
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA                    OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let 
Sekce měnová a statistiky 

   V Praze dne 30. října 2009   
                       Č.j. 2009 / 617 / 410 
 
 
 

Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 
 
7. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 

 
Stručný obsah – důvod předložení: 
Materiál se předkládá podle plánu práce 
bankovní rady ČNB na II. pololetí 2009. 
Materiál se předkládá bez rozporu. 
 
 
Útvary, s nimiž byl materiál projednán: 
Sekce bankovních obchodů 
Sekce řízení rizik a podpory obchodů 
 
 
Zaměstnanci, kteří budou přizváni  
na jednání bankovní rady: 
Tomáš Holub, Petr Vojtíšek, Petr Král,  
Tibor Hlédik, Luboš Komárek, Karel Bauer,  
Jan Schmidt, Jan Frait, Kateřina Šmídková 
 
 

 Část I 
Předkládací zpráva 

 
Část II 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém 
vývoji 

Příloha č. 1: Aktuální výsledky hospodaření 
státního rozpočtu 
Příloha č. 2: Nabídková strana ekonomiky 
a aktuální konjunkturní vývoj 
Příloha č. 3: Měnový vývoj a finanční 
pozice nefinančních podniků a domácností 
Příloha č. 4: Nákladové faktory 
Příloha č. 5: Platební bilance 
Příloha č. 6: Aktuální vývoj na trhu 
nemovitostí 
Příloha č. 7: ČR a rozpočet EU 
Příloha č. 8: Vládní opatření přijatá na řešení 
současné krize 
 
 
Část III 
Tisková zpráva má standardní obsah  
a vyplyne z jednání bankovní rady. 

 
 
 
 

 

Předkladatel:   Tomáš Holub 

Ředitel odboru: Tibor Hlédik 

Zpracovatel:      Sekce měnová a statistiky



 

         Část I 
 
 

 

 
 

Předkládací zpráva 
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         Část II 

I.  SHRNUTÍ 

I.1  Počáteční podmínky prognózy 

Celková inflace ve třetím čtvrtletí letošního roku dále poklesla, a pohybovala se tak hluboko 
pod spodním okrajem tolerančního pásma inflačního cíle. I přes mírné mezičtvrtletní oživení 
ekonomické aktivity ve druhém čtvrtletí letošního roku se reálný HDP v meziročním srovnání 
dále propadl a nacházel se pravděpodobně poblíž svého dna. Zaměstnanost pokračovala 
v rychlém poklesu, nezaměstnanost stoupala a tempo růstu nominálních mezd se stabilizovalo 
na mírně kladné úrovni. Aktuální tlaky plynoucí z domácí ekonomiky jsou nadále 
protiinflační, avšak slábnou v důsledku pozorovaného vývoje nominálních mezd a spotřeby, 
jejichž zpomalení zaostává za poklesem reálné ekonomické aktivity. Protiinflačně začal 
působit též vývoj dovozních cen. Marže výrobců jsou celkově stlačeny pod svou dlouhodobou 
úroveň, což vytváří prostor pro růst cen v budoucnu při oživení ekonomické aktivity. 

Celková meziroční inflace v průběhu třetího čtvrtletí klesala k nule, a pohybovala se tak 
hluboko pod spodním okrajem tolerančního pásma inflačního cíle. Shodně se vyvíjela 
i měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, které 
byly ve třetím čtvrtletí nulové. Předpoklad minulé prognózy o rychlém poklesu inflace se tak 
naplnil, avšak inflace klesala oproti prognóze ještě o něco rychleji. Rozdíl byl způsoben 
zejména výraznějším než očekávaným poklesem cen potravin a korigované inflace bez cen 
pohonných hmot. Meziročně se snižují i ceny pohonných hmot, jejichž pokles se však zmírnil 
v důsledku vývoje cen ropy na světových trzích. Kladný příspěvek do celkové inflace tak mají 
pouze regulované ceny. 

Přestože v mezičtvrtletním srovnání reálný HDP ve druhém čtvrtletí letošního roku již vzrostl 
o 0,1 %, v meziročním srovnání se pokles HDP prohloubil na -5,5 %. K poklesu nadále 
nejvýrazněji přispěl pokles investic, zejména do zásob. Příspěvek čistého vývozu byl vlivem 
mírného oživení zahraniční poptávky a utlumeného dovozu méně záporný než v předchozím 
čtvrtletí. Naopak spotřeba domácností i vlády nadále meziročně rostla, i když míra růstu ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím v obou případech poklesla. Propad HDP z prvního čtvrtletí 
bude ovlivňovat meziroční tempa růstu i v posledních dvou čtvrtletích letošního roku. 
Zatímco mezičtvrtletní růst ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhne podle prognózy zhruba 
1 %, v meziročním srovnání bude pokračovat hluboký pokles reálného HDP, a to na úrovni 
kolem -5 %. Podobně jako ve druhém čtvrtletí bude za meziročním poklesem stát zejména 
propad investic. Spotřeba domácností a vlády bude k růstu HDP nadále přispívat kladně, 
tempo jejich růstu však dále oslabí. 

Vývoj na trhu práce s obvyklým zpožděním reaguje na prudký pokles ekonomické aktivity. 
Celková zaměstnanost ve třetím čtvrtletí meziročně poklesla, včetně zaměstnanosti cizích 
státních příslušníků. Nicméně, tempo poklesu zaměstnanosti nadále nedosahuje tempa 
poklesu přidané hodnoty, což se projevuje výrazným poklesem produktivity práce. Míra 
registrované nezaměstnanosti ve třetím čtvrtletí dále stoupala. Růst mezd v podnikatelské 
sféře ve druhém čtvrtletí stagnoval na úrovni 2,4 % meziročně.  

Na základě pozorování výše popsaného vývoje a dalších informací jsou inflační tlaky 
v ekonomice hodnoceny následovně. Nominální náklady v sektoru spotřebních statků klesají, 
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ale nikoli dostatečně na to, aby vyvážily výrazný pokles cen. To se promítá do snižování 
marží výrobců, což zvyšuje tlaky na jejich budoucí návrat k dlouhodobé úrovni, a vytváří tak 
potenciální inflační tlaky na prognóze. Aktuální tlaky plynoucí z domácí ekonomiky jsou 
nadále protiinflační, avšak slábnou v důsledku pozorovaného vývoje nominálních mezd 
a spotřeby, jejichž propad zaostává za poklesem reálné ekonomické aktivity. Protiinflačně 
začínají působit ceny dovozů, které reagují na nedávné zhodnocení kurzu a na výrazný pokles 
cen v zahraničí. 

I.2 Vyznění prognózy 
Inflace se v posledním čtvrtletí letošního roku a v prvním čtvrtletí 2010 bude pohybovat poblíž 
nulových hodnot. Posléze začne růst a k 2% inflačnímu cíli se dostane ve druhé polovině 
příštího roku. Podle prognózy se bude mezičtvrtletní růst HDP ve čtvrtém čtvrtletí 2009 dále 
zrychlovat, nicméně vlivem prudkého propadu ze začátku letošního roku budou meziroční 
tempa růstu HDP záporná v celém roce 2009. Pro rok 2009 je očekáván pokles ekonomické 
aktivity o 4,4 %, v roce 2010 se pak ekonomika vrátí k růstu na úrovni 1,4 %. Nominální 
měnový kurz bude podle prognózy do konce příštího roku zhruba stabilní, pak začne mírně 
posilovat. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich 
postupný nárůst v průběhu 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 říjnových 
datech Consensus Forecasts a na tržních výhledech platných v den uzavření tohoto šetření. 
Vývoj ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR je aproximován efektivním vývojem 
v zemích eurozóny. Jako indikátor vývoje cen energetických surovin používá prognóza ČNB 
výhled ceny ropy Brent, který je pro účel prognózy cen pohonných hmot doplněn o výhled 
ceny benzínu z trhů ARA. 
 
Výhled ekonomik zemí eurozóny byl i přes horší než očekávané výsledky ve druhém čtvrtletí 
letošního roku přehodnocen směrem vzhůru. Pro letošní rok je předpokládán pokles 
efektivního HDP eurozóny o 4,4 %. V roce  2010 dojde po počátečním oživení k opětovnému 
zpomalení růstu, celkově však HDP stoupne o 1,1 %. V roce 2011 pak růst HDP zrychlí na 
1,7 %. Výhled zahraniční inflace byl přehodnocen mírně směrem dolů. V letošním roce by 
měla efektivní inflace spotřebitelských cen dosáhnout hodnoty 0,7 %, v letech 2010 a 2011 
pak 1,2 %, resp. 1,8 %. K výraznému přehodnocení směrem dolů došlo u výhledu cen 
zahraničních výrobců, které by měly v letošním roce poklesnout o 4 % a v letech 2010 a 2011 
pak růst tempem mírně pod 1 %.  
 
Ačkoliv ECB udržuje své měnověpolitické sazby na 1% úrovni, dodává do ekonomiky značný 
objem dodatečné likvidity. Tato opatření vedla k poklesu tříměsíčních eurových sazeb 
nezatížených kreditní prémií pod měnověpolitickou sazbu ECB. Spolu s předpokládaným 
postupným nárůstem inflace a oživením HDP je však v delším horizontu očekáván růst těchto 
bezrizikových sazeb na hodnotu okolo 3 % koncem roku 2011. Při prognózou 
předpokládaném postupném poklesu kreditní prémie na nízké hodnoty v průběhu letošního 
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a příštího roku se sazby EURIBOR na prognóze postupně přibližují k bezrizikovým sazbám. 
Očekávaná průměrná hodnota tříměsíční zahraniční úrokové sazby EURIBOR dosahuje 
v letošním roce 1,2 %, 1,5 % v roce 2010 a 2,7 % v roce 2011. Trajektorie kurzu USD/EUR 
byla opět přehodnocena směrem k slabšímu dolaru, zejména pro nejbližší období. Dolar by 
tak měl v nejbližších dvou letech postupně posilovat z nynějších úrovní kolem 1,5 USD/EUR 
k úrovni okolo 1,4 USD/EUR. Výhled cen ropy se posunul výše na celé trajektorii. Průměrná 
cena ropy Brent by měla v letošním roce dosáhnout 60 USD/barel, v letech 2010 a 2011 pak 
76 USD/barel, resp. 80 USD/barel. Výhled cen benzínu byl v souladu s výhledem cen ropy 
také přehodnocen směrem vzhůru.  
 
Růst domácích regulovaných cen v posledním čtvrtletí letošního roku bude v důsledku 
říjnového snížení cen zemního plynu nižší, než předpokládala minulá prognóza. Příspěvek 
regulovaných cen k celkové inflaci nicméně zůstává výrazný a dosáhne 0,9 procentního bodu. 
V prvním čtvrtletí příštího roku dojde s přispěním poklesu cen elektřiny k meziročnímu 
snížení regulovaných cen v průměru o 0,6 %. V dalších dvou letech se bude tempo růstu 
regulovaných cen postupně zvyšovat, přičemž ke konci roku 2010, resp. 2011 se bude 
pohybovat kolem 1 %, resp. 3 %.  
 
Součástí předpokladů prognózy je i výhled primárních dopadů změn nepřímých daní, které 
jsou předmětem výjimek z plnění inflačního cíle. Počínaje prvním čtvrtletím příštího roku se 
do inflace budou promítat protiinflační dopady přesunu vybraných služeb do snížené sazby 
DPH, s nimiž počítala již minulá prognóza.1  K nim jsou nově zařazeny také odhady dopadů 
změn nepřímých daní plynoucích z přijetí balíčku opatření pro snížení deficitu státního 
rozpočtu, které budou naopak působit ve směru vyšší inflace.2   
 
Další snížení daňových příjmů (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění) v letošním 
roce vlivem zhoršení makroekonomické situace a revize deficitu za rok 2008 směrem nahoru 
vedly k přehodnocení očekávaného schodku veřejných financí v roce 2009 na 6 % HDP. Pro 
rok 2010 byl v souvislosti s přijetím úsporných fiskálních opatření předpokládaný deficit 
naopak snížen na 4,9 % HDP. V roce 2011 je – za předpokladu nepřijetí dalších 
konsolidačních opatření – očekáván deficit na úrovni 5,6 %. Na celém horizontu prognózy tak 
bude výrazně překročena 3% referenční hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria pro 
deficit veřejných financí. Strukturální schodek se letos prohloubí na více jak 6 % HDP, 
v dalších dvou letech se bude pohybovat kolem 5 %. 
 
Vyznění prognózy 
 
Celková inflace se bude v posledním čtvrtletí letošního roku a v prvním čtvrtletí 2010 
pohybovat na hodnotách blízkých nule. Počínaje druhým čtvrtletím 2010 začne inflace růst 
a k 2% inflačnímu cíli se dostane ve druhé polovině roku 2010. V horizontu měnové politiky, 
tj. ve čtvrtém čtvrtletí 2010 a v prvním čtvrtletí 2011, se celková inflace bude nacházet mírně 
nad inflačním cílem. 
 
Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude 
od začátku příštího roku nacházet pod celkovou inflací, a to vlivem změn plynoucích z přijetí 

1 Primární dopady uvedené změny do inflace jsou vyčísleny na -0,37 p.b. Prognóza ale nepředpokládá její plné 
promítnutí  do konečných cen a očekává skutečný pokles cen s dopadem jen -0,2 p.b. 

2 Odhad primárních dopadů změn plynoucích z přijetí balíčku opatření je 1,2 p.b., skutečný dopad do inflace je 
však předpokládán v menší výši, a to  0,9 p.b. 
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balíčku opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu. Na horizontu měnové politiky se tak 
bude zespoda přibližovat k cíli ČNB.  
 
Doposud významně kladný příspěvek regulovaných cen k celkové inflaci přejde v první 
polovině příštího roku do mírně záporného. Následně bude příspěvek regulovaných cen 
postupně stoupat. Primární dopady změn nepřímých daní budou v posledním čtvrtletí 
letošního roku nulové, poté budou do poloviny roku 20113  celkovou inflaci zvyšovat. Vývoj 
ostatních složek inflace bude ovlivněn tlaky, plynoucími jak z vývoje domácí ekonomiky, tak 
z vývoje dovozních cen. Korigovaná inflace bez pohonných hmot se bude ze současných 
záporných meziročních hodnot postupně přibližovat k úrovni kolem 2 %, které dosáhne 
během roku 2011. To bude způsobeno zejména oživením ekonomické aktivity, které umožní 
domácím výrobcům zvýšit jejich ceny více, než porostou jejich náklady, a kompenzovat tak 
současný pokles marží způsobený nedostatečným přizpůsobením nákladů při rychlém poklesu 
cen. Ceny potravin budou vlivem poklesu cen zemědělských výrobců do poloviny roku 2010 
meziročně klesat, následně se však vrátí k růstu kolem 2 %. Ceny pohonných hmot se ze 
současných výrazných meziročních poklesů překlopí v prvním čtvrtletí 2010 do výrazného 
růstu, který pak bude postupně zvolňovat.  
 
S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný 
nárůst v průběhu roku 2010. Spolu s poklesem domácích sazeb se bude uzavírat kladný 
úrokový diferenciál vůči eurovým sazbám, který se  koncem roku 2010 překlopí do záporu. 
Domácí tržní úrokové sazby budou nadále ovlivňovány kreditní prémií, ta však bude 
v souladu s předpoklady o zklidňování situace na finančních trzích a vývoji zahraniční 
kreditní prémie postupně klesat.  
 
Nominální měnový kurz koruny je na prognóze nejprve stabilní, následně se od roku 2011 
nepatrně zhodnocuje. Ve směru slabšího kurzu bude v následujících čtvrtletích působit pokles 
úrokového diferenciálu až do záporných hodnot, který bude zhruba kompenzovat apreciační 
tlaky spojené se snížením vnímané rizikovosti investic do české koruny ze strany 
zahraničních investorů v důsledku oživování zahraniční poptávky a přijatých vládních 
úsporných opatření.  
 
Prognóza předpokládá, že ekonomický pokles již dosáhl svého dna a ve třetím čtvrtletí je 
očekáván mezičtvrtletní růst české ekonomiky. Prudký propad HDP v prvním čtvrtletí 
letošního roku se ale bude promítat do meziročního poklesu HDP i v posledním čtvrtletí 
letošního roku. Pro celý rok 2009 je očekáván pokles české ekonomiky o 4,4 %. V roce 2010 
však již prognóza očekává slabý hospodářský růst o 1,4 %. Ten ale bude podpořen zejména 
oživením ekonomiky ke konci roku 2009, zatímco v průběhu roku 2010 bude růst HDP opět 
zvolňovat vlivem poklesu spotřeby domácností, opětovného zvolnění růstu v eurozóně 
a odeznění vlivu některých protikrizových opatření v ČR i v zahraničí (tzv. šrotovného). 
V roce 2011 se pak již výraznější oživení zahraniční poptávky promítne ve více než 2% 
zvýšení HDP.  
 
Růst spotřeby domácností bude ve druhé polovině letošního roku dále zpomalovat a v roce 
2010 poklesne do záporných hodnot. Za zpomalením dynamiky spotřeby domácností stojí 
zvolnění meziročního růstu reálného disponibilního důchodu přecházející v meziroční pokles 
z titulu nižšího růstu mezd, klesající zaměstnanosti a dopadu úsporných rozpočtových 

3 Očekávaný přesah dopadu změn daní do roku 2011 je dán předpokladem, že zvýšení spotřební daně na 
tabákové výrobky se do cen cigaret bude promítat jako v minulých případech postupně a se zpožděním.   
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opatření. Kladný růst spotřebitelských výdajů se obnoví až ve druhé polovině roku 2011 spolu 
se zastavením růstu nezaměstnanosti a odezněním dopadu fiskální restrikce. 
 
Hluboký meziroční propad tvorby hrubého kapitálu bude pokračovat až do konce letošního 
roku. Pokles investic v letošním roce souvisí s obtížnějším přístupem firem k vnějšímu 
financování a s nepříznivým vývojem zahraniční poptávky, který dopadá zejména na 
investiční aktivitu vývozně zaměřených odvětví. Investice jsou naopak podporovány nízkými 
domácími úrokovými sazbami. V příštím roce se meziroční pokles investic v důsledku 
nastupujícího oživení zahraniční poptávky zmírní a od začátku roku 2011 budou již investice 
vykazovat kladný růst. 
 
Světová finanční a ekonomická krize se projevuje v prudkém poklesu zahraničního obchodu. 
Předpokládané postupné oživení zahraniční poptávky spolu s dobíhajícím tzv. šrotovným 
v některých zemích eurozóny4 a účinkem oslabeného měnového kurzu povede k postupnému 
oživení vývozu i dovozu ve zbytku letošního roku. Začátkem roku 2010 se meziroční změny 
vývozu a dovozu vrátí ke kladným růstům, které se však vlivem výhledu zahraniční poptávky 
ve tvaru „W” a ukončení šrotovného sníží ke konci roku zpět k nulové hodnotě. V roce 2011 
již prognóza očekává růst vývozu i dovozu o 6,5 %, resp. 5 %.  
 
Vládní spotřeba poroste v letošním roce zhruba 2% tempem. V následujících dvou letech se 
pak růst reálné spotřeby vlády zmírní na 1,6 %, resp. 1,1 %. Celkový dopad přijatých 
úsporných fiskálních opatření do růstu HDP je kvantifikován pro rok 2010 ve výši  
-0,8 procentního bodu, pro rok 2011 pak ve výši -0,3 procentního bodu. Tato restriktivní 
opatření tak v roce 2010 více než kompenzují prorůstový dopad předchozích protikrizových 
opatření vlády.  
 
Vývoj na trhu práce bude nadále s obvyklým zpožděním následovat vývoj reálné ekonomiky. 
Celková zaměstnanost se bude i nadále rychle snižovat a za rok 2009 dosáhne meziroční 
pokles 1,4 %. V souvislosti s očekávaným ekonomickým oživením se pokles zaměstnanosti 
v průběhu roku 2010 zmírní, nicméně k zastavení poklesu dojde až na konci roku 2011. 
Sezonně očištěná míra obecné nezaměstnanosti by měla dále rychle růst a svého maxima ve 
výši zhruba 9 % by měla dosáhnout ve druhé polovině roku 2011. Mzdový vývoj bude 
v letošním roce i nadále významně tlumen 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 domácí ekonomiky dojde v následujících 
letech k postupnému urychlování růstu mezd v soukromém sektoru. Průměrná nominální 
mzda v podnikatelské sféře v letošním roce vzroste o 2,2 %, v roce 2010 se její dynamika 
zvýší na 3,0 %. Cyklický vývoj mezd je tlumen vývojem mezd v nepodnikatelské sféře, které 
se v letošním roce zvýší o 4,4 %, v následujícím roce však v souladu s úspornými opatřeními 
poklesnou o 1,7 %. 
 
 
 

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 0,1 % HDP  ve zbytku letošního roku. V dalších dvou letech bude vliv 
zahraničního šrotovného domácí ekonomický růst naopak snižovat. 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 5.SZ 2009 (mzr. v %, v %, sezonně očištěno) 

4Q2009 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011
7.SZ 0.2 0.2 0.6 1.6 2.4 2.2
5.SZ 0.7 0.4 0.7 1.3 1.9 2.0
7.SZ 0.2 -0.4 -0.1 0.8 1.5 2
5.SZ 1.1 0.7 1.1 1.7 1.9 2.0
7.SZ -2.7 2.5 2.3 1.2 -0.2 0.3
5.SZ -2.9 1.2 1.2 0.2 0.4 1.0
7.SZ 2.2 2.4 3 3 3.3 3.8
5.SZ -0.9 0.4 1.9 3.2 4.3 5.2
7.SZ 1.1 1.2 1.5 1.8 2 2.3
5.SZ 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 2.2

2009 2010 2011
7.SZ -1.4 -1.2 -0.5
5.SZ -2.1 -2.0 0.1
7.SZ 8.4 9.8 10.7
5.SZ 8.6 10.9 11.6
7.SZ -1.1 -0.8 -0.8
5.SZ -0.3 -0.5 -

*) 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 z 5. situační zprávy 
 
Oproti minulé prognóze dochází na kratším konci horizontu prognózy k  poklesu výhledu 
celkové inflace a k dalšímu poklesu implikovaných domácích tržních úrokových sazeb, 
v delším horizontu se však prognóza obou veličin mírně zvyšuje. Výraznější meziroční pokles 
HDP v roce 2009 odráží především revize minulých dat a je způsoben zejména hlubším 
propadem zásob. Naopak růst spotřeby je v tomto roce vyšší, než předpokládala minulá 
prognóza. Predikce HDP na příští rok se však celkově zvyšuje, a to navzdory zapracování 
restriktivního vlivu fiskálních opatření zejména na spotřebu domácností. Nominální měnový 
kurz je oproti prognóze z 5.SZ na kratším konci predikce mírně apreciovanější, v delším 
výhledu naopak nepatrně slabší. Tyto změny prognózy jsou způsobeny především  aktuálním 
náhledem na počáteční podmínky ve 3.Q 2009, krátkodobou prognózou čisté inflace, vládními 
úspornými opatřeními a expertním snížením budoucího tempa růstu produktivity. 
Ze zahraničních veličin má největší vliv výhled ekonomického růstu v eurozóně. 
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Inflace CPI (mzr. v %) 3M PRIBOR (v %) 
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Na kratším konci prognózy leží trajektorie implikovaných nominálních úrokových sazeb ve 
srovnání s minulou prognózou níže, na delším konci nepatrně výše. Posun trajektorie dolů je 
ovlivněn zejména nižší krátkodobou predikcí čisté inflace, expertním snížením růstu celkové 
agregátní technologie a vládními úspornými opatřeními. Naopak, trajektorii sazeb na celém 
horizontu prognózy významně zvyšuje přehodnocení počátečních podmínek, zejména vyšší 
než očekávaný růst mezd v posledním období.  
 
Ve směru poklesu sazeb oproti předchozí prognóze má v prvních dvou čtvrtletích 
nejvýznamnější vliv nízká krátkodobá prognóza čisté inflace. K tomu se na celém horizontu 
prognózy přidává expertní snížení růstu celkové agregátní technologie, které zpomaluje návrat 
domácí ekonomiky k jejímu dlouhodobému předkrizovému růstu a tlačí na pomalejší budoucí 
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růst mezd. Přijatá fiskální opatření směřující ke snížení deficitu veřejných financí taktéž 
přispívají k nižšímu výhledu úrokových sazeb. V opačném směru nejvýrazněji působí 
přehodnocení počátečních podmínek, jejichž dopad do sazeb kulminuje v důsledku 
setrvačnosti mzdového vývoje v roce 2010. Oproti minulé prognóze nedošlo k zásadnějším 
změnám ve výhledu v zahraničí, proto je jeho vliv na úrokové sazby téměř zanedbatelný. 
Jenom malých změn doznal i nový výhled regulovaných cen, který mírně snižuje úrokové 
sazby na kratším konci prognózy. Podobně jako v předchozí prognóze se krátkodobá predikce 
kurzu výrazně neliší od modelové prognózy, proto je její vliv do sazeb slabý.  
 
Prognóza meziroční celkové inflace oproti minulé SZ je na kratším konci prognózy pod 
minulou predikcí.  Za tímto posunem stojí protiinflační působení krátkodobé prognózy čisté 
inflace pro 4.Q 2009 a nižší výhled regulovaných cen. V důsledku změn nepřímých daní 
v roce 2010 a oživení v zahraničí očekává aktuální predikce vyšší růst cen na delším konci 
prognózy. 
 
Vývoj nominálního měnového kurzu  se oproti prognóze z 5.SZ výrazně nemění. Vliv 
rychlejšího předpokládaného oživení zahraniční poptávky, který působí apreciačním směrem, 
se kompenzuje s více proinflačním nastavením počátečních podmínek.  
 
Tempo růstu nominálních mezd je na začátku aktuální predikce vyšší než v 5.SZ 2009, poté 
leží níže. Tento vývoj je dán především vyšším než očekávaným tempem růstu nominálních 
mezd v posledním období. Naopak ve směru nižších mezd na delším konci působí především 
expertní snížení tempa růstu agregátní technologie. 
 
Nižší růst reálného hrubého domácího produktu v roce 2009 je ovlivněn revizí předchozích 
dat směrem dolů a souvisí s propadem zahraniční poptávky v první polovině roku 2009, který 
se vedle výrazného poklesu obratu zahraničního obchodu projevil i propadem hrubé tvorby 
kapitálu. U meziročního růstu soukromé spotřeby můžeme pozorovat výrazně vyšší hodnotu 
ve druhém čtvrtletí 2009, než předpokládala minulá prognóza, i přehodnocení v roce 2008. 
V roce 2010 však již růst soukromé spotřeby leží oproti minulé predikci níže, zejména 
v důsledku úsporných rozpočtových opatření. Tempa růstu vývozů a dovozů jsou oproti 
minulé SZ vyšší na celém horizontu prognózy v důsledku vyššího výhledu zahraniční 
poptávky. Vyšší růst importů oproti minulé SZ je jen částečně tlumen nižším růstem spotřeby 
a investic, které jsou náročné na dovozy. Očekávaný vývoj vládní spotřeby je oproti minulé 
SZ níže. Celoroční tempo HDP v roce 2010 je přehodnoceno o 0,6 % směrem nahoru na 
1,4 %, neboť vliv vyšší zahraniční poptávky a s ním souvisejícího oživení na přelomu let 
2009 a 2010 převážil z celoročního pohledu nad restriktivním vlivem fiskálních opatření. 
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Rozklad posunu implikované trajektorie sazeb oproti minulé prognóze 
(3M PRIBOR v %, p.b.) 
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II.  MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 

II.1 Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 
hospodářského vývoje 

Inflace ve 3. čtvrtletí letošního roku dosáhla v průměru 0,2 procentního bodu při 
předpokládaném poklesu reálné ekonomické aktivity o 4,9 % meziročně. Nominální náklady 
v sektoru spotřebních statků klesají, ale nikoli dostatečně na to, aby vyvážily výrazný pokles 
cen. To se promítá do snižování marží výrobců, což zvyšuje tlak na jejich budoucí návrat 
k dlouhodobé úrovni, a vytváří tak potenciální zdroj inflace na prognóze. Aktuální tlaky 
plynoucí z domácí ekonomiky jsou nadále protiinflační, avšak slábnou v důsledku 
pozorovaného vývoje nominálních mezd a spotřeby, jejichž zpomalení zaostává za poklesem 
reálné ekonomické aktivity. Protiinflačně začínají působit ceny dovozů, které reagují na 
zhodnocení kurzu z 2. a 3. čtvrtletí 2009 a na výrazný pokles cen v zahraničí.  

Celková meziroční inflace ve 3.Q 2009 dosáhla průměrné hodnoty 0,2 %, zatímco prognóza 
z 5.SZ očekávala hodnotu 0,5 %. V souladu s minulou prognózou činil příspěvek růstu 
regulovaných cen a změn nepřímých daní 1,4 p.b. Celková meziroční inflace byla ovlivněna 
výraznějším než očekávaným poklesem čisté inflace v důsledku většího poklesu cen potravin 
a zřetelnějšího snížení korigované inflace bez PH do záporných hodnot. Naopak meziroční 
pokles cen pohonných hmot byl oproti očekáváním 5.SZ mírnější.  

Prognóza inflace z 5.SZ a skutečnost ve 3. čtvrtletí 2009  

3.čtvrtletí 2009 Prognóza 5.SZ Skutečnost
Index spotřebitelských cen 0,5 0,2
Měnověpolitická inflace 0,5 0,2
Regulované ceny 7,4 7,5
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,00 0,00
Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,00 0,00
Čistá inflace -1,1 -1,5

Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák -1,0 -2,0
Korigovaná inflace bez PH -0,1 -0,5
Ceny pohonných hmot -13,5 -11,8
 *) průměry za čtvrtletí

-0,2
-0,2
0,1

0,0
0,0
-0,4

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

-0,3

0,0
-0,3
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Aktuální meziroční růst regulovaných cen je především odrazem růstu regulovaného 
nájemného (v září o 27,5 % meziročně) a cen elektřiny (11,6 %). Růst regulovaných cen byl 
nejvíce tlumen postupným snižováním meziročního růstu cen zemního plynu (z 34 % 
v prosinci 2008 až na 0,0 % v září 2009). Ve 3. čtvrtletí bylo nejvýznamnější změnou v rámci 
regulovaných cen další snížení cen zemního plynu o 7 % v červenci.  

Meziroční inflaci ve 3.Q 2009 již neovlivnily žádné primární dopady změn nepřímých daní. 
Zpožděné dopady předešlých změn daní odezněly již během 2.Q 2009. Tento vývoj jsme 
předpokládali i v  predikci z 5.SZ.  

Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, 
dosáhla ve 3.Q 2009 v průměru 0,2 %1. Nachází se tedy hluboko pod dolní hranicí 
tolerančního pásma klesajícího inflačního cíle. 

Ve vývoji korigované inflace bez PH se projevily významné protiinflační nákladové faktory, 
především vliv nedávného zhodnocení kurzu koruny a tlaky plynoucí z poklesu poptávky po 
nepotravinářském zboží a službách. Prozatím se naopak neprojevily proinflační tlaky spojené 
s vysokým růstem NJMN. Pokračoval tak poměrně výrazný meziroční pokles cen 
obchodovatelných ostatních položek bez PH (v září -3,5 %) a dále zpomaloval meziroční růst 
cen neobchodovatelných ostatních položek (v září 1,2 %).  
 
Struktura inflace  
(mzr. v %, kromě regulovaných cen očištěno o vliv změn nepřímých daní) 
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Meziroční pokles cen potravin byl ve 3.Q 2009 hlubší, než předpokládala 5.SZ. Ceny 
potravin začaly razantněji reagovat na dlouhodobý výrazný pokles cen zemědělských 
výrobců, na který v prvním pololetí letošního roku reagovaly jen slabě. Přesto je reakce 
spotřebitelských cen potravin vzhledem k rozsahu poklesu cen zemědělských výrobců stále 
poněkud tlumená. Zpracovatelé potravin si v protikladu s ostatními segmenty ekonomiky, 
dále zvýšili své marže. Marže prodejců po jejich předešlém zvýšení zůstávají 
z dlouhodobějšího pohledu nadále na nadprůměrných hodnotách. 

Meziroční propad cen pohonných hmot ve 3.Q 2009 nebyl tak výrazný, jak předpokládala 
5.SZ. Odchylka byla způsobena vyšším než očekávaným růstem tržních cen ropy a benzínů, 
vliv vývoje kurzu koruny vůči dolaru byl nevýznamný.  

 

1 Protože jsou dopady daní nulové, je výše měnověpolitické inflace shodná s výší celkové inflace. 
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Čistá inflace (v %) Mezera reálných mezních nákladů, 
spotřební statky (v %) 
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Na základě nových dat a identifikace mezery reálných mezních nákladů nadále hodnotíme 
celkové nákladové tlaky z pohledu budoucího vývoje jako proinflační. Kladná mezera 
reálných mezních nákladů odpovídá poklesu ziskových marží výrobců pod svou dlouhodobou 
úroveň. Oproti minulé prognóze je však tato mezera ve 3.Q přehodnocena směrem dolů, 
neboť pokles nákladů překvapil v tomto směru více než vývoj čisté inflace. 

Pokles nominálních mezních nákladů v sektoru spotřebních statků je způsoben vývojem 
dovozních cen i domácích nákladových faktorů. Protiinflačním směrem působí pokles inflace 
cen mezispotřeby, aproximující domácí inflační tlaky, i když méně než v minulé SZ. Naopak 
vývoj exportně specifické technologie2 již působí proinflačně. Dovozní nákladové tlaky do 
spotřebitelských cen jsou ovlivňovány vývojem měnového kurzu a jeho promítnutím v cenách 
dovozů. Minulá depreciace měnového kurzu již zcela odezněla a nastupuje působení 
nedávného posílení kurzu spolu s nižšími cenami průmyslových výrobců v zahraničí. Proto se 
působení dovozních nákladových tlaků ve 3.Q překlopilo do protiinflační polohy. Deflátor 
dovozu odpovídá hloubkou svého poklesu protiinflačnímu vývoji nákladových tlaků.  

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

 

 

I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09
-8

-6

-4

-2

0

2

4

Exportně spec. technologie
Inflace cen dovozů
Inflace cen mezispotřeby

 
 
 
 

2 Exportně specifická technologie přibližně zachycuje tlaky, které se promítají se zpožděním do cen 
neobchodovatelných statků. Její vývoj na minulosti je volně korelován s rozdílem mezi růstem cen 
obchodovatelných a neobchodovatelných statků v rámci korigované inflace bez pohonných hmot. 
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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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Deflátor dovozu v CZK (mzr. v %) 

 
Deflátor vývozu v EUR a růst efektivního 
PPI eurozóny (mzr. v %) 
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V průběhu 3.Q 2009 dosáhl kurz koruny vůči euru průměrné hodnoty 25,6 CZK/EUR, což 
byla o 2,0 % silnější hodnota oproti prognóze z 5.SZ. Meziročně se jednalo o oslabení 
o 6,2 %. V celém průběhu 3.Q jevila koruna tendenci k postupnému posilování z cca 
25,9 CZK/EUR až k úrovni 25,2 CZK/EUR. Během října naopak koruna oslabila k hranici 
26 CZK/EUR, v době odevzdání SZ kurz dále oslabil zřetelně nad tuto hladinu. Přispělo 
k tomu i zveřejnění informací z projednání 6.SZ a následná komunikace guvernéra 
a viceguvernéra o možném použití nekonvenčních nástrojů měnové politiky včetně 
devizových intervencí, riziku dlouhodobějšího podstřelování inflačního cíle apod., které trh 
vyhodnotil jako signál zvyšující pravděpodobnost snížení měnověpolitických sazeb na 
nadcházejícím zasedání bankovní rady. Dalším faktorem oslabujícím korunu na počátku října 
byl nepříznivý vývoj v regionu, konkrétně komunikované problémy Lotyšska, Ukrajiny 
a Rumunska s dodržením podmínek programů MMF. 

Krátkodobá prognóza měnového kurzu pro 4.Q 2009 předpokládá průměrnou úroveň  
25,6 CZK/EUR. Aktuální vývoj se od této krátkodobé prognózy odchyluje výrazně na 
depreciační stranu.  

Úrokové sazby na finančním trhu se ve 3.Q 2009 vyvíjely diferencovaně v závislosti na 
době splatnosti. Vlivem snížení klíčových sazeb ČNB na srpnovém zasedání o 0,25 p.b. sazby 
na peněžním trhu klesly, poté zhruba stagnovaly. Tržní výhled 3M sazeb FRA se 
bezprostředně po úpravě sazeb sice mírně snížil, ale v dalších dnech se postupně zvyšoval. Na 
trhu v té době převažovala očekávání, že další úprava měnověpolitických sazeb bude směrem 
nahoru. Během září a října začaly sazby FRA a IRS opět klesat. Příčinou byly zveřejněné 
údaje o inflaci a reálné ekonomické aktivitě a komentáře některých členů BR o možnostech 
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dalšího uvolnění měnové politiky. Část trhu (zejména FRA) tak opět začala spekulovat na 
další snížení repo sazby na listopadovém zasedání BR.  
 
Průměrná hodnota sazby 3M PRIBOR za 3.Q 2009 dosáhla 2,0 %, tj. byla oproti prognóze 
z 5.SZ vyšší o 0,2 p.b.. Úrokové sazby na peněžním trhu byly nadále ovlivněny kreditní 
prémií; spread 3M PRIBOR – 2T repo činil v souladu s předpoklady prognózy 0,6 p.b. 
Z dlouhodobějšího pohledu (od poloviny února 2009) se výše tohoto spreadu snížila jen 
nepatrně. Výnosová křivka na peněžním trhu má pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR – 2T 
PRIBOR k 27.10. dosahoval 0,9 p.b.  
 
Úrokový diferenciál (3M PRIBOR – 3M EURIBOR) ve 3.Q 2009 činil 1,1 p.b., stejné výše 
dosahoval i k 27.10.  
 

3M PRIBOR a 3M EURIBOR (v %) Nominální kurz (CZK/EUR) 
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Nominální náklady v sektoru mezispotřeby se po dvou čtvrtletích poklesu dostaly zhruba 
do neutrální polohy. Jde o důsledek vyššího než očekávaného růstu nominálních mezd a ceny 
kapitálu ve 3.Q 2009, která odráží předpoklad zvýšení ekonomické aktivity v tomto čtvrtletí. 
Nákladové tlaky jsou naopak tlumeny vývojem práci zhodnocující technologie, jejíž 
odhadované zpomalení je oproti minulé prognóze mírnější. Stagnace nominálních mezních 
nákladů při pokračujícím poklesu cen mezispotřeby vede ke snížení marží výrobců pod jejich 
dlouhodobou úroveň. Při naplnění předpokladu o postupném oživení jak v zahraniční, tak 
v domácí ekonomice, budou moci výrobci současné nižší marže kompenzovat vyššími cenami 
v budoucnosti. Proto je očekáván nárůst inflačních tlaků v sektoru mezispotřeby.  

Inflace cen mezispotřeby (mzr. v %) Rozklad tempa růstu nom. mezních 
nákladů mezispotřeby  
(mzč. v %, příspěvky v p.b., anualizováno)  
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Růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře na počátku roku 2009 vlivem hospodářského 
útlumu výrazně zpomalil. Toto zpomalení se však ve druhém čtvrtletí dále neprohlubovalo 
(2,4 %), a také ve 3.Q 2009 očekáváme meziroční růst průměrné mzdy na podobné úrovni 
(kolem 2,3 %). V mezičtvrtletním vyjádření růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře již 
neklesá. Mzdy se nadále nacházejí nad svou rovnovážnou úrovní, protože nestačily dostatečně 
rychle zareagovat na propad produktivity a zpomalení inflace.3 Tomuto hodnocení odpovídá 
i historicky rekordní podíl mezd na HDP, který podle provedených analýz nelze vysvětlit 
strukturálními změnami v ekonomice (viz Box Statistická dekompozice poměru mezd 
k HDP na konci této kapitoly). Meziroční růst mezd v nepodnikatelské sféře ve 2.Q činil 
4,3 %, ve 3.Q očekáváme jejich růst okolo 4,5 %. 

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.  

 

Rovněž vývoj ostatních ukazatelů trhu práce dokládá výrazné změny, ke kterým 
v podmínkách ekonomické recese dochází na úrovni podniků. Pokles celkové zaměstnanosti 
(ve 3.Q 2009 o 1,8 % meziročně) přirozeně pokračuje ve výrazném zaostávání za rychlým 
poklesem přidané hodnoty, což vede k poklesu produktivity práce.4 Zaměstnanost cizích 
státních příslušníků se začala od posledních měsíců roku 2008 výrazně snižovat a ve 3.Q 
poklesla o 13,3 % meziročně. Ve srovnání s růstem zahraniční zaměstnanosti v období 
konjunktury však lze tento pokles hodnotit jako méně výrazný. Míra registrované 
nezaměstnanosti se ve 3.Q v reakci na pokles poptávky v prvním pololetí tohoto roku 
zvyšovala (na 8,7 %), její nárůst se však ve srovnání s počátkem letošního roku postupně 
zmírňuje.  

3 Proti zpomalení růstu průměrné mzdy zároveň pravděpodobně působí jeden statistický faktor. Masové 
propouštění v mnoha podnicích vede v některých případech k nárůstu celkové průměrné mzdy, a to ze dvou 
důvodů. Za prvé, propuštěni byli často méně kvalifikovaní pracovníci s podprůměrnou mzdou. Vysoce 
kvalifikované, obtížně nahraditelné zaměstnance podniky propouštějí zpravidla později, nebo je nepropouštějí 
vůbec. Za druhé ve stejném směru působí i věková struktura, kdy jsou propouštěni spíše mladší pracovníci 
s nižšími mzdami. 

4 S částí rozdílu mezi poklesem produkce a celkové zaměstnanosti se podniky vypořádávají pomocí řady 
opatření vedoucích k omezení pracovní doby jako je omezování přesčasů, zkracování pracovního týdne 
a úpravy pracovní doby.  
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Beveridgeova křivka  
(sezonně očištěné údaje v tisících) 
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Pozn.: Sezonně očištěné počty osob v tisících. 
           Pro zvýraznění modře vyznačen rok 2009 

Pozn.: Mezery identifikovány pomocí HP filtru 

Produktivita práce na úrovni národního hospodářství ve 2.Q 2009 dále klesla, což bylo 
důsledkem pružnější reakce produkce než zaměstnanosti na pokles agregátní poptávky. Pokles 
zaměstnanosti ve 2.Q 2009 přispěl k meziročnímu snížení objemu mezd, což při pokračujícím 
poklesu dynamiky HDP znamenalo stabilizaci růstu nominálních jednotkových mzdových 
nákladů. Meziroční růst NJMN se však stále drží na vysoké úrovni, která mírně přesahuje 
5,5 %. Pro 3.Q nadále očekáváme zaostávání vývoje zaměstnanosti za vývojem HDP, 
pokračující pokles národohospodářské produktivity a rychlý růst NJMN. 

 
NH produktivita práce  
(mzr. v %) 

 
Nominální jednotkové mzdové náklady 
(mzr. v %) 

I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09
-5

0

5

10

 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09
-2

0

2

4

6

8

10

   
 

Podle údajů za 2.Q 2009 byl meziroční pokles reálného HDP hlubší, než v předchozím 
čtvrtletí i ve srovnání s prognózou z 5.SZ. Největší příspěvek k poklesu HDP měla hrubá 
tvorba kapitálu, a to zejména v souvislosti s pokračujícím snižováním stavu zásob. Pokles 
obratu zahraničního obchodu se poněkud zmírnil, a také příspěvek čistého vývozu k růstu 
HDP byl méně záporný než v předchozích obdobích. Oproti tomu si spotřeba domácností 
i vlády udržela růst, který byl oproti předpokladům prognózy rychlejší. Krátkodobá prognóza 
HDP pro 3.Q 2009 předpokládá meziroční pokles HDP o 4,9 %, a to především vlivem 
výrazného poklesu hrubé tvorby kapitálu (o 24,3 %). V mezičtvrtletním vyjádření by však měl 
HDP vykázat růst kolem 1 %, a potvrdit tak obrat ve vývoji ekonomické aktivity.  
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Příspěvky k růstu HDP (mzr. v p.b., %) Míra hrubých úspor domácností (v %) 
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Meziroční růst reálné spotřeby domácností ve 2.Q mírně zpomalil a dosáhl 1,6 %. K tomuto 
zpomalení došlo v souvislosti se zpomalením růstu reálného hrubého disponibilního důchodu, 
který byl jen zčásti kompenzován meziročním poklesem míry úspor domácností. Ke zmírnění 
tempa nominálního hrubého disponibilního důchodu přispěl především pokles objemově 
významné položky příjmů domácností – mezd a platů. Velmi výrazný pokles příjmů byl 
rovněž zaznamenán v kategorii důchodů z vlastnictví. Pokračující nepříznivý vývoj poptávky 
se také významně odrazil ve vývoji příjmů z hrubého provozního přebytku a smíšeného 
důchodu, což je v podstatě zisk a pracovní důchod drobných živnostníků. Meziroční růst 
příjmů domácností tak byl ve 2.Q tažen zejména příjmy ze sociálních dávek, jejichž tempo 
růstu při rostoucí nezaměstnanosti zrychlilo na téměř 10 %. Výraznějšímu zpomalení růstu 
hrubého disponibilního důchodu ve 2.Q bránil rovněž pokles placených daní a sociálních 
příspěvků v souvislosti s cyklickým vývojem i se změnou sazeb na sociální pojištění5. Ve 
3.Q 2009 již předpokládáme, že se ekonomická recese ve spotřebních výdajích domácností 
projeví výrazněji. Reálná meziroční spotřeba by měla ve 3.Q výrazně zpomalit (na 0,7 % 
meziročně), přičemž u reálného hrubého disponibilního důchodu již dojde k mírnému 
meziročnímu poklesu, především vlivem poklesu zaměstnanosti. Větší pokles příjmů 
domácností v době ekonomické recese vedl při relativně větší perzistenci výdajů domácností 
k poklesu míry hrubých úspor. 
  
Příspěvky k meziročnímu nominálnímu růstu hrubého disponibilního důchodu 
domácností  (v procentních bodech) 
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5 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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Spotřeba domácností, reálný disponibilní 
důchod, reálné mzdy a platy  
(mzr. v %, sezonně neočištěno) 

Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 
kapitálu k mzr. růstu (v p.b.) 
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Porovnání predikce HDP z 5.SZ a publikované skutečnosti za 2.Q 2009  

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

z 5. SZ Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 2Q 2009 -4,5 -5,5 
Spotřeba domácností 2Q 2009 0,7 1,6 
Spotřeba vládních institucí 2Q 2009 1,1 2,7 
Hrubá tvorba kapitálu 2Q 2009 -12,9 -24,9 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 2Q 2009 . -7,2 
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 2Q 2009 . -33,0 

Vývoz zboží a služeb 2Q 2009 -22,3 -16,6 
Dovoz zboží a služeb 2Q 2009 -21,4 -17,0 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 2Q 2009 17,7 27,7 
Průmyslová výroba červenec 2009 . -16,3 
Stavební výroba červenec 2009 . -3,9 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu červenec 2009 . -3,1 
 

 

Hrubá tvorba kapitálu ve 2.Q 2009 pokračovala v propadu, který dosáhl 24,9 % meziročně. 
Prognóza z 5.SZ očekávala pokles pouze v poloviční míře. K nepříznivému vývoji celkových 
investic výrazně přispěl propad v tvorbě zásob. Meziroční pokles fixních investic se ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím již dál neprohloubil (-7,2 %). Podle věcného členění 
k poklesu fixních investic nejvíce přispěly investice do strojů, zařízení a dopravních 
prostředků. Podobně jako v předchozích čtvrtletích měly kladný příspěvek pouze investice do 
nehmotných fixních aktiv. Nízká investiční aktivita je v souladu s hlubokým propadem 
dovozu pro investiční účely a s aktuálními údaji o zhoršujícím se hospodaření nefinančních 
podniků (viz Příloha 3 – Měnový vývoj a finanční pozice nefinančních podniků 
a domácností). Pro 3.Q 2009 očekáváme mezičtvrtletní zvýšení celkových investic zejména 
v důsledku vývoje zásob, v meziročním vyjádření však bude pokračovat významný pokles 
hrubé tvorby kapitálu (o 24,3 %). 
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Vývoz a dovoz (mzr. v %) Vývoz – rozklad na vliv růstu vývozních 
trhů a relativních cen  
(mzr. v %, příspěvky v p.b.)6 
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Prohlubování meziročního propadu reálného vývozu zboží a služeb se ve 2.Q 2009 zastavilo, 
i když vývoz nadále vykázal výrazný pokles o 16,6 %. Prognóza předpokládala nepříznivější 
vývoj, když počítala s pesimističtějším výhledem zahraniční poptávky, než ukazují aktuální 
data z eurozóny. Možné zlepšení vyhlídek zahraničního obchodu pro nejbližší čtvrtletí 
naznačují data o vývozu za srpen. Kladným signálem je i zastavení poklesu vybraného 
mýtného na českých silnicích a dálnicích v srpnu. Propad dovozu zboží a služeb se také 
zmírnil a ve 2.Q 2009 dosáhl 17,0 % meziročně. To je poněkud mírnější pokles, než 
očekávala prognóza z 5.SZ. Podle našeho odhadu měly největší podíl na vykázaném poklesu 
dovozy zboží pro účely investic a mezispotřeby. Oproti tomu dovoz pro spotřebu domácností 
a vlády poklesl v mnohem menší míře. Příspěvek čistého vývozu k meziroční změně HDP byl 
méně záporný než v předchozích čtvrtletích (činil -0,7 p.b.), a také ve srovnání s minulou 
prognózou (vývoj zahraničního obchodu v běžných cenách viz Příloha 5 – Platební bilance). 
V souvislosti s aktuálním zlepšením vývoje zahraniční poptávky a pozitivním dopadem 
šrotovného v zahraničí předpokládáme ve 3.Q 2009 další zmírnění meziročního tempa 
poklesu zahraničního obchodu. 

Spotřeba vlády v reálném vyjádření ve 2.Q vzrostla mírnějším tempem (2,7 % meziročně) 
než v předchozím čtvrtletí. Přesto však přispěla poměrně významně k růstu HDP (0,5 p.b.). 
Prognóza z 5.SZ předpovídala mírnější růst za dané čtvrtletí. Podle ČSÚ byl rychlý růst opět 
způsoben zvýšením nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči. Pro následující čtvrtletí 
očekáváme zpomalení růstu spotřeby vlády. 

Tempo růstu práci zhodnocující 
technologie (mzr. v %) 

Tempo růstu implikované agregátní 
technologie (mzr. v %) 
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6 Příspěvek růstu zahraničních trhů je vypočten za předpokladu udržení konstantního tržního podílu na světovém 

obchodu. Růst zahraničních trhů je v tomto případě aproximován konstantním násobkem růstu efektivního 
HDP eurozóny.    
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Investičně specifická technologie 
(mzr. v %)  

Hrubá tvorba fixního kapitálu, hrubá 
tvorba kapitálu a filtrace  (mzr. v %) 
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Srovnání tempa růstu práci zhodnocující 
technologie a NH produktivity práce  
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Pozorované nominální i reálné ekonomické proměnné slouží k identifikaci technologických 
strukturálních šoků (technologií).7 Odhadované tempo tzv. implikované agregátní 
technologie se v současnosti nachází výrazně pod svou dlouhodobou  předkrizovou úrovní.8 
Toto hodnocení je v souladu s alternativními odhady pozice ekonomiky v cyklu, viz Příloha 2 
– Nabídková strana ekonomiky a aktuální konjunkturní vývoj. Oproti minulé SZ došlo 
k snížení trajektorie implikované agregátní technologie pro roky 2007–2008. Tato změna je 
dána významnou revizí historických dat a také nižším růstem HDP ve 2.Q 2009 oproti 
předpokladům minulé predikce. Nenaplnění prognózy bylo stejně jako v minulé predikci 
nejvýraznější u investic, zejména u stavu zásob. Naproti tomu pro 3. čtvrtletí 2009 
odhadujeme mírné zlepšení vývoje implikované agregátní technologie, což je konzistentní 
s aktuálním pohledem na pozici české ekonomiky v cyklu, kdy na mezičvrtletních datech již 
pozorujeme pozvolné oživení. I u ostatních technologií můžeme pozorovat zastavení poklesu 
a počátek jejich návratu k rovnovážným hodnotám (u exportně specifické technologie je 
oživení vidět zatím jen v mezičtvrtletním vyjádření). Práci zhodnocující technologie se pro 
3. čtvrtletí 2009 nachází stále hluboko pod svou rovnovážnou úrovní, avšak oproti minulé SZ 
je posunuta mírně nahoru. Vývoj investičně specifické technologie je posouván vzhůru 
především lepším krátkodobým výhledem investic.  

7 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. 

8 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 vysokých 
nákladů externího financování.  Z tohoto pohledu není pokles tempa růstu technologií výjimečný.  
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Při srovnání tempa růstu práci zhodnocující technologie a národohospodářské produktivity 
práce lze již v obou řadách pozorovat otočení jejich vývoje směrem nahoru.9  

Box: Statistická dekompozice poměru mezd k HDP  
 
Za posledních 8 kvartálů vzrostl poměr mezd ku HDP o 2 procentní body. Za touto změnou může být 
více faktorů, jako např. změna struktury ekonomiky (růst podílu pracovně náročných odvětví), růst 
průměrné mzdy nebo změna produktivity práce (např. v důsledku labour hoardingu). Tyto faktory 
však mají rozdílné implikace pro příběh prognózy, a je proto účelné je podrobněji analyzovat.  
 
Vhodnou metodou k analýze vývoje poměru mezd ku HDP je indexní dekompoziční analýza, což je 
metoda, která slouží k rozkladu agregovaných ukazatelů do několika snadno interpretovatelných 
faktorů10. Tuto metodu aplikujeme na poměr agregátních mezd k HDP a vývoj tohoto ukazatele 
rozkládáme na následující efekty: 
 
a) Změna struktury ekonomiky – tento faktor vysvětluje změnu poměru pomocí realokace 
ekonomické aktivity mezi sektory s různou mzdovou náročností. Pokud se ekonomická aktivita 
přesouvá do odvětví s vysokým poměrem mezd k přidané hodnotě, lze ceteris paribus očekávat růst 
daného poměru a změna ukazatele nesignalizuje inflační tlaky. 
 
b) Změna produktivity práce – pokud vzroste v ekonomice produktivita práce, měli bychom ceteris 
paribus očekávat pokles podílu mezd k HDP.  
 
c) Změna průměrné mzdy – lze očekávat, že změna průměrné mzdy by měla reflektovat růst 
produktivity práce. Poněvadž krátkodobé nebo střednědobé odchýlení je možné, projeví se růst 
průměrné mzdy, který není doprovázen růstem produktivity práce růstem podílu agregátních mezd na 
HDP. V takovém případě je možné očekávat inflační tlaky resp. tlaky na pokles mezd, které by vrátily 
ekonomiku do situace, kdy budou produktivita a mzdy v rovnováze. 
 
Rozklad je založen na národohospodářské identitě, která – na úrovni jednotlivého odvětví – umožňuje 
zapsat poměr mezd k přidané hodnotě jako podíl průměrné reálné mzdy a produktivity práce. Vážený 
součet tohoto podílu (kde váhy jsou dány poměrem výstupu v daném odvětví na celkovém HDP) je 
pak roven poměru agregátních mezd k HDP.  
 
K analýze používáme data čtvrtletních národních účtů (v členění na 1-místný OKEČ) za období 
1995Q1-2009Q211. Graf 1 zachycuje vývoj poměru mezd k HDP, a dokumentuje významný růst od 
roku 2007. Graf 2 pak ukazuje rozklad tohoto růstu na výše uvedené efekty. Rozklad je proveden pro 
posledních 16 čtvrtletí a je proveden jak pro mezikvartální změny (sezoně očištěné), tak pro meziroční 
změny. Výsledky dokumentují, že efekt změny struktury ekonomiky má kvantitativně nepodstatný 
vliv, růst produktivity práce snižoval poměr mezd ku HDP, nicméně – s výjimkou roku 2006 – nebyl 
dostatečný, aby vyvážil růst průměrné mzdy.   
 
Výsledky tedy ukazují, že růst poměru agregátních mezd k HDP indikuje skryté inflační tlaky 
v ekonomice na nabídkové straně. Tento růst, který není možné vysvětlit změnou struktury 
v ekonomice, ani nebyl vyvážen růstem produktivity práce, vytváří tlak na pokles zisků a marží. Je 

9   Národohospodářská produktivita je definována jako poměr HDP k počtu zaměstnaných. Práci zhodnocující 
technologie se vztahuje k modelovému sektoru mezispotřebních statků, který není přesně totožný s definicí 
HDP. 

10  Dekompoziční analýza je oblíbená metoda ve veřejné ekonomii a ekonomii energetiky sloužící k dynamické 
dekompozici agregovaných ukazatelů, viz např. [Hoekstra, R., van der Bergh, J.C.J.M. (2003). Comparing 
structural and index decomposition analysis. Energy Economics 25, 39-64.]. V tomto textu je aplikován 
rozklad pomocí tzv. log mean Divisia indexu, který byl představen v článku [Ang, B.W. (2004). 
Decomposition analysis for policymaking in energy: which is the preferred method? Energy Policy 32, 1131-
1139.]. Z důvodů robustnosti výsledků byly aplikovány i jiné metody, které ovšem poskytly v podstatě 
identické výsledky. 

11  Výsledky byly srovnány s analýzou založenou na ročních národních účtech za období 1995-2008 (2-místný 
OKEČ), závěry jsou obdobné.  
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tedy možné očekávat, že po případném oživení poptávky budou chtít producenti dosáhnout předchozí 
úrovně zisků, což by znamenalo zvýšení cen (nedojde-li do té doby k výraznému přizpůsobení 
jednotkových mzdových nákladů směrem dolů).    
 
Graf 1: Poměr mezd k HDP (sezonně očištěno, v %) 
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Graf 2: Rozklad: mezičtvrtletní změny (sezonně očištěno, v %), resp. meziroční změny (v %) 
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II.2 Předpoklady modelových mechanismů 

V modelovém nastavení nebyly od poslední prognózy provedeny žádné změny. 

 

II.3 Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Výhled vývoje efektivního HDP eurozóny byl i přes špatné výsledky za 2.Q přehodnocen 
směrem vzhůru. Očekávaný propad v letošním roce byl sice vylepšen jen mírně, ale i tak to 
pro druhou polovinu roku implikuje očekávání poměrně výrazného oživení. V roce 2010 by 
pak měl být v průměru dosažen vyšší kladný růst HDP, než předpokládala minulá prognóza. 
Růst pro rok 2011 byl naopak výhled HDP zvýšen jen nepatrně. Očekávaná inflace CPI byla 
dále mírně snížena na celém horizontu. Stejným směrem ale ve větším rozsahu byla 
přehodnocena i inflace PPI, a to i přes fakt, že scénář cen ropy se posunul výrazně výše, 
zejména od roku 2010. Americký dolar nadále oslaboval a proto byla ke slabším hodnotám 
přehodnocena i celá očekávaná trajektorie kurzu USD/EUR, více však v kratším horizontu. 
Naopak jen nepatrně dolů se posunula předpověď tříměsíčního EURIBORu, nejvíce ve zbytku 
letošního roku.  
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Nový referenční scénář a změny od poslední prognózy 
Referenční scénář 7.SZ (RS07) je založen na šetření Consensus Forecasts z 12. října 2009 
(CF10) a tržních výhledech k tomuto dni (cena ropy, úrokové sazby).  
 
Výhled růstu efektivního HDP v eurozóně byl pro letošní rok přehodnocen o 0,3 p.b. 
směrem vzhůru, což znamená zmírnění očekávaného poklesu na -4,4 %. I předpoklad pro rok 
2010 byl posunut výše, nyní se očekává růst o 1,1 % (změna o +0,7 p.b.). V roce 2011 by růst 
měl být vyšší o 0,1 p.b. a dosáhnout 1,7 %. Výhled HDP tak nadále implikuje oživení ve tvaru 
asymetrického „W“, které se oproti předchozí prognóze ještě zvýraznilo. 
 
(rozdíl v p.b.)      Efektivní HDP eurozóny      (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.)        Efektivní CPI eurozóny       (mzr. růst v %)

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

(rozdíl v %)                   Kurz USD/EUR                 (USD/EUR)   (rozdíl v %)                Cena ropy Brent                (USD/barel)
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Očekávaná inflace spotřebitelských cen v efektivním vyjádření by se letos měla v průměru 
pohybovat na úrovni 0,7 % a postupně by se měla zvyšovat na 1,2 % v roce 2010 a 1,8 % 
v roce 2011. Oproti RS05 to znamená mírný posun celé trajektorie směrem dolů. Mnohem 
větší přehodnocení nastalo u efektivního ukazatele inflace cen výrobců, kde výhled pro 
letošní rok poklesl o 0,8 p.b. na -4 % a v letech 2010 a 2011 byly odhady shodně sníženy 
o 0,5 p.b., takže se pro oba roky nacházejí na úrovni +0,8 %. 

Tržní výhled cen ropy Brent se posunul ve zbytku roku 2009 výše asi o 3 USD/b, v delším 
horizontu byl posun směrem vzhůru výraznější, cca 10 USD/b. Průměrná cena ropy v roce 
2009 je tak očekávána na úrovni 60 USD/b, v roce 2010 by měla vzrůst na 76 USD/b a v roce 
2011 na 80 USD/b. V souladu se scénářem cen ropy došlo také ke zvýšení výhledu cen 
benzínu. 

Předpověď kurzu USD/EUR pro roky 2009 a 2010 je vzhledem k současné slabé úrovni  
zhruba o 4 % depreciovanější, než předpokládal RS05. Dolar by však měl postupem času 
posilovat k úrovni 1,4 USD/EUR na konci roku 2011. 

Trajektorie 3M Euriboru, která je odvozená od tržního výhledu sazby 3M Eonia swap index 
se zakomponovanými expertními úpravami, je jen nepatrně pod scénářem 5.SZ. Největší 
odchylka (0,2 p.b.) je v posledním čtvrtletí letošního roku. V následujících dvou letech jsou 
průměrné hodnoty 1,5 % resp. 2,7 % shodně nižší o 0,1 p.b.   
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Všichni významní obchodní partneři – efektivní ukazatele 
Ve třetím čtvrtletí 2009 skončila efektivní inflace s hodnotou 2,2 % jen těsně nad předpovědí 
CF07, která byla použita v 5.SZ. Přesto se aktuální výhled na základě CF10 oproti CF07 
posunul k nižším hodnotám. V příštím roce by tak inflace sice měla růst, ale v průměru o cca 
0,2 p.b. méně, než činila předchozí předpověď. V roce 2011 by pak měla stagnovat na 
hodnotě 3,0 %.  

Pokles efektivního HDP byl ve 2.Q 2009 o téměř 1,0 p.b. výraznější, než vyplývalo 
z předpovědi CF07, a stagnoval na hodnotě -5,2 % meziročně. To však nepřimělo analytiky 
snížit očekávání HDP ve druhé polovině letošního roku ani v příštím roce. Optimismus 
naopak mírně vzrostl a předpověď růstu pro rok 2010 se tak zvýšila v průměru o 0,9 p.b., 
zatímco pro rok 2011 zůstala téměř beze změny. Mzr. růst HDP by se od příštího roku měl již 
pohybovat v kladných číslech, i když bude vlivem základny značně kolísat. 

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 skokovém posílení ve druhé polovině června a stagnaci po většinu července efektivní 
kurz koruny vůči agregátu všech obchodních partnerů v srpnu a září osciloval kolem mírně 
sílícího trendu. V první říjnové dekádě došlo ke korekci a efektivní kurz mírně oslabil. Na 
základě předpovědi CF10 lze očekávat posílení efektivních kurzů na silné hodnoty z počátku 
října. Následná stagnace je výsledkem očekávaného posilování koruny vůči euru a oslabování 
vůči zlotému a forintu. Použijeme-li pro očekávaný vývoj domácí inflace a kurzu koruny 
předpověď ČNB, nacházejí se výsledné efektivní indexy na slabších úrovních, neboť 
prognóza ČNB neočekává tak výrazné posilování koruny vůči euru.  

Vůči agregátu středoevropských měn koruna v efektivním vyjádření kolísá již od března na 
velice silných hodnotách, zejména v nominálním vyjádření. Reálně dochází k mírnému 
oslabování z důvodu vyšší inflace v sousedních zemích. Jak CF10 tak předpověď ČNB 
očekávají pokles efektivních indexů na slabší úrovně12, přičemž dle CF10 by tento pokles měl 
být mírnější.    

12 Koruna již částečně vůči sousedním měnám oslabila následkem slovních intervencí ČNB. Navíc banka 
Morgan Stanley vydala doporučení prodávat korunu proti zlotému a forintu, od kterých čeká do konce roku 
lepší výkonnost. Tyto „carry trades“ by mohly korunu udržet na slabších úrovních delší dobu. 
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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, Slovensko 

Meziroční propad HDP eurozóny zůstal ve 2.Q 2009 hluboký a oproti 1.Q se téměř nezměnil 
(-4,8 % oproti -4,9 %). Propad byl způsoben poklesem investic, čistého vývozu i spotřeby 
domácností. Významné zmírnění mezičtvrtletního poklesu HDP ve 2.Q (-0,2 % proti -2,5 % 
v 1.Q) může signalizovat změnu trendu a blížící se oživení. Pro 3.Q lze očekávat 
mezičtvrtletní růst HDP a významné zmenšení meziročního propadu. O obratu 
v ekonomickém vývoji svědčí vývoj průmyslové výroby. Ta za červenec a srpen meziměsíčně 
mírně rostla a její meziroční pokles se zmírnil na -16 % z průměrných -18,5 % za první 
pololetí letošního roku. Obchodní bilance i běžný účet se podle dostupných údajů ve 3.Q 2009 
meziročně mírně zlepšily a ukazují na to, že rostoucí čistý vývoz pravděpodobně podpoří 
očekávané oživení. Nezaměstnanost, která reaguje na hospodářský vývoj se zpožděním, se 
v srpnu dále zvýšila, meziměsíčně o 0,1 p.b. a meziročně o 2,0 p.b. Odhad vývoje 
hospodářské aktivity pro celý rok 2009 se v řadě významných institucí zvýšil.  Prognóza 
CF10 vzrostla pro letošní i příští rok z -4,4 % na -3,8 % resp. z 0,4 % na 1,1 %. Evropská 
komise a OECD zatím své výhledy nezměnily, ale MMF je zvýšil v obou letech o 0,6 p.b. na  
-4,2 % resp. 0,3 % a ECB obdobně o 0,5 p.b. na -4,1 % resp. 0,2 %. Na zlepšení budoucí 
ekonomické situace ukazují také předstihové indikátory. Indexy spotřebitelské 
a podnikatelské důvěry vesměs v posledních měsících rostly a jejich úroveň signalizuje mírné 
oživení. Míra nejistoty všech predikcí však zůstává velmi vysoká a nelze vyloučit další 
ekonomický pokles a oživení ve tvaru písmene „W“. O tom svědčí i nečekané snížení 
říjnového indikátoru ZEW. 

V důsledku poklesu cen energií (-11%) a potravin (-1,3 %) se v září v eurozóně meziročně 
snížily spotřebitelské ceny a proti srpnu se tento pokles nepatrně prohloubil na -0,3 %. 
O absenci inflačních tlaků svědčí také meziroční pokles cen průmyslových výrobců v srpnu 
o 7,5 %. CF10 očekává ve 4.Q mírné zvýšení inflace do kladných hodnot okolo 0,4 % a její 
postupný nárůst v příštím roce na 1,2 %. Proti CF07 se prognóza téměř nezměnila. Predikce 
Evropské komise, MMF a OECD se liší pouze nevýznamně a také ECB, která svůj výhled 
inflace proti červnové prognóze mírně zvýšila, očekává obdobné hodnoty. Budoucí nízké 
inflační tlaky signalizuje i další významné zpomalení růstu širších měnových a úvěrových 
agregátů. Meziroční tempo růstu M3 se v srpnu snížilo na 2,5 % z 3 % v červenci a meziroční 
růst úvěrů soukromému sektoru se v srpnu propadl na 0,1 % z 0,7 % v červenci. Na svém 
zasedání 8. října ponechala Rada guvernérů základní sazbu ECB na 1% úrovni. Důvodem 
byla pokračující podpora začínajícího hospodářského oživení při absenci inflačních tlaků ve 
střednědobém horizontu a ukotvení inflačních očekávání pod 2% hladinou. Podle očekávání 
finančních trhů ponechá ECB svou sazbu na této úrovni minimálně do poloviny příštího roku. 
ECB se po dohodě s americkým Fedem spolu s BoE a SNB rozhodla od 7. října omezit 

 25 



nabídku likvidity do bankovního systému prostřednictvím dolarových repo operací. ECB 
ponechá 7denní dolarová repa a prozatím zruší operace s delší splatností. 

V Německu došlo ve 2.Q 2009 k obratu ve vývoji HDP. Po čtyřech čtvrtletích silných 
mezičtvrtletních poklesů (-2,4 % ve 4.Q 2008 a -3,5 % v 1.Q 2009) HDP vykázal mírný růst 
o 0,3 %. Meziroční propad HDP se snížil z -6,7 % v 1.Q 2009 na -5,9 % ve 2.Q zejména 
v důsledku růstu spotřeby domácností a vlády. Také kladné saldo čistého vývozu se snížilo 
méně než v 1.Q. Konzistentně s tím se ve 2.Q zmírnilo meziroční zhoršení kladného salda 
běžného účtu (o 19 mld. EUR proti 29 mld. EUR v 1.Q) i salda obchodní bilance (o 19 mld. 
EUR proti 24 mld. EUR). Ve 3.Q se očekává zrychlení mezičtvrtletního růstu HDP a další 
zmírnění jeho meziročního propadu. Na zlepšení hospodářské situace ve 2. polovině letošního 
roku poukazují zlepšující se hodnoty indikátorů důvěry spotřebitelů, podnikatelů a investorů 
i snižující se meziroční pokles průmyslových objednávek, které za období květen až červenec 
meziměsíčně rostly. Také meziroční propad průmyslové výroby se v srpnu snížil na -18 % 
z průměrných -22 %  za 1. a 2.Q. Oživení bude podporováno uvolněnou měnovou a fiskální 
politikou spolu se začínajícím globálním oživením důležitým pro růst německého exportu. 
Proti tomuto pozitivnímu vývoji bude působit vyčerpání šrotovného, pokračující restriktivní 
úvěrové podmínky a nízká spotřeba domácností spojená s rostoucí nezaměstnaností. Ta se 
sice zatím meziročně zvýšila pouze o 0,5 p.b, ale CF10 očekává růst její průměrné úrovně 
v letošním roce proti minulému roku o 0,6 p.b. na 8,3 % a v roce 2010 její další nárůst na 
9,6 %. Za celý rok 2009 očekává CF10 pokles HDP o 5 % ale v příštím roce již růst o 1,4 %. 
Proti CF07 to představuje zlepšení výhledu v obou letech o 0,9 p.b. CF10 počítá zejména se 
zlepšením spotřeby domácností a fixních investic. 

Meziroční pokles spotřebitelských cen se v Německu v září proti srpnu prohloubil z -0,1 % na 
-0,5 %, hlavně v důsledku meziročního snížení cen energií o 9 % a potravin o 3 %. Také ceny 
průmyslových výrobců byly v srpnu v silném propadu (-6,8 % meziročně). CF10 očekává pro 
4.Q 2009 obrat ke kladnému růstu spotřebitelských cen (0,6 %) a za celý letošní rok jejich 
růst o 0,3 %. Pro příští rok predikuje zvýšení inflace na 0,9 % a tento výhled se proti CF07 
téměř nezměnil. 

Meziroční propad slovenského HDP se ve 2.Q 2009 zmírnil na -5,4 % proti -5,7 % v 1.Q.  
Zvýšil se růst spotřeby vlády i domácností a saldo čistého vývozu, ale velmi silně se 
prohloubil pokles fixních investic (z -6 % na -16 %). Ve srovnání s předchozím čtvrtletím to 
sice představuje zlepšení meziroční dynamiky HDP pouze o 0,3 p.b., ale je významné, že 
ekonomický pokles dosáhl pravděpodobně svého dna a mezičtvrtletní hluboký pokles z 1.Q  
(-11 %) se změnil ve 2.Q v růst o 2,2 %. Pro 3.Q lze očekávat další zvýšení ekonomické 
aktivity. Indikátory spotřebitelské a podnikatelské důvěry se zvyšují ze svého dna dosaženého 
v 1.Q nebo na počátku 2.Q. Meziroční pokles průmyslové výroby se v srpnu proti červenci 
významně zmírnil o 16 p.b. na -6 %. Pro celý rok 2009 prohloubil EECF09 proti EECF07 
odhad poklesu HDP o 0,1 p.b. na -4,9 %, ale zvýšil predikci jeho růstu pro rok 2010 z 1,2 % 
na 1,5 %. Pro letošní rok zhoršil hlavně odhad vývoje investic. Obdobně NBS snížila svou 
prognózu vývoje HDP v letošním roce (z -4,2 % na -5,6 %) a zvýšila ji v příštím (z 2,4 % na 
2,9 %). Slovenské MF naopak pro letošní rok svůj výhled zlepšilo z -6,2 % na -5,7 %. 
Slovenská inflace se v září dále snížila o 0,5 p.b. až na nulu hlavně díky klesajícím cenám 
potravin a průmyslového zboží a nízkému přírůstku cen energií. Na absenci inflačních tlaků 
ukazuje také prohloubení meziročního poklesu cen průmyslových výrobců v srpnu na -4,7 %. 
Pokles ekonomické aktivity přinesl zhoršení hospodaření veřejných rozpočtů. Pro letošní rok 
očekává MF jeho deficit ve výši 6 % HDP s výhledem na mírné zlepšení na 5,5 % HDP 
v příštím roce. 
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Spojené státy 

Výrazné zmírnění poklesu HDP ve 2.Q 2009 naznačuje možný obrat trendu. Anualizovaný 
čtvrtletní pokles HDP ve 2.Q 2009 podle finálního odhadu činil 0,7 % (oproti revidovanému 
poklesu o 6,4 % v 1.Q 2009). Toto čtvrtletí je již čtvrté v pořadí, kdy ekonomika USA 
poklesla. Meziročně se americká ekonomika propadla o 3,8 % (oproti poklesu o 3,3 %  
v 1.Q 2009). Hlavním negativním faktorem byl pokračující propad investic a pokles spotřeby, 
naopak vládní spotřeba a pokles obchodního deficitu působily pozitivně. Předpověď HDP pro 
rok 2009 se dle CF10 oproti CF07 téměř nemění (zlepšení o 0,1 p.b. na -2,5 %). Pro rok 2010 
byl očekávaný růst HDP zvýšen o 0,5 p.b. na 2,6 %. 

Spotřebitelské ceny v září meziročně poklesly o 1,3 % a ceny výrobců o 4,8 %. Míra 
nezaměstnanosti v září mírně stoupla na 9,8 %, což je nejvyšší úroveň od června 1983. 
V srpnu bylo zrušeno 263 tisíc pracovních míst, což je více než se očekávalo. Tato negativní 
čísla z trhu práce jsou však vyvážena pozitivními výsledky průmyslové výroby. Ta v září 
pokračovala třetí měsíc v růstu, když meziměsíčně vzrostla o 0,7 % (meziročně pokles 
o 6,1 %). Současně byla revidována data za srpen, která ukazují, že srpnový růst činil 1,2 %, 
nikoli 0,8 % meziměsíčně. Za celé 3. čtvrtletí 2009 výroba rostla tempem 5,2 %, což je první 
čtvrtletní růst od začátku roku 2008. Tato čísla podporují odhady, že ve 3.Q 2009 americká 
ekonomika vykáže mezičtvrtletní růst. Maloobchodní tržby v září též pozitivně překvapily, 
když poklesly oproti předešlému měsíci o 1,5 % po srpnovém revidovaném vzestupu o 2,2 %. 
Tento pokles je ovlivněn programem šrotovného, který skončil na konci srpna (bez aut 
maloobchodní tržby rostly o 0,5 % v září a o 1,0 % v srpnu meziměsíčně). Povzbudivá data 
jsou podpořena též newyorským indexem průmyslové aktivity, který v říjnu nečekaně 
vyskočil na pětileté maximum 34,6 bodu ze zářijových 18,9 bodu. Naopak filadelfský index 
podnikatelské aktivity v říjnu klesl ze zářijového dvouletého maxima, když se index snížil ze 
14,1 na 11,5 bodu. Trh nemovitostí vykazuje oživení, aktivita zde roste a ceny jsou stabilní 
nebo rostou. 

Schodek obchodní bilance za srpen byl proti očekávání nižší a dosáhl hodnoty 30,7 mld. USD 
(očekáváno bylo 33,0 mld. USD). Deficit federálního rozpočtu za fiskální rok 2008/2009, 
který skončil 30. září, by měl podle ministerstva financí dosáhnout rekordních 1,4 biliónu 
USD, což představuje 9,9 % HDP. Nejnovější odhad deficitu však nedosahuje předchozích 
prognóz ze srpna, kdy se počítalo se schodkem až 1,58 bilionu USD.13  

Výsledky velkých amerických bank za třetí čtvrtletí tohoto roku jsou pozitivní (kromě Bank 
of America) a jsou z velké části dány růstem finančních trhů, na kterém banky vydělávají.  
14. října 2009 se poprvé od pádu banky Lehman Brothers (v září roku 2008) americký 
akciový index Dow Jones přehoupl přes 10 000 bodů. Tento růst akciových trhů je podpořen 
pozitivnějšími vyhlídkami budoucího vývoje, nízkými úrokovými sazbami a oslabujícím 
dolarem. 

Fed na svém pravidelném zasedání 23. září dle očekávání rozhodl o ponechání úrokové sazby 
na rekordním minimu 0 % – 0,25 % a opět oznámil, že ji na této úrovni ponechá po delší 
dobu. Současně také vyhlásil zpomalení nákupů v rámci programu na podporu hypotečního 

13  Rozdíly ve výpočtech jsou podle amerického ministerstva financí výsledkem odlišného výpočtu nákladů na 
záchranu hypotečních gigantů Fannie Mae a Freddie Mac. Obrovský deficit za fiskální rok 2008/2009 byl 
způsoben hlavně poskytnutou pomocí na záchranu bank (program na odkup toxických aktiv 154 mld. USD), 
poskytnutou pomocí Fannie Mae a Freddie Mac (91 mld. USD), stimulačními balíčky a klesajícími daňovými 
příjmy. Reforma zdravotnictví Baracka Obamy má po projednání v nejdůležitější senátní komisi pracující na 
zákoně o krok blíže ke schválení a v příštích deseti letech by měla stát 829 miliard USD. 
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trhu a postupný ústup z tohoto programu. Plné ukončení programu se plánuje na konec března 
roku 2010. Dále Fed uvedl, že stále monitoruje velikost a strukturu své rozvahy a přizpůsobí ji 
podle potřeby kreditních a likviditních programů.  

Kurz eura vůči dolaru 

Ačkoliv průzkumy Consensus Forecasts již několik měsíců předpovídají obrat trendu 
a přechod k posilování amerického dolaru, kurz USD/EUR tyto předpovědi zatím ignoruje. 
Poté, co se na počátku června na nějakou dobu ustálil na hodnotě 1,4, vydal se zhruba 
v polovině července opět pozvolna směrem ke slabším hodnotám. Oslabování se zrychlilo ve 
druhém zářijovém týdnu a na konci druhé říjnové dekády již kurz atakoval psychologickou 
hranici 1,5 USD/EUR. Lepšící se fundamenty jsou v současnosti dolaru spíše na škodu, a tak 
stále platí schéma: čím lepší zpráva z americké ekonomiky, tím větší pokles averze investorů 
k riziku a tím větší odliv z bezpečí, které americký dolar pro investory stále představuje, do 
zlata, komodit a akcií. A tato situace bude patrně přetrvávat minimálně do té doby, než se na 
obzoru objeví možnost růstu měnově politických sazeb v USA.  

Jak již bylo zmíněno výše, i CF10 předpokládá postupné posilování dolaru ze současných 
slabých úrovní. Na konci roku 2011 by se měl kurz pohybovat na hodnotě 1,41 USD/EUR. 
Rozpětí předpovědí jednotlivých analytiků je však tradičně široké, od 1,13 do 
1,60 USD/EUR.  

Cena ropy 

Zhruba od začátku srpna do poloviny října se cena ropy Brent obchodovala v horizontálním 
pásmu cca 65 – 75 USD/b. 15. října však došlo k prudkému růstu ceny a na konci druhé 
říjnové dekády cena ropy WTI zaznamenala více než roční maximum těsně pod 79 USD/b, 
přičemž barel ropy Brent byl o dva USD levnější. Zatím je předčasné hodnotit, zda se jedná 
o krátkodobý výkyv nebo o dlouhodobější jev. 

Ačkoliv výhledy růstu světové ekonomiky a s tím související poptávky po ropě jsou postupně 
zvyšovány14, je tento faktor stěží důvodem pro aktuální růst ceny ropy, zejména vezmeme-li 
v úvahu objem rezervních těžebních kapacit zemí OPEC, který se v současnosti pohybuje na 
úrovni 5,4 Mb/d (podle některých odhadů i více). Rovněž zásoby ropy a ropných produktů 
jsou ve většině zemí vysoko nad pětiletým průměrem. Podrobnější informace o stavu zásob 
ropy ve světě přináší přiložený box. Země OPEC sice v srpnu a září mírně snížily svou 
produkci a přiblížily se tak (před více než rokem) dohodnutým kvótám, ty však stále ještě 
překračují o 1,2 Mb/d. Naopak produkce ostatních zemí mimo OPEC v uvedeném období 
rostla. Na scéně se tudíž objevují opět spekulativní teorie: pokles averze investorů k riziku, 
optimistický vývoj na akciových trzích (Dow Jones prorazil magickou hranici 10 000 bodů) 
a s tím vším související oslabující kurz dolaru (který je v efektivním vyjádření nejslabší od 
srpna 2008).15 

14  Společnost Goldman Sachs zvýšila odhad poptávky po ropě jak pro zbytek letošního roku, tak pro rok 2010, 
a očekává na konci tohoto roku cenu 85 USD/b a další růst na 95 USD/b na konci příštího roku.  Mnohem 
nižší cenu naopak ve své předpovědi pro rok 2010 předpokládá Světová banka,  průměrně jen 63 USD/b.  Na 
základě optimističtějšího výhledu růstu světové ekonomiky ze strany MMF dále zvýšila odhad poptávky po 
ropě i Mezinárodní agentura pro energii (IEA), tentokrát o 200 kb/d pro letošní rok a 350 kb/d pro rok 2010. 
Denní spotřeba by tak měla v průměru dosahovat 84,6 resp. 86,1 Mb/d. 

15 Pokud by cena ropy (WTI) překročila na delší dobu hranici 80 USD/b nebo dokonce pokračovala v dalším 
růstu, uvažuje Saúdská Arábie podle vyjádření jejího ministra ropného průmyslu o dočasné intervenci, která 
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Říjnový Consensus Forecasts zvýšil předpověď cen ropy zhruba o 2 USD/b a očekává ve 
tříměsíčním horizontu cenu (WTI) 71,6 USD/b (jednotlivé předpovědi v rozmezí 51 – 85) 
a v ročním horizontu 75,9 USD/b (47 – 94). Křivka tržních odhadů se k datu průzkumu CF10 
pohybovala o 2 – 3 USD/b výše. 
 
Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměry, CZK/litr)   
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Box: Zásoby ropy a ropných produktů ve světě 
 
Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) jsou v současnosti na světě strategické zásoby 
(vytěžené) ropy a ropných produktů v objemu cca 4,1 mld. barelů, z čehož zhruba 1,4 mld. barelů je 
pod kontrolou států. Největší zásoby jsou v zemích OECD, neboť členské země mají povinnost 
(stanovenou IEA) vlastnit strategické zásoby ropy a ropných produktů pokrývající minimálně 90 dnů 
dovozu (přičemž průměrný denní dovoz se počítá z údajů předchozího roku). Nařízení neplatí pro čisté 
vývozce ropy. Pro členské země Evropské unie platí obdobné kritérium, zásoby musí pokrýt 
minimálně 90 dnů průměrné denní domácí spotřeby. Tabulka ukazuje přehled zemí s největšími 
zásobami ropy a ropných produktů a vyjadřuje tyto objemy zároveň i ve dnech dovozu a v členění na 
soukromé a státní. 
 
Aktuální rezervy ropy a ropných produktů v zemích OECD  

celkem ropa produkty celkem průmysl stát
OECD celkem 547,2 325,6 221,6 162 98 64
USA 222,6 148,4 74,2 142 79 62
Japonsko 80,3 67,3 13,0 149 68 82
Německo 36,6 19,6 16,9 115 28 87
Francie 23,8 9,4 14,4 97 38 59
Jižní Korea 21,9 14,5 7,5 172 84 89
Kanada 21,4 12,6 8,8
Itálie 19,6 6,3 13,4 111 111 0
Španělsko 18,3 6,8 11,5 94 58 36
Nizozemsko 15,3 4,8 10,5 212 145 67
Velká Británie 13,3 6,4 6,8 2306 2306 0

dní dovozu

čistý vývozce

aktuální rezervy (mil. tun)

 
Pozn.: Data IEA z července 2009 (1 metrická tuna je 6,6 až 8,0 barelů) 
 
Další skupinu zemí, které mají rezervy v objemu od 5 do 10 mil. tun tvoří (řazeno sestupně) Polsko, 
Turecko, Švédsko, Mexiko, Austrálie a Řecko. Se zásobami v rozmezí od 3 do 5 mil. tun následuje 
Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Rakousko, Portugalsko a Finsko. Nejmenší zásoby v rozsahu od 1 do 
3 mil. tun mají Česko, Norsko, Maďarsko, Irsko, Slovensko a Nový Zéland. 
 
Strategické zásoby si tvoří (zejména v posledním období) i země mimo OECD,  jejich stav však není 
systematicky sledován a většinou jde pouze o odhady nebo jednorázová vládní prohlášení. Největší 
zásoby mimo země OECD by se měly nacházet v Číně. Ta se stala čistým dovozcem ropy v roce 1993 

by přerušila růstový trend. Další nárůst ceny ropy by mohl ohrozit současné křehké oživení světové 
ekonomiky, což není v zájmu kartelu OPEC. 
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a v současnosti dováží cca 40 % své spotřeby a je druhým největším dovozcem této komodity po USA 
a před Japonskem. Plánované čínské strategické rezervní kapacity zahrnují 102 mil. barelů (Mb) 
státních rezerv (dokončeno v r. 2008, dalších 170 Mb je ve výstavbě nebo se teprve stavět začne)  
a 209 Mb povinných komerčních zásob (ty se z větší části také teprve budují). Celková výše 481 Mb 
by měla krýt 62 dní spotřeby (dokončena je však v současnosti dle odhadů méně než 1/3). I skutečný 
stav naplnění dokončených kapacit je jen předmětem spekulací. K dalším zemím, kde se rezervy 
odhadují na nezanedbatelné výši, patří Singapur (96 mil. barelů), Rusko (78 Mb), Thajsko (41 Mb), 
Indie (37 Mb) a Filipíny (30 Mb). 
 
V souvislosti s vývojem ceny ropy je zajímavý nejen stav, ale i dynamika vývoje zásob. Nejčastěji 
jsou analytiky sledována a komentována data z USA, která jsou nejdříve k dispozici (s týdenní 
frekvencí). Bezplatná data za celou OECD jsou k dispozici s cca tříměsíčním zpožděním a pouze 
v měsíční frekvenci. Graf ukazuje vývoj zásob ropy a ropných produktů v zemích OECD celkem 
a umožňuje porovnat aktuální stav s pětiletým průměrem a vývojem ve stejném období minulého roku. 
Je zde zobrazeno i pásmo, definované kladnou a zápornou směrodatnou odchylkou od klouzavého 
pětiletého průměru. Z grafu je vidět, že výše zásob v letošním roce je výrazně nad dlouhodobým 
průměrem.  
 
Vývoj zásob ropy a ropných produktů v zemích OECD celkem (mil. tun) 
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Hypotéz o tom, co ovlivňuje stav zásob, je několik. Objem zásob by měl reagovat na náklady 
skladování a náklady financování, které se odvíjí zejména od ceny peněz. Dále je obvyklé, že 
zpracovatelé se snaží udržovat zásoby v určitém stabilním poměru vzhledem k očekávané spotřebě. 
Úroveň zásob však mohou ovlivňovat i spekulativní motivy. Např. pokud je na trhu budoucích 
kontraktů contango (budoucí cena je vyšší než spotová), měly by zásoby růst, zpracovatelé by se měli 
předzásobit relativně levnou ropou. Tento mechanismus, respektive fakt, že jsme ho nepozorovali 
v nedávné minulosti, je uváděn jako argument proti vlivu finančních spekulantů na cenu ropy (zásoby 
nerostly, přesto že budoucí ropa byla dražší než současná, tedy byl zřejmě nedostatek ropy na trhu 
a růst ceny byl tak fundamentální povahy). Zpracovatelé ropy však mohli reagovat i naprosto opačným 
chováním. Když cena ropy prudce rostla (vlivem finančních investorů, kteří nezvyšují reálnou 
spotřebu), mohli zpracovatelé spekulovat na opětovný pokles, při určité pro ně nesmyslně vysoké ceně 
snížit své zásoby s očekáváním, že až cena klesne na přijatelnou hodnotu, své zásoby opět doplní. 
Tuto hypotézu by mohly podporovat i následující grafy. 
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Ceny ropy a vývoj zásob ropy a ropných produktů v Evropě a USA (normalizováno)  
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Grafy porovnávají sezonně očištěný vývoj zásob v Evropě a USA s cenami ropy. Abychom odstranili 
vliv velkých výkyvů kurzu USD/EUR, je pro Evropu použita cena ropy Brent v EUR, pro USA cena 
ropy WTI v USD. Je vidět, že v období plynulého růstu ceny rostly i zásoby (ať již bylo na trhu 
contango, nebo ne), při určité ceně však již zásoby přestaly růst a docházelo spíše k jejich poklesu. 
Poté, co se ceny prudce propadly (a došlo pravděpodobně k jejich přestřelení směrem dolů), 
zpracovatelé poměrně prudce zásoby opět doplnili. Samozřejmě ve hře může být i hospodářský 
cyklus, nejprve obavy z recese a v současnosti zase očekávání oživení, avšak časově do naší hypotézy 
zapadá cenový motiv lépe.  
 
 
 
II.4 Předpoklady o vývoji fiskální politiky 
 
Východisky pro fiskální prognózu jsou aktualizované údaje o hospodaření vládního sektoru za 
rok 2008, které byly zveřejněny v rámci podzimních notifikací vládního deficitu a dluhu, 
a nová makroekonomická predikce. Fiskální prognóza současně zohledňuje pozorovaný vývoj 
veřejných rozpočtů v průběhu roku 2009 a nově zapracovává úsporná fiskální opatření 
přijatá za účelem snížení deficitu vládního sektoru v roce 2010 (tzv. Janotův balíček). 
V důsledku dalšího prohloubení výpadku daňových příjmů (včetně odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění) v letošním roce a v návaznosti na zvýšení deficitu pro rok 2008, které 
vyplynulo z podzimních notifikací, byl zvýšen odhad deficitu vládního sektoru pro rok 2009 na 
6 % HDP. V roce 2010 lze pak očekávat snížení schodku vládního sektoru na 4,9 % HDP 
v souvislosti s přijetím úsporných fiskálních opatření. Z důvodu dočasné účinnosti některých 
úsporných opatření a za předpokladu, že v roce 2011 nebudou provedeny další legislativní 
změny ani inkasovány žádné dodatečné platby z prodeje emisních povolenek, se však deficit 
vládního sektoru v roce 2011 opět zvýší, a to na 5,6 % HDP.      
 

5.SZ 7.SZ 5.SZ 7.SZ 5.SZ 7.SZ 5.SZ 7.SZ
Saldo vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -1,4 -2,0 -5,1 -6,0 -6,4 -4,9 -5,9 -5,6
Upravené saldo *                             
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -1,4 -2,0 -5,4 -6,4 -6,4 -5,1 -5,9 -5,6
Strukturální saldo (metoda ESCB) **    
v % HDP (ESA 95, ČNB) -3,1 -3,5 -5,6 -6,6 -5,6 -4,8 -5,2 -5,0
Fiskální pozice v p.b. **** (ECSB) -1,0 -1,5 -2,5 -3,1 -0,1 1,8 0,4 -0,2
Strukturální saldo (metoda EK)***      
v % HDP (ESA 95, ČNB) -3,1 -3,7 -4,9 -5,6 -5,6 -4,3 -5,2 -5,0
Fiskální pozice v p.b. **** (EK) -0,9 -1,4 -1,8 -2,0 -0,7 1,3 0,4 -0,7
*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 2011
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Dne 30. září odeslal ČSÚ do Eurostatu údaje o hospodaření vládního sektoru v metodice  
ESA 95 za roky 2005–2008 včetně prognózy na rok 2009 v rámci tzv. podzimních notifikací 
vládního deficitu a dluhu.16 V rámci těchto notifikací byl nejvýznamněji přehodnocen odhad 
deficitu vládního sektoru za rok 2008, a to z původních 1,4 % HDP na 2 % HDP. Hlavními 
zdroji prohloubení odhadu deficitu v tomto roce bylo snížení přímých i nepřímých daní 
(o necelých 12 mld. Kč) a navýšení kapitálových výdajů (o cca 11 mld. Kč). Odhad MF pro 
schodek veřejných financí pro rok 2009 činil 6,6 % HDP. 
 
Nárůst schodku vládního sektoru v roce 2008 se promítá do predikce fiskálního vývoje 
v dalších letech. Prognóza hospodaření vládního sektoru za rok 2009 navíc zohledňuje nově 
dostupné údaje zejména o peněžním plnění státního rozpočtu a místních rozpočtů v průběhu 
tohoto roku. Z uvedených údajů vyplývá, že výpadek daňových příjmů (včetně odvodů na 
sociální a zdravotní pojištění) bude pravděpodobně vyšší, než očekávala prognóza v 5.SZ, 
současně lze očekávat i vyšší výdaje na spotřebu vlády. Z toho plynoucí zvýšení deficitu 
vládního sektoru bude v roce 2009 mírně tlumeno přehodnocením dopadů tzv. protikrizových 
opatření směrem dolů (odklad výpadku inkasa DPH, spojeného s přesunem vybraných služeb 
s vysokým podílem lidské práce do snížené sazby DPH, z důvodu přesunu účinnosti novely 
příslušného zákona až do roku 2010 a nezavedení šrotovného). Predikce fiskálního vývoje tak 
očekává zvýšení deficitu vládního sektoru v roce 2009 na 6 % HDP. 
 
Fiskální prognóza pro roky 2010–2011 byla významně přehodnocena především z důvodu 
zapracování opatření vlády na snížení deficitu vládního sektoru (tzv. Janotův balíček), která 
byla na konci září schválena Parlamentem a následně zapracována do finální verze Návrhu 
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 včetně rozpočtové dokumentace. 
Úsporná opatření vedla ke snížení navrhovaného deficitu státního rozpočtu v peněžní 
metodice pro rok 2010 z původně očekávaných 230 mld. Kč na 162,7 mld. Kč, tj.  
o 67,3 mld. Kč. Úspora pro veřejné rozpočty by pak měla dosáhnout až cca 90 mld. Kč. 
Návrh SR pro rok 2010, který byl předložen do Parlamentu, tak předpokládá deficit vládního 
sektoru v metodice ESA 95 pro rok 2010 ve výši 5,3 % HDP, výhled pro rok 2011 pak činí 
5,6 % HDP a pro rok 2012 5,5 % HDP. 
 
Hlavní těžiště úsporných opatření spočívá na příjmové straně veřejných rozpočtů (zejména 
zvýšení nepřímých daní a úpravy v platbách sociálního a zdravotního pojištění). Opatření na 
výdajové straně zahrnují pouze dočasné a relativně mírné snížení sociálních dávek, zamítnutí 
valorizace důchodů, příp. ruší dříve zavedené zvýšení sociálních dávek prosazené ČSSD 
v reakci na hospodářskou krizi. Dominantním zdrojem úspor na výdajové straně se tak stává 
navržené snížení platů státních zaměstnanců a ústavních činitelů v roce 2010 a zmrazení jejich 
úrovně v roce 2011.   
 
Přehled úsporných fiskálních opatření, která byla nově zapracována do fiskální prognózy, je 
uveden v následující tabulce: 
 

16  Za údaje o hospodaření vládního sektoru v minulých letech (2005-2008) plně zodpovídá ČSÚ, zatímco výhled 
pro rok 2009 je sestavován Ministerstvem  financí. V případě roku 2008 se jedná stále o předběžný odhad, 
který bude v průběhu následujícího roku dále zpřesňován.  
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Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Zvýšení základní i snížené sazby DPH o 1 p.b. 17,8 18,1
Zvýšení sazeb spotřebních daní 11,1 11,4
Snížení výdajových paušálů a zdanění náhrad poslanců 1,4 1,5
Zvýšení sazeb daně z nemovitosti 3,0 3,1
Odklad poklesu sazby nemocenského pojištění pro 
zaměstnavatele (o 0,9 p.b.) na rok 2011 10,1

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro SZP 5,5
Předčasné ukončení slev pro zaměstnavatele na SZP 18,0 18,0
Nižší platby státu za státní pojištěnce do veřej. zdrav. pojištění -4,5 -4,5 -4,5 -4,5
Zkrácení doby účinnosti zvýšení přídavku na dítě -1,5
Snížení dávek hmotné nouze -0,6 -0,6
Snížení nemocenských a mateřských dávek a zrušení náhrady 
mzdy při ošetřování první tři dny -4,4

Odklad placení nemocenské zaměstnavatelem i ve 2. týdnu 
nemoci na rok 2011 5,5

Zrušení zvýšení podpory v nezaměstnanosti -2,0
Zamítnutí valorizace důchodů -7,1 -5,0
Snížení platu státních zaměstnanců -14,0 -25,0
Dopad do salda vládního sektoru CELKEM v mld. Kč
                                                                       v % HDP
Pozn: Jedná se o kvantifikaci dopadů úsporných opatření nově zapracovaných do fiskální prognózy proti 5.SZ.

2,4% 2,1%

Opatření
Dopad 2010           
(v mld. Kč)

Dopad 2011         
(v mld. Kč)

90,9 82,7

 
 
Vedle zapracování uvedených úsporných opatření byla fiskální prognóza pro roky 2010–2011 
aktualizována na základě nového makroekonomického výhledu. Jeho největší dopad je ten, že 
očekávaná nižší spotřeba domácností tlumí nárůst inkasa nepřímých daní z titulu úsporného 
balíčku. Prognóza hospodaření vládního sektoru za rok 2010 navíc nově obsahuje 
pravděpodobný příjem z prodeje emisních povolenek (10 mld.) s pozitivním dopadem do 
salda vládního sektoru, který byl původně předpokládán pouze pro rok 2009 (nyní 15 mld.)17. 
V roce 2010 tak očekáváme deficit vládního sektoru ve výši 4,9 % HDP.  
 
Úsporný fiskální balíček se příznivě promítne do hospodaření vládního sektoru i v roce 2011. 
Vzhledem k dočasné účinnosti některých fiskálních opatření však bude jeho celkový vliv na 
vládní bilanci oproti roku 2010 nižší, a dojde tak k opětovnému prohloubení deficitu vládního 
sektoru. To bude podpořeno i výpadkem mimořádných příjmů z prodeje emisních povolenek. 
Schodek vládního sektoru se zejména z těchto důvodů v roce 2011 zvýší na 5,6 % HDP. I přes 
nedávné přijetí úsporných fiskálních opatření s významným pozitivním dopadem do 
hospodaření vládního sektoru se tak deficit vládního sektoru bez další konsolidace veřejných 
financí v nejbližších letech k 3% referenční hodnotě nepřiblíží. V této souvislosti stále 
přetrvává riziko fiskální predikce ve směru nižšího deficitu pro rok 2011, neboť vzhledem 
k zahájení procedury při nadměrném schodku lze očekávat, že bude po ČR požadováno další 
výrazné konsolidační úsilí počínaje rokem 2011.   
 
Prognóza fiskálního vývoje se promítá do prognózy složek HDP, a to v první řadě 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 roce 2009 a nově pak zahrnuje dopad úsporných fiskálních opatření schválených 
s účinností od roku 2010. Restriktivní působení úsporných opatření je v prognóze zachyceno 
17 V obou letech odečítáme inkaso z prodeje emisních povolenek z příjmů veřejných rozpočtů při výpočtu 

strukturálního salda vládního sektoru (jakožto mimořádný resp. jednorázový faktor).  
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zejména přes nižší soukromou a vládní spotřebu. Dále prognóza předpokládá, že z důvodu 
zlepšení výhledu hospodaření vládního sektoru a s tím spojené nižší potřeby dluhového 
financování, než předpokládala 5.SZ, se nenaplní původní předpoklad zvýšení rizikové 
prémie země. Celkový dopad přijatých úsporných fiskálních opatření do růstu HDP je 
kvantifikován pro rok 2010 ve výši -0,8 procentního bodu, pro rok 2011 pak ve výši  
-0,3 procentního bodu. Tato restriktivní opatření tak v roce 2010 více než kompenzují 
prorůstový dopad předchozích protikrizových opatření vlády.  
 

Box: Vliv diskrečních fiskálních opatření na změnu strukturálního salda vládního sektoru 

V posledních letech bylo v ČR schváleno několik fiskálních „balíčků“, jejichž dopady se významně 
promítají do vývoje strukturálního salda vládního sektoru (patří sem zejména změny daní účinné od 
roku 2006, sociální reforma pro rok 2007, stabilizační opatření účinná od roku 2008, protikrizová 
opatření od roku 2009 a úsporná opatření s účinností od roku 2010). Nad rámec těchto balíčků byla 
navíc přijata i řada dalších diskrečních fiskálních opatření, která v některých případech tlumila dopad 
zmíněných fiskálních balíčků (blíže viz Box v 6.SZ 2009: Důvody negativního vývoje českých 
veřejných financí). Vzhledem k velkému množství změn, kterými české veřejné finance v poslední 
době prošly, je pro lepší pochopení vývoje strukturálního salda vhodné se pokusit rozložit jeho 
meziroční změnu (tj. fiskální pozici) na dopady jednotlivých opatření účinných v příslušných letech. 
Tento rozklad pro období 2006–2011 přináší následující graf: 
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-1.5
-1.0
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0.0
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1.0
1.5
2.0
2.5

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Změny daní 2006 Sociální reforma 2007
Nečerpání investic 2007 Vliv předzásobení 2007
Stabilizační reforma 2008 Dodatek ke stabilizační reformě 2009
Výdajové změny v roce 2008 Protikrizový balíček (NERV) 2009
Protikrizový balíček (ČSSD) 2009 Janotův úsporný balíček 2010
Nárůst úrokových plateb 2009 Diskrece (bottom-up)
Fiskální pozice - ESCB (top-down) Fiskální pozice - EK (top-down)  

Z uvedeného grafu je patrné, že zatímco v případě fiskální prognózy (období 2009–2011) lze pohyb 
strukturálního salda vládního sektoru velmi dobře vysvětlit působením schválených fiskálních 
opatření, na minulosti to vždy možné není, což je patrné jak v roce 2007, tak v roce 2008. Ačkoli bylo 
pro rok 2007 schváleno výrazné zvýšení sociálních transferů, došlo v tomto roce k výraznému zlepšení 
strukturálního salda (o 1,2 p.b.), které bylo taženo zejména enormně vysokými daňovými příjmy, které 
není možné přisoudit pouze standardnímu působení příznivé fáze hospodářského cyklu (v této 
souvislosti se někdy hovoří o tzv. „windfalls“). V roce 2008 naproti tomu nabyl účinnosti Zákon 
o stabilizaci veřejných financí, který měl zajistit snížení strukturálního deficitu veřejných financí 
v rozsahu 1 % HDP. Z aktualizovaného odhadu ČSÚ (z podzimních notifikací) však vyplývá, že se 
strukturální deficit v tomto roce prohloubil o přibližně 1,5 p.b. Toto prohloubení strukturálního 
deficitu lze jen částečně vysvětlit nepříznivým dopadem dodatečně schválených diskrečních opatření 
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v průběhu roku 2008 (viz negativní žlutý sloupek v grafu pro rok 2008) a dalšími méně významnými 
faktory.  

Pro rok 2009 je očekáváno další prohloubení strukturálního salda vládního sektoru. Bude tomu tak 
zejména v souvislosti s účinností protikrizových fiskálních opatření a dalších, již před krizí přijatých, 
diskrečních změn na straně příjmů veřejných rozpočtů (tj. hlavně daní včetně plateb na sociální 
a zdravotní pojištění). V roce 2010 dojde naopak ke snížení strukturálního salda v důsledku schválení 
úsporných fiskálních opatření, jejichž účinnost se však v roce 2011 sníží, a proto lze v tomto roce 
očekávat opět mírné prohloubení strukturálního salda.   

 

II.5 Vyznění prognózy 

Pokračující pokles měnověpolitické inflace na začátku prognózy je dán především 
zpomalením růstu regulovaných cen. K nadále záporné čisté inflaci přispívá pozorovaný 
útlum reálné ekonomické aktivity, který plyne z nepříznivého zahraničního vývoje v minulosti, 
a také protiinflační působení dovozních cen. Ve střednědobém horizontu se však bude 
měnověpolitická inflace navracet k cíli. Vedle odeznění vlivu propadu světových cen komodit 
se na tom bude podílet postupné zvyšování marží výrobců ze současných nízkých hodnot, 
konzistentní s výhledem zahraničního oživení. Výrobci si tak budou kompenzovat současný 
a minulý pokles svých marží způsobený nedostatečným přizpůsobením nákladů při rychlém 
poklesu cen. Celkovou inflaci budou zvyšovat rovněž dopady daňových změn. Nominální 
měnový kurz je na prognóze stabilní až do konce roku 2010, poté začne opět mírně 
apreciovat. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce 
a jejich postupný nárůst v průběhu roku 2010.  

Celková a měnověpolitická inflace  
(mzr. v %) 
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Růst HDP (mzr. v %) Růst HDP (mzč. v %, anualizovaně)  
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Prognóza celkové inflace leží v posledním čtvrtletí 2009 výrazně pod dolní hranicí inflačního 
cíle a poté roste rychleji k inflačnímu cíli v porovnání s minulou SZ. V závěru roku 2010 se 
dostává mírně nad inflační cíl především z důvodu změn nepřímých daní. Měnověpolitická 
inflace se na začátku příštího roku snižuje až do mírně záporných hodnot, poté se od druhé 
poloviny roku 2010 začíná navracet k inflačnímu cíli. 
 
Meziroční růst regulovaných cen ve 4.Q 2009 dále zpomalí na 4,9 % z 7,5 % ve 3.Q 2009 
v důsledku říjnového poklesu cen zemního plynu o 3 %. Příspěvek regulovaných cen 
k celkové inflaci tak poklesne na úroveň 0,9 p.b. Na počátku roku 2010 se k poklesu cen 
zemního plynu přidá i pokles cen elektřiny a podle našeho odhadu by z tohoto důvodu měly 
regulované ceny v prvním čtvrtletí 2010 meziročně mírně poklesnout (o cca -0,6 %). Pokles 
cen energií v roce 2010 bude z velké části kompenzován předpokládaným výrazným růstem 
regulovaného nájemného. V průběhu roku 2010 se bude meziroční růst regulovaných cen 
mírně zvyšovat až na úroveň okolo 1,0 % v závěru roku 2010 s dopadem do inflace ve výši 
cca 0,2 p.b. V roce 2011 očekáváme mírné oživení růstu cen energií při pokračování 
deregulace nájemného, a proto meziroční růst regulovaných cen zrychlí na úroveň okolo 3 %. 
 
Ve výhledu primárních dopadů změn nepřímých daní jsou nově zařazeny odhady dopadů 
plynoucích z vládního balíčku opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu. Tento balíček  
obsahuje zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot, lihu, piva a cigaret a zvýšení obou 
sazeb DPH o 1 p.b. Podle druhu zboží předpokládáme různou míru promítnutí zvýšení daní 
do konečných cen (viz tabulka), celkový dopad očekáváme ve výši 0.9 p.b. U  tržních položek 
(kromě cen alkoholu a pohonných hmot) předpokládáme vzhledem k současnému 
ekonomickému útlumu jen 50% promítnutí zvýšení daní, kdežto např. u regulovaných cen 
předpokládáme plné promítnutí. V případě cen cigaret opět předpokládáme časové zpoždění 
dopadů do období od dubna do července 2010. 
  
Dopady v p.b. do inflace plynoucí z balíčku opatření platného od 1. 1. 2010 

primární dopad okamžitý sekundární dopad Celkem
Zvýšení spotřební daně u pohonných hmot 0,15 0,00 0,15
Zvýšení spotřební daně u lihu pro lihoviny 0,05 -0,03 0,03
Zvýšení spotřební daně u piva 0,09 0,00 0,09
Zvýšení spotřební daně a DPH u cigaret 0,23 0,02 0,25
Zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b. (bez cigaret) 0,68 -0,27 0,41
Celkem 1,20 -0,27 0,92  
 
Predikce nadále obsahuje odhad dopadů přeřazení některých služeb ze základní do nižší sazby 
DPH s platností od 1. 1. 2010. Do snížené sazby DPH by měly být přeřazeny stravovací 
služby, kadeřnictví, opravy obuvi apod. s primárním dopadem do inflace ve výši -0,37 p.b. 
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Nepředpokládáme ale plné promítnutí uvedeného snížení DPH do konečných cen, a proto 
očekáváme skutečný pokles cen s dopadem jen -0,2 p.b.  
 
Změna predikce regulovaných cen a dopadů změn daní (mzr. ke koncům let) 

2008 2009 2010 2011
skutečnost 7. SZ 09 5. SZ 09 7. SZ 09 5. SZ 09 7. SZ 09

Regulované ceny* (mzr. růst v % / dopad v p.b.) 17,1     2,93 4,6    0,89 5,1    0,99 1,1     0,22 1,9     0,39 3,2   0,64
       z toho (hlavní změny):
          Regulované nájemné 22,2     0,38 27,0  0,55 27,0  0,55 16,0   0,41 24,0   0,61 8,5   0,25
          Ceny elektřiny 9,5       0,37 11,6  0,47 11,6  0,47 -6,0     -0,27 -2,0     -0,09 2,0   0,08
          Ceny zemního plynu 34,0     0,75 -12,5  -0,36 -9,8    -0,28 -8,0     -0,20 -13,5   -0,34 4,0   0,09
          Ceny tepla 14,4     0,44 2,8    0,09 2,8    0,09 2,9     0,10 2,0     0,07 2,0   0,07
          Regulované ceny ve zdravotnictví 41,9     0,56 -4,6    -0,08 -4,6    -0,08 2,6     0,05 2,0     0,03 2,0   0,04

Primární dop. změn daní v nereg. cenách v p.b. 1,43 0.00 -0,37 0,71 0,00 0,00
   Okamžité sekundární v nereg. cenách celkem v p.b. -0,38 0,10 0,27 -0,10 0,00 0,00
 *) včetně dopadu změn nepřímých daní  
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Predikce čisté inflace byla oproti minulé prognóze snížena. Hlavními důvody přehodnocení 
jsou jak aktuální vývoj čisté inflace, tak výhled na nejbližší období. Tržní ceny poklesly více, 
než jsme očekávali. Na kratším horizontu působí spolu s více protiinflačním vývojem 
dovozních cen také nižší inflace cen mezispotřeby. Predikovaný pokles čisté inflace je 
důsledkem snížení predikce korigované inflace bez PH a inflace cen potravin. Změna 
predikce růstu cen PH nemá na predikci čisté inflace významný dopad. Čistá inflace i její 
složky budou ovlivněny okamžitými sekundárními dopady změn nepřímých daní (viz 
předešlé odstavce). 

Nová prognóza korigované inflace bez PH předpokládá po dobu tří čtvrtletí její setrvání 
v meziročním poklesu. Od 3.Q 2010 bude korigovaná inflace bez PH opět meziročně růst 
a tento růst se bude rychle zvyšovat až na hodnoty kolem 2 % v roce 2011. Nízká úroveň 
korigované inflace bez PH v současnosti a v nejbližších čtvrtletích je především důsledkem 
poklesu vnějších nákladových faktorů a utlumené domácí ekonomické aktivity. Počínaje 
polovinou roku 2010 se vlivem oživení ekonomiky budou moci začít projevovat proinflační 
tlaky plynoucí z dosavadního růstu NJMN a aktuálně nízkých marží podniků.  

Predikce cen potravin byla přehodnocena směrem dolů především v důsledku aktuálního 
vývoje, kdy ceny potravin poklesly více, než jsme očekávali (ceny potravin začaly razantněji 
reagovat na velký pokles cen zemědělských výrobců). Do poloviny roku 2010 by ceny 
potravin bez vlivu změn daní měly nadále meziročně klesat, poté by mělo dojít k obnovení 
jejich meziročního růstu. Predikce vychází především z očekávaného vývoje cen 
zemědělských výrobců, které nyní klesají ještě výraznější, než jsme odhadovali v 5.SZ, 
a jejichž růst by se měl oživit až v průběhu roku 2010. 
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Ceny pohonných hmot nadále výrazně meziročně klesají. Jejich pokles se však bude rychle 
zmírňovat a v 1.Q 2010 se vlivem srovnávací základny a pozvolného růstu světových cen 
ropy a benzínů překlopí do výrazného meziročního růstu, i když ten bude následně zvolňovat.  

 
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 nárůst v průběhu roku 2010. Tento vývoj je podmíněn předpokládaným 
ekonomickým oživením v zahraničí, které povede k růstu zahraničních úrokových sazeb 
a zároveň umožní domácím výrobcům kompenzovat minulé ztráty rychlejším růstem cen než 
nákladů. Významným faktorem počátečního poklesu sazeb je krátkodobá predikce čisté 
inflace, která reflektuje utlumení domácí poptávky a pokles cen potravin. 
 
Kladné inflační tlaky na prognóze, měřené mezerou reálných mezních nákladů v sektoru 
spotřebních statků, ve 4.Q 2009 vzrostou v důsledku předpokládaného výraznějšího 
mezičtvrtletního poklesu cen výrobců ve srovnání se stabilitou jejich nákladů. Poté inflační 
tlaky klesají a na začátku roku 2011 působí neutrálně. Důvodem přetrvávajících inflačních 
tlaků je narovnávání marží výrobců v sektoru mezispotřeby vyšším růstem cen, jejichž průsak 
do spotřebitelských cen bude postupný. S vývojem nákladových faktorů je konzistentní 
postupný návrat celkové a měnověpolitické inflace k cíli ČNB. 
 
Zhodnocení kurzu z 2. čtvrtletí 2009 a nízké ceny zahraničních výrobců vytvářejí na začátku 
prognózy protiinflační tlaky v dovozních cenách. Předpokládané ekonomické oživení 
v zahraničí vede na prognóze k opětovnému růstu zahraničních cen. Dochází rovněž ke 
zvyšování marží u dovozců, kteří potřebují vykrýt ztráty plynoucí z propadu reálné 
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ekonomické aktivity a minulého prudkého znehodnocení kurzu. V roce 2010 tak dovozní ceny 
působí mírně proinflačně. Obnovení mírné apreciace kurzu v roce 2011 pak navrátí působení 
dovozních cen opět do slabě protiinflační polohy. 
 
Nominální měnový kurz koruny je na prognóze nejprve stabilní, následně se od roku 2011 
nepatrně zhodnocuje. Ve směru slabšího kurzu bude v následujících čtvrtletích působit pokles 
úrokového diferenciálu až do záporných hodnot, který bude zhruba kompenzovat apreciační 
tlaky spojené se snížením vnímané rizikovosti investic do české koruny ze strany 
zahraničních investorů v důsledku oživování zahraniční poptávky a přijatých vládních 
úsporných opatření.  
 

Růst nominálních mezních nákladů 
spotřebitelského sektoru  
(mzč. v %, příspěvky v p.b., anualizováno) 
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Ceny mezispotřeby působí na počátku prognózy stejně jako dovozní ceny protiinflačním 
směrem. Jejich protiinflační vliv se ale na prognóze rychle vytrácí s obnovením zahraniční 
poptávky, ačkoli kvůli oživení ve tvaru „W“ se v roce 2010 pozdrží ve zhruba neutrální 
poloze. Výraznější příspěvek do růstu domácích cen je umožněn až v roce 2011 s trvalým 
oživením poptávky a zrychlením růstu mezd. Vývoj ceny kapitálu, jejíž vliv je v současnosti 
zhruba neutrální, kopíruje na horizontu prognózy tvar oživení zahraniční poptávky. 
 
Nízké tempo růstu práci zhodnocující technologie na počáteční podmínce se postupně 
zvyšuje. Jeho návrat k rovnovážné hodnotě je však expertně tlumen a ve 4.Q 2011 je nastaven 
na hodnotu 3,5 %. Tato úprava odráží náš odhad ohledně míry oživení světové a návazně 
i domácí ekonomiky. Konzistentně s přepokládaným oživením zahraniční poptávky roste 
exportně specifická technologie na horizontu prognózy ke své dlouhodobé úrovni, a tím se na 
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normální hodnotu vrací i rozdíl růstu cen v sektoru neobchodovatelných a obchodovatelných 
statků.18 
  
Tempo růstu práci zhodnocující 
technologie (mzr. v %) 

Exportně specifická technologie 
(mzr. v %) 
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V souvislosti s pokračujícím poklesem ekonomické aktivity prognóza předpokládá další 
mírné zpomalení meziročního růstu průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře. 
V závěru letošního roku její růst dosáhne svého dna okolo 1,5 %. Zejména koncem roku bude 
na zpomalení mzdového růstu působit omezení výplat odměn, které se na průměrné mzdě 
podílejí téměř 1/5. Výrazný dopad může mít také zkracování pracovního týdne v souvislosti 
s omezováním výroby.19 Od počátku roku 2010 se však tempo růstu mezd na prognóze opět 
zvyšuje jako důsledek oživení ekonomické aktivity a nárůstu exportně orientované výroby. 
Expertní snížení předpokládaného tempa růstu práci zhodnocující technologie však oživení 
růstu mezd oproti předchozí prognóze brzdí. 
 
Růst mezd v nepodnikatelské sféře v letošním roce jen mírně převýší 4 % a v příštím roce se 
v souladu úspornými opatřeními a  připravovaným návrhem státního rozpočtu mzdy sníží 
o 1,7 %. V roce 2010 se tedy mzdový růst bude v podnikatelské a nepodnikatelské sféře 
vyvíjet protichůdně. V roce 2011 se růst průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře opět vrátí do 
kladných hodnot, avšak jeho dynamika bude v důsledku pokračující mzdové restrikce výrazně 
nižší než v podnikatelské sféře.  
 
   

18 Stejný růst mezd v sektoru obchodovatelných a neobchodovatelných statků při rostoucí exportně specifické 
technologii (aproximující diferenciál produktivity mezi obchodovatelným a neobchodovatelným sektorem) 
znamená vyšší tlak na růst cen v sektoru neobchodovatelných statků. 

19  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.  

 40 

                                                           



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

Registrovaná nezaměstnanost celkem 
(v %, sezonně očištěno)  
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Prognóza předpokládá, že mezičtvrtletní růst ekonomické aktivity začne v reakci na zlepšený 
výhled zahraniční poptávky ve třetím čtvrtletí zrychlovat. Prudký propad HDP ze začátku 
roku 2009 se ale promítne do negativních hodnot meziročních temp růstu v celém roce 2009. 
Za celý rok 2009 očekáváme propad HDP o 4,4 %. V aktuální prognóze je zahraniční 
poptávka v roce 2009 opět expertně navýšena o vliv zavedení zahraničního šrotovného20. Tato 
úprava je nicméně ve 4.Q ve srovnání s předchozím čtvrtletím mírnější, neboť se již očekává 
dobíhání programů šrotovného v některých zemích. Na přelomu roku 2009 a 2010 působí 
zahraniční poptávka výrazně pozitivně, ale v roce 2010 její pozitivní vliv opět slábne (oživení 
ve tvaru „W“) a je navíc tlumen negativním dopadem ukončení šrotovného. K tomu se 
přidává pokles spotřeby domácností související s vývojem na trhu práce i s přijatými 
fiskálními opatřeními. Může proto dojít k opětovným mírným mezičtvrtletním poklesům HDP 
a jeho meziroční růst se sníží zpět k nulovým hodnotám. Průměrně tak HDP v roce 2010 
vzroste o 1,4 %. V roce 2011 již očekáváme plynulý růst domácí ekonomické aktivity 
v mezičtvrtletním 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 ve druhé polovině roku 2009 dále rychle snižovat a v celoročním 
vyjádření poklesne o 1,4 %. Reakce podniků na klesající poptávku a propad produktivity je 
však ve srovnání s očekáváním z minulé prognózy mírnější. Vlivem očekávaného 
ekonomického oživení se začne pokles zaměstnanosti v roce 2010 postupně zmírňovat. 
K oživení dojde zejména u exportně orientovaných výrob, pozitivně tak bude ovlivněna 
především zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu. Opětovné ochlazení ekonomické 
aktivity v závěru roku 2010 se však odrazí v déletrvajícím poklesu celkové zaměstnanosti. 
Pokles zaměstnanosti se zastaví až v závěru roku 2011. Sezonně očištěná míra celkové 
registrované nezaměstnanosti by měla kopírovat profil zaměstnanosti. Svého maxima by měla 
dosáhnout ve druhé polovině roku 2011 (10,7 %). Podobný vývoj – na úrovni nižší zhruba 
o 1,7 p.b. – očekáváme i u obecné míry nezaměstnanosti. 

20 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 0,1 % HDP v letošním roce, v roce 2010 a 2011 zavedení šrotovného v zahraničí 
naopak domácí ekonomický růst snižuje. 
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Celková zaměstnanost (mzr. v %)                            
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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, růstu sociálních dávek a poklesu daňových výdajů domácností v letošním 
roce. Růst reálné soukromé spotřeby domácností bude v průběhu roku 2009 zpomalovat 
a v roce 2010 bude dosahovat záporných hodnot. V souvislosti s postupným zlepšováním 
situace na trhu práce se pak její pokles začne postupně zmírňovat a v polovině roku 2011 
spotřeba domácností obnoví svůj reálný meziroční růst. Tento cyklický profil růstu spotřeby 
domácností je determinován především vývojem mezd a platů. Růst objemu mezd a platů 
bude ve zbytku roku 2009 ovlivňován především poklesem zaměstnanosti. V roce 2010 bude 
pokles zaměstnanosti slabě převýšen růstem průměrné mzdy a objem mezd a platů tak mírně 
vzroste. Oživení růstu průměrné mzdy a zmírňující se pokles zaměstnanosti začne ve 
významnější míře pozitivně přispívat k meziročnímu růstu spotřeby domácností až v roce 
2011. Vlivem ekonomické recese a s ní spojeného nárůstu nezaměstnanosti budou sociální 
dávky přispívat k růstu hrubého disponibilního důchodu kladně. V opačném směru působí na 
prognóze provozní přebytek a smíšený důchod, který klesá v důsledku propadu zisků 
výrobců, a také vyšší placené daně. V roce 2011 se začne růst hrubého disponibilního 
důchodu rychleji zvyšovat, což vytvoří podmínky pro oživení spotřeby i mírný růst hrubé 
míry úspor.  

Příspěvky k meziročnímu nominálnímu růstu hrubého disponibilního důchodu 
domácností  (v procentních bodech) 
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Tempo růstu reálné spotřeby domácností 
(mzr. v %) 

Hrubá tvorba kapitálu (mzr. v %) 
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Tempo růstu vývozu (mzr. v %) Tempo růstu dovozu (mzr. v %) 
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Hrubá tvorba kapitálu bude pokračovat v aktuálním propadu až do začátku příštího roku.21 
Nepříznivý výhled investic v letošním roce naznačují i poslední dostupné údaje o propadu 
dovozu pro investice a mezispotřebu. V příštím roce budou poklesy reálných investic 
podstatně menší, mírně kladný růst vykážou investice až v roce 2011. Hlavní příčinou poklesu 
investic bude nadále utlumená zahraniční poptávka a její dopad na vývozně zaměřená odvětví, 
včetně poklesu zisků, nízkého využití výrobních kapacit a pomalého 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 výpadku zahraniční poptávky ze 
začátku roku v celém roce 2009 silně záporný. Oslabení kurzu dokáže kompenzovat zmíněný 
vliv jen částečně. Relativně optimistický výhled zahraniční ekonomické aktivity ve 2.H 2009 
– včetně vlivu šrotovného –  způsobuje posun prognózy vývozu směrem nahoru. V roce 2010 
ale vliv šrotovného i zahraniční oživení ochabnou a mezičtvrtletní růst vývozu bude jen 
nepatrně nad nulou. V meziročním vyjádření však tempo růstu vývozu překmitne do kladných 
hodnot již od začátku roku 2010. 

Hluboký pokles reálného dovozu v letošním roce je způsoben propadem vysoce dovozně 
náročného vývozu a investic. K návratu ke kladným hodnotám růstu dovozu dojde společně 
s vývozem již od začátku roku 2010, zpomalovat ho však bude pokračující pokles investic 

21 Pokles fixních investic se bude v roce 2009 zmírňovat a od druhé poloviny roku 2010 očekáváme dosažení 
zhruba neutrálních hodnot růstu. K postupnému, avšak velmi pozvolnému zrychlování by mělo dojít až na 
konci 2011. Předpokládáme, že korekce v hlubokém propadu celkových investic se bude odehrávat při 
rychlejší tvorbě zásob ve srovnání s fixními investicemi hlavně v souvislosti se zapojením aktuálně 
nevyužitých kapacit. 
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a snížení spotřeby domácností. Příspěvek čistého vývozu k reálnému růstu HDP tak bude na 
konci letošního a na začátku příštího roku vysoce kladný. Po krátkém oslabení začne 
příspěvek čistého vývozu v roce 2011 opět zesilovat. Pomalejší růst dovozu oproti vývozu je 
způsobený poklesem, resp. jen velmi mírním oživením investic a poklesem soukromé 
spotřeby v průběhu roku 2010 a 1.H 2011. 

Příspěvek reálné vládní spotřeby k růstu HDP bude kladný, ale nadále poměrně nízký. 
V roce 2010 růst vládní spotřeby oproti letošnímu roku zpomalí v souvislosti s přijatými 
úspornými opatřeními. Na nízké úrovni pak růst spotřeby vlády setrvá i v roce 2011. 

Kromě vlivu vládní spotřeby je v prognóze expertně zachycen vliv nových vládních 
úsporných opatření. Vládní úsporná opatření ovlivní negativně zejména reálnou spotřebu 
domácností. Celkový dopad úsporných fiskálních opatření do růstu HDP je v prognóze vůči 
5.SZ kvantifikován na rok 2010 ve výši -0,8 procentního bodu a na rok 2011 ve výši  
-0,3 procentního bodu, a to včetně odstranění dopadů minulých protikrizových opatření na rok 
2010. 
 
Zároveň je použit předpoklad, že snížení potřeby dluhového financování státu (viz kapitola 
II.4) povede ke snížení domácí rizikové prémie. Nižší riziková prémie působí ve směru 
apreciovanějšího kurzu a nižších domácích úrokových sazeb. 

 
Základní makroekonomické indikátory  

I II III IV I II III IV I II III IV
CPI Inflace mzr. %, průměr 2.2 1.4 0.2 0.1 0.2 0.6 1.6 2.4 2.2 2.3 2.2 2.1
MP inflace mzr. %, průměr 1.6 1.3 0.2 0.1 -0.4 -0.1 0.8 1.5 2.0 2.2 2.2 2.1
Čistá inflace mzr. %, průměr -0.6 -0.6 -1.5 -1.0 -0.2 0.0 1.0 1.7 2.0 2.1 2.0 1.9
Regulované ceny mzr. %, průměr 11.2 9.8 7.5 4.9 -0.6 -0.5 0.3 1.1 2.3 2.9 3.0 3.2
Příspěvky daní v nereg. cenách v p.b. 0.6 0.1 0.0 0.0 0.5 0.6 0.7 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0
3M PRIBOR % 2.7 2.3 2.0 1.1 1.2 1.5 1.8 2.0 2.3 2.4 2.4 2.4
Kurz CZK/EUR CZK/EUR 27.6 26.7 25.6 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7 25.6 25.6 25.5 25.5
HDP mzr. %, sez.oč. -4.5 -5.5 -4.9 -2.7 2.5 2.3 1.2 -0.2 0.3 1.5 2.7 4.2

Soukromá spotřeba mzr. %, sez.oč. 1.8 1.6 0.7 0.3 -0.8 -1.8 -1.6 -1.8 -1.1 -0.2 0.6 1.3
Vládní spotřeba mzr. %, sez.oč. 4.3 2.7 1.1 0.4 1.3 1.4 1.9 1.7 0.9 1.3 1.1 1.2
HTK mzr. %, sez.oč. -18.1 -24.9 -24.3 -28.2 -6.5 2.3 -1.5 0.0 1.1 1.8 2.5 3.0
Vývoz zboží a služeb mzr. %, sez.oč. -19.2 -16.6 -11.1 -0.1 7.6 6.6 3.1 0.1 2.0 4.6 7.7 11.5
Dovoz zboží a služeb mzr. %, sez.oč. -18.3 -17.0 -12.6 -6.8 1.6 3.1 0.2 -0.4 1.6 3.7 6.0 8.5

Míra nezaměstnanosti (ČSÚ) % 5.8 6.3 6.9 7.4 8.1 7.8 8.1 8.5 9.1 8.7 9.1 9.0
Míra nezaměstnanosti (MPSV) % 7.5 8.1 8.7 9.2 10.1 9.4 9.6 10.2 11.0 10.3 10.7 10.7
Zaměstnanost (ČSÚ) mzr. % -0.2 -1.2 -1.8 -2.2 -2.0 -1.2 -0.8 -0.9 -0.8 -0.7 -0.4 0.0
Mzdy v podnikatelské sféře mzr. % 2.4 2.4 2.3 1.6 3.3 3.0 2.5 3.2 3.8 4.3 5.0 5.1
Mzdy v nepodnikatelské sféře mzr. % 4.2 4.3 4.5 4.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 1.1 1.1 1.1 1.1
Objem mezd a platů * mzr. % 1.7 0.9 0.2 -0.6 0.5 1.2 0.8 1.1 2.3 2.8 3.8 4.6
NH produktivita práce mzr. % -4.7 -4.4 -3.1 -0.5 4.6 3.5 2.0 0.6 1.1 2.2 3.1 4.2
NJMN mzr. % 5.7 5.6 5.4 2.2 -2.0 -1.1 -0.4 1.4 1.9 1.4 1.1 0.3
3M EONIA index swap % 1.1 0.7 0.4 0.4 0.7 1.0 1.4 2.1 2.4 2.6 2.7 2.9
3M EURIBOR % 2.0 1.3 0.9 0.7 1.0 1.2 1.5 2.2 2.5 2.7 2.8 3.0
PPI eurozóna mzr. % -0.1 -4.1 -7.0 -4.9 -1.6 0.7 2.0 2.1 1.6 0.9 0.4 0.3
HDP eurozóna mzr. % -5.2 -5.0 -3.9 -2.1 2.6 2.0 0.5 -0.1 0.5 1.3 2.1 3.0
Ropa Brent USD/barel 45.0 59.3 68.3 68.5 73.5 75.4 77.1 78.3 79.4 80.3 80.9 81.4

* Průměrná mzda ve sledovaných organizacích x počet zaměstnanců podle VŠPS

20102009 2011
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III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
Při zpracování prognózy nebyla identifikována výrazná nejistota, která by vyžadovala 
zpracování plnohodnotného alternativního scénáře. Jako alternativní scénáře mohou však být 
chápány prognózy nezávislých institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování 
centrální banky. Srovnání těchto prognóz s prognózou ČNB může pomoci identifikovat rizika 
základního scénáře prognózy. Rizika základního scénáře identifikovaná v rámci ČNB 
a zachycená citlivostními scénáři jsou představena v první části této kapitoly. Druhá část této 
kapitoly srovnává prognózy  ostatních institucí.  

III.1  Rizika základního scénáře 
Rizika základního scénáře 7.SZ 2009 jsou vnímána jako mírně proinflační, především 
z důvodu oslabení měnového kurzu v závěru zpracování SZ. První citlivostní scénář je 
standardní, popisuje nejistotu ohledně naplnění predikce kurzu v prvním čtvrtletí prognózy. 
Nejistoty  plynoucí z pomalejšího obnovení růstu nominálních mezd kvantifikuje druhý scénář. 
Tento scénář nevede k výraznější odchylce ve vývoji inflace, avšak je konzistentní 
s uvolněnější měnovou politikou. Třetí scénář kvantifikuje dopady případného pomalejšího 
růstu celkové produktivity na horizontu prognózy, jenž povede k pomalejšímu růstu 
ekonomiky, včetně růstu mezd, avšak vyžaduje vyšší úrokové sazby kompenzující tlaky na 
slabší kurz koruny. 

Citlivostní scénář kurzu 

Citlivostní scénář kvantifikuje dopady odlišného kurzového vývoje. Tento citlivostní scénář 
předpokládá ve 4.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 26,37 CZK/EUR, resp. 24,83 CZK/EUR oproti 25,60 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 depreciovanějšímu kurzu, 
vyjádřené v odchylkách od základního scénáře prognózy. Scénář apreciovanějšího 
nominálního kurzu o 3 % vede ke stejným závěrům, jen s opačným znaménkem. 

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

Inflace CPI (mzr. p.b.) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
3M PRIBOR (p.b.) 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 -0.1
HDP (mzr. p.b.) 0.2 0.2 0.2 0.0 -0.2 -0.2 -0.2
Nominální kurz (CZK/EUR) 0.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0  
 

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

Citlivostní scénář kvantifikuje dopady případného nižšího tempa růstu nominálních mezd na 
prognóze. Simulace je provedena přes očekávaný šok do mezd při zachování ostatních 
předpokladů prognózy včetně hodnoty nominálního kurzu pro 4.Q 2009 na úrovni 25,60. 
Odchylky od základního scénáře jsou zachyceny v následující tabulce.  

Očekávané snížení tempa růstu mezd na prognóze, které tlumí proinflační tlaky plynoucí 
z jejich dosavadního relativně vysokého tempa růstu, vede k nižším implikovaným tržním 
úrokovým sazbám při mírně depreciovanějším měnovém kurzu. Meziroční inflace je 
v důsledku protisměrně působícího protiinflačního působení nižších mezd a proinflačního 
působení kurzu přibližně stejná jako v základním scénáři.  

V důsledku poklesu nominálních mezd mírně roste meziroční HDP. Za tímto vývojem stojí 
především růst čistého vývozu v důsledku slabšího kurzu a mírně nižších reálných úrokových 
sazeb.  

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

Inflace CPI (mzr. p.b.) 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1
3M PRIBOR (p.b.) -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4
HDP (mzr. p.b.) 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 -0.1
Nominální kurz (CZK/EUR) 0.0 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
Nominální mzdy (mzr. p.b.) -0.2 -0.5 -0.8 -0.8 -0.7 -0.4 -0.1  
 

Citlivostní scénář vývoje agregátní technologie 

Citlivostní scénář kvantifikuje dopady případného nižšího tempa růstu agregátní technologie 
nejen na horizontu prognózy. Citlivostní scénář je vytvořen pomocí expertní úpravy do 
agregátní technologie a kvality v podobě očekávaného šoku. Cílem je zdůraznit vývoj oživení 
ekonomické aktivity ve tvaru „W“. Na horizontu prognózy tato úprava zpomaluje zvyšování 
růstu agregátní technologie a za horizontem prognózy tempo dlouhodobě zůstává na  3,5 % 
při zachování ostatních předpokladů prognózy včetně hodnoty nominálního kurzu pro 
4.Q 2009 na úrovni 25,60. Odchylky od základního scénáře jsou zachyceny v následující 
tabulce.  

Očekávané snížení růstu ekonomické aktivity na prognóze vede k zaostávaní v růstu exportů 
ve srovnání se základním scénářem. To zvyšuje depreciační tlaky plynoucí z růstu rizikové 
prémie. Nárůst prémie vede k vyšším implikovaným tržním úrokovým sazbám a na konci 
scénáře také k mírně depreciovanějšímu měnovému kurzu. Meziroční inflace je na dlouhém 
konci scénáře vyšší, a to při výrazně nižším růstu HDP. Ten je odrazem méně příznivého 
vývoje nabídkové strany ekonomiky, a není tak zdrojem protiinflačních tlaků. 

V důsledku nižšího růstu ekonomické aktivity také nominální mzdy rostou méně než 
v základním scénáři.  
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Citlivostní scénář vývoje ekonomické aktivity v odchylkách od základního scénáře 
IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 I/11 II/11

Inflace CPI (mzr. p.b.) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
3M PRIBOR (p.b.) 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.1
HDP (mzr. p.b.) -0.6 -0.9 -1.4 -1.6 -1.0 -0.6 -0.4
Nominální kurz (CZK/EUR) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Nominální mzdy (mzr. p.b.) -0.3 -0.8 -1.4 -1.9 -2.0 -1.9 -1.6
Agregátní technologie (mzr. p.b.) 0.0 -0.7 -1.7 -2.6 -2.9 -2.2 -1.2  
 

III.2  Prognózy ostatních institucí 

Analytici očekávají v letošním roce výrazný propad reálné ekonomiky, který se projeví 
nárůstem nezaměstnanosti a nízkým růstem mezd. Inflační očekávání v horizontu 1R i 3R se 
pohybují nad 2% inflačním cílem. Většina analytiků předpokládá ponechání základních sazeb 
na listopadovém zasedání BR ČNB na stávající úrovni.  

V říjnu byla publikována tři šetření, na základě nichž provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy ze 7.SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 15.10.), Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 12.10.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 19.10.). 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2009 rok 2010
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 7/09 -3.4 -3.6 0.8 1.3 1.1
 8/09 -3.4 -3.5 1.6 1.2
 9/09 -4.4 -4.0 1.9 1.4
 10/09 -4.4 -4.2 1.4 1.6 1.3

rok 2009 rok 2010
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 7/09 2.3 2.3 2.2 3.3 3.5
 8/09 2.4 2.3 3.4 3.5
 9/09 2.7 2.3 2.7 3.3
 10/09 2.6 2.5 2.2 1.9 2.6

1.9

2.6

mzdy             
(%)

ČNB
-3.8

HDP               
(%)

-4.4

ČNB

 
horizont 1R

FECF ČNB IOFT FECF
 7/09 26.1 (3Q09) 26.1 25.7 25.4 25.0
 8/09 25.8 25.1 25.5
 9/09 25.7 24.8 25.2
 10/09 25.6 (4Q09) 25.6 25.7 25.0 24.9

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 7/09 1.3 (3Q10) 1.9 2.6
 8/09 2.0 2.7
 9/09 1.8 1.7 2.5 2.5
 10/09 2.4 (4Q10) 2.5 2.5

horizont 3R
ČNB

ČNB
kurz     

CZK/EUR
aktuální čtvrtletí

inflace           
(%)

 
horizont 1R

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

 7/09 1.5 (3Q10) 1.7 1.7 (3Q10)   2.1 2.7
 8/09 1.9 2.1 2.7
 9/09 1.7 2.1 2.7
 10/09 1.8 (4Q10) 1.6 2.0 (4Q10)   2.0 2.7

ČNBúrokové sazby 
(%) 2T REPO

  

 47 



Analytici ponechali odhady růstu HDP a mezd pro letošní rok téměř beze změny, pro příští 
rok je snížili. Domácí i zahraniční analytici v rámci šetření IOFT i FECF očekávají v ročním 
horizontu kurz vůči základnímu scénáři prognózy silnější přibližně o 3 %. Inflační 
očekávání v horizontu 1R se poměrně výrazně zvýšila. Důvodem je předpokládaný vliv změn 
nepřímých daní. V obou sledovaných horizontech se tak očekávání pohybují nad 2% 
inflačním cílem. Prognózy úrokových sazeb zhruba stagnovaly. Na listopadovém zasedání 
BR ČNB šest analytiků předpokládá stabilitu základních sazeb ČNB, tři očekávají snížení 
o 0,25 p.b. V ročním horizontu se jejich odhady pohybují v rozmezí 1,00–2,50 %. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní se základním scénářem prognózy. Výhled sazeb FRA i implikovaných sazeb 
peněžního trhu se v celém horizontu pohybuje nad prognózovanými sazbami. Prvním 
důvodem (v krátkodobém horizontu) je vyšší očekávaná úroveň 2T repo sazby v nejbližším 
období. Druhým důvodem (v delším horizontu) 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 až 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 %) 

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10

 prognóza ČNB (7.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 27.10.2009 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 27.10.2009 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až září 2009 skončilo schodkem ve výši 87,3 mld. Kč. 
Oproti konci srpna se schodek státního rozpočtu snížil o 2,3 mld. Kč, ale ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2008 (kdy rozpočet dosahoval přebytku 10,5 mld. Kč) se saldo 
státního rozpočtu zhoršilo o 97,8 mld. Kč. 
 
Celkové příjmy SR se meziročně snížily o 8,5 % (tj. o 67,7 mld. Kč). Na příjmové straně 
rozpočtu pokleslo inkaso všech daní i výběr pojistného na sociální zabezpečení. 
K nejhlubšímu meziročnímu propadu došlo u DPPO (inkaso pokleslo o 36,3 %, 
tj. o 37,4 mld. Kč) a DPFO (pokles o 10,9 %, tj. o 7,5 mld. Kč). Meziroční pokles inkasa 
nepřímých daní byl mírnější, výběr DPH byl nižší o 0,3 % (tj. o 0,4 mld. Kč) a výběr 
spotřebních daní o 3,4 % (o 3,1 mld. Kč, vlivem nižšího výběru spotřební daně z tabákových 
výrobků). Výběr pojistného na sociální zabezpečení meziročně poklesl o 9,1 %, 
tj. o 26,1 mld. Kč, a to jak v důsledku nižší zaměstnanosti, tak nižších sazeb pojistného. 
Nedaňové a kapitálové příjmy byly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vyšší 
o 9,6 % (tj. o 9,7 mld. Kč), zejména v důsledku převodu prostředků z rezervních fondů do 
příjmů kapitoly VPS v únoru t.r. v rozsahu 31,7 mld. Kč. 
 
Celkové výdaje SR vzrostly o 3,8 % (o 30,0 mld. Kč). Na výdajové straně rozpočtu přetrvává 
výrazný růst výdajů na dluhovou službu (meziročně o 28,7 %, tj. o 8,6 mld. Kč) i růst výdajů 
spojených s nezaměstnaností, které se zvýšily o 115,6 %, tj. o 5,7 mld. Kč. Rychlejším 
tempem než celkové výdaje se zvyšovaly i výdaje na starobní důchody (o 9,3 %, 
tj. o 21,5 mld. Kč). 
 
Vlastní běžné hospodaření SR za leden až září 2009 upravené o operace ve státních 
finančních aktivech a o vliv rezervních fondů skončilo podle předběžných údajů schodkem ve 
výši 132,2 mld. Kč. V meziročním srovnání došlo k prohloubení takto upraveného schodku 
státního rozpočtu o 101,2 mld. Kč (viz tabulka). 

 
SR 2009                       Skutečnost

zákon po změnách  1 - 9 / 2008  1 - 9 / 2009  3 - 2  3 - 1
1 2 3 4 5

SR běžné hospodaření v mld. Kč -38,3 10,5 -87,3 -97,8 -49,0
v tom: operace státních aktiv 1,3 1,5 4,0 2,5 2,7
           vliv rezervních fondů 0,0 40,0 40,9 0,9 40,9
           vlastní běžné hospodaření SR -39,6 -31,0 -132,2 -101,2 -92,6

Rozdíl

 
Pramen: účty vedené u ČNB 
*) Vliv rezervních fondů v roce 2009 zahrnuje i převod prostředků z rezervních fondů v únoru t.r. ve výši 

31,7 mld. Kč do příjmů SR v kapitole VPS 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 ve 2.Q 2009 pokračovalo zpomalování růstu potenciálního produktu doprovázené dalším 
rozevíráním mezery výstupu do záporných hodnot. Dostupné údaje o ekonomické aktivitě ve 
3.Q 2009 ukazují zmírňování propadu průmyslové produkce i tržeb v maloobchodě. Naopak 
stavební produkci nadále ovlivňuje útlum pozemního stavitelství. Obdobný náhled poskytují 
i konjunkturální průzkumy prováděné ČSÚ i ČNB, které zaznamenaly mírné zlepšení nálady, 
zejména na straně spotřebitelů. 

Vývoj potenciálního produktu a odhad cyklické pozice ekonomiky 

Pokračující výrazný meziroční pokles HDP ve 2.Q 2009 byl podle propočtu Cobbovy-
Douglasovy produkční funkce v základním tvaru1 spojen s dalším poklesem míry růstu 
potenciálního produktu a s prohlubujícím se otevíráním mezery výstupu do záporných hodnot. 
Výpočet naznačuje, že ve 2.Q 2009 poklesla míra růstu potenciálního produktu na 2,2 %2 
(ze 2,7 % v 1.Q). Odpovídající mezera výstupu se rozevřela na -2,8 % (oproti -2,5 % v 1.Q).  

Potenciální produkt                              
(mzr. v %) 

Mezera výstupu                                           
(v % z potenciálního produktu) 
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Příspěvky jednotlivých faktorů3 vstupujících do produkční funkce vytvářejí podobný obrázek 
jako v minulém čtvrtletí. Zpomalení meziročního růstu potenciálního produktu je způsobeno 
zpomalením růstu všech vstupních faktorů, zejména však produktivity. To bude pokračovat 
i v následujících čtvrtletích. Rovnovážná zaměstnanost navíc v příštím roce pravděpodobně 
přejde do meziročního poklesu.  

1 Produkční funkce je počítána ve třech variantách lišících se použitými vstupními daty. Při filtraci produktivity 
byl stejně jako v 5.SZ v HP filtru zvolen koeficient λ = 10000. Odhad budoucího vývoje potenciálu a mezery 
výstupu je 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. 
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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 ve 2.Q 2009 pokračovalo výrazné zpomalování 
tempa růstu potenciálního produktu ve zpracovatelském průmyslu, které se tak srovnalo 
s tempem růstu potenciálu ve zbytku ekonomiky. Mezera výstupu zpracovatelského průmyslu 
zůstala stále výrazně záporná. Mezera výstupu ve zbytku ekonomiky byla nadále mnohem 
menší než ve zpracovatelském průmyslu, a to i přes své pokračující rozevírání do záporu.  

Alternativní odhad pomocí HP filtru4 naznačuje mírně vyšší hodnotu růstu potenciálu 
(2,5 % ve 2.Q 2009) a méně otevřenou mezeru výstupu (-2,0 %). Odhad potenciálního 
produktu pomocí Kalmanova filtru naznačuje ještě vyšší hodnotu růstu potenciálního 
produktu (2,6 % ve 2.Q 2009) a podstatně výraznější rozevírání odpovídající mezery výstupu 
do záporných hodnot (-7,6 %). Pokles HDP je tak ve všech odhadech spojen se zpomalením 
míry růstu potenciálního produktu a otevíráním mezery výstupu do záporných hodnot. Mezi 
výsledky jednotlivých metod však nadále zůstává velký rozptyl naznačující mimořádnou míru 
nejistoty při odhadech aktuální polohy ekonomiky v rámci cyklu. 

Aktuální konjunkturní vývoj 

Průmyslová produkce                           
(stálé ceny, mzr. v %) 

Stavební produkce                                
(stálé ceny, mzr. v %) 
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Průmyslová produkce ve 2.Q 2009 zastavila svůj propad. V červenci a srpnu se pak 
meziroční pokles průmyslové produkce zmírnil na -13,3 % (po sezonním očištění -12,4 %), 
když v srpnu produkce meziměsíčně vzrostla o 4 %. Vlivem zpoždění se v červenci a srpnu 
dále prohloubil pokles zaměstnanosti. Naopak průměrná mzda v průmyslových podnicích 
zrychlila svůj růst, což je pravděpodobně zčásti způsobeno propouštěním méně 

4 V HP filtru HDP byla rovněž použita hodnota koeficientu lambda = 10000. 
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kvalifikovaných a tudíž platově méně ohodnocených pracovníků. Tržby z průmyslové 
produkce (v běžných cenách) zmírnily svůj meziroční propad na -16,2 %5, tržby z přímého 
vývozu se meziročně snížily o 14,2 %.  

Vývoj v průmyslu (mzr. v %) 
II/09 7/09 8/09 průměr za 7-8/09

Průmyslová produkce -18.1 -18.2 -8.4 -13.3
Průmyslová produkce - sezonně očištěná -16.8 -15.5 -9.3 -12.4
Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) -12.3 -12.9 -14.0 -13.5
Průměrná měsíční nominální mzda *) 0.9 2.4 5.4 3.9
 *) Podniky s 50 a více zaměstnanci.  

Produkce zpracovatelského průmyslu v červenci a srpnu zmírnila svůj pokles na -14,3 % (po 
sezonním očištění -13,5 %), přičemž zmírnění propadu bylo zaznamenáno u většiny odvětví. 
K mírnému prohloubení poklesu došlo v odvětví výroby strojů a zařízení (-27,9 %), rychlý 
pokles pokračoval rovněž v odvětví výroby základních kovů, hutního zpracování 
a slévárenství (-27,8 %). Naopak produkce odvětví výroby motorových vozidel (kromě 
motocyklů), přívěsů a návěsů meziročně poklesla v červenci a srpnu pouze o 3,4 %, k čemuž 
zřejmě přispělo dobíhající šrotovné v několika evropských zemích. Konec jeho vyplácení 
však může znamenat opětovné zhoršení vývoje v tomto odvětví. 

Stavební produkce v červenci a srpnu meziročně poklesla o 1,8 % (sezoně očištěná poklesla 
o 1,9 %). Mírně zpomalil růst počtu zaměstnanců ve stavebních podnicích, zhruba stabilní 
zůstal růst mezd.  

Vývoj ve stavebnictví (mzr. v %) 
II/09 7/09 8/09 průměr za 7-8/09

Stavební produkce 1.0 -4.4 0.7 -1.8
Stavební produkce  - sezonně očištěná 0.7 -3.9 0.1 -1.9
Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) -1.5 0.4 0.3 0.4
Průměrná měsíční nominální mzda *) 3.8 3.4 4.2 3.8
 *) Podniky s 50 a více zaměstnanci. Mzdy byly ve 2.Q ovlivněny přesunem vyplácení prémií z března na duben.  

Stejně jako v předchozích čtvrtletích probíhal i v červenci a srpnu značně odlišný vývoj 
v pozemním a v inženýrském stavitelství. Pokles celkové produkce byl tažen poklesem 
váhově významnějšího pozemního stavitelství (-8,3 %), který tentokrát inženýrské stavitelství 
nedokázalo svým zpomalujícím se růstem (13,0 %) vyvážit. 

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v červenci a srpnu zmírnily svůj 
meziroční pokles. Stejně jako v předchozích měsících k poklesu přispívaly zejména tržby za 
prodej a opravy motorových vozidel6. Tržby v maloobchodě (bez motoristického segmentu) po 
červencovém oživení v srpnu opět mírně poklesly, což bylo způsobeno poklesem tržeb za 
prodej nepotravinářského zboží, zatímco tržby z prodeje potravinářského zboží a z prodeje 
pohonných hmot meziročně rostly.  

5 Průměr z meziročních změn v červenci a srpnu. 
6 Prodej a opravy motorových vozidel (NACE 45) zahrnuje velkoobchod, maloobchod s novými a ojetými 

vozidly, opravy a údržbu motor. 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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Tržby v maloobchodě (sezonně očištěné, stálé ceny, mzr. v %) 
II/09 7/09 8/09 průměr za 7-8/09

Maloobchod včetně motoristického segmentu (CZ-NACE 45+47) -4.7 -3.2 -3.6 -3.4
Prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) -10.8 -12.5 -10.1 -11.3
Maloobchod (CZ-NACE 47) -2.0 0.9 -0.9 0.0  

Ve 2.Q 2009 pokračoval rychlý meziroční pokles tržeb ve službách7, který se tentokrát 
s různou intenzitou projevil ve všech jejich sledovaných odvětvích. 

Tržby ve službách (sezonně očištěné, stálé ceny, mzr. v %) 
II/09

Služby celkem (sekce H + I + J + L + M + N) -9.9
Doprava a skladování (sekce H) -12.2
Ubytování, stravování a pohostinství (sekce I) -12.0
Informační a komunikační činnosti (sekce J) -3.5
Činnosti v oblasti nemovitostí (sekce L) -2.5
Profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M) -12.3
Administrativní a podpůrné činnosti (sekce N) -13.3  

Předstihové ukazatele pro 4.Q 2009 naznačují pokračování mírného oživení průmyslové 
produkce, která přesto stále zůstane nižší než před rokem. Propad objemu nových zakázek 
průmyslových podniků se v červenci a srpnu zmírnil na -17,4 %, přičemž nejmírnější 
meziroční pokles zakázek byl zaznamenán v odvětví výroby motorových vozidel (kromě 
motocyklů), přívěsů a návěsů. Oživení produkce v tomto odvětví však může být 
v následujících měsících ohroženo negativními dopady končícího šrotovného. Orientační 
hodnota povolených staveb v červenci a srpnu oproti loňsku vzrostla o 6 %, její struktura však 
nadále naznačuje růst pouze v oblasti inženýrského stavitelství, zatímco pozemní stavitelství 
pravděpodobně setrvá v útlumu. 

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 3.Q 2009 oproti předchozímu 
čtvrtletí mírné zlepšení nálady na straně spotřebitelů. Nálada podnikatelů zůstala přibližně na 
úrovni předchozího čtvrtletí. Saldo8 indikátoru důvěry se zvýšilo v průmyslu (ale stále zůstalo 
výrazně záporné), naopak ve stavebnictví pokračovalo ve výrazném poklesu. Mírně se 
zhoršilo v obchodě a službách. Podle nejnovějších údajů se v říjnu nálada podnikatelů 
i spotřebitelů mírně zhoršila, zůstala však nad průměrem za 3.Q 2009.  

7 Tržby ve službách ČSÚ od roku 2009 zveřejňuje ve čtvrtletní frekvenci. Vzhledem k velkému zpoždění jsou 
nyní k dispozici pouze údaje za 2.Q 2009. 

8 Saldo indikátoru důvěry je rozdíl (v procentech) mezi odpověďmi vyjadřujícími zlepšení a zhoršení 
očekávaných i probíhajících tendencí. 

 4 

                                                           



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 4.Q 2009 převládala v nefinančních korporacích a firmách dotazovaných 
ČNB stále ještě negativní očekávání, i když hodnotách podstatně menší míře než 
v předchozích obdobích. Nadále tak přetrvávaly obavy z pokračujícího útlumu poptávky 
a poklesu objemu zakázek. Zároveň však rostoucí počet respondentů reflektoval ve svých 
odpovědích objevující se známky oživení, patrné zejména ve zpracovatelském průmyslu, 
které se ve srovnání s dřívějšími výhledy promítly do očekávané vyšší míry využití výrobních 
kapacit, vyššího počtu odpracovaných přesčasových hodin a vyšších dodávek pro export. 
 
Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní situace – dosáhl ve 
zpracovatelském průmyslu pro 4.Q 2009 hodnoty 99 bodů, což je o 31 bodů více než 
v předchozím čtvrtletí a o 25 bodů více než před rokem. 
 
Výhled ve zpracovatelském průmyslu (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, 
negativní očekávání 0–99 bodů, pozitivní očekávání 101–200 bodů) 

I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09 IV/09
Všeobecná obchodní situace 102 107 117 101 114 101 81 74 35 54 68 99
Dodávky pro export 124 134 128 133 109 137 126 74 41 51 86 102
Dodávky pro tuzemsko 103 117 104 118 106 119 104 75 38 50 82 98
Tržby 101 123 122 118 116 121 107 85 32 66 67 77
Zaměstnanost 91 95 104 97 108 95 109 88 46 49 62 70
Finanční situace 103 108 117 105 115 109 117 98 76 74 87 93  
                                          

Celkový objem zakázek se podle údajů ke konci července snížil meziročně 
o 7,8 %, zatímco ke konci dubna byl meziroční pokles hlubší a činil 15,3 %. Objem nových 
zakázek potvrzených v období květen až červenec vzrostl proti předchozím třem měsícům 
o 0,5 %, meziročně však byl nižší o 24,7 %. Průměrná míra využití výrobních kapacit činila 
ve 3.Q 2009 podle odhadu 73,8 % a byla o 0,9 p.b. vyšší než v předchozím čtvrtletí, ale 
v porovnání se 3.Q 2008 zaostala o 10,5 p.b. Také průměrný počet odpracovaných 
přesčasových hodin se ve 3.Q 2009 zvýšil proti předchozímu čtvrtletí podle odhadu o 13,3 %, 
ve srovnání se 3.Q 2008 to však bylo o 46,9 % méně. 
 
Mezi rozhodující faktory, které budou v příštích třech měsících limitovat velikost produkce,  
zařadili manažeři ze zpracovatelského průmyslu nedostatek zakázek (79 % respondentů) 
spolu s nedostatkem vlastních (27 % respondentů) a úvěrových zdrojů (11 % respondentů). 
Podle 34 % manažerů jsou stávající výrobní kapacity jejich firem vyšší než je poptávka 
očekávaná v následujících 12 měsících, za přiměřené pokládá výrobní kapacity ve vztahu 
k očekávané poptávce 60 % manažerů. Nejistoty ohledně budoucí poptávky budou 
v následujících 12 měsících omezovat investiční výdaje u 58 % respondentů, nedostatek 
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vlastních financí u 40 % respondentů. Výdaje na inovace by se měly ve 12 měsíčním 
horizontu snížit u 34 % respondentů, u 56 % respondentů by měly zůstat na dosavadní výši. 
 
Ve stavebnictví se index všeobecné obchodní situace zvedl ze 35 bodů ve 3.Q na 73 body 
pro 4.Q 2009 v důsledku nárůstu počtu respondentů očekávajících, že se podnikatelské klima 
už nebude dále zhoršovat. Nízké zakázkové krytí výroby však podle manažerů stále trvá. 
Úhrnný objem zakázek byl podle údajů ke konci letošního července o 3,6 % nižší než před 
rokem, rovněž objem nových zakázek přijatých v období květen až červenec se meziročně 
snížil o 13,2 %, ačkoli proti předchozím třem měsícům však stoupl o 40,4 %. 
 
Výhled ve stavebnictví (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, negativní očekávání 
0–99 bodů, pozitivní očekávání 101–200 bodů) 

I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09 IV/09
Všeobecná obchodní situace 125 134 70 75 87 117 125 75 50 45 35 73
Produkce 115 157 134 120 101 129 134 101 54 86 89 81
Zaměstnanost 90 119 112 105 77 120 117 88 53 67 65 58
Finanční situace 109 90 113 102 83 81 148 115 95 82 83 88
Průměrná mzda 131 141 108 111 136 148 120 119 113 92 78 84  
 

Manažeři ze stavebnictví označili za hlavní omezující činitel výroby v příštích 3 měsících 
vedle nízké úrovně zakázek (56 % respondentů), nedostatek vlastních finančních zdrojů (28 % 
respondentů) a nedostatek kvalifikovaných pracovníků (20 % respondentů). Podle 30 % 
manažerů převyšují stávající výrobní kapacity jejich firem poptávku očekávanou v příštích 
12 měsících, podle 65 % manažerů jsou nynější kapacity ve vztahu k budoucí poptávce 
přiměřené. Nejistá poptávka bude v následujících 12 měsících limitovat investiční výdaje 
u 56 % respondentů, nedostatek vlastních finančních zdrojů u 36 % respondentů. Výdaje na 
inovace by se měly ve 12 měsíčním horizontu snížit u 47 % respondentů, se zhruba stejnými 
výdaji jako dosud počítá 42 % respondentů. 
                                            
V odvětví obchodu zaznamenal index všeobecné obchodní situace pro 4.Q 2009 hodnotu 
77 bodů ve srovnání s 82 body v předchozím čtvrtletí a 96 body ve 4.Q 2008. Manažeři 
předpokládají zlepšující se trendy v tržbách i v zaměstnanosti. Dosažení vyššího obratu však 
bude v nejbližších 3 měsících limitováno především nízkou spotřebitelskou poptávkou (91 % 
respondentů) a konkurencí v oboru (81 % respondentů). Nejistoty na straně poptávky by měly 
v následujících 12 měsících brzdit investiční výdaje u 64 % respondentů. 
 
V odvětví nákladní dopravy stoupl index všeobecné obchodní situace proti předchozímu 
čtvrtletí o 34 bodů na 96 bodů pro 4.Q 2009 v souvislosti s úbytkem počtu respondentů 
očekávajících další zhoršování podnikatelského klimatu.  
 
Pokud jde o výrobní ceny, předpokládá se ve 4.Q 2009 jejich pokles ve zpracovatelském 
průmyslu, stavebnictví, energetice, obchodě a nákladní dopravě. K očekávanému vzestupu 
cen by mělo 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 

I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09 IV/09
Těžební průmysl 184 128 86 114 183 111 129 104 129 104 113 169
Zpracovatelský průmysl 110 111 101 109 110 102 121 101 68 98 90 78
Energetika 162 43 61 110 200 167 167 137 71 94 94 94
Stavebnictví 129 144 135 141 140 150 135 137 128 104 94 69
Obchod 105 106 107 145 165 159 158 148 93 100 59 84
Nákladní doprava 126 111 100 106 161 120 133 119 76 70 79 96
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  
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Příloha 3 – Měnový vývoj a finanční pozice nefinančních podniků 
a domácností 

 
 
Meziroční tempo růstu peněz a úvěrů dále zpomalilo a v srpnu bylo nejnižší od konce roku 
2005. Snížila se dynamika vkladů domácností a prohloubil se pokles vkladů nefinančních 
podniků. Úvěry nefinančním podnikům poprvé od roku 2005 meziročně poklesly; jejich 
měsíční tok byl ale kladný. Úvěry se selháním nejvýrazněji rostou u podniků, přičemž u nich 
zároveň dochází k poklesu solventnosti. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním 
podnikům a z nových vkladů v srpnu poklesly, zatímco z nových úvěrů na bydlení nadále 
stagnovaly. Rozpětí sazeb s krátkodobou fixací k sazbám peněžního trhu se tak rozšířila 
u domácností. Naopak u podniků poprvé v letošním roce poklesla. V důsledku slabé 
ekonomické aktivity a jejího dopadu na hospodaření podniků pokračoval pokles jejich 
celkového financování. Dluhové zatížení podniků a domácností i přes nižší růst úvěrů 
vzrostlo.   
 
1. Peníze  
    
Meziroční růst peněžního agregátu M2 v srpnu oproti červenci dále zpomalil na 4 %. 
V dosavadním průběhu 3.Q byl  pod úrovní prognózy z 5.SZ (5,4 %) v důsledku hlubšího 
meziročního propadu hospodářské aktivity a pomalejšího růstu deflátoru HDP. 
Ve zpomalování růstu M2 se odrážel pokles čistých zahraničních aktiv a snížení dynamiky 
čistých domácích aktiv MFI.  
 
Ve struktuře M2 se projevuje preference vysoce likvidních transakčních peněz. V srpnu 
zrychlila meziroční dynamika vysoce likvidních peněz zahrnutých do peněžního agregátu M1 
(10,2 %), zatímco kvazi-peníze meziročně poklesly. V rámci M1 zpomaluje dynamika 
oběživa. Růst jednodenních vkladů se naopak dále zvýšil na úkor prohloubení poklesu 
termínovaných vkladů s dohodnutou splatností do dvou let. Růst vkladů s výpovědní lhůtou 
do tří měsíců si vedle toho udržuje roční dynamiku na vysoké úrovni. Vyšší dlouhodobá 
úroková sazba oproti stejnému období loňského roku podporuje tvorbu dlouhodobých vkladů.  
 
Z hlediska sektorů držby peněz mají rozhodující podíl na růstu M2 vklady domácností. 
Jejich meziroční dynamika však v srpnu dále zpomalila o 1 p.b. na 8,4 % vlivem snížení růstu 
hrubého disponibilního důchodu. Navíc se od 2.Q obnovily investice do podílových listů 
fondů kolektivního investování (ve výši cca 8 mld. Kč od března do srpna 2009), 
což přispívalo ke snížení dynamiky vkladů. I přesto vklady domácností nadále zajišťují 
dobrou likviditní pozici bank (tvoří cca 60 % jejich primárních vkladů). Poměr primárních 
vkladů ke klientským úvěrům přetrvává v posledních několika měsících na vysokých 
cca 130 %. Objem nových vkladů domácností klesá v letošním roce u stavebních spořitelen, 
zatímco u ostatních skupin bank mírně roste. Vklady nefinančních podniků v srpnu meziročně 
poklesly o 6,5 % a vklady finančních neměnových institucí se snížily o 2 %. Měsíční tok 
vkladů podniků byl po mírně kladných červencových hodnotách opět záporný, čímž indikoval 
stále kolísavý vývoj cash flow podniků.1   

1 Podle nových údajů za září 2009 publikovaných v závěru zpracování 7.SZ 2009 meziroční růst peněžního 
agregátu M2 se mírně zvýšil (o 0,3 p.b. na 4,3 %). Méně meziročně rostly likvidní peníze v rámci M1 (8,3 %), 
což však nekompenzovalo zmírnění poklesu kvazi-peněz (-1,3 %) v důsledku vývoje vkladů s dohodnutou 
splatností do dvou let. V uvedeném vývoji se však odrážel vliv výchozích základen. Měsíční toky všech  
uvedených peněžních agregátů byly v září záporné.    
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Ukazatele přiměřenosti růstu peněz indikují ve 3.Q 2009 zastavení nadměrného růstu 
peněžní likvidity. Ačkoliv v důsledku nízké inflace i ekonomické aktivity zůstávají peněžní 
převis a reálná peněžní mezera na poměrně vysokých hodnotách, vzhledem k nejistotám 
budoucího ekonomického vývoje nadále považujeme za nepravděpodobné, že by zvýšená 
peněžní likvidita byla v krátkodobém horizontu využita k nadměrným transakčním výdajům. 
Odhadované uzavírání nominální peněžní mezery naznačuje, že tempo růstu peněžní zásoby 
už nepřekračuje svou dlouhodobě rovnovážnou hodnotu. Odhad rovnovážných veličin, na 
kterých jsou uvedené ukazatele založeny, je však v současnosti zatížen zvýšeným stupněm 
nejistoty. Pro 4.Q 2009 odhadujeme, že růst referenční úrovně peněžního agregátu M2, 
zohledňujícího tempo růstu trendového produktu a inflační cíl, dosáhne 3,6 % a skutečné 
tempo růstu peněžní zásoby 1,8 %. Růst peněžní zásoby by měl ještě v 1. pololetí 2010 
zpomalovat a poté začít postupně růst v souladu s výhledem ekonomického růstu a inflace. 
V roce 2009 tak peněžní zásoba podle aktuálního odhadu poroste v průměru o 5,7 %, v roce 
2010 o 1,1 % a v roce 2011 o 4,1 %.  
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Struktura peněžních agregátů (mzr. v %) 

 III/08 IV/08  I/09 II/09  7/09  8/09

Podíly na 
M2 v % 

8/09
M1 8,1 7,4 8,9 8,9 7,1 10,2 60,5
   Oběživo 4,6 13,9 12,3 9,4 7,8 6,7 13,3
   Jednodenní vklady 9,2 5,4 7,9 8,7 6,8 11,2 47,2
M2-M1 (kvazi-peníze) 8,6 7,9 8,7 5,5 2,9 -4,3 39,5
   Vklady s dohod. splatností -0,4 -5,4 -9,5 -11,4 -13,4 -22,1 21,2
       do 2 let 9,9 7,8 4,8 -1,4 -6,3 -19,7 16,5
   Vklady s výpovědní lhůtou 27,1 35,9 44,7 41,9 37,1 34,4 17,8
        do 3 měsíců 40,1 49,9 56,8 47,3 38,0 33,6 14,7
   Repo operace 107,4 63,0 58,0 -11,4 -21,3 -38,1 0,5
M2 8,3 7,6 8,8 7,5 5,3 4,0 100,0  
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2. Úvěry  
 
Meziroční tempo růstu stavu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem v srpnu dále 
zpomalilo na 4,4 %, čímž dosáhlo nejnižší úrovně od roku 2005.2 V uvedeném vývoji 
se projevoval nepříznivý vývoj nominálního HDP a přísné úvěrové podmínky u některých 
typů úvěrů. Výraznější sestupný trend tempa růstu úvěrů byl zaznamenán u nefinančních 
podniků, kde se projevuje vedle nižší ochoty bank poskytovat úvěry i menší potřeba 
financování v důsledku nižší ekonomické aktivity podniků a jejich zhoršený investiční 
sentiment. Zpomalení dynamiky úvěrů pokračovalo i v ostatních zemích středoevropského 
regionu. V eurozóně růst úvěrů dosáhl hodnot blízkých nule. Nové úvěry v ČR se v srpnu 
meziročně snížily o 8,5 %.  

 
Úvěry nefinančním podnikům v srpnu poprvé od roku 2005 meziročně poklesly, 
a to o 2,6 %. Prudké zpomalení hospodářské aktivity zaznamenané od počátku letošního roku 
a ztížený přístup k úvěrům se plně projevily v poskytování všech typů úvěrů. Meziročně 
klesaly krátkodobé úvěry, dynamika střednědobých a dlouhodobých úvěrů dále zpomalila, 
což odpovídá pozorovanému poklesu hrubé tvorby fixního kapitálu.3 Určitý signál obnovení 
poptávky podniků po krátkodobém financování – pravděpodobně vlivem pozitivního 
očekávání vývoje v průmyslu a stavebnictví – naznačuje měsíční srpnový tok krátkodobých 
úvěrů, který byl podruhé v letošním roce kladný. To však může souviset i s vyšší poptávkou 
po úvěrech v důsledku tlaku na likviditu podniků, stejně jako s uvolněním úvěrových, 
resp. úrokových podmínek. U střednědobých a dlouhodobých úvěrů byl měsíční tok nadále 
záporný či nulový. Meziroční pokles nových úvěrů podnikům se zmírnil na 8,6 % vlivem 
růstu velkých úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč (poskytovaných obvykle velkým podnikům). 
Lze očekávat, že prohlubování poklesu stavu úvěrů bude pokračovat vlivem přetrvávajícího 
snížení investic zhruba do poloviny roku 2010, i když v opačném směru bude působit 
poptávka podniků po krátkodobých úvěrech v důsledku sníženého cash flow. 
      
Meziroční dynamika úvěrů domácnostem v srpnu dále poklesla na 14,8 %. Měsíční toky 
těchto úvěrů jsou od počátku letošního roku stále kladné, oproti minulému roku se však 
pohybují na nižších hodnotách. Uvedený vývoj byl zaznamenán u úvěrů na bydlení 
i u spotřebitelských úvěrů. Nové úvěry domácnostem poklesly o 8 %. Úvěry na bydlení 
korelují s růstem HDP a nabídkovými cenami bytů (viz níže uvedený graf). Ve 3.Q nabídkové 
ceny bytů začaly opět nepatrně růst (mezičtvrtletně o 0,5 %, v Praze ještě klesaly o 1,4 %). 

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

k profinancování fůzí a akvizic. 
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I přesto lze s ohledem na cyklický vývoj ekonomiky v závěru roku 2009 a v roce 2010 nadále 
očekávat spíše utlumenou poptávku po úvěrech na bydlení. Vývoj úvěrů na bydlení bude 
kopírovat negativní dopady krize do bilancí domácností a jejich klesající ochotu 
se zadlužovat. 

Podíly úvěrů se selháním se dále zvyšují. Nejvýrazněji roste podíl nesplácených úvěrů 
u nefinančních podniků, u kterých dosáhl v srpnu 6,6 %. U domácností se tento podíl 
pohybuje na úrovni 3,8 % a vykazuje rovněž výrazně rostoucí trend; podíl spotřebitelských 
úvěrů se selháním se v srpnu zvýšil na 8,2 % a u úvěrů na bydlení na 2,3 %. Předběžná míra 
defaultu indikuje pokračování růstu nesplácených úvěrů i v roce 2010, a to u nefinančních 
podniků k úrovni cca 12 % a u domácností na zhruba 5 %. Podíl nesplácených úvěrů podniků 
se nejvýrazněji zvyšuje ve zpracovatelském průmyslu, kde činí 10,5 %. Mezi další odvětví 
s vyšší rizikovostí úvěrů patří odvětví ubytování (11,8 %), stavebnictví (9,2 %) a obchodu 
(9 %). Podíl úvěrů se selháním u developerů vzrostl na 2,8 %. Nepříznivý vývoj nesplácených 
úvěrů bude v příštím roce tlumit úvěrovou aktivitu bank.4    
 

 
 

4 Podle nových údajů za září publikovaných v závěru zpracování 7.SZ meziroční růst úvěrů poskytnutých 
nefinančním podnikům a domácnostem dále zpomalil o 1,6 p.b. na 2,8 %. Pokles úvěrů nefinančním podnikům 
se prohloubil na 5 %. Dynamika úvěrů domácnostem se snížila na 13,8 %. Méně rostly úvěry na bydlení 
i na spotřebu.   
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3. Klientské úrokové sazby 
 
Úrokové sazby z nových úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům a živnostníkům 
a z nových vkladů v srpnu 2009 dále poklesly, zatímco úroková sazba z nových úvěrů na 
bydlení a spotřebu stagnovala. Do poklesu sazeb z úvěrů podnikům a nepatrně i z vkladů 
se promítá snížení klíčových sazeb ČNB, sazeb peněžního trhu a aktuálně i výnosu 10letého 
vládního dluhopisu, což dokládá probíhající transmisi v tomto segmentu.5 Naopak sazba 
z úvěrů domácnostem je strnulá. V eurozóně se od závěru roku 2008 snižují úrokové sazby 
u všech typů úvěrů v souladu s poklesem klíčové sazby ECB, sazeb peněžního trhu a výnosu 
10letého vládního dluhopisu. Vzhledem k odlišnému vývoji některých klientských úrokových 
sazeb v ČR a v eurozóně je provedeno jejich porovnání podle jednotlivých segmentů 
úvěrového trhu z hlediska úrovní klientských úrokových sazeb, jejich rozpětí, resp. spreadů 
k sazbám finančního trhu a detailního rozkladu jejich diferenciálů (viz Box Vývoj 
diferenciálu klientských úrokových sazeb v ČR a v eurozóně).  
 
Měnověpolitické, tržní a klientské úrokové sazby v ČR (nové obchody, v %) 

Měnověpolitické, tržní a klientské úrokové sazby v eurozóně (nové obchody, v %) 

5 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 v ČR 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 srpnu 2009 oproti předchozímu 
měsíci poklesla o 32 b.b. na 4 %. Snížily se sazby s krátkodobou fixací u všech typů úvěrů 
a s dlouhodobou fixací u velkých úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč téměř ve všech skupinách 
bank, nejvíce u některých velkých bank. Od září 2008 do srpna 2009 poklesly u velkých 
úvěrů krátkodobé sazby o 170 b.b. a dlouhodobé sazby o 130 b.b. (u malých úvěrů o 153 b.b., 
resp. o 12 b.b.). Sazby z některých úvěrů podnikům se přiblížily obdobným sazbám 
v eurozóně, i když rozdíly přetrvávají. V eurozóně se krátkodobé sazby z velkých úvěrů 
snížily o 330 b.b. a dlouhodobé sazby o 180 b.b. (z malých úvěrů o 290 b.b., resp. 140 b.b.) 
 
Úrokové sazby z úvěrů nefinančním  
podnikům v ČR (nové obchody, v %) 
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Úrokové sazby z úvěrů nefinančním  
 podnikům v eurozóně (nové obchody, v %) 

2

3

4

5

6

7

 8/06  8/07  8/08  8/09

Do 30 mil. Kč s pohyblivou sazbou a poč.fixací do 1 roku
Do 30 mil. Kč s poč. fixací nad 5 let
Nad 30 mil. Kč s pohyblivou sazbou a poč. fixací do 1 roku
Nad 30 mil. Kč s poč. fixací nad 5 let

 

Rozpětí klientských a tržních úrokových sazeb ukazuje, jak jsou změny tržních sazeb 
přenášeny v rámci transmisního mechanismu do klientských úrokových sazeb. Rozpětí mezi 
úrokovou sazbou z nových úvěrů nefinančním podnikům a 3M PRIBORem se od závěru 
roku 2008 v ČR zvýšilo, i když v srpnu 2009 oproti předchozímu měsíci poprvé v letošním 
roce též díky pozitivnějšímu výhledu ekonomické aktivity pokleslo. Je však stále vyšší než 
v minulosti vlivem vyšší rizikové prémie. V eurozóně byl vývoj tohoto rozpětí až zhruba 
do poloviny roku 2008 obdobný jako v ČR, poté lze pozorovat rozdíly v jeho vývoji. Pokles 
sazby z nových úvěrů podnikům byl v eurozóně rychlejší, rozpětí je zde však na vyšší úrovni 
zejména vlivem rozdílného vývoje tržní úrokové sazby v eurozóně a v ČR. V obou regionech 
je uvedené rozpětí vyšší u malých úvěrů vlivem vyšší rizikové prémie než u velkých úvěrů.  
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U domácností úroková sazba z nových úvěrů na bydlení v srpnu 2009 stagnovala na úrovni 
5,5 %, a to u všech fixací sazeb a rozhodujících skupin bank (velké a střední banky a stavební 
spořitelny). V delším horizontu nižší sazby s dlouhodobou fixací oproti krátkodobým sazbám 
ovlivnily růst poptávky po nových úvěrech s fixací nad 10 let (podíl těchto úvěrů dosáhl 
v srpnu 36 %, čímž se zhruba vyrovnal podílu úvěrů s fixací 1-5 let). Úroková sazba 
z nových spotřebitelských úvěrů v srpnu stagnovala na úrovni 14 %. U spotřebitelských 
úvěrů působí nadále zhoršení bonity spotřebitelů. Od září 2008 sazba z úvěrů domácnostem 
na bydlení i na spotřebu stagnovala (u bydlení) či rostla (u spotřebitelských úvěrů) u většiny 
fixací. Naopak v eurozóně úrokové sazby z úvěrů domácnostem klesaly a ve srovnání s ČR se 
pohybují zejména u krátkodobých fixací na výrazně nižší úrovni (krátkodobé fixace sazeb 
z úvěrů na bydlení poklesly od září 2008 do srpna 2009 o 280 b.b., dlouhodobé fixace o cca 
100 b.b. a  u spotřebitelských úvěrů o 80 b.b., resp. 70 b.b.).  

  

Rozpětí mezi úrokovou sazbou z úvěrů na bydlení a výnosem 10letého vládního 
dluhopisu se v ČR i v eurozóně v srpnu 2009 aktuálně zvýšilo zejména vlivem poklesu 
výnosu vládního dluhopisu. Od února 2009 byl však vývoj rozpětí opačný, tj. docházelo 
k jeho poklesu. Současně bylo propočteno rozpětí mezi krátkodobou sazbou z úvěrů na 
bydlení, tj. sazbou, na kterou má měnová politika největší dopad, a tržní sazbou 3M PRIBOR. 
Toto rozpětí roste v ČR i v eurozóně, přičemž v ČR je vyšší vlivem vyšší rizikové prémie. 
Obdobný vývoj byl zaznamenán v obou regionech i u spotřebitelských úvěrů s tím, že rozpětí 
je v ČR ve srovnání s eurozónou trvale vysoké. Hlavními faktory zpřísněných úvěrových 
podmínek u úvěrů domácnostem zůstávají obavy z růstu nezaměstnanosti. Celkově rozpětí 
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sazeb z úvěrů domácnostem k tržním sazbám ukazují na slabší transmisi měnové politiky než 
u sazeb z úvěrů nefinančním podnikům, a to v ČR i v eurozóně (např. rozpětí u krátkodobých 
sazeb z úvěrů na bydlení vzrostlo od září 2009 o 210 b.b., zatímco u úvěrů podniků o 70 b.b.). 
 

 
Průměrná úroková sazba z nových vkladů se v srpnu 2009 dále mírně snížila (na 1 %) 
u všech skupin bank v důsledku poklesu tržních úrokových sazeb. Výrazněji klesala sazba 
z vkladů nefinančních podniků (na 0,7 %), zatímco sazba z vkladů domácností spíše 
stagnovala (1,2 %). Od počátku letošního roku se však sazba z vkladů domácností rovněž 
snížila, a to nejvíce u středních a malých bank. Některé skupiny bank se tak snaží o udržení 
marží i s ohledem na očekávaný další růst nesplácených úvěrů. U domácností poklesla 
zejména sazba z krátkodobých termínovaných vkladů s dohodnutou splatností do dvou let. 
Naopak sazby z jednodenních vkladů a sazby z vkladů s výpovědní lhůtou do tří měsíců 
zůstaly beze změny. Dlouhodobé sazby z vkladů s dohodnutou splatností nad dva roky 
v posledních měsících zhruba odrážejí vývoj dlouhodobých sazeb finančního trhu. 
V eurozóně se sazby z jednotlivých typů nových vkladů rovněž v posledních několika 
měsících snižovaly.   
 
Marže mezi úrokovými sazbami z úvěrů a vkladů z nových obchodů se v srpnu snížila 
vlivem poklesu sazby z nových úvěrů. Od počátku letošního roku se však pohybuje s určitými 
výkyvy na vyšší úrovni zejména vlivem růstu sazby z nových úvěrů (především z úvěrů 
domácnostem) při nepatrném poklesu sazby z nových vkladů. 6 
 
 
 
 
 

6 Podle nových údajů publikovaných v závěru zpracování 7.SZ 2009 se v září 2009 oproti předchozímu měsíci 
nepatrně snížila či stagnovala úroková sazba z nových úvěrů na bydlení (snížení o 3 b.b. na 5,5 %) zejména 
v důsledku poklesu sazby s krátkodobou fixací do jednoho roku. Sazba z nových vkladů domácnostem 
a nefinančním podnikům dále mírně poklesla (o 3 b.b. na 1,1 %, resp. o 4 b.b. na 0,7 %). Úroková sazba 
z nových úvěrů nefinančním podnikům naopak vzrostla (o 17 b.b. na 4,2 %) především vlivem zvýšení sazby 
s krátkodobou fixací a sazby z kontokorentních úvěrů.  Sazba ze spotřebitelských úvěrů se zvýšila o 10 b.b. na 
14,1 %. V průměru se úroková sazba z nových úvěrů v září zvýšila o 20 b.b. na 6,8 %.  

Rozpětí úrokové sazby z úvěrů  na bydlení 
a tržní sazby  
(v %) 

Pozn.: Pro úvěry na bydlení celkem je rozpětí definováno jako
            rozdíl mezi klientskou úrok. sazbou a výnosem 10R vládního
           dluhopisu a pro úvěry s fixací sazby do 1R jako rozdíl k 3M tržní sazbě.
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Box: Vývoj diferenciálu klientských úrokových sazeb v ČR a v eurozóně 
 
S ohledem na odlišný vývoj některých klientských úrokových sazeb v ČR a v eurozóně zejména 
po prohloubení globální finanční krize při podobném trendu ve vývoji rozpětí mezi klientskými 
úrokovými sazbami a sazbami finančního trhu v obou regionech se tento box zabývá faktory stojícími 
na pozadí uvedených odlišností ve vývoji klientských sazeb. Provedená analýza vychází z rozkladu 
diferenciálu průměrné klientské úrokové sazby z nových úvěrů v ČR a v eurozóně na diferenciál 
měnověpolitických sazeb, diferenciál rozpětí tržních a měnověpolitických úrokových sazeb 
a diferenciál rozpětí klientských sazeb a příslušných sazeb finančního trhu vyjadřující rizikovou 
prémii určitého segmentu úvěrového trhu v dané fázi hospodářského cyklu. 
 
Úrokový diferenciál průměrné klientské úrokové sazby z celkových úvěrů v ČR a v eurozóně se 
od závěru loňského roku zvýšil. V tom se projevovala mírně vyšší domácí měnověpolitická sazba 
a nižší pokles tržních úrokových sazeb peněžního trhu (3M PRIBORu oproti 3M EURIBORu) v ČR 
než v eurozóně. Diferenciál rizikové prémie úvěrového trhu dosahuje v průměru v ČR poměrně 
stabilní úrovně okolo 1 %. Zvýšení úrokového diferenciálu bylo zaznamenáno ve všech segmentech 
úvěrového trhu. U úvěrů nefinančním podnikům byl růst diferenciálu ovlivněn rovněž vyšší 
měnověpolitickou sazbou a pomalejším poklesem krátkodobé tržní úrokové sazby v ČR oproti 
eurozóně, což při dané úrovni úrokové sazby z úvěrů podnikům snižovalo diferenciál rizikové prémie 
těchto úvěrů.    
 
U úvěrů domácnostem byl růst úrokového diferenciálu ovlivněn růstem výnosu 10letého vládního 
dluhopisu oproti jeho přibližné stagnaci v eurozóně, což se projevilo ve zvýšení diferenciálu jeho 
rozpětí k měnověpolitické sazbě. Působila i vyšší měnověpolitická sazba v ČR oproti eurozóně. 
Diferenciál rizikové prémie úvěrů na bydlení se rovněž zvýšil, což lze dávat do souvislosti s větší 
citlivostí trhu práce na nepříznivý vývoj v ČR než v eurozóně. Vyšší nárůst diferenciálu rizikové 
prémie byl zaznamenán u krátkodobých sazeb z úvěrů na bydlení, tj. u sazeb s fixací do jednoho roku. 
U spotřebitelských úvěrů pokračoval růst úrokového diferenciálu vlivem vývoje měnověpolitických 
a tržních sazeb, riziková prémie těchto úvěrů dosahovala tradičně vysokých hodnot.  
 
Úrokové diferenciály klientských úrokových sazeb v ČR a eurozóně 
Úvěry celkem Úvěry nefinančním podnikům
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Úvěry na bydlení Úvěry na bydlení s fixací sazby do 1R

Spotřebitelské úvěry

Pozn.: MP_CZ - MP_EA je diferenciál měnověpolitických úrokových sazeb v ČR a EA,
          (3M_CZ-MP_CZ)-(3M_EA-MP_EA) je diferenciál rozpětí sazby 3M PRIBOR (3M EURIBOR) a měnověp. sazby v ČR a EA,
          (10B_CZ-MP_CZ)-(10B_EA-MP_EA) je diferenciál rozpětí výnosu 10letého stát. dluhopisu a měnověp. sazby v ČR a EA,
          PR_CZ-PR_EA je diferenciál rozpětí klientských úrokových sazeb z daného typu úvěru a příslušné sazby finančního trhu.
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Celkově z uvedeného vyplývá, že zvýšení úrokových diferenciálů klientských sazeb z nových úvěrů 
v ČR a v eurozóně bylo ovlivněno vedle růstu rizikové prémie z úvěrů domácnostem na bydlení 
a spotřebu též vyšší domácí měnověpolitickou úrokovou sazbou v porovnání s eurozónou, pomalejším 
poklesem sazby 3M PRIBOR oproti sazbě 3M EURIBOR (daným nekonvenčními opatřeními měnové 
politiky ECB) a růstem výnosu domácího 10letého vládního dluhopisu (v důsledku negativního 
domácího vývoje fiskálu) oproti jeho přibližné stagnaci v eurozóně. Vývoj rozpětí klientských 
úrokových sazeb k tržním sazbám naznačil, že v této úrovni je transmisní mechanismus po 
prohloubení globální finanční krize slabší u domácností než u nefinančních podniků, a to v obou 
regionech.  
 
 
4. Celková finanční pozice a finanční toky nefinančních podniků  
 
Ekonomické výsledky nefinančních podniků7 naznačily, že ve 2.Q 2009 se prohloubil 
meziroční pokles tržeb a výkonů. Účetní přidaná hodnota rovněž klesala, i když méně 
než tržby a výkony (podrobněji viz Box Ekonomická výkonnost nefinančních podniků).  

7 Údaje ČSÚ „Finanční ukazatele tokové nefinančních podniků s 50 a více zaměstnanci“ jsou do 2.Q 2009 
semidefinitivní a od 3.Q 2008 předběžné). K 2.Q 2009 zahrnují 10050 nefinančních podniků. 
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Vybrané ukazatele nefinančních podniků (mzr. v %) 
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Meziroční poklesy zisků podniků se oproti 1.Q 2009 zmírnily zejména vlivem prohloubení 
poklesu osobních nákladů, zůstávají však značné.8 Pokles ziskovosti je v ČR nadále 
doprovázen nízkým růstem finančních aktiv a poklesem finančních pasiv podniků. Celkové 
financování nefinančních podniků dle údajů ČNB pokleslo ve 2.Q meziročně o 2 %, reálně 
po zohlednění meziroční změny deflátoru HDP o 5,5 %. Kladný příspěvek úvěrů a dluhových 
cenných papírů se snížil a příspěvek financování podniků emisí akcií byl nadále záporný 
zejména vlivem meziročního poklesu indexu PX, i když jeho pokles se v posledních pěti 
měsících výrazně zmírnil. Finanční investice podniků vzrostly jen o 1,9 % v důsledku 
zvýšení úvěrů (zejména mezipodnikových finančních úvěrů) a ostatních pohledávek (jedná 
se však o odhadované údaje), nulové změny vkladů a záporného příspěvku investic 
do dluhových cenných papírů a akcií.  
 
 
Financování nefinančních podniků                    Finanční investice nefinančních podniků 
(příspěvky v p.b. a mzr. v %)                             (příspěvky v p.b. a mzr. v %) 
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Finanční ukazatele vybraných nefinančních podniků s největším objemem aktiv 
publikované ČSÚ rovněž ukazují, že v tomto segmentu celkové financování podniků ve 2.Q 
oproti předchozímu čtvrtletí pokleslo (meziroční údaje nejsou k dispozici). Celková aktiva 
a vlastní jmění se snížily obdobně jako v předchozím čtvrtletí, pouze ukazatel ziskovosti 
potvrzuje mezičtvrtletní zlepšení. Likvidita vybraných podniků se čtvrtletně zvýšila, 
projevoval se v ní však zejména pokles krátkodobých závazků. Navíc tento ukazatel 
neobsahuje závazky z obchodního styku, u kterých lze usuzovat na zhoršení, čímž by 
skutečná likvidita podniků byla nižší. Dokládá to i zhoršení celkové solventnosti podniků.  
 

8 Očekávání analytiků finančních trhů o budoucích ziscích v eurozóně byla revidována směrem nahoru, nadále 
však naznačují, že růst zisku na akcii nefinančních podniků bude negativní i v příštích dvanácti měsících (viz 
Monthly Bulletin ECB, September 2009). 
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Vybrané ukazatele nefinančních podniků s nejvyššími objemy aktiv 
Podniky podle aktiv (cca 2000 podniků s nejvyššími aktivy) 1.Q 2009 2.Q 2009 mezičtvrt. v %
Aktiva celkem (mld. Kč) 5127.2 5067.3 -1.2
Vlastní kapitál (mld. Kč) 2569.6 2515.8 -2.1
Financování celkem (úvěry a dluh. cenné papíry) 835.9 816.1 -2.4
Krátkodobé financování (mld. kč) 322.2 294.7 -8.5
Dlouhodobé financování (mld. Kč) 513.8 521.4 1.5
Hospodářský výsledek před zdaněním (mld. Kč) 67.6 92.3 36.6
 - z toho provozní hospodářský výsledek (mld. Kč) 78.0 79.7 2.2
 - z tohoto finanční výsledek (mld. Kč) -11.0 12.5 .  
Podniky podle výše aktiv - podílové ukazatele v % v  % mezičtvrt. v p.b.
Finanční páka (celková aktiva / vlastní kapitál) 199.5 201.4 1.9
Financování / vlastní kapitál 32.5 32.4 -0.1
Likvidita sektoru (krátkodobá fin.aktiva / krátkodobé závazky) 124.1 140.1 16.0
Ostatní pohledávky / ostatní závazky 86.9 80.6 -6.3
Solventnost sektoru (finanční aktiva / finanční závazky) 99.5 97.4 -1.9   
 
Z hlediska finanční pozice podniků se poměr 
jejich dluhu k HDP ve 2.Q zvýšil na 49,6 % 
vlivem prudkého propadu ekonomické aktivity 
(obdobně jako v eurozóně, kde však přesahuje 
80 %). Jen pozvolné snižování úrokových sazeb 
z bankovních úvěrů ve 2.Q ovlivnilo 
mezičtvrtletní slabý růst úrokového zatížení 
podniků, které dosáhlo v poměru k hrubému 
provoznímu přebytku 7,8 %. Celkově tento 
ukazatel v poslední době zvolna klesá a je nyní 
nižší než v letech 2007 a 2008 (v čistém 
vyjádření byl jen mírně nad nulou).  
 
 
 
Box: Ekonomická výkonnost nefinančních podniků 
  
Ukazatele výkonnosti nefinančních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2.Q stále klesají. Pokles  
výkonů byl však mírnější než pokles výkonové spotřeby. Prohlubující se pokles počtu zaměstnanců 
přispěl ke snížení osobních nákladů, i když jejich podíl na výkonech nadále mírně rostl. V důsledku 
výraznějšího snížení osobních nákladů došlo k dalšímu zmírnění propadu hrubého provozního 
přebytku na -11,1 %.  

Vybrané ukazatele nefinančních podniků s 50 a více zaměstnanci  
Podniky s 50 a více zaměstnanci - podílové ukazatele 2.Q 2008 2.Q 2009 mzr. v p.b.
Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě (v %) 56.5 57.9 1.4
Podíl osobních nákladů na výkonech (v%) 15.3 16.6 1.3
Podíl výkonové spotřeby na výkonech (v%) 72.9 71.3 -1.6
Podíl účetní přidané hodnoty na výkonech (v %) 27.1 28.7 1.6  
 
Meziroční pokles účetní přidané hodnoty se stejně jako v předešlém čtvrtletí prohloubil jen mírně. 
Největší snížení a rovněž i hlavní příspěvek k celkovému poklesu účetní přidané hodnoty zaznamenal 
 již poněkolikáté zpracovatelský průmysl. Ve 2.Q se však sestupný trend jeho účetní přidané hodnoty 
zmírnil. 
 
 
 

Dluh a úrokové zatížení nefinančních podniků
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Růst a příspěvky k růstu účetní přidané hodnoty v odvětvích (v %, p.b. z běžných cen)9 
2.Q 2009

mzr.  v % přísp. v p.b. mzr.  v % přísp. v p.b.
Zemědělství, lesnictví a rybářství 8.1 0.1 301.6 0.3
Těžba a dobývání -27.7 -1.0 -31.4 -1.5
Zpracovatelský průmysl -14.8 -6.9 -17.1 -8.3
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu 5.2 0.4 8.3 0.7
Zásobování vodou, odpady a sanace -4.4 -0.1 6.6 0.1
Stavebnictví 14.2 0.8 21.5 0.8
Velkoobchod, maloobchod;opravy a údržba motor. vozidel -5.2 -0.5 -5.0 -0.4
Služby (sekce H + I + J  + L+ M + N + O až S) -3.2 -0.8 -5.1 -1.3
Celkem -8.1 -8.1 -9.6 -9.6

 Podniky s 50 a více   
zaměstnanci

 Podniky s 250 a více 
zaměstnanci

  
V segmentu velkých nefinančních podniků (s 250 a více zaměstnanci) probíhal ve sledovaném 
období obdobný vývoj jako v širším segmentu podniků s 50 a více zaměstnanci. Velké podniky však 
na rozdíl od menších zaznamenaly zmírnění meziročního poklesu výkonů (na -12,9 %), účetní přidané 
hodnoty (na -9,6 %) i hrubého provozního přebytku (na -15,1 %).  
 
 
5. Celková finanční pozice domácností 
 
Meziroční růst celkových úvěrů domácnostem se ve 2.Q 2009 dále snížil na 13,1 %. Poklesl 
kladný příspěvek úvěrů od MFI a příspěvek úvěrů od ostatních finančních zprostředkovatelů 
byl poprvé za posledních několik let záporný. Meziroční dynamika finančních investic 
domácností rovněž zpomalila na 5,7 %, a to u všech typů investic. Jednoznačně největší 
příspěvek měly i přes snížení nadále investice do oběživa a vkladů, jejichž podíl 
na investicích domácností dosahuje 60 %, což je stále více než před vypuknutím globální 
finanční krize a téměř dvojnásobně než je průměr v eurozóně (cca 38 %). Kladný příspěvek 
investic domácností do pojistných technických rezerv se dále snížil a příspěvek investic 
do cenných papírů a akcií byl záporný.  
 
  

Financování domácností                                   Finanční investice domácností 
(příspěvky v p.b. a mzr. v %)                           (příspěvky v p.b. a mzr. v %) 
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Ukazatele finanční pozice domácností se nevyvíjejí jednotně. Poměr celkové zadluženosti 
domácností k HDP se dále zvýšil na 29 % a k hrubému disponibilnímu důchodu na 52,7 % 
(v eurozóně je to 65%, resp. 95 %). To stejně jako u podniků odráží zejména prudší pokles 
reálné aktivity a příjmů oproti zpomalení růstu zadluženosti domácností. Zatížení domácností 
úrokovými platbami však pozvolna klesá k úrovni okolo 1 % (v eurozóně 3,3 %). Mírný 

9 Segment nefinančních podniků s 250 a více zaměstnanci zahrnoval ve 2.Q 2009 1823 podniků. 
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pokles celkové sazby z nových vkladů ovlivňuje snížení čistých úrokových příjmů 
domácností k hodnotám blízkým nule.  
 
 
Dluh a úrokové zatížení domácností (v %)
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Příloha 4 – Nákladové faktory 
 
V podmínkách nízké úrovně světové poptávky pokračoval ve 3.Q 2009 výrazný meziroční 
pokles dovozních cen, zejména minerálních paliv a polotovarů. Útlum celosvětové 
ekonomické aktivity se promítl rovněž do obnoveného meziročního poklesu cen dovážených 
potravin a neenergetických surovin. Tento vývoj cen materiálových vstupů se společně 
s nízkou zahraniční i domácí poptávkou promítl do prohloubení meziročního poklesu cen 
v průmyslu, jehož tempo dosáhlo nejnižší úrovně od roku 1991. Ceny zemědělských výrobců 
pokračovaly ve výrazném meziročním poklesu, který se nicméně oproti předcházejícímu 
čtvrtletí zmírnil. 

Dovozní ceny klesaly v závěru 3.Q 2009 v meziročním srovnání již pátý měsíc v řadě, 
přičemž v srpnu se jejich pokles prohloubil na 7,2 %. K tomuto vývoji přispělo snížení cen ve 
většině dovozních skupin. 

Nejvýznamněji se na propadu dovozních cen podílely ceny dovážených energetických 
surovin, které se v srpnu snížily o 35,4 %1 meziročně – jejich příspěvek do celkových cen 
dovozu tak dosáhl výrazných 5,1 p.b. Do cen dovážených minerálních paliv se promítla 
zejména dynamika světových cen zemního plynu, která sledovala vývoj cen ropy s větším než 
obvyklým zpožděním. Prohlubování meziročního poklesu světových cen zemního plynu bylo 
možné pozorovat od počátku 2.Q 2009, přičemž jeho tempo v srpnu dosáhlo 57,1 %. Ve 
stejném měsíci tak ceny zemního plynu na světových trzích již klesaly v meziroční dynamice 
rychleji než ceny ropy, u kterých bylo naopak patrné zmírnění dosavadního meziročního 
poklesu. V návaznosti na slabou světovou poptávku nadále meziročně klesaly ceny 
dovážených polotovarů – jejich příspěvek do celkových cen dovozu v srpnu dosáhl -1,3 p.b. 

Obnovený meziroční pokles se v červenci prosadil u cen dovážených potravin, do nichž se 
promítlo předchozí snížení cen zemědělských a potravinářských komodit na světových trzích 
spolu s obnovením světových potravinových zásob. V srpnu klesly ceny dovážených potravin 
o 5,1 % meziročně, což představuje jejich nejvýraznější meziroční snížení od roku 2003. Do 
záporných hodnot přešla rovněž meziroční dynamika cen dovážených neenergetických 
surovin – ty ještě v červnu rostly 2,3% tempem, ale v srpnu již vykázaly meziroční pokles 
o 13,7 %. Srovnatelné snížení cen dovozu v této skupině bylo zaznamenáno naposledy 
v srpnu 2002. K tomuto vývoji přispělo také zmírnění meziročního oslabení kurzu koruny 
oproti hodnotám zaznamenaným v únoru. Příspěvky cenového poklesu dovážených potravin 
a neenergetických surovin k celkovému vývoji dovozních cen však v srpnu nepřesáhly 
0,5 p.b. 

Ceny dovozu byly významně ovlivněny vývojem cen dovážených komodit s vyšším stupněm 
zpracování, které v srpnu vykázaly obnovený meziroční pokles. Jejich příspěvek ke snížení 
celkových dovozních cen činil sice pouze 0,1 p.b., nicméně v předchozích měsících dosahoval 
kladných hodnot kolem 2 p.b. Nejvýrazněji se snížily ceny dovážených chemikálií, jejichž 
meziroční pokles se ve srovnání s červnem téměř ztrojnásobil. Na druhé straně pokračoval 
růst cen dovozu jak ve skupině strojů a dopravních prostředků,  tak ve skupině průmyslového 
spotřebního zboží. V obou skupinách bylo nicméně patrné zmírnění tempa cenového růstu, 
a to na cca jednu třetinu hodnot zaznamenaných v červenci. Za zřetelným zpomalením 
meziročního růstu dovozních cen těchto produktů stálo nejen zmírnění meziročního oslabení 
kurzu CZK/EUR, ale také snížení jejich cen v zahraničí v důsledku nízké poptávky. Současně 

1 Nejvýrazněji však ceny dovážených energií klesly v červenci, a to o 37,1 %. Šlo přitom o nejhlubší meziroční 
pokles od roku 1999. 

 1 

                                                           



nelze vyloučit vliv slabé domácí poptávky, která dovozcům zabránila plně promítnout 
zahraniční cenu do dovozních cen. 

Dovozní ceny (mzr. v %) 
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Ceny průmyslových výrobců prohloubily ve 3.Q 2009 svůj meziroční pokles, který v září 
dosáhl 5,4 %. Zaznamenaly tak posedmé v řadě nejvýraznější meziroční snížení od začátku 
sledování (rok 1991). Tento vývoj odrážel jak nízkou úroveň světové a domácí poptávky, tak 
klesající ceny klíčových surovin na světových trzích. Nejvýznamněji se na meziročním 
snížení cen v průmyslu podílelo prohloubení cenového poklesu v odvětví obecných kovů 
spolu s pokračujícím propadem cen v odvětví koksu a rafinérských ropných produktů. 
Dvouciferný cenový růst v meziroční dynamice pokračoval pouze v odvětví elektřiny, plynu 
a páry. 

V podmínkách nízké úrovně světové i domácí poptávky bylo možné pozorovat prohloubení 
cenového propadu v odvětví obecných kovů, jehož příspěvek do celkových cen výrobců v září 
dosáhl -3,0 p.b. Zejména v návaznosti na prohlubující se propad cen zemního plynu na 
světových trzích a na pokračující meziroční pokles světových cen ropy se meziroční pokles 
cen v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků stále ještě pohyboval na velmi 
výrazných hodnotách přesahujících 30% hranici. 

Meziroční snížení cen pokračovalo v odvětví dobývání nerostných surovin, kde byl 
srovnatelný cenový vývoj naposledy pozorován v roce 2000. Příspěvek tohoto odvětví 
k celkovému poklesu cen v průmyslu byl však s ohledem na jeho nízkou váhu v indexu cen 
průmyslových výrobců víceméně zanedbatelný. Hlubší meziroční pokles cen se prosadil 
v potravinářském průmyslu, do kterého se pomítlo snížení světových i domácích cen 
zemědělských komodit (blíže viz Ceny zemědělských výrobců). Příspěvek tohoto odvětví 
dosáhl v září -1 p.b. 

Obnovení meziročního poklesu cen se prosadilo v odvětví dopravních prostředků, výpočetní 
techniky a v textilním průmyslu. Ve většině ostatních odvětví zpracovatelského průmyslu byl 
patrný nezanedbatelný cenový pokles, který se odvíjel zejména od nízké úrovně světové 
a domácí poptávky. 
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Struktura cen průmyslových výrobců  
(mzr. v %, příspěvky v p.b.) 
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Meziroční vývoj cen průmyslových výrobců ve 3.Q 2009 se nacházel mírně pod minulou 
prognózou, která předpokládala meziroční pokles cen v průmyslu o 4,8 % (skutečný pokles ve 
3.Q 2009 činil 5,2 %). Prognóza 7.SZ 2009 se nachází na celém horizontu pod minulou 
prognózou, k čemuž přispívá zejména výhled hlubšího poklesu cen výrobců v zahraničí 
(v průměru o 1,3 p.b. do 2.H 2010). Na druhé straně působí ve směru vyšších cen v průmyslu 
výhled rychlejšího meziročního růstu světových cen ropy (v průměru o 18,2 p.b. do 
1.H 2010), který je nicméně v tomto období částečně tlumen výhledem silnějšího kurzu 
CZK/USD (v průměru o 5,9 p.b. do 1.H 2010). V následujícím čtvrtletí očekáváme zmírnění 
dosavadního poklesu cen v průmyslu na hodnoty kolem 2,9 %. V roce 2010 budou ceny 
průmyslových výrobců tlumeny očekávaným poklesem cen v odvětví výroby a rozvodu 
elektrické energie, plynu a páry, přičemž jejich návrat k meziročnímu růstu by se měl prosadit 
přibližně začátkem 4.Q 2010. 

Predikce cen průmyslových výrobců  
(mzr. v %) 

Struktura predikce cen průmyslových 
výrobců (mzr. v %) 

-6

-4

-2

0

2

4

6

 1/08 7  1/09 7  1/10 7  1/11 7

7. SZ 2009
5. SZ 2009
Historie

 

-10

-5

0

5

10

15

20

 1/08 7  1/09 7  1/10 7  1/11 7

PPI
Nerostné suroviny
Výrobky zprac. průmyslu
Elektřina, plyn, voda

 
 
Ceny zemědělských výrobců ve 3.Q 2009 pokračovaly ve výrazném meziročním poklesu. 
Ten se však oproti předcházejícímu čtvrtletí zmírnil, a to na -21,2 % v září. Podobně jako 
v první polovině letošního roku se na tom podílely ceny rostlinných i živočišných produktů. 
Hluboký meziroční pokles cen zemědělských výrobců od závěru roku 2008 byl zapříčiněn 
zejména prudkým oslabením světové poptávky po potravinách v kombinaci s celosvětově 
nadprůměrnou úrodou v roce 2008. To vedlo k postupnému obnovení dosud nízkých zásob 
agrárních komodit a poklesu cen. Tyto tendence pokračovaly v menší míře i v letošním roce, 
když cenová hladina produktů rostlinné výroby v jeho dosavadním průběhu téměř neustále 
klesala. V meziročním srovnání byl u cen rostlinné výroby v září 2009 vykázán meziroční 
pokles o 27,6 %. I v případě cen živočišných produktů pokračoval ve třetím čtvrtletí 2009 
výrazný meziroční pokles cen. Ten se však v průběhu druhého i třetího čtvrtletí zmírňoval 
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a v září dosáhl -13,7 %. Příčinou tohoto vývoje je rovněž nízká poptávka na světových trzích 
v důsledku oslabení globální ekonomické aktivity. 
 
V letošním i příštím roce předpokládáme oproti minulé prognóze o něco výraznější pokles cen 
zemědělských výrobců. Ve 4.Q 2009 očekáváme meziroční pokles cen v průměru okolo 
-14 %. V průběhu roku 2010 se pak vlivem očekávaného mírného oživení cen ve světě 
a efektu základny jejich výrazný meziroční pokles postupně zmírní až k nule a ve druhé 
polovině roku 2010 překmitne v růst. 
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Příloha 5 – Platební bilance 
 
V aktualizované prognóze platební bilance dochází k řadě dílčích změn, celkový obrázek se 
však příliš nemění. Nejvýznamnější změnou je mnohem optimističtější výhled salda obchodní 
bilance na celém horizontu prognózy a méně příznivý výhled přílivu přímých zahraničních 
investic. Aktuální prognóza platební bilance bez operací bankovního sektoru (163 mld. Kč) se 
oproti minulé prognóze příliš nemění (+6 mld. Kč); na rok 2010 je zlepšení významnější. Po 
odečtení zdrojů získaných vládou v podobě přílivu prostředků z EU fondů, prodeje emisních 
povolenek a dluhového kapitálu na financování fiskálních deficitů je platební bilance bez 
operací bankovního sektoru v roce 2009 přebytková, její přebytek je však tlumen 
prognózovanou změnou krátkodobého úrokového diferenciálu. V následujících letech je pak 
tato bilance zhruba vyrovnaná. Riziko prognózy představuje především budoucí vývoj 
zahraniční poptávky po tuzemských exportech. Rizika nerovnováhy platební bilance nejsou 
v prognózovaném horizontu patrná.  
 
Prognóza běžného (-40 mld. Kč) resp. běžného a kapitálového účtu (+8 mld. Kč) na rok 
2009 se zlepšuje o 20 mld. Kč, v procentním vyjádření ve vztahu k  HDP se zlepšuje na  
-1,3 % HDP resp. +0,2 % HDP. Na rok 2010 se prognózovaný deficit běžného účtu dále 
snižuje na 30 mld. Kč (zlepšení o 30 mld. Kč), u souhrnu běžného účtu a kapitálového účtu je 
prognózován přebytek ve výši 13 mld. Kč (změna prognózy o 35 mld. Kč), zejména vlivem 
výrazného zlepšení prognózy obchodní bilance. Ve vztahu k HDP to představuje -0,8 resp. 
+0,4 % HDP. Deficit běžného účtu nadále není spojen s potřebou zahraničního financování, 
neboť prognózované saldo reinvestovaných zisků činí v obou letech 85 mld. Kč (beze 
změny). Na rok 2011 předpokládáme udržení deficitu běžného účtu přibližně na úrovni roku 
2010. 
 
Na základě dosavadního příznivějšího vývoje obchodní bilance (větší než očekávaný pokles 
domácí poptávky a vyšší vliv zahraničního šrotovného) a očekávaného poměrně výrazného 
zlepšení hospodářského růstu v zahraničí v závěru roku zvyšujeme prognózovaný přebytek 
obchodní bilance na rok 2009 o 55 mld. Kč na 170 mld. Kč. V příštím roce však po ukončení 
fungování šrotovného ve většině zbývajících evropských zemích bude nutno počítat 
s výrazným výpadkem automobilového exportu. Ke zmírnění přebytku budou působit i vyšší 
ceny energetických surovin. Proto pro rok 2010 očekáváme meziroční pokles kladného salda 
o 10 mld. Kč. Oproti minulé prognóze však zlepšujeme saldo o 60 mld. Kč na 160 mld. Kč 
v důsledku jednak snížení celkové prognózované domácí poptávky a jednak výrazně 
příznivějšího výhledu zahraniční (dle CF o 0,7 p.b.). Další poměrně výrazné meziroční 
zlepšování salda obchodní bilance v roce 2011 na 190 mld. Kč vychází z předpokladu 
zvyšování zahraniční poptávky, jejíž vliv z důvodu exportní struktury ekonomiky převýší vliv 
obnoveného růstu domácí poptávky a růstu cen energií. 
 
Snížení prognózovaného přebytku bilance služeb v roce 2009 činí 5 mld. Kč (na 55 mld. Kč), 
prognózu na rok 2010 ponecháváme beze změny (60 mld. Kč). Mírné zhoršení prognózy na 
rok 2009 je především důsledkem mimořádného růstu výdajů spojených s ostatními 
obchodními službami, což považujeme za důsledek daňové optimalizace firem. Výrazné 
meziroční zhoršení bilance služeb o 27 mld. Kč oproti roku 2008 je na straně příjmů dáno 
výpadkem části příjmů z dopravy a turistiky a na straně výdajů především již zmíněným 
růstem dovozu ostatních obchodních služeb. Vzhledem k tomu, že růst výdajů považujeme 
zčásti za jednorázový, prognózu na rok 2010 ponecháváme beze změny. V roce 2011 
uvažujeme pouze s velmi mírným růstem obratů v obchodě se službami bez dopadu do 
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celkového salda. Relativně pesimistický výhled je také ovlivněn očekáváním revizí dat za 
roky 2008 a 2009 směrem k méně příznivým saldům bilance služeb. 
 
Vývoj v dosavadním průběhu letošního roku nás vede ke zvýšení prognózovaného deficitu 
bilance výnosů na rok 2009 o 20 mld. Kč na 255 mld. Kč. Zvýšení jde výhradně na vrub 
vyšších dividend nerezidentů z přímých zahraničních investic. Očekávaný výrazný meziroční 
pokles deficitu bilance výnosů v roce 2009 vlivem poklesu zisku nerezidentů z přímých 
investic a mezd nerezidentů je tak nyní mnohem mírnější (jen cca 12 %).1 Ve stejném rozsahu 
(tj. o 20 mld. Kč) jsme zvýšili i prognózovaný deficit bilance výnosů (v oblasti dividend 
nerezidentů) na rok 2010. Stále tak očekáváme další meziroční pokles deficitu o 15 mld. Kč 
(nyní na 240 mld. Kč) vlivem poklesu zisků z přímých investic a náhrad zaměstnancům, 
jejichž objem je u nerezidentů mnohem větší než u rezidentů. V roce 2011 již očekáváme 
obnovení růstu deficitu (na 270 mld. Kč) vlivem růstu zisků z přímých investic.  
 
V oblasti běžných převodů signalizuje dosavadní vývoj mírně nižší než očekávané příjmy, 
a to u soukromých transferů. Proto snižujeme prognózované saldo o 10 mld. Kč na  
-10 mld. Kč v letech 2009 a 2010. Prognóza se tak dostává přibližně na úroveň skutečnosti za 
rok 2008. Nyní stejnou hodnotu očekáváme i pro rok 2011. 
 
Prognózu kapitálového účtu na rok 2009 neměníme (+48 mld. Kč). Údaje o vývoji 
kapitálového účtu za srpen a předběžné informace o čerpání z fondů EU v září signalizují 
možnost mírně nižšího přebytku v roce 2009. Při čerpání fondů však dochází k poměrně 
výrazným měsíčním výkyvům2.  Na rok 2010 zvyšujeme prognózu přebytku o 5 mld. Kč na 
43 mld. Kč vlivem zahrnutí „zbývajících“ emisních povolenek podle Kjótského protokolu do 
prognózy3. Absence jednorázových příjmů z prodeje těchto povolenek se odráží 
v očekávaném poklesu přebytku kapitálového účtu na rok 2011 o 10 mld. Kč na 33 mld. Kč.  
 
V oblasti přímých investic je aktuální vývoj méně příznivý než dosud očekávaný. Zatímco 
odliv se vyvíjí v souladu s předpoklady, příliv kapitálu ze zahraničí se zcela zastavil. Je to 
způsobeno několika faktory: a) snižováním základního kapitálu v podobě volných finančních 
zdrojů (nejvýznamnější Vodafone téměř 10 mld. Kč), b) financováním zahraničních matek 
tuzemskými dcerami (zčásti dočasné v průběhu roku, v některých případech však zřejmě 
trvalé, viz např. Arcelor Mittal), c) přesuny zpravidla exportních kapacit do jiných zemí 
(Polsko, Maďarsko, Rumunsko nebo vých. Asie), d) nerealizací prodeje ČSA do zahraničí. 
Proto prognózovaný příliv kapitálu na rok 2009 snižujeme o 22 mld. Kč na 110 mld. Kč 
(tj. na úroveň prognózy reinvestovaného zisku4) a saldo přímých investic snižujeme ve 
stejném rozsahu na 45 mld. Kč. V následujících letech očekáváme vyšší kladné saldo, neboť 
část dezinvestic spojujeme s aktuální nepříznivou situací jednotlivých firem, která se nebude 
opakovat, a na straně odlivu zatím nemáme informace o dalších významných akvizicích resp. 
investicích. V obou následujících letech proto zatím očekáváme kladné saldo přímých investic 
ve výši 75 mld. Kč (z toho ovšem saldo reinvestovaného zisku ve výši 85 mld. Kč). 

1 Není však vyloučeno, že v následujících revizích dojde ke snížení hodnoty reinvestovaného zisku z přímých 
zahraničních investic (zatím statistika pracuje i na rok 2008 jen s odhadem). To by sice znamenalo menší 
deficit, ale ekonomicky představovalo velmi nepříznivý signál do budoucna (výrazná většina v tuzemsku 
vytvořeného zisku z PZI by pak byla převáděna do zahraničí). 

2 Nadále proto předpokládáme čisté čerpání zdrojů z EU v roce 2009 i následujících letech v rozsahu 50 mld. Kč. 
MF je přitom poněkud optimističtější a pro rok 2010 očekává čisté příjmy ve výši cca 61 mld. Kč. 

3 Je patrná snaha vlády o urychlený prodej. Zatím bylo prodáno téměř 45 % disponibilních povolenek za cca 
12 mld. Kč. V prognóze očekáváme, že zbytek bude zhruba za stejnou cenu prodán do konce příštího roku. 

4 Přitom platí již zmíněná poznámka o možné revizi hodnot reinvestovaného zisku v následujících letech směrem 
dolů. 
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Kladné saldo portfoliových investic v roce 2009 bude zřejmě vyšší než dosud očekávané        
(+115 mld. Kč zlepšení o 35 mld. Kč), především vlivem pokračujícího snižování držby 
dluhových aktiv rezidenty. Příčinou výrazné změny chování rezidentů oproti minulosti jsou 
pravděpodobně likviditní potřeby řady tuzemských subjektů. Na straně pasiv mírně snižujeme 
očekávaný příliv dluhového kapitálu ze zahraničí. Vlivem aktuálně zlepšených podmínek 
financování vládního dluhu v tuzemsku již nepočítáme s dalšími emisemi obligací v zahraničí 
v letošním roce. Prognózu kladného salda portfoliových investic na rok 2010 také mírně 
zlepšujeme o 15 mld. Kč na 75 mld. Kč, a to vlivem očekávání nižšího zájmu rezidentů 
o zahraniční aktiva a předpokladu nákupu částí akcií ČEZu prodávaných vládou nerezidenty. 
Těžištěm čistého přílivu bude zahraniční financování fiskálního deficitu, které předpokládáme 
na úrovni celkového salda portfoliových investic, tj. 75 mld. Kč. Na rok 2011 uvažujeme se 
stejným rozsahem zahraničního financování fiskálního deficitu, ale celkové kladné saldo 
očekáváme o 20 mld. Kč nižší (tj. 55 mld. Kč) vlivem předpokládaného obnovení zájmu 
rezidentů o investice v zahraničí. 
 
V oblasti ostatních investic dochází ke korekci prognózy jak u vlády, tak u podniků. U vlády 
přebíráme aktualizované hodnoty z návrhu státního rozpočtu, které znamenají snížení 
prognózovaného čistého přílivu úvěrů z 22 mld. Kč na 15 mld. v roce 2009 a zvýšení čistého 
přílivu z 9 na 12 mld. Kč v roce 2010 (jedná se vesměs o úvěry od EIB, které mají zpravidla 
tříletou lhůtu čerpání). Na rok 2011 se zatím předpokládá čisté čerpání úvěrů v rozsahu  
5 mld. Kč (už nabíhají splátky dříve vzniklých závazků). V oblasti podnikatelských úvěrů 
přetrvává tendence ze závěru loňského roku spojená s vyšším poskytováním úvěrů než jejich 
čerpáním. Tento vývoj souvisí zřejmě s většími likviditními problémy podnikatelských 
subjektů v zahraničí a narůstajícím exportním přebytkem ČR. Na letošní rok očekáváme čisté 
poskytnutí úvěru do zahraničí v rozsahu 20 mld. Kč (změna o -20 mld. Kč) a na rok 2010 
v rozsahu 10 mld. Kč (změna o -10 mld. Kč). V roce 2011 již předpokládáme stabilizaci 
ekonomické situace ve světě a vyrovnanou bilanci v oblasti podnikatelských úvěrů. 
 
Prognóza platební bilance bez operací bankovního sektoru vykazuje v celém prognózovaném 
období značné přebytky. Tyto přebytky jsou ve srovnání s minulým vývojem mimořádného 
rozsahu5 a souvisejí především s financováním fiskálních deficitů (prognózované čisté příjmy 
státu ze zahraničí činí v jednotlivých letech 121, 153 a 131 mld. Kč). U většiny z těchto 
příjmů státu nepředpokládáme přímý vliv na vývoj kurzu koruny z důvodů operací ČNB 
(konverze EU fondů) a kurzového zajištění. Směrem ke zmírnění přebytků bilance budou 
působit i změny úrokového diferenciálu konzistentní s novou makroekonomickou predikcí 
(v níž nárůst přebytků výkonové bilance tlačí úrokový diferenciál do záporu, aby zabránil 
silným apreciačním tlakům a tím i podstřelování inflačního cíle). Indikátor platebně-
bilančního tlaku na kurz signalizuje přebytek bilance v roce 2009 a přibližně vyrovnanou 
bilanci v následujících dvou letech. 

5 S výjimkou roku 2005, kdy došlo k masivním prodejům státního majetku do zahraničí. 
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Prognóza platební bilance
mld. Kč 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 o.2008 p.2009 p.2010 p.2011
A. Běžný účet -124.5 -136.4 -160.6 -147.5 -39.8 -77.1 -113.0 -113.8 -40.0 -30.0 -30.0
   Obchodní bilance -116.7 -71.3 -69.8 -13.3 59.4 65.1 120.6 103.2 170.0 160.0 190.0
              Vývoz 1 269.6 1254.4 1370.9 1722.7 1868.6 2144.6 2479.2 2465.4 2125.0 2090.0 2220.0
              Dovoz 1 386.3 1325.7 1440.7 1736.0 1809.2 2079.5 2358.6 2362.2 1955.0 1930.0 2030.0

   Bilance služeb 58.0 21.9 13.2 16.6 36.9 45.1 49.7 82.0 55.0 60.0 60.0
        Příjmy 269.7 231.1 219.2 247.1 282.4 314.0 341.5 377.3 385.0 395.0 410.0
             Doprava 57.5 56.6 60.6 69.9 76.7 85.7 101.8 105.5 98.0 100.0 105.0
             Cestovní ruch 118.1 96.3 100.3 107.2 112.2 124.7 129.0 130.7 120.0 124.0 129.0
             Ostatní služby 94.1 78.3 58.3 70.0 93.5 103.6 110.7 141.1 167.0 171.0 176.0
        Výdaje 211.7 209.3 205.9 230.5 245.5 268.9 291.8 295.3 330.0 335.0 350.0
             Doprava 30.6 29.3 33.7 47.6 56.3 62.1 73.1 75.3 76.0 76.0 81.0
             Cestovní ruch 52.8 51.5 54.4 58.4 57.8 62.2 73.5 77.5 78.0 80.0 85.0
             Ostatní služby 128.3 128.4 117.8 124.5 131.4 144.6 145.2 142.5 176.0 179.0 184.0

   Bilance výnosů -83.5 -115.6 -119.9 -156.6 -143.4 -166.9 -255.6 -288.8 -255.0 -240.0 -270.0
             Příjmy 84.9 66.8 75.5 87.2 105.7 128.0 152.0 135.6 130.0 135.0 140.0
             Náklady 168.4 182.4 195.4 243.8 249.1 294.9 407.6 424.4 385.0 375.0 410.0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků -55.4 -66.9 -57.4 -67.1 -81.9 -88.2 -120.0 -97.4 -85.0 -85.0 -85.0

   Běžné převody 17.8 28.7 15.8 6.0 7.3 -20.4 -27.7 -10.2 -10.0 -10.0 -10.0
            Příjmy 36.4 46.7 47.0 53.0 76.7 50.2 63.3 75.2 80.0 80.0 80.0
            Výdaje 18.6 18 31.2 47.0 69.4 70.6 91.1 85.4 90.0 90.0 90.0
B. Kapitálový účet -0.3 -0.1 -0.1 -14.2 4.7 8.5 19.6 31.0 48.0 43.0 33.0
           Příjmy 0.1 0.2 0.2 5.6 5.5 14.3 21.3 46.4 50.0 45.0 35.0
           Výdaje 0.4 0.3 0.3 19.8 0.8 5.8 1.7 15.4 2.0 2.0 2.0
C. Finanční účet 172.8 231.5 80.3 227.2 246.5 70.3 125.2 119.4 155.0 152.0 135.0
   Přímé investice 208.3 270.9 53.5 101.8 279.6 93.3 179.1 150.4 45.0 75.0 75.0
      z toho saldo eviden. reinv. zisků 55.4 66.9 57.4 67.1 81.9 88.2 120.0 97.4 85.0 85.0 85.0
    v  zahraničí -6.3 -6.8 -5.8 -26.0 0.4 -33.1 -32.9 -32.4 -65.0 -45.0 -45.0
    v České republice 214.6 277.7 59.3 127.8 279.2 123.4 212.0 182.8 110.0 120.0 120.0
      z toho oper. spoj. s prod. stát. maj. 61.0 126.0 -47.3 0.5 132.3 0.0 4.4 0.0 1.0 1.0 1.0

   Portfoliové investice 34.9 -46.7 -35.7 53.0 -81.2 -26.9 -57.2 -9.1 115.0 75.0 55.0
       Aktiva 4.4 -75.6 -83.9 -70.3 -82.1 -68.4 -98.6 -4.4 40.0 -10.0 -20.0
          Majetkové cenné papíry 9.4 -7.8 5.6 -36.5 -35.3 -43.6 -65.6 -11.1 0.0 -10.0 -20.0
          Dluhové cenné papíry -5.0 -67.8 -89.5 -33.8 -46.8 -24.8 -33.0 6.7 40.0 0.0 0.0
       Pasiva 30.5 28.9 48.2 123.3 0.9 41.5 41.4 -4.7 75.0 85.0 75.0
         Majetkové cenné papíry 23.2 -9.0 30.1 19.6 -36.4 5.8 -5.9 -21.3 0.0 10.0 0.0
         Dluhové cenné papíry 7.2 37.9 18.0 103.7 37.3 35.7 47.3 16.6 75.0 75.0 75.0

   Finanční deriváty -3.2 -4.3 3.9 -3.2 -2.8 -6.3 1.3 -14.0 . . .

   Ostatní investice -67.1 12.5 58.6 75.6 50.9 10.2 19.1 -7.9 -5.0 2.0 5.0
        vláda 1.8 21.6 18.2 33.2 34.9 14.8 2.2 8.2 15.0 12.0 5.0
        podniky 23.6 -9.1 40.4 42.4 16.0 -4.6 16.9 -16.1 -20.0 -10.0 0.0
        bankovní sektor -92.5 . . . . . . .
Celkově skupiny A až C 48.0
Platební bilance bez operací bankovního sektoru 95.0 -80.4 65.5 211.4 1.7 31.8 36.6 163.0 165.0 138.0
Využití privatizačního účtu / změna rezerv ČNB -216.9 -12.9 -6.8 -92.9 -2.1 -15.7 0.0 0.0 0.0 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******  -50,0******
Zajištěné vládní eurobondy -45.0 -30.0 0.0 0.0 -25.0 -56.0 -75.0 -75.0
 Kvantifikace dopadu prognózované změny úrokového diferenciálu na prognózu PB (0,25 p.b. = 8,5 mld. Kč) -25.5 -34.0 -8.5
 Indikátor platebně bilančního tlaku na kurz (+ aprecia -121.0 -93.3 32.7 69.1 12.7 12.7 3.6 31.5 6.0 4.5
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  

 4 



Příloha 6 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

Na trhu nemovitostí se ve 3.Q objevily první signály svědčící o překonání cenového poklesu 
a přechodu k mírnému cenovému růstu mimo Prahu, kde bude zřejmě obrat v cenovém vývoji 
nastartován s určitým zpožděním. Tento vývoj potvrzují jak údaje ČSÚ o vývoji nabídkových 
cen, tak i údaje publikované Institutem regionálních informací. Nejnovější prognózy 
předpokládají, že k oživení realitního trhu dojde v průběhu roku 2010, a to v návaznosti na 
celkový hospodářský vývoj. 

Vývoj ve 3. čtvrtletí 2009 
 
Mezičtvrtletní údaje o vývoji nabídkových cen bytů publikované ČSÚ naznačují, že ceny bytů 
zřejmě již překonaly období poklesu a že byl ve 3.Q nastartován mírný cenový růst. To se 
týká jak ČR bez Prahy (2,1 %), tak celé ČR (0,5 %), pouze v Praze byl zaznamenán ještě 
mírný cenový pokles (-1,4 %). V meziročním srovnání se pokles cen dále prohloubil, a to 
v ČR bez Prahy z -4,5 % na -6,9 %, v celé ČR z -3,1% na -7,6 % a v Praze z -1,4 % na  
-8,3 %. Z nejnovějších dostupných údajů Institutu regionálních informací ze srpna 2009 
mapujících 71 měst vyplývá, že v období květen–srpen 2009 došlo po zhruba ročním období 
neustálého navyšování počtu měst s cenovým poklesem do 10 % k mírnému snížení jejich 
počtu (na 531). 

Nejnovější údaje ČSÚ o vývoji bytové výstavby za první dvě čtvrtletí dokládají snahu 
developerů dokončit rozestavěné projekty a nezahajovat výstavbu nových. Tato snaha je 
motivována poklesem poptávky domácností po rezidenčních nemovitostech. Zatímco 
meziroční přírůstek počtu dokončených bytů se zvýšil z 2,7 % v 1.Q 2009 na 5,6 % 
v 2.Q 2009 (ve srovnání s meziročním přírůstkem ve výši 8,8 % v 1.Q 2008, resp. 8,9 % ve 
2.Q 2008), meziroční pokles počtu nově zahájených bytů se ve 2.Q 2009 prohloubil na  
-21,2 %. Pokles poptávky po rezidenčních nemovitostech se promítl i do objemu nově 
poskytnutých hypotéčních úvěrů, který se v období leden–srpen 2009 meziročně snížil 
o 27 %. Výše úrokových sazeb z hypotéčních úvěrů dosahovala období leden–srpen 2009 
v průměru 5,7 %. 

Realitní odborníci uvádějí, že tržní nájemné i nadále stagnuje a svým současným průměrným 
ročním výnosem pod 4 % nevytváří podmínky pro vstup developerů ani jiných investorů do 
projektů zaměřených na výstavbu nájemních bytů. Podle dostupných údajů se ceny stavebních 
pozemků v období leden–září 2009 vyvíjely diferencovaně. Zatímco v Praze v průměru mírně 
rostly (do 3 %), ve většině regionů v návaznosti na pokles cen rezidenčních nemovitostí 
převážně mírně klesaly. 

 

1 Z 9 v období únor–květen 2008, 19 v období květen–srpen 2008, 29 v období srpen–listopad 2008, 51 v období  
listopad 2008–únor 2009 a 56 v období únor–květen 2009. 
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Vývoj nabídkových a realizačních cen bytů (předchozí čtvrtletí = 100) 

 NABÍDKOVÉ CENY         REALIZAČNÍ CENY

 Zdroj: ČSÚ
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V návaznosti na pokračující finanční a hospodářskou krizi dosáhly investice do komerčních 
nemovitostí podle průzkumu společnosti Colliers International v období 1.Q–3.Q 2009 
pouhých 110 mil. EUR, což představuje meziroční pokles o cca 80–90 %. Vlivem 
pokračujícího poklesu poptávky docházelo ve všech segmentech komerčních nemovitostí 
k nižším přírůstkům nových prostor dodávaných na trh a ke zvyšování míry neobsazenosti. 
Nejvíce je to patrné v segmentu skladových prostor, kde ve 3.Q dosáhl pokles nových prostor 
dodávaných na trh o 95 % ve srovnání s 2.Q (meziroční pokles činil 80 %), s mírou 
neobsazenosti kolem 18 %. Rovněž  segment kancelářských prostor zaznamenal ve 3.Q 15% 
pokles oproti 2.Q, resp. 33% meziroční pokles pronajatých prostor s mírou neobsazenosti ve 
výši 10,6 %.  

Prognóza 

Na trhu rezidenčních nemovitostí v současné době převládá názor, že trh nového bydlení 
dosáhl svého dna a že ceny již nebudou dále klesat. Důvodem je mírný růst poptávky 
u některých významnějších developerů v průběhu letních měsíců podpořený různými 
slevovými akcemi. Optimismus trhu dodávají i nedávné průzkumy agentur, které mimo jiné 
uvádějí, že si 28 % respondentů z cílové skupiny klientů ve věku 25–40 let hodlá do 3 let 
pořídit nový byt, dům nebo parcelu v hodnotě od 2,5 do 5 mil. Kč. Nejnovější prognózy 
předpokládají, že po „odražení ode dna“ realizovaném v období do konce roku 2009, dojde 
pravděpodobně v průběhu roku 2010 k oživení poptávky na trhu, která by spolu s omezenější 
nabídkou obsahující dokončené byty z předešlých let mohla vést k mírnému cenovému růstu 
(do 5 %), diferencovanému v závislosti na lokalitě a kvalitě projektu (zejména na dopravní 
dostupnosti a odpovídající infrastruktuře v dané lokalitě). Podle názoru realitních odborníků 
bude i nadále nejvýraznějším trendem na trhu pokles cen starších (zejména panelových) bytů, 
a to až o 20 %. 

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 
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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.2 
V souladu se zákonem č. 150/2009 Sb. z května 2009 bude deregulace nájemného 
prodloužena až do roku 2012. 

V návaznosti na pokles poptávky ve všech segmentech trhu komerčních nemovitostí 
očekávají realitní odborníci i nadále pouze nízké přírůstky nových ploch dodávaných na trh, 
a to zejména v segmentu logistických a kancelářských prostor. Oživení na trhu komerčních 
nemovitostí vč. vzestupného pohybu cen a nájmů je možno očekávat rok až dva roky po 
nastartování růstu HDP. 
 
 

 

2 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 16 % a pro rok 2011 o 8,5 %. 
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Příloha 7 – ČR a rozpočet EU 

Čistá pozice1 České republiky vůči institucím Evropské unie byla ke konci 3. čtvrtletí 2009 
aktivní ve výši 24,9 mld. Kč. Ve 3. čtvrtletí bylo čerpání finančních prostředků z evropských 
fondů nižší než odvody do rozpočtu. Čerpání bylo 1,3 mld. Kč a odvody dosáhly 6,6 mld. Kč. 
Souhrnná čistá pozice tak klesla ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 5,3 mld. Kč. V platební 
bilanci České republiky jsou přijaté zálohy a další platby zachyceny na běžném účtu v položce 
běžných převodů ve výši 6 mld. Kč a v převodech na kapitálovém účtu platební bilance 
v celkové výši 18,9 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 
do konce 3. čtvrtletí 2009 celkem 5,3 mil. Kč.  

Z kapitoly zemědělství získala Česká republika ke konci 3. čtvrtletí 2009 zálohové platby 
na 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 do konce 3. čtvrtletí 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 září  20,3 mld. Kč.  

Z kapitoly strukturálních operací získala Česká republika ke konci 3. čtvrtletí 2009 celkem 
33,6 mld. Kč, z toho zálohové platby ze strukturálních fondů ve výši 30,7 mld. Kč a platby 
na projekty z Fondu soudržnosti ve výši 2,9 mld. Kč. Zůstatky na hlavních účtech Národního 
fondu pro strukturální operace činily ke konci září 2009 v korunovém vyjádření 50,1 mld. Kč.  

Na vnitřní politiky byly do konce 3. čtvrtletí 2009 přijaty prostředky v celkové výši 
0,4 mld. Kč. Dále z mimorozpočtových fondů získala Česká republika 0,5 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 ke konci 3. čtvrtletí 2009 dosáhla 28,8 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 roce 2009  
(1. – 3. čtvrtletí)2 

 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 -5,3
   PHARE 172,2 5 177,7 -0,1 -3,4 -10,5 -268,7 -0,2 -5,3
   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 14 659,3 738,9 20 325,2
   tržní opatření 138,5 4 020,6 5,5 154,5 27,8 673,0 72,9 1 984,2
   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 1 216,1 33 641,3
   strukturální fondy 548,6 16 203,9 762,5 20 608,3 1 086,6 27 347,8 1 106,2 30 699,3
   Fond soudržnosti 365,2 10 485,2 247,4 6 666,1 630,4 15 861,3 109,9 2 942,0
Vnitřní politiky 66,0 1 947,3 35,3 975,2 32,2 817,0 15,6 414,2
   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 14,0 372,0
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 1 970,4 54 375,4
Finanční nástroj EHP/Norsko 3,3 91,6 2,8 77,0 18,7 468,7 17,6 467,4
Bilaterální pomoc Švýcarska
Celkové příjmy 3 094,9 91 410,4 1 757,1 47 689,4 2 339,7 58 885,4 1 988,0 54 842,8
ODVODY
Tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 357,7 10 516,9 182,7 5 055,1 206,9 5 178,0 129,5 3 454,9
Zdroj DPH 404,3 11 953,4 198,8 5 500,6 222,4 5 603,3 166,4 4 529,8
Zdroj HNP 1 695,3 50 287,0 704,2 19 496,9 858,5 21 551,7 682,5 18 420,7
Kompenzace Velké Británii 212,3 6 312,2 77,7 2 157,0 124,2 3 115,6 89,8 2 437,3
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 2 669,7 79 069,5 1 163,5 32 209,5 1 412,0 35 448,7 1 068,2 28 842,7
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 421,9 12 249,2 590,9 15 402,9 909,0 22 968,0 902,2 25 532,7

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 1 110,2 29 975,0

Čistá pozice vůči institucím EU 330,3 9 484,8 530,3 13 712,6 860,2 21 723,6 877,8 24 867,8
Pramen:  MF, propočet ČNB

2004 - 2006 2007 2008 2009Q1-3

 

2 Příjmy jsou realizovány z eurového účtu EU vedeného u ČNB a do platební bilance jsou přepočteny kurzem 
použitým pro danou transakci. Odvody vlastních zdrojů jsou realizovány na korunový účet EU v ČNB 
a do platební bilance jsou také zahrnovány v korunách. Přepočet do EUR je pouze orientační a je proveden 
kurzem deviza střed v den transakce. 
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Příloha 8 – Vládní opatření přijatá na řešení současné krize 
Příloha byla vyhotovena na základě námětu z jednání BR v rámci projednávání 6. situační 
zprávy. Jejím cílem je poskytnout aktuální informace o vládních opatřeních na záchranu 
finančního sektoru a podporu reálné ekonomiky v EU a hlavních světových ekonomikách. 
Tato mimořádná příloha tak přináší poslední dostupná komentovaná data z této oblasti. 

 

1. Úvod 
První symptomy dnešní hospodářské krize se objevily v USA v srpnu 2007 vlivem problémů 
na trhu s podřadnými hypotečními úvěry.1 Ted spread2 v té době vzrostl z obvyklých 
předkrizových hodnot kolem 50 b.b. na hodnoty až 500 b.b. Zdražení přístupu ke zdrojům 
financování pro podnikovou sféru vedlo k přelití krize z bankovního sektoru do jiných sektorů 
americké ekonomiky a problémy v americkém finančním sektoru se začaly rozšiřovat i za 
hranice USA. Nejvýznamnější událostí, která způsobila umocnění nákazy světového 
finančního systému, byl pád banky Lehman Brothers v září 2008. Po této události Ted spread 
vystoupal až nad 800 b.b. a následně tato krize propukla v plné síle a zasáhla i části světa, 
které nebyly do té doby zasaženy. 
 
Vlády (ale i centrální banky) v různých částech světa byly nuceny intervenovat na záchranu 
některých bank a finančního systému jako takového. Centrální banky snižovaly hlavní 
refinanční sazby v řadě případů až na historická minima. Zároveň se standardní 
měnověpolitické nástroje ukázaly jako nedostatečné, a proto v několika případech sáhly 
centrální banky i k nástrojům nestandardním (např. kvantitativnímu uvolňování). S narůstající 
intenzitou finanční krize a šířením krize do ostatních sektorů se začaly stupňovat i vládní 
zásahy. Vlády se nejdříve soustředily na pomoc finančnímu sektoru. Jejich aktivita byla 
zaměřená na vypisování garancí (jak na úrovni mezibankovního trhu, tak i na úrovni garancí 
za vklady obyvatelstva), nákupy „špatných“ aktiv a popř. i přímé kapitálové injekce 
postiženým subjektům. 
 
Příloha se zaměřuje na popis a souhrnnou kvantifikaci použitých vládních nástrojů.3 Druhá  
kapitola se věnuje vládní pomoci, která plynula na podporu subjektů ve finančním sektoru. 
Kvantifikace vládní pomoci je uvedena pro země EU-27, a pak také pro ostatní členské země 
OECD a rovněž členské státy G-20. Zde je dále uvedeno rozčlenění pomoci jednotlivých 
evropských vlád v metodologii ESA95, tak aby tato pomoc mohla být identifikována 
z pohledu jejich dopadu na veřejný dluh, resp. deficit a poskytnuté garance. Třetí kapitola  
popisuje pomoc, která byla vydána na podporu reálné ekonomiky EU. 
 
 
 
 

1 Příběh světové finanční a hospodářské krize od samých počátků přes její eskalaci až k reakcím hospodářsko-
politických autorit na ni sledovala Sekce měnová a statistiky v posledním více než roce a půl systematicky 
v tématech pod lupou své pravidelné čtvrtletní publikace Monitoring centrálních bank. Ten je dostupný na 
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich_bank/.  

2  Rozdíl mezi úrokovou mírou na americkém mezibankovním trhu a úrokem amerického vládního dluhopisu. 
3 Pomoc prováděná centrálními bankami byla podrobně zmapována jednotlivými vydáními Monitoringu 

centrálních bank z prosince 2008 a března 2009. 

 1 

                                                           

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/monitoring_centralnich_bank/


 

2. Vládní „záchranná“ opatření ve finančním sektoru a jejich dopad do veřejných 
financí  

V reakci na finanční krizi, jež vrcholila v září 2008, přijaly vlády (resp. i další státní instituce) 
většiny zemí EU řadu „záchranných“ opatření ke stabilizaci finančního sektoru. Členské státy 
poskytly pomoc finančnímu sektoru jak prostřednictvím národních rámcových programů nebo 
schémat platných pro celý finanční sektor (general schemes), tak prostřednictvím specifických 
záchranných operací zaměřených na konkrétní finanční instituce. Ke konci srpna 2009 bylo 
v EU schváleno 25 takových „záchranných“ schémat, a v období od dubna 2009 byla ve 13 
zemích platnost těchto rámcových opatření prodloužena, zatímco v 8 zemích nebyla ve 
stejném období přijata žádná.4  
 
I přes značnou různorodost a komplexnost rámcových schémat i individuálních záchranných 
operací je možné přiřadit je k jednomu ze čtyř hlavních typů, kterými jsou: (i) rekapitalizace, 
(ii) garance, (iii) převzetí špatných aktiv a (iv) poskytnutí likvidity. 
 
Tabulka 1: Podpora finančního sektoru v EU27 (v % HDP) 

Realiz. Realiz. Odhad
Rakousko 1.7 6.7 0.4 1.6 10.3 37.3 (27.7) 8.3 9.7 35.4
Belgie 6.1 16.1 8.0 n.r. 30.2 83.1 (36.4) 27.1 27.1 31.2
Bulharsko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - n.a. 0.0 n.a.
Kypr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 n.a.
Česko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - n.a. 0.0 n.a.
Dánsko 2.4 2.5 0.0 0.3 5.1 255.8 (2.0) n.a. 0.2 n.a.
Estonsko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - n.a. 0.0 n.a.
Finsko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 (0.0) 0.1 0.1 n.a.
Francie 1.2 5.4 0.2 0.0 6.8 17.9 (38.0) 4.7 5.7 19.1
Německo 2.0 6.8 1.3 0.0 10.1 23.3 (43.3) 9.3 12.9 22.2
Řecko 1.6 1.3 0.0 1.9 4.7 11.7 (40.4) 4.0 4.8 11.6
Maďarsko 0.1 0.0 0.0 2.2 2.3 5.9 (38.7) n.a. 0.0 4.6
Irsko 5.9 151.3 0.0 0.0 157.2 157.3 (99.9) 218.2 215.9 204
Itálie 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 (7.5) 0.0 0.1 0.7
Lotyšsko 0.9 2.2 0.0 3.9 6.9 32.0 (21.6) n.a. 9.6 n.a.
Litva 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - n.a. 0.0 n.a.
Lucembursko 7.4 n.r. 0.0 0.8 8.1 18.6 (43.8) 21.1 7.6 n.a.
Malta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 n.a.
Nizozemí 6.6 7.6 3.8 1.5 19.6 50.9 (38.4) 23.2 25.5 47.3
Polsko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - n.a. 0.0 3.2
Portugalsko 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2 12.3 (26.3) 3.8 3.3 14.4
Rumunsko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - n.a. 0.0 n.a.
Slovensko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 n.a.
Slovinsko 0.5 6.2 0.0 0.0 6.7 32.3 (20.8) 3.6 9.6 n.a.
Španělsko 0.0 2.0 0.0 1.8 3.8 21.1 (18.1) 4.9 5.9 22.2
Švédsko 0.2 9.5 0.0 0.0 9.6 54.0 (17.8) n.a. 4.9 54.4
Velká Británie 2.2 9.6 0.0 12.5 24.4 35.5 (68.5) n.a. 64.9 67.4
EU27, celkem 1.6 7.3 0.7 2.2 11.8 29.7 (39.8) n.a. 0.0 n.a.
eurozóna, celkem 1.7 7.6 1.0 0.4 10.7 24.6 (43.3) 10.8 12.5 n.a.

Realizo
vaná

Schvále
ný limit

Podíl realiz. 
ke schvál., 

%

Evropská Komise, říjen 2009 (realizovaná opatření)
Celkem

Ostatní zdroje (celkem)

Kapitál
ové 

injekce

Garance 
bankovní

ch 
zavazků

Sanace 
špatných 

aktiv

Zabezpeče
nost 

likviditou 
a podpora 

bank 1

ECB, 
květen 
2009

ECB, 
říjen 

2009 2

MMF, 
červen 
2009

 
Poznámky: data jsou v % HDP (sloupce „EK“: HDP z roku 2008 v běžných cenách dle Eurostatu, sloupec „ECB 
květen“: HDP z roku 2009 a sloupec „MMF“: HDP z roku 2008 dle PPP). 

4 European Commission Issues paper: Support measures to the financial sector and options for the phasing out, 
(Brussels, 7th October 2009). Mezi záchranná opatření nebylo zahrnuto dodávání likvidity centrálními bankami 
prostřednictvím standardních nebo nekonvenčních měnových operací ani zvýšení pojistných limitů pro vklady. 
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Tabulka odkazuje ke zdrojům informací a ne ke zdrojům financování. 
Čísla v závorkách ukazují procentní podíl realizovaných opatření ke schválenému limitu v odpovídajících 
kategoriích; n.r. označuje „není uvedeno“,  n.a. znamená „data nejsou k dispozici“. 
1 Tento sloupec nezahrnuje likviditu poskytnutou centrálními bankami. 
2 Důvěrný a ještě nepublikovaný materiál ECB, který nemá bibliografické informace, a proto není zahrnut 
v přehledu literatury. 
Zdroj: výpočet ČNB s použitím dat z EC(2009-c), ECB (2009), Horton a kol. (2009) a Eurostat. 
 
 
Pod pojmem rekapitalizace nebo též kapitálové injekce se rozumí nabytí majetkového 
podílu, v daném případě v „ohrožené“ finanční instituci, například nákupem kmenových nebo 
preferenčních akcií či hybridních (debt-equity) instrumentů. Mezi tyto instrumenty se řadí 
také poskytnutí půjčky dané finanční instituci.  
 
Vládní garance se vystavují za vklady nebo půjčky poskytnuté finanční instituci, v některých 
případech i na hodnotu jejích aktiv. Jedná se o podmíněný instrument, který nemá žádný 
dopad do vládních účtů v okamžiku poskytnutí, projeví se až v případě neplnění závazků 
finanční institucí, které byl poskytnut. 
 
Převzetí špatných aktiv (impaired assets relief) může proběhnout formou nákupu cenných 
papírů případně převzetí špatných půjček. Vláda sanuje (assets defeasance) finanční instituci 
buď přímým odkupem špatných aktiv, nebo prostřednictvím Special Purpose Entities (SPE). 
 
Podpora přístupu „ohrožených“ finančních institucí k likviditě zahrnuje i výměnu aktiv 
(exchange of assets), například repo dohody nebo sekuritizované půjčky poskytované vládou 
na předem určené krátké období v případech, kde je riziko ztráty nízké. 
 
Metodologické přístupy Komise a ECB k definici a k započítávání vládních garancí se neliší, 
takže rozdíly mezi celkovými operacemi vlád by měly vyplývat pouze z různě dostupných 
údajů k datu sestavování příslušné publikace. MMF publikuje pouze odhad. 
 
Z tabulky 1 je vidět, že nejvíce používaným nástrojem je vydávání vládních garancí, které na 
úrovni celé Evropské unie představuje asi 62 % realizované pomoci. Celková realizovaná 
pomoc v EU je na úrovni 12 % jejího loňského HDP s tím, že to představuje asi 40 % 
schváleného limitu pomoci v jednotlivých členských státech. 
 
Pokud se zaměříme pouze na údaje MMF (dle jeho metodologie), tak údaje za členské státy 
EU můžeme přímo porovnat i s ostatními státy OECD, popř. i členy skupiny G-20. Tyto 
informace obsahuje tabulka 2. Z této tabulky je patrné, že řádově více prostředků na záchranu 
bylo investováno v rozvinutých ekonomikách G-20, než tomu bylo u rozvíjejících se států.  
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Tabulka 2: Podpora finančního sektoru v ostatních zemí (v % HDP) 

Kapitálové 
injekce

Nákupy aktiv a 
úvěry ze státního 

rozpočtu Garance Celkem
země OECD mimo EU27
Austrálie 0.0 0.7 8.8 9.5
Kanada 0.0 10.9 13.5 24.4
Island n.a. n.a. n.a. -
Japonsko 2.4 21.2 7.3 30.9
Jižní Korea 2.3 5.5 14.5 22.3
Mexiko n.a. n.a. n.a. -
Nový Zéland n.a. n.a. n.a. -
Norsko 2.0 15.8 0.0 17.8
Švýcarsko 1.1 0.0 0.0 1.1
Turecko 0.0 0.3 0.0 0.3
USA 5.2 1.3 10.9 17.4
země G20 mimo OECD
Argentina 0.0 0.9 0.0 0.9
Brazílie 0.0 0.8 0.0 0.8
Čína 0.0 0.0 0.0 0.0
Indie 0.4 0.0 0.0 0.4
Indonésie 0.0 0.0 0.1 0.1
Rusko 1.2 1.2 0.5 2.9
Saudská Arábie 0.0 1.2 n.a. 1.2
G20 průměr 2.2 3.5 8.8 14.5
Vyspělé ekonomiky 3.4 5.3 14.0 22.7
Rozvojové ekonomiky 0.2 0.3 0.1 0.6

 
Zdroj: Horton a kol. (2009) 
 
Obě předcházející tabulky se snažily kvantifikovat rozsah jednotlivých vládních opatření ve 
finančním sektoru. Ovšem vzhledem k rozsahu, rychlé implementaci, poměrně netradičnímu 
výběru a kombinaci jednotlivých opatření v praxi vyvstala řada otázek, jak dopad těchto 
záchranných operací odpovídajícím způsobem zachytit pomocí standardního statistického 
aparátu ESA95.  
 
Základní metodické principy byly zachovány, tj. dopad opatření vůči problémovým finančním 
institucím se promítl do deficitu vládního sektoru v závislosti na tom, zda se jednalo 
o finanční transakci, tj. vydané prostředky představující aktivum, nebo šlo o kapitálový 
transfer, tedy o jednosměrný pohyb prostředků. Dopad přijatých „záchranných“ opatření do 
vládního dluhu závisí na tom, zda-li vláda disponuje prostředky na úhradu dané operace, nebo 
ne. Pokud musí emitovat dluhopisy, resp. půjčí si, potom se dluh zvyšuje i v případě 
finančních transakcí (které deficit samy nezvyšují). Naopak v případě, že vláda má k dispozici 
potřebné prostředky pro kapitálové transfery (např. dostatečné zůstatky na účtech), může se 
zvýšit deficit, ale nezvyšuje se dluh. 
  
Podle rozhodnutí Eurostatu z 15.7. t.r. však není možné, aby výše zmiňované „záchranné“ 
operace byly zahrnuty do „core accounts“. Operace na záchranu konkrétních finančních 
institucí i rámcová opatření určená ke stabilizaci finančního sektoru totiž obsahují značně 
vysoké riziko ohledně jejich budoucího dopadu, protože není zřejmé, kdy a v jakém rozsahu 
mohou být tato opatření „realizována“ (zejména se jedná o vládní garance, kde není jasné, 
kdy mohou „spadnout“). Avšak v zájmu zachování transparentnosti a dostatečné míry 
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evidence budou údaje týkající se těchto opatření sledovány v doplňkových tabulkách, jež 
budou součástí notifikací vládního deficitu a dluhu pro účely jejich monitoringu v souvislosti 
s procedurou při nadměrném schodku (EDP). 
 
Tento postup navržený Eurostatem pak vede ke zřejmému závěru, že dopady záchranných 
operací nebudou bezprostředně započteny do deficitu vládního sektoru nebo do vládního 
dluhu. K tomu by došlo až poté, co by z těchto opatření vznikly požadavky na úhradu 
z veřejných zdrojů. 
 
Přehled dopadu „záchranných“ operací do veřejných rozpočtů v zemích EU v letech 2008 – 
2009 je zachycen v grafu 1 (tyto údaje nejsou podle výše zmíněného rozhodnutí Eurostatu 
zahrnuty do hlavních účtů, ale jsou součástí doplňkových tabulek). 
 
Graf 1:  Dopad „záchranných“ operací do deficitu vládního sektoru a do vládního dluhu 

(v % HDP) 
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Poznámky: (i) data jsou za období leden 2008 až srpen 2009; (ii) BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, MT, PL, 
PT, RO, SI: dopad na dluh = 0; (iii) pro ostatní zemí dopad na deficit je 0. 
Záporná hodnota v případě dopadu na deficit u Irska odráží příjem rozpočtu (v daném případě z poplatků za 
poskytnutí vládní garance). 
Zdroj: ČNB na základě interního materiálu ECB vycházejícího z podkladů pro doplňkové tabulky notifikací, 
říjen 2009. 
 
Efektivnost měnověpolitických a vládních opatření kvantifikuje IMF (2009) na základě 
analýzy zkoumající 13 rozvinutých zemí v období mezi červnem 2007 a červnem 2009. Z této 
studie vyplývá závěr, že oznámení vládní pomoci podstatně ovlivnilo CDS spready. Naproti 
tomu oznámení o garancích (liability guaranties) mělo pouze částečný vliv. 
 

3. Fiskální opatření na podporu reálné ekonomiky 
Po úspěšné stabilizaci finančního sektoru prostřednictvím vládních intervencí ve finančních 
institucích zapojených převážně do operací s toxickými aktivy reálně hrozilo, 
že v podmínkách očekávaného dramatického hospodářského propadu budou členské státy 
živelně a nekoordinovaně přistupovat k přijetí nejrůznějších protikrizových opatření, jejichž 
obecným cílem bude omezit propad domácí výroby a spotřeby.  
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Evropská komise proto vyvinula iniciativu, aby členské státy EU zaujaly v tomto ohledu 
koordinovaný postup, jehož východiskem se stal její dokument nazvaný Evropský plán 
hospodářské obnovy (European Economic Recovery Plan). Tento plán, následně posvěcený 
Evropskou radou v prosinci 2008, představil dvě hlavní oblasti výdajů, do kterých měla 
směřovat protikrizová fiskální opatření členských států EU. Zahrnoval jednak krátkodobá 
fiskální opatření, jejichž hlavním účelem bylo podpořit domácí poptávku, zachování 
pracovních míst a napomoci tak k obnově důvěry v evropské hospodářství. Za druhé pak tento 
plán počítal s fiskálními výdaji směřovanými do investic do nových technologií, které mají 
v dlouhodobém horizontu přispět k zajištění udržitelného hospodářského růstu EU. Opatření 
měla obecně splňovat tři podmínky (tzv. tři T), jmenovitě být včasná (timely), zacílená 
(targeted) a dočasná (temporary). Vedle toho měl být dán plný průchod působení tzv. 
vestavěných stabilizátorů fiskální politiky.  
 
Plán stanovil, že v součtu mají jednotlivá protikrizová opatření dosahovat objemu 
200 mld. EUR, neboli cca 1,5 % HDP EU, přičemž fiskální výdaje členských států představují 
z celkové částky hodnotu 170 mld. EUR, tj. cca 1,2 % HDP a výdaje z rozpočtu EU 
a Evropské investiční banky pak 30 mld. EUR, tj. cca 0,3 % HDP EU. Současně byly státy 
vyzvány k tomu, aby předložily v rámci pravidelné aktualizace svých Stabilizačních 
a Konvergenčních programů (resp. v rámci vyžádaných dodatků k nim) přehled a kvantifikaci 
protikrizových výdajů, realizovaných na národní úrovni v souladu s tímto plánem. Následující 
tabulka uvádí přehled těchto diskrečních opatření v jednotlivých členských státech EU. Ve 
sloupcích Domácnosti a Firmy jsou kvantifikována opatření směřující do sektoru domácností 
a firem, sloupec označený jako Trh práce zahrnuje opatření, které byly v členských státech 
podniknuty na podporu zaměstnanosti a v posledním sloupci nazvaném Investice jsou 
uvedena opatření na podporu veřejných investic. 
 
Tabulka 3: Přehled protikrizových opatření v EU v letech 2009 a 2010 (v % HDP)5 

2009 20101 

Země Domácnost
i 

Trh 
práce Firmy Investice Celkem Celkem 

AT 1,1 0,2 0,3 0,2 1,8 1,8 
BE 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 0,4 
BG2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CY 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CZ3 0,0 0,5 0,1 0,4 1,0 0,5 
DE 0,9 0,1 0,0 0,4 1,4 1,9 
DK 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,8 
EE 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,3 
EL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ES 0,3 0,0 1,1 0,9 2,3 0,6 
FI4 0,9 0,2 0,2 0,3 1,7 1,7 
FR 0,2 0,1 0,4 0,3 1,0 0,1 
HU5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IE 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

5 Vyhodnocení efektivity uvedených opatření a jejich vlivu na HDP v jednotlivých členských státech bude 
předmětem dalšího zkoumání. Nicméně Evropská komise předpokládá dle svých předběžných výsledků 
zvýšení HDP o 0,75 p.b. v roce 2009 a 0,5 p.b. v roce 2010 v důsledku přijatých fiskálních stimulačních 
opatření ve výši 1 % HDP v roce 2009 a 0,5 % HDP v roce 2010. 
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IT5 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 
LT5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LV5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LU 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 
MT4 0,3 0,0 0,1 1,3 1,6 1,6 
NL 0,3 0,1 0,1 0,4 0,9 1,0 
PL 0,6 0,0 0,1 0,3 1,0 1,5 
PT4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 0,1 
RO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SE 0,6 0,5 0,0 0,3 1,4 1,6 
SI 0,0 0,1 0,3 0,2 0,6 0,5 
SK 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
UK 1,2 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 
EU-27 0,5 0,1 0,2 0,3 1,1 0,7 
EU-164 0,4 0,1 0,2 0,3 1,1 0,8 
Poznámky: 1 Údaje pro rok 2010 zahrnují jednak trvalá fiskální opatření přijatá v roce 2009 a dále pak nová 
fiskální opatření, která začnou platit v roce 2010. 
2 Protikrizová opatření v Bulharsku byla podmíněna zlepšením stávající makroekonomické nerovnováhy, 
nicméně se v souhrnu očekává neutrální fiskální dopad případných stimulačních opatření. 
3 Ministerstvo financí ČR předložilo Komisi v rámci druhého dodatku k aktualizaci Konvergenčního programu 
seznam opatření navržených ODS na základě doporučení NERVu. Opatření navržená ČSSD však nebyla 
zahrnuta vzhledem k jejich odloženému schválení. 
4 Výsledný součet je ovlivněn zaokrouhlením hodnot na jedno desetinné místo. 
5 V Maďarsku, Itálii, Lotyšsku a Litvě byla zavedena protikrizová opatření, která se však ve svém výsledku stala 
fiskálně neutrální v uvedených kategoriích. 
Zdroj: European Commission (2009-b) 
 
Z tabulky vyplývá, že zdaleka největší fiskální impulz v rámci všech zemí eurozóny 
uskutečnilo Španělsko (2,3 % HDP), které bylo následováno Rakouskem (1,8 % HDP), 
Finskem (1,7 % HDP), Maltou (1,6 % HDP), Německem (1,4 % HDP) a Lucemburskem 
(1,2 % HDP). Mimo oblast eurozóny prvenství patří Velké Británii a Švédsku (1,4 % HDP). 
Vzhledem k tomu, že téměř všechny země EU současně čelily prudkému hospodářskému 
poklesu, dojde k proticyklickému vlivu rovněž působením vestavěných stabilizátorů 
a v souhrnu k prudkému zhoršení stavu jejich veřejných financí. Podobné rozložení 
protikrizových opatření v rámci EU je možné pozorovat v menším rozsahu i v roce 2010. 
Některé státy se však rozhodly již v roce 2010 omezit svá expanzivní fiskální opatření a tím 
de facto zahájit konsolidaci veřejných financí (např. Španělsko - snížení stimulů z 2,3 % HDP 
na 0,6 % HDP mezi roky 2009 a 2010). 
 
V otázce ukončení protikrizových opatření a zahájení konsolidačních kroků a jejich 
koordinace v oblasti veřejných financí se na evropské úrovni obtížně hledala shoda. Diskuze 
na toto téma byly zahájeny v souvislosti s prvními signály odeznívání ekonomické krize v září 
2009, kdy Evropská komise zveřejnila materiál nazvaný Delivering Crisis Policy Exit and 
Sustainable Growth, který navrhuje koordinovaný postup členských států EU při ukončení 
jednorázových opatření přijatých v minulosti pod záštitou Evropského plánu hospodářské 
obnovy. Závěry říjnového jednání Ecofinu předložené na summit Evropské rady na konci 
října konstatují, že fiskální „exit strategie“ by měla být koordinována mezi zeměmi v rámci 
konzistentní implementace Paktu stability a růstu (SGP), dále že začátek fáze konsolidace se 
má vztahovat nejpozději na rok 2011, ale že s přihlédnutím k národním specifikům by řada 
zemí měla začít již v roce 2010 a konečně, že fiskální konsolidace by měla být ambiciózní 
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a měla by jít ve většině zemí daleko za tzv. minimum benchmark ve výši 0,5 % HDP pro 
snížení strukturálního deficitu za rok.  
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