se meziročně snížily o 23,7 %. Podle 
předběžných výsledků za červen6 se propad průmyslové produkce oproti předchozím 
měsícům výrazně snížil, když meziročně klesla o 12,3 % (sez. očištěná o 14,4 %). Rovněž 
meziroční pokles tržeb z průmyslové činnosti (v běžných cenách) se zmírnil na  -14,3 %, 
tržby z přímého vývozu (v b.c.) se snížily o 11,1 %. 

Vývoj v průmyslu (mzr. v %) 
I/09 4/09 5/09 průměr za 4-5/09

Průmyslová produkce -19.0 -22.1 -22.0 -22.1
Průmyslová produkce - sezonně očištěná -18.3 -19.5 -19.8 -19.7
Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) -8.3 -11.1 -12.5 -11.8
Průměrná měsíční nominální mzda *) 0.9 2.3 1.9 2.1
 *) Podniky s 50 a více zaměstnanci.  

Produkce zpracovatelského průmyslu v dubnu a květnu meziročně poklesla o 23,4 %, 
k čemuž přispěla téměř všechna jeho odvětví. Největší pokles – odrážející propad zahraniční 
i domácí poptávky – byl zaznamenán v odvětví výroby základních kovů, hutního zpracování 
a slévárenství (-44,8 %), odvětví výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
(-33,5 %) a odvětví výroby strojů a zařízení (-31,6 %). Produkce odvětví výroby motorových 
vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů poklesla o 21,4 %. Po zavedení tzv. šrotovného 
v některých evropských zemích tedy došlo ke zmírnění propadu tohoto odvětví, nicméně 
výrobci avizovaný náběh na plnou kapacitu výroby se neprojevuje.  

Stavební produkce v dubnu a květnu korigovala svůj meziroční propad z předchozích dvou 
čtvrtletí a v průměru stagnovala (sezoně očištěná vzrostla o 0,5 %). Mírně se zvýšil počet 
zaměstnanců ve stavebních podnicích. Vývoj mezd byl ovlivněn přesunem vyplácení prémií 
z března na duben, čímž došlo k rychlému meziročnímu poklesu v březnu (a poklesu za celý 
1.Q) a naopak rychlému meziročnímu růstu v dubnu.  

Vývoj ve stavebnictví (mzr. v %) 
I/09 4/09 5/09 průměr za 4-5/09

Stavební produkce -11.4 2.1 -2.1 0.0
Stavební produkce  - sezonně očištěná -9.8 1.3 -0.3 0.5
Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) 0.1 0.3 0.8 0.6
Průměrná měsíční nominální mzda *) -2.6 23.7 -1.4 11.2
 *) Podniky s 50 a více zaměstnanci.  

Vývoj stavební produkce byl nadále velmi diferencovaný. Sledované zlepšení bylo taženo 
veřejnými zakázkami, a nikoliv oživením zájmu soukromých investorů, neboť pokračující 
pokles produkce váhově významnějšího pozemního stavitelství (o 8,3 %) byl opět vyvažován 
růstem produkce inženýrského stavitelství (o 22,9 %). To v dubnu dle ČSÚ výrazně vzrostlo 
především vlivem dofakturací na některých velkých akcích zejména dopravní infrastruktury. 

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v dubnu a květnu prohloubily svůj 
meziroční pokles. Pokles byl tažen zejména prodejem a opravami motorových vozidel7, jehož 

5 Průměr z meziročních změn v dubnu a květnu. 
6 Na základě Signální informace ČSÚ z 31.7. 
7 Prodej a opravy motorových vozidel (NACE 45) zahrnuje velkoobchod, maloobchod s novými a ojetými 

vozidly, opravy a údržbu motorových vozidel, velkoobchod a maloobchod se součástkami a příslušenstvím 
motorových vozidel, zprostředkování obchodu s motorovými vozidly, velkoobchodní aukce a velkoobchod 
přes internet. 
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propad se (po mírném zlepšení v březnu a dubnu) v květnu opět prohloubil. Tržby 
v maloobchodě (bez motoristického segmentu) navázaly na klesající trend z předchozích 
měsíců a v dosavadním průběhu 2.Q 2009 dále prohloubily svůj meziroční pokles, k čemuž 
přispěl zejména maloobchodní prodej pohonných hmot a prodej nepotravinářského zboží.  

Tržby v maloobchodě (stálé ceny, mzr. v %) 
I/09 4/09 5/09 průměr za 4-5/09

Maloobchod včetně motoristického segmentu (CZ-NACE 45+47) -4.2 -2.0 -7.5 -4.8
Motoristický segment (CZ-NACE 45) -10.4 -5.3 -14.6 -10.0
Maloobchod (CZ-NACE 47) -1.4 -0.4 -4.3 -2.3  

Pokles ekonomické aktivity je patrný i v odvětvích služeb. Tržby ve službách8 v 1.Q 2009 
prohloubily svůj meziroční pokles z konce loňského roku, když meziroční pokles tržeb 
zaznamenala všechna sledovaná odvětví služeb kromě činností v oblasti nemovitostí. 

Tržby ve službách (stálé ceny, mzr. v %) 
I/09

Služby celkem (sekce H + I + J + L + M + N) -7.8
Doprava a skladování (sekce H) -10.1
Ubytování, stravování a pohostinství (sekce I) -11.3
Informační a komunikační činnosti (sekce J) -1.0
Činnosti v oblasti nemovitostí (sekce L) 3.3
Profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M) -12.3
Administrativní a podpůrné činnosti (sekce N) -11.6  

Předstihové ukazatele pro 3.Q 2009 naznačují setrvání průmyslové produkce na nízké úrovni. 
Objem nových zakázek průmyslových podniků na základě již publikovaných dat do května 
zůstává na hodnotách o více než 25 % nižších než před rokem, přičemž výrazný pokles 
zakázek nadále pociťují téměř všechna odvětví. Předběžné informace za červen však 
naznačují zmírnění propadu nových zakázek, které klesají zhruba o 13 %, z toho ze zahraničí 
o necelých 9 %. Orientační hodnota povolených staveb také zůstává výrazně nižší než před 
rokem a je z ní patrný pokračující útlum pozemního stavitelství. 

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

Orientační hodnota stavebních ohlášení 
a povolení (běžné ceny, mzr. v %) 
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Konjunkturální průzkumy prováděné ČSÚ zaznamenaly ve 2.Q 2009 oproti předchozímu 
čtvrtletí mírné zlepšení nálady zejména na straně spotřebitelů. Saldo9 indikátoru důvěry 

8 Tržby ve službách ČSÚ od roku 2009 zveřejňuje ve čtvrtletní frekvenci. Vzhledem k velkému zpoždění jsou 
nyní k dispozici pouze údaje za 1.Q 2009. 

9 Saldo indikátoru důvěry je rozdíl (v procentech) mezi odpověďmi vyjadřujícími zlepšení a zhoršení 
očekávaných i probíhajících tendencí. 
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podnikatelů se ve 2.Q zvýšilo v průmyslu, naopak se zhoršilo ve stavebnictví, obchodu 
a službách. Přesto v obchodu a službách zatím nadále mírně převládají pozitivní vyhlídky.  

Indikátory důvěry                                 
(bazické indexy k průměru roku 2005) 

Salda indikátorů důvěry (kladné hodnoty 
zlepšení oček. tendencí, záporné zhoršení) 
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Ve výhledu na 3.Q 2009 setrvala v nefinančních korporacích a firmách dotazovaných 
ČNB pesimistická nálada. Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné 
obchodní situace – zůstal ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, obchodě a nákladní 
dopravě v pásmu negativních očekávání s tendencí k mírnému zlepšování ve všech odvětvích 
s výjimkou stavebnictví. V pokračujícím pesimismu podnikových manažerů se odráží 
zejména útlum poptávky na domácím trhu i v zahraničí, který má za následek pokles objemu 
zakázek, a to jak celkových, tak nových, nižší míru využití výrobních kapacit a snížení 
objemu přesčasové práce. 

Index všeobecné obchodní situace dosáhl ve zpracovatelském průmyslu pro 3.Q 2009 
hodnoty 68 bodů, což je sice o 14 bodů více než v předchozím čtvrtletí a o 33 bodů více než 
v 1.Q,  ale stále ještě o 13 bodů pod úrovní z 3.Q 2008.  

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

IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09
Všeobecná obchodní situace 120 102 107 117 101 114 101 81 74 35 54 68
Dodávky pro export 140 124 134 128 133 109 137 126 74 41 51 86
Dodávky pro tuzemsko 123 103 117 104 118 106 119 104 75 38 50 82
Tržby 122 101 123 122 118 116 121 107 85 32 66 67
Zaměstnanost 95 91 95 104 97 108 95 109 88 46 49 62
Finanční situace 107 103 108 117 105 115 109 117 98 76 74 87  

Celkový objem zakázek se podle posledních údajů z letošního dubna snížil meziročně 
o 15,3 %, objem nových zakázek poklesl o 35,1 %. Průměrná míra využití výrobních kapacit 
činila ve 2.Q 2009 podle odhadu 72,9 % a byla o 0,4 p.b. vyšší než v předchozím čtvrtletí, ale 
o 14,5 p.b. pod úrovní 2.Q 2008. Mírné zlepšení proti 1.Q ovlivnil především vývoj ve 
společnosti Škoda Auto. Průměrný počet přesčasových hodin klesl ve 2.Q 2009 podle odhadu 
o 31,1 % proti předchozímu čtvrtletí a o 58,1 % proti 2.Q 2008.    

Ve stavebnictví se index všeobecné obchodní situace dále propadl ze 45 bodů ve 2.Q na 
35 bodů ve 3.Q 2009 v důsledku nárůstu počtu respondentů očekávajících další zhoršení 
podnikatelského klimatu. Výhled manažerů byl ovlivněn zejména nejistotami ohledně vývoje 
poptávky. Úhrnný objem zakázek podle údajů z letošního dubna stagnoval, zakázky na 
výstavbu bytů klesly o 56,1 %, objem nových zakázek se snížil o 3,4 %. 
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Výhled ve stavebnictví (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, negativní očekávání 
0–99 bodů, pozitivní očekávání 101–200 bodů) 

IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09
Všeobecná obchodní situace 107 125 134 70 75 87 117 125 75 50 45 35
Produkce 156 115 157 134 120 101 129 134 101 54 86 89
Zaměstnanost 109 90 119 112 105 77 120 117 88 53 67 65
Finanční situace 118 109 90 113 102 83 81 148 115 95 82 83
Průměrná mzda 160 131 141 108 111 136 148 120 119 113 92 78  

V odvětví obchodu dosáhl pro 3.Q 2009 index všeobecné obchodní situace hodnoty 82 bodů 
proti 72 bodům v předchozím čtvrtletí a 101 bodům ve 3.Q 2008. Ke zlepšení indexu proti 
2.Q přispělo zejména očekávání vyšších tržeb. 

V odvětví nákladní dopravy stoupl index všeobecné obchodní situace pro 3.Q 2009 proti 
předchozímu čtvrtletí o 4 body na hodnotu 62 bodů v souvislosti s rostoucím počtem 
respondentů očekávajících zvýšení tržeb a zlepšení finanční situace. 

Pokud jde o výrobní ceny, předpokládá se ve 3.Q 2009 jejich pokles ve zpracovatelském 
průmyslu, stavebnictví, energetice, obchodě a nákladní dopravě. K mírnému vzestupu cen by 
mělo naopak dojít v těžebním průmyslu. 

Výhled vývoje cen (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, očekávaný pokles cen 0–99 
bodů, očekávaný vzestup cen 101–200 bodů) 

IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09
Těžební průmysl 119 184 128 86 114 183 111 129 104 129 104 113
Zpracovatelský průmysl 102 110 111 101 109 110 102 121 101 68 98 90
Energetika 91 162 43 61 110 200 167 167 137 71 94 94
Stavebnictví 139 129 144 135 141 140 150 135 137 128 104 94
Obchod 105 105 106 107 145 165 159 158 148 93 100 59
Nákladní doprava 106 126 111 100 106 161 120 133 119 76 70 79
Poznámka: výrobní ceny v těžebním, zpracovatelském průmyslu a v energetice, ceny realizačních prací ve stavebnictví, ceny 
prodaného zboží v obchodě, ceny přepravy zboží a služeb v nákladní dopravě                                          

Mezi rozhodující faktory limitující budoucí výstup uvedli v červnu manažeři ze 
zpracovatelského průmyslu především nedostatek zakázek (51 % respondentů) spolu 
s nedostatkem vlastních finančních zdrojů (18 % respondentů) a nedostatkem úvěrových 
zdrojů (7 % respondentů). Manažeři ze stavebnictví označili za hlavní omezující činitel 
výroby nízkou úroveň zakázek (40 % respondentů), nedostatek vlastních finančních zdrojů 
(15 % respondentů) a nedostatek úvěrových zdrojů (10 % respondentů). 

Nejistoty ohledně budoucí poptávky jsou klíčovým limitujícím faktorem investičních výdajů 
v příštích 12 měsících pro 36 % respondentů ze zpracovatelského průmyslu a 33 % 
respondentů ze stavebnictví. Nedostatek vlastních finančních zdrojů omezí budoucí investice 
u 25 % respondentů ze zpracovatelského průmyslu a 25 % respondentů ze stavebnictví.  

Výdaje na inovace klesnou v příštích 12 měsících ve zpracovatelském průmyslu u 57 % 
respondentů, zatímco u 38 % respondentů zůstanou zhruba stejné jako dosud. Ve stavebnictví 
počítá s nižšími výdaji na inovace 65 % respondentů, se zhruba stejnými jako dosud 33 % 
respondentů. Trend poklesu výdajů na inovace se proti předchozímu čtvrtletí prohloubil. 
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Příloha 3 – Měnový vývoj a finanční pozice nefinančních podniků 
a domácností 

 
Tempo růstu peněz a úvěrů v květnu v důsledku ekonomického poklesu dále zpomalilo. Růst 
úvěrů se snížil zejména v segmentu nefinančních podniků. Úvěry se selháním plošně rostly. 
Přetrvávala preference vysoce likvidních peněz, zmírnil se pokles vkladů nefinančních 
podniků a nepatrně zpomalil růst vkladů domácností. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů 
a vkladů v květnu převážně stagnovaly či nepatrně klesaly, avšak většinou méně než 
relevantní sazby finančního trhu. Rozpětí sazeb s krátkodobou fixací k sazbám peněžního trhu 
se tak rozšířila. Marže mezi úrokovými sazbami z nových úvěrů a vkladů se zvýšila a v delším 
horizontu přetrvává s určitými výkyvy na vyšší úrovni. V důsledku ekonomického zpomalení 
a jeho dopadu na hospodaření podniků pokračuje pokles jejich celkového financování. 
Dluhové zatížení domácností se i přes nižší růst úvěrů zvýšilo.   
 
1. Peníze     
Meziroční růst peněžního agregátu M2 po mírném zrychlení z počátku letošního roku 
zpomalil na 7,3 % v květnu (roční míra růstu M2 upravená o netransakční vlivy v květnu 
poklesla na 6,6 %). Dynamika M2 tak postupně klesá při určité volatilitě, částečně způsobené 
vývojem devizového kurzu. Ve zpomalování růstu M2 se primárně projevuje pokles 
hospodářské aktivity.  

Ve struktuře peněžní zásoby se snížilo tempo růstu peněžního agregátu M1 v důsledku 
poklesu dynamiky oběživa i jednodenních vkladů. Měsíční tok1 oběživa byl záporný, zatímco 
tok jednodenních vkladů byl kladný. Vyšší preference likvidních aktiv je ovlivněna zvýšenou 
nejistotou a poklesem nákladů příležitosti z držby těchto aktiv ve vztahu k úsporným vkladům 
s dohodnutou splatností. Náklady příležitosti ve vztahu k vkladům s výpovědní lhůtou 
stagnovaly.2 Od konce loňského roku se snížil objem investic ekonomických subjektů do 
podílových listů fondů kolektivního investování (o 14 mld. Kč), což se mohlo projevovat ve 
vyšším růstu jednodenních vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou.     

Z hlediska sektorů držby peněz mají rozhodující podíl na růstu M2 vklady domácností. 
Jejich meziroční dynamika v květnu zpomalila o 0,7 p.b. na 10,8 %. Méně rostl objem nových 
vkladů u většiny skupin bank, u stavebních spořitelen objem klesal. Dynamika vkladů 
domácností je relativně vysoká i vlivem změn v úročení některých typů vkladů; v dosavadním 
průběhu 2.Q však mírně zpomaluje. Vklady nefinančních podniků a finančních neměnových 
institucí klesaly (o 0,5 %, resp. 0,9 %), i když u podniků méně než v minulých měsících. To 
odráží vyšší využití likvidních polštářů podniků v období snižování zásob, nižšího 
očekávaného objemu výroby a ztíženého přístupu k úvěrům.3 

Z hlediska protipoložek M2 v květnu dále zpomalil meziroční růst domácích úvěrů 
poskytnutých MFI rezidentům o 3,3 p.b. na 8,1 % v důsledku snížení dynamiky úvěrů 
podnikům a domácnostem (viz část 2). Zpomalení růstu úvěrů však bylo v květnu zčásti 
kompenzováno vývojem čistého úvěru vládě a čistých zahraničních aktiv. 

1 Tok představuje změny stavů vlivem finančních transakcí v průběhu daného období (tj. bez netransakčních 
vlivů v podobě pohybu kurzu, odpisů apod.).  

2 I přesto se růst kvazi-peněz v květnu zvýšil v důsledku zmírnění poklesu vkladů s dohodnutou splatností, což 
lze hodnotit jako krátkodobý výkyv. Dynamika krátkodobých vkladů s dohodnutou splatností do dvou let 
zůstala velmi nízká, růst vkladů s výpovědní lhůtou do tří měsíců byl naopak vysoký. Dlouhodobé vklady 
zahrnuté v M2 klesaly, i když mírněji než v posledních měsících.  

3 Podle nových údajů za červen 2009 publikovaných v závěru zpracování 5.SZ 2009 meziroční růst peněžního 
agregátu M2 dále zpomalil (oproti květnu o 0,2 p.b. na 7,1 %). Zvýšila se dynamiky likvidních peněz v rámci 
peněžního agregátu M1, což jen částečně kompenzovalo nižší růst úsporných vkladů.   
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 Peněžní agregáty M1 a M2 (mzr. v %) 
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Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci    
měsíce, mzr. v %) 

II/08  III/08 IV/08  I/09  4/09  5/09

Podíly na 
M2 v % 

5/09
M1 8,4 8,1 7,4 8,9 9,6 8,3 57,4
   Oběživo 5,5 4,6 13,9 12,3 10,4 9,5 13,4
   Jednodenní vklady 9,2 9,2 5,4 7,9 9,4 8,0 44,0
M2-M1 (kvazi-peníze) 6,6 8,6 7,8 8,5 5,5 5,9 42,6
   Vklady s dohod. splatností -2,0 -0,4 -5,5 -9,7 -12,5 -10,3 24,0
       do 2 let 5,6 9,9 7,7 4,6 -2,5 0,3 19,8
   Vklady s výpovědní lhůtou 24,0 27,1 35,9 44,7 43,2 42,4 18,0
        do 3 měsíců 36,3 40,1 49,9 56,8 50,7 48,3 15,2
   Repo operace 185,1 107,4 63,0 58,0 19,7 -20,3 0,9
M2 7,6 8,3 7,5 8,8 7,8 7,3 100,0  
 

 
Ukazatele přiměřenosti růstu peněz naznačují zastavení nadměrného nárůstu peněžní 
likvidity. Peněžní převis ve 2.Q 2009 stagnoval a nominální i reálná peněžní mezera mírně 
poklesla. Nadále platí, že v krátkodobém horizontu vzhledem k nejistotám ekonomického 
vývoje není pravděpodobné, že by zvýšená peněžní likvidita byla využita na nadměrné 
transakční výdaje; v dlouhodobějším horizontu po opětovném zvýšení důvěry však může dojít 
k růstu inflačních tlaků. Uvedené ukazatele přiměřenosti růstu peněz je však třeba hodnotit 
s určitou obezřetností zejména v současném období, neboť vycházejí z odhadu rovnovážných 
veličin, které jsou aktuálně zatíženy značným stupněm nejistoty. Tempo růstu referenční M2, 
zohledňující dynamiku růstu potenciálního produktu a inflační cíl, odhadujeme pro 3.Q 2009 
ve výši 3,8 % a skutečné peněžní zásoby na úrovni 5,4 %. V souladu s makroekonomickou 
prognózou se tempo růstu peněžní zásoby bude v následujícím období nejprve zpomalovat. 
V roce 2009 peněžní zásoba poroste v průměru tempem 5,5 % a v roce 2010 poklesne 
o 0,9 %. Očekávaný obrat tempa růstu HDP se projeví v peněžní zásobě s jistým zpožděním, 
zmírňování jejího poklesu lze očekávat od 2.Q 2010. V roce 2011 M2 vzroste o 2 %. 
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2. Úvěry  
 
Meziroční růst úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem měnovými finančními 
institucemi v květnu dále zpomalil (ve srovnání s dubnem o 2,1 p.b. na 9,5 %).4 Tempo růstu 
úvěrů klesá od 4.Q 2008 výrazněji než v eurozóně, kde růst aktuálně dosahuje cca 3 % (resp. 
2 % po zohlednění dopadu sekuritizace). Zpomalování růstu úvěrů bylo rovněž zaznamenáno 
v ostatních zemích středoevropského regionu. K nižšímu růstu úvěrů přispívají v ČR 
od počátku letošního roku nejvíce úvěry nefinančním podnikům. Nové úvěry se meziročně 
snížily o 6 %.  

Úvěry nefinančním podnikům v květnu meziročně rostly již pouze o 3,9 %. Měsíční tok byl 
u krátkodobých úvěrů negativní, zatímco u střednědobých nulový a u dlouhodobých pozitivní. 
Uvedený vývoj odráží pokles krátkodobého financování podniků vlivem snížení obchodních 
zakázek, pokles hrubé tvorby fixního kapitálu5, ale i značné problémy některých podniků při 
získávání úvěrů.6 Úvěry domácím podnikům, které představují 72 % celkových úvěrů, 
v květnu poprvé za posledních šest let poklesly, a to o 0,4 %. Dynamika úvěrů podnikům pod 
zahraniční kontrolou rovněž zpomalila, i když je vlivem nižší rizikovosti těchto úvěrů výrazně 
vyšší než u domácích podniků. Nové úvěry nefinančním podnikům se snížily o 5,6 %. Objem 
úvěrů klesal zejména u velkých bank (poskytují 67 % nových úvěrů podnikům).  
 

Od počátku roku 2009 se snížil objem úvěrů ve většině významných odvětví, zejména 
ve zpracovatelském průmyslu7, ale i v odvětvích pojišťovnictví a peněžnictví, těžby 
a dobývání a v činnostech v oblasti nemovitostí. Objem úvěrů se naopak nepatrně zvýšil 
ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody a ve stavebnictví; ve většině ostatních odvětvích 
(např. v dopravě, službách a zemědělství) objem úvěrů stagnoval. Ve druhé polovině roku 
2009 bude tempo růstu úvěrů podnikům dále zpomalovat konzistentně s hospodářským 
poklesem a zpřísňováním úvěrových podmínek odrážejícím se ve zhoršeném přístupu 
některých podniků a odvětví k úvěrům.  
 
Úvěry domácnostem v květnu meziročně vzrostly o 17,7 %. Měsíční tok úvěrů byl kladný, 
dosahoval však poloviční úrovně než ve stejném období loňského roku. Pokračovalo 
zpomalování růstu stavu úvěrů na bydlení i spotřebitelských úvěrů. Nové úvěry domácnostem 
poklesly o 7,1 %, pokles byl zaznamenán zejména u velkých a středních bank (poskytují 
56 %, resp. 20 % těchto úvěrů). Pokračování nižší dynamiky úvěrů souvisí s útlumem 

4 Číselné údaje o struktuře klientských úvěrů jsou uvedeny v tabulkové a grafické příloze. 
5 Podle neoficiálních informací naopak roste poptávka podniků po dlouhodobých úvěrech určených 

k profinancování fůzí a akvizic. 
6 Podle průzkumu Hospodářské komory zhruba 55 % podniků má ztížený přístup k úvěrům, neboť banky žádají 

vyšší zajištění, a 75 % podniků muselo v důsledku ztíženého přístupu k úvěrům snižovat stavy zaměstnanců. 
7 Zpracovatelský průmysl měl v 1.Q i největší příspěvek k poklesu účetní přidané hodnoty. 
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ekonomické aktivity, negativním vývojem trhu práce a ochladnutím trhu s bydlením (počty 
nově zahájených bytů i jejich nabídkové ceny klesají), což ovlivňuje ochotu bank půjčovat 
a domácností zadlužovat se. Přetrvávající obavy z výhledu ekonomiky a stále nízká hodnota 
indikátoru důvěry spotřebitelů naznačují pokračování nižšího tempa růstu spotřebitelských 
úvěrů.  

Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech se u nefinančních podniků zvýšil na 5,7 % 
v důsledku růstu nesplácených úvěrů. Vyšší podíl byl ve stavebnictví (10,3 %), ubytování 
(11,4 %), zpracovatelském průmyslu (8 %) a obchodu (7,8 %) s tím, že od ledna nejvíce tento 
podíl vzrostl ve stavebnictví. Podíl úvěrů se selháním u developerů zhruba stagnuje na úrovni 
1,5 %, přestože objem jimi nesplácených úvěrů roste. U podniků se projevuje nepříznivý 
vývoj jejich ziskovosti v důsledku nízké poptávky a u domácností zvýšení nezaměstnanosti 
a zpomalování růstu mezd. Podíl spotřebitelských úvěrů se selháním se zvýšil na 7,6 % 
a u úvěrů na bydlení na 2 %. 12M míra defaultu, vyjadřující míru nesplácení úvěrů, dosahuje 
u podniků 9,8 % a u domácností 4,8 % (u úvěrů na bydlení činí 4,5 %).8 
 
 
3. Klientské úrokové sazby 
  
Úrokové sazby měnových finančních institucí z nových úvěrů a vkladů v květnu převážně 
stagnovaly či jen mírně klesaly (s výjimkou sazby z kontokorentních úvěrů domácností, která 
vzrostla) v důsledku poklesu krátkodobých sazeb peněžního trhu a výnosu 10letých vládních 
dluhopisů.9 Poklesy tržních sazeb však byly výraznější než u většiny klientských sazeb. 
Průměrná úroková sazba z nových úvěrů vzrostla vlivem zmíněných kontokorentů o 30 b.b. 
na 6,8 % (od září 2008 poklesla pouze o 10 b.b. při snížení klíčových sazeb ČNB o 200 b.b.). 
Průměrná úroková sazba z nových vkladů přetrvávala na úrovni 1,2 %. Jednotlivé skupiny 
bank upravovaly klientské úrokové sazby diferencovaně.   
 

8 Podle nových červnových údajů publikovaných v závěru zpracování 5.SZ meziroční růst úvěrů nefinančním 
podnikům a domácnostem dále zpomalil o 2,2 p.b. na 7,3 %. Tempo růstu úvěrů nefinančním podnikům 
pokleslo na pouhých 0,8 %. Měsíční tok úvěrů podnikům však byl poprvé od října 2008 kladný. Dynamika 
úvěrů poskytnutých domácnostem (na bydlení i na spotřebu) se snížila (na 16,7 %). Uvedený vývoj byl 
doprovázen dalším růstem podílu úvěrů se selháním u podniků na 6,2 % a u úvěrů na bydlení na 2,1 % při 
stagnaci podílu u spotřebitelských úvěrů a kreditních karet (ve výši 7,5 %, resp. 5,3 %).   

9 Pro efektivní působení transmisního mechanismu měnové politiky je důležité, aby změny klíčových sazeb 
ČNB, přenášené finančním trhem, ovlivňovaly klientské sazby. Podle našich analýz (viz Box v 1.SZ 2009 
Transmise úrokových sazeb finančního trhu do klientských úrokových sazeb) jsou pro krátkodobé  fixace 
sazeb z úvěrů podnikům významné zejména sazby 1M PRIBOR a FRA 3*6 a pro dlouhodobé fixace sazeb 
z podnikových úvěrů pak 3M a 1R PRIBOR. Pro sazby z úvěrů na bydlení je to především 1M PRIBOR 
a výnos 10letého vládního dluhopisu. 
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Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům v květnu již třetí měsíc v řadě 
stagnovala či jen nepatrně klesala (o 5 b.b. na 4,3 %) v důsledku mírného snížení sazeb 
u všech úvěrů s krátkodobou fixací a malých úvěrů s dlouhodobou fixací. Dlouhodobé fixace 
sazeb z velkých úvěrů se zvýšily; tento segment však má poměrně nízký podíl na nových 
úvěrech a sazby zde jsou značně volatilní. Rozpětí k příslušným sazbám finančního trhu se 
zvýšila; od září se rozpětí rozšiřují zejména u malých rizikovějších úvěrů. Sazby z nových 
úvěrů podnikům nepatrně snížily velké banky a více pobočky zahraničních bank, které mají 
hlavní podíly na tomto segmentu úvěrového trhu, u ostatních skupin bank tyto sazby rostly. 
Banky udržovaly i přísnější neúrokové podmínky (požadavky na vyšší zajištění a důkladnější 
informace o výkonnosti podniků). V eurozóně ve srovnání s ČR sazby z úvěrů podnikům dále 
výrazně klesaly a jsou již nižší cca o 100 b.b.  
 

Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem v květnu vzrostla (o 63 b.b.) na 14,3 % vlivem 
zvýšení sazby z kontokorentních úvěrů u jedné z velkých bank. Úroková sazba z nových 
úvěrů na bydlení stagnovala na úrovni 5,5 % u většiny skupin bank poskytujících tyto úvěry 
(velké a střední banky a stavební spořitelny). Rozpětí k příslušným sazbám finančního trhu se 
zvýšila u krátkodobých a dlouhodobých fixací sazeb nad pět let. V eurozóně naopak 
pokračovalo snižování úrokových sazeb z úvěrů na bydlení u všech fixací; nejvýraznější 
rozdíly jsou oproti ČR u krátkodobých fixací sazeb. Úroková sazba z nových 
spotřebitelských úvěrů v květnu mírně poklesla (o 6 b.b.) na 13,6 %. Rozpětí k příslušným 
sazbám finančního trhu se zvýšila u všech fixací sazeb. Celkově se u sazeb z úvěrů na bydlení 
projevují obavy z dalšího vývoje trhu práce a trhu s bydlením a u spotřebitelských úvěrů 
působí zhoršení bonity spotřebitelů a obavy bank z dostatečného zajištění.  
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Průměrná úroková sazba z nových vkladů se v květnu mírně snížila u domácností (na 
1,2 %) i podniků (na 1 %). Pohyby sazeb z úsporných vkladů domácností byly minimální 
v důsledku snahy téměř všech skupin bank o udržení vkladů. Sazba z vkladů podniků se 
snižovala výrazněji než z vkladů domácností.  
 
Z hlediska transmise měnové politiky se rozpětí 
mezi klientskými sazbami s krátkodobou fixací 
a sazbou 1M PRIBOR dále rozšířilo vlivem 
nárůstu již tak vysoké rizikové prémie. Sazba 1M 
PRIBOR se od září do května snížila o 170 b.b., 
zatímco sazba s krátkodobou fixací z úvěrů na 
bydlení vzrostla o 14 b.b. a z velkých úvěrů 
podnikům poklesla o153 b.b. (u malých úvěrů 
podnikům o 38 b.b.). Klientské sazby 
s dlouhodobou fixací stagnují či klesají, zatímco 
výnos 10letých vládních dluhopisů od září vzrostl 
o 66 b.b. (v květnu poprvé meziměsíčně poklesl), 
takže rozpětí se v tomto případě snížilo. Obavy 
z dalšího nárůstu vládního deficitu a dluhu a vývoj inflačních očekávání v ČR i ve světě 
udržují dlouhodobé sazby u vládních dluhopisů na vyšších hodnotách. 
 
Marže mezi úrokovými sazbami z úvěrů 
a vkladů z nových obchodů se zvýšila a v delším 
horizontu se pohybuje s určitými výkyvy na vyšší 
úrovni. Přetrvává riziko spojené s emisí retailových 
vládních dluhopisů pro občany, kdy by banky 
mohly z obav z odlivu vkladů začít zvyšovat sazby 
u svých vkladových produktů. Snaha bank 
o zachování marží pak může vytvářet tlak na další 
zvýšení prémií z klientských úvěrů, a tím bránit 
oživení růstu úvěrů a následně investic 
a spotřeby.10 

10 V červnu se klientské úrokové sazby vyvíjely u jednotlivých typů nových úvěrů rozdílně (sazba z úvěrů na 
bydlení stagnovala, na spotřebu nepatrně poklesla a z úvěrů podnikům vzrostla). V průměru se úroková sazba 
z nových úvěrů domácnostem a podnikům jen mírně snížila na 6,7 %. Sazba z nových vkladů stagnovala či 
nepatrně klesla. Rozpětí klientských sazeb s krátkodobou fixací k sazbě 1M PRIBOR se dále rozšířila. 
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4. Celková finanční pozice a finanční toky nefinančních podniků  
 
U nefinančních podniků11 pokračovalo v 1.Q 2009 zhoršování finančního hospodaření 
v důsledku poklesu výkonů a tržeb, což negativně působilo na tvorbu jejich vnitřních 
finančních zdrojů. Účetní přidaná hodnota meziročně klesala (podrobněji viz Box 
Ekonomická výkonnost nefinančních podniků).  
  
 
Vybrané ukazatele nefinančních podniků (mzr. v %) 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

I/07 II III IV I/08 II III IV I/09

Výkony vč. obchodní marže
Výkonová spotřeba
Účetní přidaná hodnota

 

-25
-20

-15
-10
-5
0

5
10
15

20
25

I/07 II III IV I/08 II III IV I/09

Osobní náklady
Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk)
Tržby

 
 
Snížení ziskovosti podniků se sice oproti 4.Q 2008 zmírnilo, nadále však zůstává výrazné. Je 
doprovázeno dalším poklesem finančních aktiv a pasiv podniků. Celkové financování 
nefinančních podniků dle údajů ČNB12 (bez ostatních závazků13) pokleslo v 1.Q meziročně 
o 2,8 %, reálně po zohlednění meziroční změny deflátoru HDP o 6,7 %. Příspěvek úvěrů 
stagnoval na nízkých kladných hodnotách, zatímco příspěvek emitovaných akcií byl záporný 
a dluhových cenných papírů nepatrně kladný zejména vlivem financování prostřednictvím 
finančních derivátů. V kladném příspěvku úvěrů se projevoval vyšší růst ostatních úvěrů 
(včetně finančních úvěrů ze zahraničí), zatímco růst úvěrů od MFI a od ostatních finančních 
zprostředkovatelů, tj. nebankovních subjektů, klesl. Financování podniků prostřednictvím 
úvěrů a dluhových cenných papírů vzrostlo cca o 9 %, zatímco ve stejném období loňského 
roku to bylo o 35 %. Finanční investice nefinančních podniků se rovněž snížily, a to o 3 %. 
K uvedenému vývoji přispívaly všechny druhy finančních investic, nejvíce investice 
do dluhových cenných papírů a účastí a téměř nulová tvorba bankovních vkladů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Údaje ČSÚ „Finanční ukazatele tokové nefinančních podniků s 50 a více zaměstnanci“ jsou do 1.Q 2008 
semidefinitivní a od 2.Q 2008 předběžná). K 1.Q 2009 zahrnují 9983 nefinančních podniků. 

12 Celkové financování zahrnuje úvěry (od MFI, nebankovních subjektů a ostatní úvěry včetně úvěrů 
ze zahraničí), emitované dluhové cenné papíry a akcie. 

13 Časové řady ostatních pohledávek a závazků byly od 4.Q 2008 u nefinančních podniků i domácností 
revidovány. Meziroční srovnání není k dispozici. Z důvodů výrazných mezičtvrtletních změn nebyly tudíž do 
hodnocení celkových finančních pozic uvedených dvou ekonomických sektorů zařazeny. 
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Finanční ukazatele vybraných nefinančních podniků s největším objemem aktiv 
publikované ČSÚ dokládají nepříznivý vývoj v podnikové sféře. Celková aktiva i vlastní 
jmění těchto podniků v 1.Q oproti předchozímu období (srovnatelné meziroční údaje nejsou 
k dispozici) poklesly a likvidita se zhoršila při růstu financování prostřednictvím úvěrů 
a dluhových cenných papírů o 2,8 %. Dynamika financování velkých podniků byla vyšší než 
u podniků celkem, kde mezičtvrtletně poklesla (včetně finančních derivátů) o 0,1 %. 
Solventnost velkých podniků nepatrně vzrostla. V automobilovém průmyslu aktiva, vlastní 
jmění a zadluženost rovněž poklesly. Snižovalo se dlouhodobé financování v podobě úvěrů, 
zatímco emise cenných papírů vzrostla. 
 
Vybrané ukazatele nefinančních podniků s nejvyššími objemy aktiv 
Podniky podle výše aktiv (2000 podniků s nejvyššími aktivy) 4.Q 2008 1.Q 2009 mezičtvrt. v %
Aktiva celkem (mld. Kč) 5147,9 5086,0 -1,2
Vlastní kapitál (mld. Kč) 2611,2 2558,2 -2,0
Financování celkem (úvěry a dluh. cenné papíry) 801,8 824,6 2,8
Krátkodobé financování (mld. kč) 312,3 317,9 1,8
Dlouhodobé financování (mld. Kč) 489,5 506,7 3,5
Podniky podle výše aktiv - podílové ukazatele v % v  % mezičtvrt. v p.b.
Finanční páka (aktiva / vlastní kapitál) 197,1 198,8 1,7
Financování / vlastní kapitál 30,7 32,2 1,5
Likvidita (krátkodobá fin.aktiva / krátkodobé závazky) 126,4 122,5 -3,9
Ostatní pohledávky / ostatní závazky 85,6 86,9 1,3
Solventnost (finanční aktiva / finanční závazky) 99,9 100,3 0,4  
 
Z hlediska finanční pozice podniků se poměr 
jejich dluhu k HDP v 1.Q nepatrně snížil a dosáhl 
48,6 % v důsledku nižšího růstu dluhového 
financování. Nižší růst úvěrů a pokles některých 
klientských úrokových sazeb zmírňoval úrokové 
zatížení podniků, dosahující v poměru k hrubému 
provoznímu přebytku 6 %. Uvedený vývoj a nižší  
zadluženost podniků v ČR oproti eurozóně 
(poměr dluhu k HDP činí v eurozóně 80 %) je 
výhodou podniků při aktuálním poklesu jejich 
ziskovosti. Určitou nejistotou z hlediska 
budoucího financování investic však zůstává, do 
jaké míry se podniky vyrovnají se sníženou 
schopností splácet úvěry a se ztíženým přístupem k úvěrům.  
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Box: Ekonomická výkonnost nefinančních podniků 
  
Výkonnostní ukazatele nefinančních podniků meziročně výrazně klesají. Pokles výkonů podniků byl 
však mírnější než pokles výkonové spotřeby. Prohloubil se pokles počtu zaměstnanců, i když méně 
než pokles výkonů. Podíl osobních nákladů na výkonech tak stále mírně rostl. Naproti tomu podíl 
výkonové spotřeby na výkonech nepatrně poklesl. V důsledku odhadovaného mírného snížení 
osobních nákladů došlo ke zmírnění propadu hrubého provozního přebytku.  

Vybrané ukazatele nefinančních podniků s 50 a více zaměstnanci  
Podniky s 50 a více zaměstnanci - podílové ukazatele 1.Q 2008 1.Q 2009 mzr. v p.b.
Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě (v %) 55,1 57,9 2,8
Podíl osobních nákladů na výkonech (v%) 15,5 16,8 1,3
Podíl výkonové spotřeby na výkonech (v%) 71,9 71,0 -0,9
Podíl přidané hodnoty na výkonech (v %) 28,1 29,0 0,9  
 
Pokles účetní přidané hodnoty se dále mírně prohloubil. Její meziroční pokles zaznamenalo zejména 
zemědělství, průmysl a služby. Účetní přidaná hodnota se snížila ve většině jejich pododvětví. 
K celkovému poklesu účetní přidané hodnoty nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl.  

Růst a příspěvky k růstu účetní přidané hodnoty v odvětvích (v %, p.b. z běžných cen)14 
1.Q 2009

mzr.v % příspěvek v 
p.b. mzr. v % příspěvek v 

p.b.
Zemědělství, lesnictví a rybářství -43,1 -1,0 -38,4 -0,4
Těžba a dobývání -20,3 -0,8 -21,0 -1,1
Zpracovatelský průmysl -16,2 -7,3 -19,6 -9,0
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu 32,2 3,6 9,2 1,3
Zásobování vodou, odpady a sanace -3,4 -0,1 2,2 0,0
Stavebnictví -7,2 -0,3 -4,7 -0,1
Velkoobchod, maloobchod;opravy a údržba motor. vozidel -12,1 -1,1 -12,1 -0,8
Služby (sekce H + I + J  + L+ M + N + O až S) -1,7 -0,4 -3,9 -0,9
Celkem -7,4 -7,4 -11,0 -11,0

 Podniky s 50 a více    Podniky s 250 a více 

 
 
V segmentu velkých nefinančních podniků (s 250 a více zaměstnanci) ve sledovaném období 
probíhal obdobný vývoj jako v širším segmentu podniků s 50 a více zaměstnanci. Na rozdíl 
od minulého období však bylo zhoršování výsledků těchto podniků výraznější než u menších podniků. 
Výkony velkých podniků v 1.Q meziročně poklesly o 14,2 % a účetní přidaná hodnota se 
snížila o 11,0 %. Tempo poklesu hrubého provozního přebytku zůstalo na úrovni -19,2 %. Horší 
ukazatele ziskovosti velkých podniků byly v automobilovém průmyslu, kde účetní přidaná hodnota 
poklesla dokonce o 27,6 %; výkonová spotřeba o 25,2 %, tržby o 25 %, osobní náklady a počet 
zaměstnanců shodně o cca 10 %.  
 
 
5. Celková finanční pozice domácností 
 
Meziroční tempo růstu celkových úvěrů domácnostem dále pokleslo ze 17,5 % ve 4.Q 2008 
na 16,8 % v 1.Q 2009. K tomu přispívaly zejména úvěry od MFI, zatímco příspěvek úvěrů 
od ostatních finančních zprostředkovatelů nepatrně vzrostl. Meziroční růst finančních 
investic domácností se v 1.Q 2009 mírně snížil na 8,3 %. Zdaleka nejvyšší příspěvek měly 
nadále investice do oběživa a vkladů (jejich podíl dosahoval 63 %) v důsledku zvýšené 
nejistoty a přetrvávající zhoršené důvěry spotřebitelů. Příspěvek investic do cenných papírů 
a akcií byl záporný a kladný příspěvek investic do pojistných technických rezerv se mírně 
snížil.  

14 Segment nefinančních podniků s 250 a více zaměstnanci zahrnoval v 1.Q 2009 1744 podniků. 
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Z hlediska finanční pozice se poměr celkové  
zadluženosti domácností k HDP dále zvýšil na 
28,2 % a k hrubému disponibilnímu příjmu na 
51,5 %. I přes zpomalování dynamiky úvěrů, 
nedochází zatím na agregované úrovni k zastavení 
růstu uvedených poměrových ukazatelů. Zatížení 
domácností úrokovými platbami stagnuje na 
úrovni 1,3 % v důsledku poměrně strnulého 
vývoje klientských úrokových sazeb.  I přesto 
jsou tyto indikátory nižší než v eurozóně, kde 
dosahují 61 %, resp. 93 % a 3,5 % (zde jistá 
stabilizace byla již zaznamenána). Lze 
předpokládat, že některé domácnosti budou více 
zranitelné v případě dalších možných šoků z trhu práce (viz Box Dluhové zatížení 
domácností podle příjmových skupin v roce 2008). To je již patrné v problémech se 
splácením úvěrů.  
 
Box:  Dluhové zatížení domácností podle příjmových skupin v roce 2008 
 

Současný útlum hospodářské aktivity je doprovázen růstem neschopnosti některých domácností 
splácet úvěry, přičemž 12měsíční míra defaultu naznačuje další prohloubení tohoto problému. Nově 
přijaté úvěry však začaly v roce 2008 klesat, což je konzistentní se zhoršujícím se výhledem finanční 
situace domácností. Tyto změny trendu zaznamenané na agregované úrovni jsou v následujícím 
přehledu zkoumány z pohledu jednotlivých příjmových skupin domácností15, neboť finanční problémy 
některých skupin domácností mohou být výraznější než u domácností celkem.  
 

Nově přijaté úvěry v roce 2008 oproti roku 2007 poklesly u většiny příjmových skupin domácností. 
Objem nových úvěrů byl nadále desetkrát vyšší u vysokopříjmových než u nízkopříjmových 
domácností (a pětkrát vyšší než u středněpříjmových domácností). Zadluženost novými úvěry ve 
vztahu k příjmům se snížila na 3,6 %. Meziroční růst splátek jistin a úroků z úvěrů rovněž zpomalil. 
Poměr splátek k čistému peněžnímu příjmu však vzrostl ze 4,6 % v roce 2007 na 4,8 % v roce 2008 
(1.Q 2009 6,1 %), čímž poprvé od roku 2004 přesáhl poměr nově přijatých úvěrů k příjmům. Poměr 
splátek u středněpříjmových domácností převážně rostl, zatímco u vysokopříjmových klesal 
a u nízkopříjmových šly jeho změny v obou směrech. V uvedeném vývoji se projevoval nižší růst 
nominálních příjmů a vyšší růst splátek u  středněpříjmových domácností a naopak výrazný nárůst 
příjmů a zpomalení dynamiky splátek u vysokopříjmových domácností. Z hlediska zatížení splátkami 

15 Hodnocení vychází z nově publikovaných ročních údajů statistiky rodinných účtů ČSÚ a navazuje na box ze  
2.SZ 2009 Zatížení domácností úvěry a jejich splácení ohledně monitorování problémů domácností se 
splácením úvěrů.  

Dluh a úrokové zatížení domácností (v %)
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tak nyní neexistují mezi jednotlivými příjmovými skupinami domácností výrazné rozdíly. Míra úspor 
vyjádřená saldem vložených a vybraných vkladů k příjmům se zdvojnásobila u vysokopříjmových 
domácností, naopak dále poklesla u nízkopříjmových a u středněpříjmových domácností se nevyvíjela 
jednoznačně. Určitým rizikovým faktorem je skutečnost, že třetina domácností s nízkými příjmy čerpá 
rizikové spotřebitelské úvěry.  
 

Celkově lze shrnout, že nejvyšší podíl na objemu nových úvěrů mají nadále vysokopříjmové 
domácnosti, u kterých se vlivem růstu příjmů snížilo zatížení splátkami a vzrostla míra úspor. 
Na druhou stranu vyšší zatížení příjmů splátkami u středněpříjmových domácností při jejich téměř 
poloviční míře úspor oproti vysokopříjmovým domácnostem naznačuje nárůst jejich zranitelnosti. 
Zhoršení makroekonomického prostředí tak může vedle domácností s nízkými příjmy nepříznivě 
postihnout i tuto skupinu domácností. Zhoršení podmínek na trhu práce, růst nezaměstnanosti a pokles 
cen nemovitostí vytváří budoucí nejistoty právě u těchto příjmových skupin domácností.  
 

Nové úvěry (v mil. Kč)                                            Poměr nových úvěrů k peněžnímu příjmu (v %) 
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Příloha 4 – Nákladové faktory 
Pokračující meziroční pokles cen ropy a zemního plynu na světových trzích, odrážející 
ochlazení globální ekonomické aktivity v důsledku finanční krize, přispěl ve 2.Q 2009 
k prohloubení poklesu dovozních cen energetických surovin. Protiinflačně působily také ceny 
dovážených polotovarů. Růst dovozních cen neenergetických surovin a produktů s vyšší 
přidanou hodnotou zpomalil. Při klesající poptávce a oslabení vnějších nákladových tlaků 
ceny průmyslových výrobců ve 2.Q prohloubily svůj meziroční pokles. Rovněž ceny 
zemědělských výrobců nadále výrazně klesaly. 

Dovozní ceny přešly na začátku 2.Q 2009 opět do meziročního poklesu, který podle 
posledních údajů za květen dosáhl 4,0 %. Tento pokles kontrastuje s meziročním růstem 
v 1.Q, který byl zvláště v únoru poměrně razantní. Za meziročním snížením dovozních cen 
stojí zejména pokles světových cen ropy a zemního plynu a cen polotovarů. Současně na 
vývoj dovozních cen působilo zmírnění meziroční depreciace kurzu koruny1. Oslabení růstu 
cen či prohloubení jejich poklesu bylo možné pozorovat ve všech skupinách dovozu. 

Nejvýrazněji se na meziročním snížení dovozních cen podílely ceny dovážených minerálních 
paliv, které v květnu prohloubily svůj meziroční pokles o více než 20 p.b. ve srovnání 
s únorem, a to na 33,7 %. Výrazné meziroční snížení cen dovážených energetických surovin 
bylo způsobeno zejména vývojem světových cen zemního plynu, které sledovaly cenovou 
dynamiku ropy s větším než obvyklým zpožděním. Prudký propad cen ropy na světových 
trzích, pozorovaný v průběhu 2.H 2008, se do dynamiky světových cen zemního plynu 
promítal teprve od začátku roku 2009. Ta přešla v dubnu do meziročního poklesu, který se 
v květnu prohloubil na 32,7 %. Rovněž ceny dovážených polotovarů vykázaly v březnu 
obnovený meziroční pokles po tříměsíčním růstu, a to zejména v návaznosti na zpomalení 
světové ekonomické aktivity a následný propad světové i domácí poptávky. 

Na druhé straně pokračoval meziroční růst cen u dovozu komodit s vyšším stupněm 
zpracování, přestože se od března prosazovalo jeho zpomalování. Příspěvek těchto komodit 
do celkových cen dovozu se tak ve srovnání s únorovou hodnotou snížil na méně než jednu 
třetinu, nicméně v květnu stále dosahoval 1,3 p.b. Jak ve skupině strojů a dopravních 
prostředků, tak ve skupině průmyslového spotřebního zboží vykazují ceny dovozu značnou 
citlivost na výkyvy měnového kurzu koruny. V návaznosti na zmírnění meziročního oslabení 
kurzu koruny, které bylo možné pozorovat od března, se tak růst dovozních cen i v těchto 
významných skupinách zmírnil, a to na méně než jednu polovinu. 

I přes snížení cen zemědělských a potravinářských komodit na světových trzích pokračoval 
nepatrný meziroční růst cen dovážených potravin. Ve srovnání s jeho nejvyšší hodnotou 
dosaženou v únoru (8,8 %) bylo nicméně možné pozorovat zmírnění na 0,5 % v květnu. 
K tomuto vývoji přispělo zmírnění meziročního oslabení kurzu koruny. Zejména v návaznosti 
na razantní ochlazení světové ekonomické aktivity a slábnoucí světovou poptávku se 
prosadilo oslabení růstu cen dovážených neenergetických surovin, a to na cca jednu třetinu 
oproti vysokým hodnotám z února. 

1 V únoru vzrostly dovozní ceny meziročně o 4,5 %, což je nejvyšší hodnota dosažená od ledna 2001. Meziroční 
oslabení kurzu CZK/EUR dosáhlo ve stejném měsíci 12,1 % a CZK/USD 29,3 %. Naproti tomu v květnu 
oslaboval kurz CZK/EUR meziročním tempem 6,5 % a kurz CZK/USD tempem 21,4 %. 
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Ceny průmyslových výrobců v červnu prohloubily svůj meziroční pokles ve srovnání 
s koncem 1.Q více než na dvojnásobek (na 4,4 %). Na tomto vývoji se nejvýrazněji podílelo 
odvětví koksu a rafinérských ropných produktů spolu s razantním propadem cen v odvětví 
obecných kovů. Pokles cen či zmírnění růstu ve většině odvětví se odvíjel zejména od 
oslabení světové ekonomické aktivity. Pokračující dvouciferný růst cen bylo možné pozorovat 
pouze v odvětví elektřiny, plynu a páry. 

V návaznosti na meziročně klesající světové ceny ropy a zemního plynu a na oslabení světové 
ekonomické aktivity klesaly ceny v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků nadále 
více než 35% tempem. Významné snížení cen bylo patrné rovněž v odvětví dobývání 
nerostných surovin, kde bylo možné pozorovat v meziroční dynamice srovnatelný cenový 
propad naposledy v roce 2000. Příspěvek tohoto odvětví však zůstal spíše zanedbatelný. 
V souvislosti s propadem světové poptávky se prosadilo významné prohloubení cenového 
poklesu v odvětví obecných kovů, jehož příspěvek ke snížení celkových cen výrobců v květnu 
činil výrazných 1,9 p.b.2 Pokračující meziroční pokles cen v potravinářském průmyslu se 
odvíjel od předchozího propadu světových cen zemědělských a potravinářských komodit, ve 
2.Q se nicméně dále neprohluboval. 

Na druhé straně pokračoval meziroční růst cen v odvětví dopravních prostředků, strojů 
a v odvětví výpočetní techniky, elektroniky a optických přístrojů. I v těchto odvětvích se 
nicméně prosadilo oslabení růstové meziroční dynamiky ve srovnání s nejvyššími hodnotami 
z února, do nichž se významnou měrou promítlo meziroční oslabení kurzu koruny. 
V ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu bylo možné pozorovat v meziročním 
srovnání nezanedbatelný cenový pokles, který se odvíjel zejména od propadu světové 
poptávky. Cenový vývoj ve zpracovatelském průmyslu byl tedy různorodý, vcelku však 
odvětví s klesajícími cenami převážila vývoj v odvětvích ovlivněných oslabením kurzu 
koruny. 

2 Ceny v odvětví obecných kovů klesaly v červnu téměř 14% meziročním tempem, což je nejhlubší meziroční 
pokles od roku 1998. 
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Meziroční vývoj cen průmyslových výrobců ve 2.Q 2009 byl v souladu s minulou prognózou, 
která předpokládala meziroční pokles cen v průmyslu o 3,7 % (skutečný pokles ve 2.Q 2009 
činil 3,6 %). Prognóza z 5. SZ 2009 se ale nachází na celém horizontu pod minulou 
prognózou, k čemuž přispívá zejména výhled hlubšího poklesu cen výrobců v zahraničí, 
výhled silnějšího kurzu koruny a předpoklad výraznějšího poklesu světových cen zemního 
plynu v roce 2009. V následujícím čtvrtletí očekáváme ještě prohloubení meziročního poklesu 
cen v průmyslu na hodnoty kolem 4,8 % a následný obrat v trendu. Přibližně ve 2.Q 2010 by 
se měl prosadit obnovený růst cen průmyslových výrobců, který bude nicméně tlumen 
zejména meziročním poklesem cen v odvětví výroby a rozvodu elektrické energie, plynu 
a páry. 

Predikce cen průmyslových výrobců  
(mzr. v %) 
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U cen zemědělských výrobců i ve 2.Q pokračoval výrazný pokles cen v meziročním 
srovnání. Ten se v porovnání s předchozím obdobím ještě dále prohluboval a byl vykázán jak 
v kategorii rostlinných , tak i živočišných produktů. V červnu 2009 dosáhl celkový meziroční 
pokles cen zemědělských výrobců výrazných 27,9 %. Výrazný meziroční pokles cen 
zemědělských výrobců v závěru roku 2008 a v 1.H 2009 byl především ovlivněn prudkým 
zpomalením světové poptávky po potravinách ve 2.H 2008 a celosvětově nadprůměrnou 
úrodou v loňském roce. Spolu s tím došlo oproti očekávání k rychlejšímu růstu zásob 
potravinářských komodit. To platilo i pro Českou republiku, kde sklizeň dosáhla loni podle 
odhadů ČSÚ druhé nejvyšší hodnoty v časové řadě od roku 1990. Meziroční pokles cen 
komodit rostlinné výroby se tak od druhé poloviny loňského roku pozvolna prohluboval až na 
-41,1  % v květnu, v červnu se pak pokles cen zmírnil na -35,7 %. I v případě cen živočišných 
produktů pokračoval ve 2.Q 2009  výrazný meziroční pokles cen, který se však ve srovnání 
s předchozím obdobím nepatrně zmírnil (na -16 % v červnu). 
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V letošním roce předpokládáme oproti minulé prognóze o něco výraznější pokles cen 
zemědělských výrobců. Ve 3.Q 2009 očekáváme meziroční pokles cen v průměru okolo 
-20 %. Ve 4.Q 2009 se pak vlivem očekávaného mírného oživení cen ve světě a efektu 
základny jejich výrazný meziroční pokles postupně zmírní až k nule a počátkem roku 2010 
přejde ve slabý růst. 

Ceny zemědělských výrobců 
(mzr. v %) 

Predikce cen zemědělských výrobců  
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Příloha 5 – Platební bilance 
 
Nejvýznamnější změnu prognózy na běžném účtu platební bilance představuje výrazné zvýšení 
přebytku obchodní bilance na rok 2009 a poněkud menší zlepšení na rok 2010. Pozitivní vliv 
změny prognózy obchodní bilance na běžný účet je však z velké části eliminován zhoršením 
prognózy bilance výnosů. V oblasti finančního účtu představuje nejvýznamnější změnu 
výrazné zlepšení prognózy salda portfoliových investic v důsledku očekávání většího objemu 
zahraničních emisí vládních dluhopisů (zejména v roce 2010) a výrazného snížení rozsahu 
očekávaného odlivu tuzemského (zejména dluhového) kapitálu do zahraničí v obou letech. 
 
Deficit běžného a kapitálového účtu platební bilance na rok 2009 činí podle aktualizované 
prognózy 12 mld. Kč, tj. cca 0,3 % HDP (samotný běžný účet 60 mld. Kč, tj. cca 0,9 % HDP). 
Příčinou deficitu je nadále záporné saldo bilance výnosů způsobené dílčími bilancemi výnosů 
z přímých investic a náhrad zaměstnancům. Pro rok 2010 očekáváme velmi mírný nárůst 
deficitu běžného a kapitálového účtu na 22 mld. Kč (cca 0,5 % HDP) vlivem očekávaného 
mírného snížení přebytku obchodní bilance. Po očištění o vliv prognózovaného záporného 
salda reinvestovaných zisků zůstává běžný a kapitálový účet nadále v mírném přebytku. 
Prognózovaný přebytek finančního účtu platební bilance (bez operací bankovního sektoru 
v rámci ostatních investic) na rok 2009 se výrazně zvyšuje na 169 mld. Kč, zejména vlivem 
snížení prognózy odlivu portfoliových dluhových investic rezidentů a zvýšení 
prognózovaného objemu zahraničních vládních dluhopisů. Obdobné důvody vedou ke zvýšení 
prognózovaného přebytku finančního účtu i na rok 2010. Prognóza platební bilance bez 
operací bankovního sektoru nyní signalizuje prudký meziroční nárůst přebytku  v roce 2009 
(ze 36,6 mld. Kč v roce 2008 na 157 mld. Kč v roce 2009), který je spojen především se 
zvýšeným čerpáním zahraničních zdrojů ze strany veřejného sektoru (96,2 % prognózovaného 
přebytku) vlivem prudkého růstu fiskálního deficitu. Velký přebytek je ze stejného důvodu 
očekáván i v roce 2010 (101,5 % přebytku). Předpokládáme však, že tyto přebytky nebudou 
umístěny na devizovém trhu, ale převážně eliminovány (odkupem netto čerpání zdrojů z EU 
ze strany ČNB, kurzovým zajištěním vládních dluhopisů emitovaných v zahraničních měnách 
apod.).  
 
Skutečný vývoj obchodní bilance byl z hlediska salda mnohem příznivější, než očekávala 
prognóza ze 3. SZ (z hlediska meziročních temp vývozu a dovozu byla naopak situace horší 
než očekávaná). Vyšší než očekávaný byl čistý vývoz v reálném vyjádření, vysoce kladná 
byla i změna směnných relací. V současnosti očekáváme přebytek salda obchodní bilance ve 
výši 115 mld. Kč (minulá prognóza 70 mld. Kč). Hlavním důvodem dosavadního relativně 
velmi příznivého vývoje salda obchodní bilance (cca 71 mld. Kč za leden až květen 
a meziroční zlepšení o 5,7 mld. Kč) je pokles cen dovozu především energetických surovin, 
hlubší než očekávaný pokles domácí poptávky a na straně vývozu pak zavedení šrotovného 
zejména v Německu. Dosavadní vývoj v letošním roce by mohl naznačovat ještě příznivější 
výsledek celoroční bilance (což naznačuje i prognóza čistého vývozu), počítáme však 
s negativním vlivem vyčerpání limitu na příspěvky na nákup automobilů v Německu (zřejmě 
v průběhu září) a v dalších zemích. Obavy vzbuzují i informace o vývoji zakázek 
v německém strojírenství (meziroční pokles o více než 1/3) a meziroční pokles průmyslových 
zakázek v eurozóně o 30 %. Na rok 2010 očekáváme mírné meziroční zhoršení kladného 
salda obchodní bilance na 100 mld. Kč vlivem mírného růstu cen energií, odeznění 
pozitivního vlivu šrotovného a postupného zvyšování zásob v domácí ekonomice v závěru 
roku 2010 v důsledku očekávání mírného oživení poptávky v roce 2011.  
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Dosavadní vývoj bilance služeb odpovídá prognóze. Proto nadále očekáváme v roce 2009 
přebytek bilance služeb v rozsahu 60 mld. Kč, což představuje meziroční pokles přebytku 
o více než čtvrtinu. Výraznější pokles se týká všech částí bilance na straně příjmů, zatímco na 
straně výdajů je pokles mírnější a zatím neočekáváme, že by se týkal cestovního ruchu (krize 
zasáhla ČR méně než většinu rozvinutých zemí). Na rok 2010 mírně snižujeme oproti minulé 
prognóze očekávaný přebytek bilance o 5 mld. Kč na úroveň roku 2009, tj. na 60 mld. Kč, 
vlivem aktuálně méně optimistického scénáře ekonomického výhledu vnějšího prostředí na 
rok 2010. 
 
U bilance výnosů naznačuje dosavadní vývoj – zejména přetrvávající relativně vysoké 
dividendy nerezidentů – výraznější deficit, než předpokládala minulá prognóza, a proto ji  na 
rok 2009 opět zvyšujeme na 235 mld. Kč, tj. o 30 mld. Kč. U prognózy na rok 2010 bereme 
v potaz zhoršený globální ekonomický výhled. Ten nás vede k dílčímu přehodnocení 
prognózy, zejména ke snížení očekávané hodnoty reinvestovaných zisků nerezidentů 
v tuzemské ekonomice. Deficit bilance výnosů na rok 2010 proto zvyšujeme pouze 
o 15 mld. Kč. Riziko prognózy bilance výnosů na rok 2009 je však poměrně vysoké, neboť je 
velmi obtížné odhadnout rozsah meziročního poklesu zisku nerezidentů z přímých 
zahraničních investic a zároveň může dojít ke změně  způsobu nakládání s nerozděleným 
ziskem z minulých let u firem kontrolovaných nerezidenty v souvislosti s celosvětovým 
prudkým zhoršením hospodářské situace. 
 
Prognózu vyrovnané bilance běžných převodů v letech 2009 a 2010 neměníme. 
V dosavadním průběhu letošního roku je přitom patrný méně příznivý vývoj v oblasti 
soukromých převodů a  vyšší než očekávané čerpání zdrojů z EU. Celkově je dosavadní vývoj  
oproti předpokladům mírně příznivější. Vzhledem k tomu, že příznivější vývoj je do značné 
míry způsoben poskytnutými zálohami ze strany EU, ponecháváme celkovou prognózu 
běžných převodů beze změny. Zvyšujeme však očekávanou hodnotu čistého čerpání zdrojů 
z EU na 50 mld. Kč v obou letech. 
 
Kapitálový účet se zatím vyvíjí v souladu s předpoklady. Prognózu na letošní rok tedy 
neměníme (+48 mld. Kč). Na rok 2010 zvyšujeme prognózovaný přebytek oproti minulé 
prognóze o 5 mld. Kč na 38 mld. Kč vlivem přijetí předpokladu prodeje další části přebytku 
emisních povolenek do zahraničí. 
 
Také v oblasti přímých investic odpovídá dosavadní vývoj prognóze. Informace o způsobu 
prodeje cca 11% státního podílu v Arcelor Mittal majoritnímu vlastníkovi (sedmileté splátky 
oproti předpokladu plné úhrady) a zveřejnění hospodářských výsledků ČSA za rok 2008 
vedou ke snížení odhadu očekávaného příjmu státu v roce 2009 z prodeje majetku 
nerezidentům ze 12 mld. Kč na 4 mld. Kč. Prognózu salda přímých investic na rok 2009 
(+75 mld. Kč) proto snižujeme o 8 mld. Kč na 67 mld. Kč (z toho saldo reinvestovaných 
zisků představuje +85 mld. Kč). Kladné saldo přímých investic na rok 2010 oproti minulé 
prognóze snižujeme o 10 mld. Kč na 85 mld. Kč vlivem očekávaného méně příznivého 
globálního vývoje, který by měl vést k nižším celkovým (a tím i reinvestovaným) ziskům 
nerezidentů z přímých investic.   
 
V oblasti portfoliových investic je dosavadní vývoj salda mnohem příznivější oproti našim 
očekáváním. Důvodem je nezájem rezidentů o investice do zahraničních dluhových cenných 
papírů. Ty v minulosti dosahovaly desítek mld. Kč, ale již v roce 2008 se zastavily. Vzhledem 
k tomu, že aktuálně je patrný dokonce mírný pokles držby zahraničních dluhopisů, snižujeme 
prognózu portfoliových investic v oblasti dluhových aktiv z očekávaného nárůstu držby 
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zahraničních dluhopisů rezidenty o 30 mld. Kč v obou letech na stabilitu. V souvislosti 
s prudkým růstem deficitu státního rozpočtu na hodnoty kolem 200 mld. Kč v letech 2009 
i 2010 měníme způsob prognózování jeho zahraničního financování. Dosavadní deficity byly 
financovatelné z domácích zdrojů. Proto jsme do prognózy zahrnovali jen oznámené emise. 
S růstem deficitu je patrná velká pravděpodobnost alespoň částečného financování 
zahraničními zdroji. Proto nyní zvyšujeme prognózu přílivu dluhového kapitálu na rok 2009 
o 25 mld. Kč na 90 mld. Kč (předpoklad ještě jedné emise vládních dluhopisů v zahraničí 
v rozsahu 1 mld. eur). Na rok 2010 očekáváme celkově zahraniční emise v rozsahu 3 mld. 
eur, tj. cca 75 mld. Kč, ale nyní již nepředpokládáme zájem nerezidentů o korunové 
dluhopisy, tj. snižujeme prognózu v této položce o 30 mld. Kč. Předpokládaný zájem 
o korunové vládní dluhopisy ve výši 15 mld. Kč se nenaplňuje ani v roce 2009, ale z hlediska 
prognózy přílivu dluhového kapitálu v rámci portfoliových investic byl nahrazen zahraniční 
emisí dluhopisů ČEZu ve výši 600 mil. eur. V roce 2010 navíc mírně zvyšujeme očekávaný 
zájem rezidentů i nerezidentů o akcie. Celkově tak dochází k růstu prognózovaného přebytku 
portfoliových investic v roce 2009 o 55 mld. Kč na 80 mld. Kč a na rok 2010 ke zlepšení 
o 90 mld. Kč a dosažení přebytku ve výši 60 mld. Kč.  
 
V rámci ostatních investic je patrné zatím velmi nízké čerpání dohodnutých prostředků ze 
strany vlády. V kontextu s celkovou finanční situací v oblasti veřejných financí však 
předpokládáme, že k vyčerpání dohodnutých prostředků nakonec dojde, nevylučujeme však 
pozdější čerpání (přesun části čerpání do roku 2010). Prognózu na oba roky však zatím 
neměníme. U podnikových úvěrů dojde k mírně nižšímu čerpání  úvěrů ze strany ČEZu (část 
předpokládaných úvěrů na zahraniční akvizice nahrazena dluhopisem). Dosavadní vývoj 
obchodních úvěrů v letošním roce signalizuje zatím snížení dlužnické pozice domácích firem 
o několik mld. Kč. Proto snižujeme očekávané čisté čerpání úvěrových zdrojů podnikovým 
sektorem v roce 2009 o 16 mld. Kč na nulu. Vzhledem ke značným nejistotám o budoucím 
vývoji a absenci informací o konkrétních významných finančních projektech ponecháváme 
nulu i na rok 2010.  
 
Předpokládané změny úrokového diferenciálu obsažené v základním scénáři (postupný 
přechod od kladného opět k zápornému diferenciálu) vedou ke snížení očekávaného přebytku 
platební bilance bez operací bankovního sektoru o 17 mld. Kč v roce 2009 a o 34 mld. Kč 
v roce 2010. Indikátor platebněbilančního tlaku na kurz představuje v roce 2009 kladné saldo 
ve výši 25 mld. Kč v roce 2010. V roce 2010 pak činí -27 mld. Kč. 
 
Z hlediska kurzového vývoje prozatím předpokládáme, že dopady financování vlády ze 
zahraničí budou do značné míry eliminovány. Působení na kurz je přitom zcela jednoznačně 
eliminováno u prostředků získaných z EU (kladné saldo vůči EU v aktuálně odhadovaném 
rozsahu cca 50 mld. Kč ročně vede dle dohody mezi ČNB a MF k růstu devizových rezerv 
ČNB). Také financování prostřednictvím úvěrů, pokud budou čerpány výhradně od EIB, 
žádné kurzové riziko nepředstavuje (jsou poskytovány v korunách). Rozhodující část zdrojů 
získávaných ze zahraničí však budou zřejmě představovat emise obligací na zahraničních 
trzích. Ty byly v minulosti ve většině případů kurzově zajištěny, v některých případech však 
o plném zajištění existuje pochybnost a nelze vyloučit, že měly na vývoj kurzu koruny vliv 
(časová shoda emise s posílením koruny). Určitou alternativou obligací jsou případné další 
prodeje státního majetku. Významné částky by představovaly zejména prodeje části ČEZu, 
Letiště Praha, České pošty, ČD Cargo, nebo půdy a lesů. U prodeje státního majetku bylo 
v minulosti zpravidla přistoupeno k dohodě mezi ČNB a MF a k faktickému odkupu 
prostředků ČNB.  
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Prognóza platební bilance
mld. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 o.2008 p.2009 p.2010
A. Běžný účet -104,9 -124,5 -136,4 -160,6 -147,5 -39,8 -82,2 -111,3 -113,8 -60,0 -60,0
   Obchodní bilance -120,8 -116,7 -71,3 -69,8 -13,3 59,4 65,1 120,6 103,2 115,0 100,0
              Vývoz 1 121,1 1 269,6 1254,4 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2479,2 2465,4 1970,0 1950,0
              Dovoz 1 241,9 1 386,3 1325,7 1440,7 1736,0 1809,2 2079,5 2358,6 2362,2 1855,0 1850,0

   Bilance služeb 54,6 58,0 21,9 13,2 16,6 36,9 46,4 56,6 82,0 60,0 60,0
        Příjmy 264,8 269,7 231,1 219,2 247,1 282,4 314,0 346,6 377,3 345,0 350,0
             Doprava 53,7 57,5 56,6 60,6 69,9 76,7 85,7 101,8 105,5 95,0 95,0
             Cestovní ruch 115,1 118,1 96,3 100,3 107,2 112,2 124,7 134,1 130,7 120,0 120,0
             Ostatní služby 96,0 94,1 78,3 58,3 70,0 93,5 103,6 110,7 141,1 130,0 135,0
        Výdaje 210,2 211,7 209,3 205,9 230,5 245,5 267,6 290,0 295,3 285,0 290,0
             Doprava 27,5 30,6 29,3 33,7 47,6 56,3 62,1 73,1 75,3 70,0 70,0
             Cestovní ruch 49,4 52,8 51,5 54,4 58,4 57,8 62,2 73,5 77,5 80,0 80,0
             Ostatní služby 133,3 128,3 128,4 117,8 124,5 131,4 143,3 143,4 142,5 135,0 140,0

   Bilance výnosů -53,0 -83,5 -115,6 -119,9 -156,6 -143,4 -180,8 -270,2 -288,8 -235,0 -220,0
             Příjmy 75,4 84,9 66,8 75,5 87,2 105,7 128,0 152,0 135,6 135,0 135,0
             Náklady 128,4 168,4 182,4 195,4 243,8 249,1 308,8 422,2 424,4 370,0 355,0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků -37,6 -55,4 -66,9 -57,4 -67,1 -81,9 -88,2 -120,0 -97,4 -85,0 -85,0

   Běžné převody 14,4 17,8 28,7 15,8 6,0 7,3 -12,9 -18,3 -10,2 0,0 0,0
            Příjmy 36,6 36,4 46,7 47,0 53,0 76,7 56,2 69,5 75,2 90,0 90,0
            Výdaje 22,2 18,6 18 31,2 47,0 69,4 69,1 87,8 85,4 90,0 90,0
B. Kapitálový účet -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -14,2 4,7 8,5 19,6 31,0 48,0 38,0
           Příjmy 0,2 0,1 0,2 0,2 5,6 5,5 14,3 21,3 46,4 50,0 40,0
           Výdaje 0,4 0,4 0,3 0,3 19,8 0,8 5,8 1,7 15,4 2,0 2,0
C. Finanční účet 148 172,8 231,5 80,3 227,2 246,5 70,3 125,2 119,4 169,0 154,0
   Přímé investice 190,8 208,3 270,9 53,5 101,8 279,6 93,3 179,1 150,4 67,0 85,0
      z toho saldo eviden. reinv. zisků 37,6 55,4 66,9 57,4 67,1 81,9 88,2 120,0 97,4 85,0 85,0
    v  zahraničí -1,7 -6,3 -6,8 -5,8 -26,0 0,4 -33,1 -32,9 -32,4 -65,0 -45,0
    v České republice 192,4 214,6 277,7 59,3 127,8 279,2 123,4 212,0 182,8 132,0 130,0
      z toho oper. spoj. s prod. stát. maj. 35,0 61,0 126,0 -47,3 0,5 132,3 0,0 4,4 0,0 4,0 1,0

   Portfoliové investice -68,2 34,9 -46,7 -35,7 53,0 -81,2 -26,9 -57,2 -9,1 80,0 60,0
       Aktiva -86,6 4,4 -75,6 -83,9 -70,3 -82,1 -68,4 -98,6 -4,4 -10,0 -20,0
          Majetkové cenné papíry -44,2 9,4 -7,8 5,6 -36,5 -35,3 -43,6 -65,6 -11,1 -10,0 -20,0
          Dluhové cenné papíry -42,5 -5,0 -67,8 -89,5 -33,8 -46,8 -24,8 -33,0 6,7 0,0 0,0
       Pasiva 18,5 30,5 28,9 48,2 123,3 0,9 41,5 41,4 -4,7 90,0 80,0
         Majetkové cenné papíry 23,8 23,2 -9,0 30,1 19,6 -36,4 5,8 -5,9 -21,3 0,0 5,0
         Dluhové cenné papíry -5,4 7,2 37,9 18,0 103,7 37,3 35,7 47,3 16,6 90,0 75,0

   Finanční deriváty -1,4 -3,2 -4,3 3,9 -3,2 -2,8 -6,3 1,3 -14,0 . .

   Ostatní investice 26,9 -67,1 12,5 58,6 75,6 50,9 10,2 19,1 -7,9 22,0 9,0
        vláda 1,1 1,8 21,6 18,2 33,2 34,9 14,8 2,2 8,2 22,0 9,0
        podniky 24,8 23,6 -9,1 40,4 42,4 16,0 -4,6 16,9 -16,1 0,0 0,0
        bankovní sektor 1,0 -92,5 . . . . . .
Celkově skupiny A až C 43,0 48,0
Platební bilance bez operací bankovního sektoru 95,0 -80,4 65,5 211,4 -3,4 33,5 36,6 157,0 132,0
Využití privatizačního účtu / změna rezerv ČNB -216,9 -12,9 -6,8 -92,9 -2,1 -15,7 0,0 0,0 0,0
 Další operace bez vlivu na nabídku a poptávku po deviz.    19,0*  -19,4** 18,2***  -5,1****  -8,0*****  -50,0******  -50,0******
Zajištěné vládní eurobondy -45,0 -30,0 0,0 0,0 -25,0 -65,0 -75,0
 Kvantifikace dopadu prognózované změny úrokového diferenciálu na prognózu PB (0,25 p.b. = 8,5 mld. Kč) -17,0 -34,0
 Indikátor platebně bilančního tlaku na kurz (+ apreciace) -121,0 -93,3 32,7 69,1 12,7 12,7 3,6 25,0 -27,0
Vysvětlivky:
* jen účetní operace spojená s deblokací zahraničního dluhu
**náhrada škody ČSOB ponechaná v SR -19,4 mld. Kč
*** jen účetní operace 2 firem snižující vykázaný příliv přímých investic 14,2 mld Kč, jen evidenční snížení závazků Iráku o 4 mld. Kč
Pozn. čistý odliv ostatních investic z podnikového sektoru  v roce 2006 byl ovlivněn jednorázovou operací zvyšující odliv o 19 mld. Kč 
 ****  financovaní vývozu ČEB (obdoba vládního úvěru) -17 mld. Kč, financování PI v zahraničí ČEB +3,6 mld. Kč,   
          saldo korunových úvěrů poskytnutých zahraničním mateřským firmám tuzemskými dceřinými společnostmi +8,3 mld. Kč
*****  saldo oprací vůči EU -21 mld. Kč ( eliminace přebytku konverzí v ČNB),  odpis pohledávek vůči RZ a hmotná pomoc RZ +13 mld. Kč,  
****** saldo operací vůči EU -50 mld. Kč  
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Příloha 6 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

Vývoj na trhu nemovitostí ve 2.Q 2009 byl charakterizován dalším cenovým poklesem. Tento 
pokles vyplývá jak z údajů uveřejněných ČSÚ o vývoji nabídkových cen, tak i z údajů 
publikovaných Institutem regionálních informací (IRI). Ve 2.Q 2009 je zřetelný pokles jak 
v ČR bez Prahy, tak i v Praze, a dále se rovněž zvýšil počet měst s cenovým poklesem dle 
údajů IRI. Příčiny cenového poklesu zůstávají obdobné jako v 1.Q, tj. pokles poptávky po 
rezidenčních nemovitostech a objemu nově uzavřených hypotéčních úvěrů v důsledku dopadu 
globální finanční a ekonomické krize na obyvatelstvo i na developery. Předpokládá se, že 
k oživení realitního trhu dojde nejdříve ve 2.H 2010, příp. až v  roce 2011.  

Vývoj ve 2. čtvrtletí  2009 
Údaje ČSÚ o vývoji nabídkových cen bytů potvrzují pokračování cenového poklesu. Ve 2.Q 
2009 oproti 1.Q 2009 došlo k cenovému poklesu jak v ČR bez Prahy (-6,3 %), tak v  Praze 
(-4,5 %). V návaznosti na to byl zaznamenán meziročně ve 2.Q 2009 cenový pokles (ve 
srovnání s meziročním růstem dosaženým v 1.Q 2009), a to v ČR bez Prahy o 4,5 % (oproti 
+10,7 % v 1.Q), v Praze o 1,4 % (oproti +8,9 %) a v ČR o 3,1 % (oproti +9,9 %). Nejnovější 
podrobnější údaje IRI z května 2009 zahrnující 71 měst ukazují na další, ale ve srovnání 
s předchozím obdobím již nižší přírůstek počtu měst s cenovým poklesem do 10 %. Jejich 
počet se zvýšil v období únor–květen 2009 na 56.1  

Cenový pokles na trhu nemovitostí je v souladu s údaji o počtech dokončovaných a nově 
zahajovaných bytů a vývoji objemu hypotéčních úvěrů. Podle nejnovějších údajů ČSÚ bylo 
v ČR v 1.Q 2009 sice ještě dokončeno cca 9,3 tis. bytů (o 2,7 % více než v 1.Q 2008), tento 
přírůstek je však nižší než ve stejném období roku 2008 (+8,8 %). Snižuje se rovněž počet 
nově zahajované výstavby bytů. V 1.Q 2009 byla zahájena výstavba cca 8,7 tis. bytů, tj. 
meziroční pokles o 8,9 % ve srovnání s růstem o 4,4 % v 1.Q 2008. V návaznosti na 
pokračující pokles poptávky po rezidenčních nemovitostech se objem nově uzavřených 
hypotéčních úvěrů snížil v období leden–květen 2009 oproti období srpen–prosinec 2008 
o cca 28 % (meziroční pokles činil 27 %). Poptávka byla i nadále oslabována  zvýšenou 
opatrností bank při poskytování nových hypotéčních úvěrů a výší úrokových sazeb 
z hypotéčních úvěrů (hodnota hypoindexu dosahovala v průměru v 1.H 5,6 %). Vyčkávací 
postoj většiny potenciálních zájemců o hypotéční úvěry také souvisí s očekáváním dalšího 
cenového poklesu nemovitostí a s nejistotou ohledně budoucího ekonomického vývoje vč. 
schopnosti splácet hypotéční úvěr.   

Tržní nájemné i přes rostoucí poptávku po nájemním bydlení jako alternativě vlastnického 
bydlení nadále stagnovalo. Podle dostupných informací ceny stavebních pozemků v 1.H 
v Praze v průměru mírně rostly do 5 %, ve větších městech v jednotlivých krajích spíše 
stagnovaly.  

1 Z 9 v období únor–květen 2008, 19 v období květen–srpen 2008, 29 v období srpen–listopad 2008 a 51 
v období  listopad 2008–únor 2009. 
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Vývoj nabídkových a realizačních cen bytů (předchozí čtvrtletí = 100) 

 NABÍDKOVÉ CENY         REALIZAČNÍ CENY

 Zdroj: ČSÚ
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Investice do komerčních nemovitostí podle průzkumu společnosti CB Richard Ellis ve 2.Q 
dále klesaly a za 1.H dosáhly pouze 73,1 mil. EUR, což představuje meziroční pokles o cca 
87 %. Podle názoru odborníků se trh komerčních nemovitostí v současné době vyznačuje 
extrémně nízkou aktivitou související s pokračující finanční a hospodářskou krizí. 

Ve většině segmentů komerčních nemovitostí se v 1.H projevily dopady globální finanční 
a hospodářské krize. V důsledku poklesu poptávky (meziročně o 30–40 %) docházelo 
k pozastavení nebo zrušení některých projektů2, zvyšování míry neobsazenosti a k tlaku na 
snižování výše nájemného formou renegociace. Letošním nejvýraznějším trendem je snaha 
o efektivnější využívání kancelářských prostor (např. sdílení pracovního stolu více 
zaměstnanci a pružná pracovní doba) vč. „podnajímání“ části ploch s cílem snížení nákladů 
firem na pronájem prostor, což vedlo v 2.Q ke zvyšování míry neobsazenosti kanceláří nově 
dodaných na trh až na 50 %. Z nejnovější zprávy mezinárodní poradenské společnosti DTZ 
vyplývá, že z celkové nabídky skladových prostor v ČR na konci června ve výši téměř 
3,5 mil. m2 (včetně 180 tis. m2 nových skladových prostor dokončených v 2.Q) bylo 17 % 
neobsazeno (ve srovnání s cca 15 % v roce 2008 a 10 % v roce 2007). V segmentu retailu byl 
zaznamenán první případ uzavření obchodního centra (Stodůlky v Praze 5) z důvodu 
nevhodně zvolené lokality. 

Prognóza 

Cenový vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí by měl být i nadále do značné míry 
ovlivňován dalším průběhem finanční a ekonomické krize. Nejnovější prognóza poradenské 
realitní společnosti King Sturge předpokládá, že ceny rezidenčních nemovitostí budou klesat 
minimálně do konce letošního roku, a za celý rok 2009 se tak sníží až o 15 %. Největší pokles 
zřejmě nastane u nemovitostí, které se nacházejí ve špatné lokalitě s nedostatečnou 
infrastrukturou, hůře přístupnou hromadnou dopravou a nedostatkem zeleně. Pouze mírný 
cenový pokles se očekává u rodinných domů, u nichž je – ve srovnání s byty – pokles 
poptávky méně výrazný. Dlouhodobě rodinné domy představují určitý stabilizující prvek na 
trhu rezidenčních nemovitostí, vyznačující se mírnějšími cenovými výkyvy. Zároveň se 
předpokládá, že ve středně velkých městech s relativně nízkou cenovou hladinou v porovnání 

2 V 1.H 2009 byla zahájena výstavba pouze jediné velké kancelářské budovy (projekt City Deco developerské 
společnosti ECM na Pankráci). 
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s ostatními regiony mohou ceny rezidenčních nemovitostí mírně růst. Názory realitních 
odborníků na dobu “nastartování zamrzlého“ realitního trhu se pohybují od 2.H 2010 až po 
rok 2011, ve většině prognóz je podmiňováno překonáním dopadů globální finanční 
a ekonomické krize ze strany developerů i zájemců o bydlení. 

Nejednoznačný z hlediska působení na ceny rezidenčních nemovitostí je dopad řízené 
deregulace nájemného na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu. Zvyšování nájemného se týká podle informací MMR (získaných 
výběrovým šetřením ČSÚ) celkem cca 760 tis. bytů (z toho cca 460 tis. ve vlastnictví obcí 
a cca 300 tis. ve vlastnictví fyzických a právnických osob), které představují téměř pětinu 
bytového fondu a v nichž bydlí asi 17 % obyvatel ČR. Vlastníci bytů (pronajímatelé) 
s regulovaným nájemným mohou vždy nejvýše jednou ročně jednostranně zvyšovat nájemné 
o maximální procentní roční přírůstek, jehož způsob výpočtu je stanoven zákonem.3 
V souladu se zákonem č. 150/2009 Sb. z května 2009 bude deregulace nájemného 
prodloužena až do roku 2012. 

Pokles poptávky po komerčních nemovitostech, zejména po kancelářských a logistických 
prostorech, bude zřejmě do konce roku 2009 i v roce 2010 částečně vyrovnáván menším 
počtem nově zahajovaných projektů. V segmentu maloobchodu se očekává uzavření 
minimálně dvou dalších nákupních center (po prvním případu  uzavření obchodního centra 
v Praze 5 v červenci 2009) z důvodu nedostatečně promyšleného a v nevhodné lokalitě 
postaveného projektu s málo atraktivním výběrem značek a obchodů, případně jejich následná 
transformace na komerčně efektivnější způsob využití. 

3 Nájemné se zvyšuje od ledna 2007 podle tabulkového systému „základních“ cen (střední hodnoty), které 
vycházejí ze statistiky cen nemovitostí MF ČR vytvořené z údajů finančních úřadů, které shromažďují data 
o odhadních a prodejních cenách nemovitostí. Tento systém je každý rok k 1. 7. aktualizován, např. pro rok 
2009 se vycházelo z údajů od května 2005 do dubna 2008 (s vyloučením bytů nově kolaudovaných nebo 
rekonstruovaných po roce 1993). Konkrétní hodnoty maximálních nárůstů pro rok 2008 a 2009 lze vypočítat 
na stránkách MMR. V roce 2008 činil růst nájemného 22,2 %, pro rok 2009 odhadujeme růst o 27 %, pro rok 
2010 o 24 % a pro rok 2011 o 7 %. 
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Příloha 7 – ČR a rozpočet EU 
Čistá pozice1 České republiky vůči institucím Evropské unie byla v 1. pololetí 2009 aktivní 
ve výši 30,3 mld. Kč vlivem převodu záloh ze strukturálních fondů a záloh zemědělských 
dotací. V čisté pozici jsou zahrnuty i zvýšené zálohové platby z fondů EU (tzv. recovery 
package), které přijala Česká republika v dubnu 2009 na podporu hospodářství. V platební 
bilanci České republiky jsou přijaté zálohy a další platby zachyceny na běžném účtu v položce 
běžných převodů ve výši 11,8 mld. Kč a v převodech na kapitálovém účtu platební bilance 
v celkové výši 18,5 mld. Kč. Podíl České republiky na úpravě základního kapitálu Evropské 
investiční banky a Evropské centrální banky je zahrnut na finančním účtu (odliv prostředků ve 
výši 0,8 mld. Kč).  

Příjmy z EU 

Na účtech pro předvstupní pomoc jsou zachyceny pouze vratky nevyužitých prostředků 
z projektů programu PHARE. Vyúčtování vrácených prostředků ve prospěch Komise činilo 
v 1.H 2009 celkem 5,2 mil. Kč.  

Z kapitoly zemědělství získala Česká republika v 1.H 2009 zálohové platby pro zemědělské 
dotace ve výši 20,3 mld. Kč. V rámci programu Společné organizace trhu byly přijaty téměř 
2 mld. Kč. Zálohy na přímé platby činily 12,5 mld. Kč. V položce přímé platby jsou také 
zahrnuty vybrané pokuty vyměřené Evropskou komisí a zaplacené českými výrobci cukru 
za překročení kvót na výrobu cukru ve výši 0,7 mld. Kč (o tuto částku bude Česká republika 
nárokovat v příštím období méně prostředků na přímé platby zemědělcům). Na program 
rozvoje venkova byly v 1.H 2009 přijaty platby ve výši 5,9 mld. Kč. Dotační prostředky 
na zemědělskou politiku jsou v daném roce příjmem speciálního účtu Ministerstva 
zemědělství, jehož zůstatek činil ke konci června tohoto roku 20,3 mld. Kč.  

Z kapitoly strukturálních operací získala Česká republika v 1.H 2009 celkem 32,6 mld. Kč, 
z toho zálohové platby ze strukturálních fondů ve výši 30,1 mld. Kč a platby na projekty 
z Fondu soudržnosti ve výši 2,5 mld. Kč. Zůstatky na hlavních účtech Národního fondu 
pro strukturální operace činily ke konci června 2009 v korunovém vyjádření téměř  
64 mld. Kč.  

Na vnitřní politiky byly v 1.H 2009 přijaty prostředky v celkové výši cca 0,3 mld. Kč. Dále 
z mimorozpočtových fondů získala Česká republika 0,3 mld. Kč v rámci pomoci 
společenství zemí Evropského hospodářského prostoru.  

Odvody do EU 

Odvody zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše v 1.H 2009 dosáhla 22,2 mld. Kč. V lednu 2009 byl uhrazen 
poslední příspěvek České republiky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel ve výši 
377,8 mil. Kč. Na základě aktualizace kapitálového klíče pro výpočet základního kapitálu 
ECB vznikla pro ČR povinnost doplatit podíl na základním kapitálu ve výši 6,4 mil. Kč. Podíl 
byl uhrazen v lednu 2009. V březnu byla uhrazena platba podílu na základním kapitálu 
a rezervách EIB ve výši 748,1 mil. Kč.  

1 Čistá pozice je rozdíl mezi celkovými příjmy z institucí Evropské unie a odvody do rozpočtu/institucí Evropské 
unie.  
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Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v 1.H 20092 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč
PŘÍJMY
Předvstupní pomoc 255,9 7 758,7 4,5 124,1 -10,5 -268,7 -0,2 -5,2
   PHARE 172,2 5 177,7 -0,1 -3,4 -10,5 -268,7 -0,2 -5,2
   ISPA 35,8 1 086,8
   SAPARD 47,9 1 494,1 4,6 127,5
Zemědělství 1 022,7 29 804,0 704,6 19 238,7 582,3 14 659,3 737,9 20 300,1
   tržní opatření 138,5 4 020,6 5,5 154,5 27,8 673,0 71,9 1 959,1
   přímé platby 467,8 13 568,6 392,9 10 669,4 338,6 8 640,4 444,8 12 466,4
   rozvoj venkova 408,3 11 987,7 304,4 8 366,3 212,6 5 260,9 221,1 5 870,7
   veterinární opatření 8,1 227,0 1,8 48,6 3,3 85,0 0,1 3,9
Strukturální operace 913,8 26 689,1 1 009,9 27 274,4 1 717,0 43 209,1 1 177,3 32 658,8
   strukturální fondy 548,6 16 203,9 762,5 20 608,3 1 086,6 27 347,8 1 083,0 30 113,5
   Fond soudržnosti 365,2 10 485,2 247,4 6 666,1 630,4 15 861,3 94,3 2 545,3
Vnitřní politiky 66,0 1 947,3 35,3 975,2 32,2 817,0 11,1 297,9
   přechodná opatření 14,5 420,4 10,9 296,0 1,5 38,4 1,6 42,2
   vnitřní politiky - komunitární programy 51,5 1 526,9 24,4 679,1 30,7 778,6 9,5 255,7
Kompenzace 833,1 25 119,6
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 091,6 91 318,8 1 754,3 47 612,4 2 321,0 58 416,7 1 926,1 53 251,6
Finanční nástroj EHP/Norsko 3,3 91,6 2,8 77,0 18,7 468,7 12,0 324,2
Bilaterální pomoc Švýcarska
  3 094,9 91 410,4 1 757,1 47 689,4 2 339,7 58 885,4 1 938,1 53 575,8
ODVODY
Tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 357,7 10 516,9 182,7 5 055,1 206,9 5 178,0 88,8 2 413,7
Zdroj DPH 404,3 11 953,4 198,8 5 500,6 222,4 5 603,3 131,2 3 629,2
Zdroj HNP 1 695,3 50 287,0 704,2 19 496,9 858,5 21 551,7 522,7 14 320,2
Kompenzace Velké Británii 212,3 6 312,2 77,7 2 157,0 124,2 3 115,6 64,7 1 789,7
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 2 669,7 79 069,5 1 163,5 32 209,5 1 412,0 35 448,7 807,4 22 152,8
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 421,9 12 249,2 590,9 15 402,9 909,0 22 968,0 1 118,7 31 098,8

Platby Evropské investiční bance 83,3 2 497,3 55,5 1 549,2 55,5 1 393,0 27,8 748,1
   podíl na základním kapitálu 23,6 708,0 15,7 439,2 15,7 394,9 7,9 212,1
   podíl na rezervách 59,6 1 789,3 39,8 1 110,0 39,8 998,1 19,9 536,0
Platba Evropské centrální bance 5,7 184,9 -0,1 -2,3 0,2 6,4
   podíl na základním kapitálu 5,7 184,9 -0,1 -2,3 0,2 6,4
Výzkumný fond pro uhlí a ocel 6,0 173,8 8,0 220,4 12,0 320,1 14,0 377,8
Celkové odvody vůči institucím EU 2 764,6 81 925,5 1 226,9 33 976,8 1 479,5 37 161,8 849,4 23 285,1

Čistá pozice vůči institucím EU 330,3 9 484,8 530,3 13 712,6 860,2 21 723,6 1 088,7 30 290,7
Pramen:  MF, propočet ČNB

2004 - 2006 2007 2008 2009H1

 

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

 2 

                                                           
















































	V Praze dne 31. července 2009
	Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

	Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní rady na II. pololetí 2009. Situační zpráva obsahuje přílohy: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu, Nabídková strana ekonomiky a aktuální konjunkturní vý...
	I.3  Odpočet od prognózy ze 3. situační zprávy  .......................................................................  6
	I. shrnutí
	I.1 Počáteční podmínky prognózy
	I.2 Vyznění prognózy
	Předpoklady prognózy
	Vyznění prognózy
	Aktuální prognóza a její změny oproti 3. SZ 2009 (mzr. v %, v %, sezonně očištěno)
	I.3 Odpočet od prognózy ze 3. situační zprávy

	Oproti minulé prognóze dochází k mírnému poklesu výhledu celkové inflace a k dalšímu poklesu implikovaných domácích tržních úrokových sazeb. Ve srovnání s minulou prognózou výraznější propad meziročního HDP v roce 2009 odráží především data za 1.Q a j...
	II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA
	II.1 Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného hospodářského vývoje
	24TStruktura inflace
	(mzr. v %, kromě regulovaných cen očištěno o vliv změn nepřímých daní)
	II.2 Předpoklady modelových mechanismů
	II.3 Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí
	Nový referenční scénář a změny od poslední prognózy
	Všichni významní obchodní partneři – efektivní ukazatele
	Eurozóna, Německo a Slovensko
	Spojené státy
	Kurz eura vůči dolaru
	Cena ropy
	II.4 Předpoklady o vývoji fiskální politiky
	II.5 Vyznění prognózy

	III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE
	III.1  Rizika základního scénáře
	Citlivostní scénář kurzu
	Citlivostní scénář vývoje cen energií
	III. 2 Prognózy ostatních institucí
	Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami
	Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu
	Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky a aktuální konjunkturní vývoj
	Vývoj potenciálního produktu a odhad cyklické pozice ekonomiky
	Tempo růstu peněz a úvěrů v květnu v důsledku ekonomického poklesu dále zpomalilo. Růst úvěrů se snížil zejména v segmentu nefinančních podniků. Úvěry se selháním plošně rostly. Přetrvávala preference vysoce likvidních peněz, zmírnil se pokles vkladů ...
	1. Peníze
	Příloha 5 – Platební bilance
	Příloha 6 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí
	Vývoj na trhu nemovitostí ve 2.Q 2009 byl charakterizován dalším cenovým poklesem. Tento pokles vyplývá jak z údajů uveřejněných ČSÚ o vývoji nabídkových cen, tak i z údajů publikovaných Institutem regionálních informací (IRI). Ve 2.Q 2009 je zřetelný...
	Vývoj ve 2. čtvrtletí  2009
	Prognóza
	Příloha 7 – ČR a rozpočet EU
	Příjmy z EU
	Odvody do EU
	Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v 1.H 2009P70F



