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             Část II 

I. SHRNUTÍ 

1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
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Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají mírně protiinflační bilanci 

rizik prognózy celkové inflace z 1.SZ 2010 při nižších úrokových sazbách.
1
 Oproti minulé SZ 

má nejvýraznější vliv změna zahraničních veličin, kde dominantní roli hraje nižší výhled 

tržních sazeb 3M EURIBOR, implikující i pozdější a pozvolnější nástup zvyšování sazeb v ČR. 

Z domácích veličin posouvá rizika protiinflačním směrem nižší pozorovaná hodnota inflace, 

zčásti související se změnou spotřebního koše. Domácí měnové podmínky i reálná ekonomika 

se v souhrnu vyvíjejí v souladu s prognózou.  
 

Nad rámec GRIPu existují především obecné nejistoty, jdoucí potenciálně oběma směry. Ty se 

týkají  pozorovaného i budoucího vývoje nominálních mezd v podnikatelské sféře, kde nadále 

přetrvávají rizika z 1.SZ. Dále jde o nejistotu, jak se v příští plnohodnotné prognóze promítne 

výrazná revize struktury národních účtů. Celkovou bilanci rizik prognózy z 1.SZ tak 

hodnotíme jako mírně protiinflační. 
 

U zahraničních veličin dochází k největší změně u výhledu tržních sazeb 3M EURIBOR, 

jejichž trajektorie je na prognóze posunuta oproti 1.SZ 2010 směrem dolů. Očekávání trhů se 

posunula ve směru pozdějšího a pozvolnějšího nástupu zvyšování úrokových sazeb 

v eurozóně. Toto přehodnocení pak určuje bod GRIPu „Zahraničí“, který se nalézá v mírně 

protiinflační poloze při výrazně nižších domácích úrokových sazbách, u nichž se rovněž 

odsouvá a zmírňuje nástup fáze zpřísňování měnové politiky. Posun domácích sazeb je tak 

podobný, jako u zahraničního výhledu. U zahraničního PPI posouvá březnový CF výhled cen 

výrobců mírně nahoru, což přes apreciaci nominálního měnového kurzu koruny vede k slabě 

proinflačnímu působení při mírně nižších sazbách. Velmi mírné přehodnocení zahraniční 

poptávky má v simulaci GRIPu jen zanedbatelný vliv.  
 

                                                           
1
 Simulace v GRIPu je provedena při zachování stejných předpokladů jako v prognóze z 1.SZ 2010. Jedinými 

rozdíly jsou fixace domácích úrokových sazeb pro 1. čtvrtletí 2010 a aktuální změna dat. 
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Nově zveřejněná data národních účtů za 4.Q 2009 potvrzují oživení mezičtvrtletního růstu 

HDP, které je konzistentní s prognózou. V meziročním vyjádření poklesl ve 4.Q 2009 HDP 

o 3,1 %. Ze složek HDP došlo na historii k výrazné revizi spotřeby směrem dolů, u hrubé 

tvorby kapitálu, vývozu a dovozu naopak k revizím směrem nahoru. V minulých SZ SMS 

upozorňovala na značnou datovou nejistotu ohledně jednotlivých složek HDP (vysoká 

spotřeba, výrazný propad v hrubé tvorbě kapitálu, nejistoty v objemech zahraničního 

obchodu). Nová data i revize stávajících časových řad jdou ve směru  expertních úprav, které 

byly v minulosti zavedeny při odhadu počátečních podmínek. Z hlediska simulace bodu 

„počáteční podmínky“ v GRIPu tak mají nová data HDP téměř neutrální vliv. 
 

Výhled vývoje veřejných rozpočtů je sice zatížen nejistotami, ale nedochází k jeho změně 

a vliv vlády na bod „počáteční podmínky“ je neutrální.  
 

Růst nominálních mezd ve 4.Q 2009 byl mírně vyšší, než očekávala prognóza z 1.SZ 2010, 

a to vlivem vývoje v podnikatelské sféře. Vysoká tempa růstu nominálních mezd byla z části 

dle očekávání způsobena změnou struktury zaměstnanosti a poklesem nemocnosti. V 1.SZ 

2010 byla z těchto důvodů provedena expertní úprava ve směru nižších mezd, zohledňující 

dané faktory, kterou i nadále považujeme za rozumnou a pracujeme s ní i ve 2.SZ 2010. Vyšší 

tempo růstu mezd tak v simulaci GRIPu působí jen na nepatrný růst úrokových sazeb. Oproti 

očekáváním z prognózy rovněž došlo k přesunu části vyplacených mezd z 1.Q 2010 do 

4.Q 2009  vlivem  daňové optimalizace z důvodu zvýšení stropů u zdravotního a sociálního 

pojištění od počátku roku 2010. První údaje o vývoji mezd v 1.Q 2010 (v průmyslu 

a stavebnictví za leden) jsou naopak mírně pod předpoklady prognózy. V oblasti vývoje mezd 

tak celkově vidíme rizika stávající prognózy jako obousměrná a zhruba vyrovnaná.  
 

Celkově se tak bod „počáteční podmínky“ v simulaci GRIPu, zejména vlivem vývoje 

mezd, nachází v pravém horním kvadrantu, avšak téměř u průsečíku os. Lze tedy konstatovat, 

že vývoj reálné ekonomiky v souhrnu odpovídá prognóze. 
 

Aktuální hodnota meziroční inflace za únor 2010 je o 0,3 p.b. nižší oproti prognóze z 1.SZ. 

Odchylka prognózy od skutečnosti byla z velké části dána aktualizací spotřebního koše na 

počátku roku 2010. V rámci jednotlivých složek inflace byl zaznamenán především hlubší 

pokles u korigované inflace bez pohonných hmot. Naopak ceny potravin a pohonných hmot 

byly vyšší. Příspěvek regulovaných cen byl oproti prognóze nepatrně nižší vlivem změny 

koše, přestože některé významné regulované ceny se od prognózy odchýlily směrem nahoru. 

Výhled růstu regulovaných cen se v letošním roce mírně zvyšuje. Bod „Inflace“ v GRIPu 

působí mírně protiinflačně při nepatrně nižších úrokových sazbách, neboť pokles čisté inflace 

převáží nad vyššími regulovanými cenami, přičemž na výsledek této simulace má vliv 

i aktualizace vah spotřebního koše. Nad rámec simulace GRIPu se zvyšuje výhled růstu cen 

pohonných hmot na nejbližší měsíce. Naproti tomu vývoj korigované inflace bez pohonných 

hmot jde protiinflačním směrem. U cen potravin jsou rizika prognózy zhruba vyrovnaná. 

V souhrnu míří rizika krátkodobé prognózy inflace mírně protiinflačním směrem. 
 

Dosavadní průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za 1.Q 2010 činil přibližně 1,5 %. Tato 

hodnota je oproti prognóze z 1.SZ 2010 (1,3 %) mírně vyšší, což v simulaci GRIPu 

představuje zanedbatelné protiinflační působení domácích úrokových sazeb. Předpoklad 

dalšího postupného poklesu rizikové prémie se zhruba naplňuje.  
 

Měnový kurz je oproti krátkodobé prognóze z 1.SZ 2010 celkově mírně slabší, když 

dosavadní průměr 25,95 Kč/EUR je mírně depreciovanější oproti 25,8 v lednové prognóze. 

Kurzový bod v GRIPu se tak nalézá v lehce proinflační poloze při nepatrně vyšších 
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úrokových sazbách.
2
 Aktuální hodnota kurzu se ovšem oproti dosavadnímu průměru  

pohybuje na silnějších hodnotách.  

 

2  Prognózy ostatních institucí 

Analytici očekávají v letošním roce návrat k mírnému růstu HDP. Inflační očekávání se přes 

mírný pokles v obou horizontech i nadále pohybují nad 2% inflačním cílem. Všichni analytici 

předpokládají stabilitu základních sazeb na březnovém zasedání BR ČNB. 

V březnu byla publikována tři šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 

scénářem prognózy z 1.SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 

finančního trhu (IOFT, uzávěrka 15.3.), Foreign Exchange Consensus Forecasts (FECF, 

uzávěrka 8.3.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 15.3.). 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2010 rok 2011

IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/09 1.6 1.5

 1/10 1.7 1.5 2.1 2.8 2.9

 2/10 1.7 1.4 2.8 2.8

 3/10 1.5 1.5 2.6 2.7

rok 2010 rok 2011

IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 12/09 2.1 2.6

 1/10 2.4 2.9 2.8 4.3 4.5

 2/10 2.5 2.6 4.3 4.5

 3/10 2.3 2.6 4.2 4.3

mzdy             

(%)

ČNB

1.4

HDP               

(%)

ČNB

3.3

 
horizont 1R

FECF ČNB IOFT FECF

 12/09 25.9 24.9 25.2

 1/10 25.8 (1Q10) 26.0 25.2 24.9 25.1

 2/10 26.0 25.0 24.8

 3/10 26.0 24.7 25.2

horizont 1R

IOFT podniky IOFT podniky

 12/09 2.5 1.8 2.6 2.6

 1/10 2.0 (1Q11) 2.2 2.6

 2/10 2.3 2.7

 3/10 2.1 2.5

ČNB

kurz     

CZK/EUR

aktuální čtvrtletí

inflace           

(%)

horizont 3R

ČNB

 

IOFT ČNB EECF IOFT

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

 12/09 1.8 2.0 2.6

 1/10 2.0 (1Q11) 1.8 2.2 (1Q11)   2.1 2.7

 2/10 1.7 2.2 2.8

 3/10 1.7 2.2 2.8

úrokové sazby 

(%) 2T REPO

horizont 1R

ČNB

 
 

Analytici mírně snížili odhady růstu HDP pro letošní i příští rok. Hospodářský růst by měl být 

tažen exporty a tvorbou zásob, kladný příspěvek spotřeby domácností by se měl projevit až 

později. Očekávaný růst mezd byl také snížen. Převážně domácí analytici oslovení v rámci 

                                                           
2
  Kurzový bod v simulaci GRIPu je zachycen pomocí jednorázového šoku do rizikové prémie.  
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šetření IOFT očekávají v ročním horizontu silnější kurz vůči současným hodnotám (průměr 

za 1.Q 2010 do 17.3. činí 26,0 CZK/EUR) o 5,0 %, převážně zahraniční analytici oslovení 

v rámci šetření FECF o 3,1 %. Ve srovnání se základním scénářem prognózy analytici 

oslovení v rámci šetření IOFT předpokládají v ročním horizontu silnější kurz o 2,1 %, 

analytici oslovení v rámci šetření FECF o 0,2 %. Inflační očekávání se snížila v obou 

sledovaných horizontech, přesto se stále pohybují nad 2% inflačním cílem (i když pro roční 

horizont již jen nepatrně). Na březnovém zasedání BR ČNB všech deset analytiků oslovených 

v rámci šetření IOFT předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. 

V ročním horizontu se jejich odhady repo sazby pohybují v rozmezí 1,25 až 2,00 %. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 

konzistentní se základním scénářem prognózy. Výhled sazeb FRA i implikovaných sazeb se 

v celém horizontu pohybuje nad prognózovanými sazbami. Hlavním důvodem je 

pravděpodobně fakt, že tržní sazby jsou založeny na aktuální výši rizikové prémie 

(3M PRIBOR – 2T repo) a nikoliv na prognózou předpokládaném poklesu rizikové prémie ze 

současné výše cca 0,4 p.b. až na hodnotu 0,2 p.b. ve 3.Q 2010. Kromě toho analytici IOFT 

očekávají v nejbližším období nepatrně vyšší úroveň 2T repo sazby, než implikuje prognóza 

ČNB. Celková odchylka je menší u sazeb FRA, protože riziková prémie je v nich 

zakomponována pouze částečně. 

 

Srovnání implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem 

(v %) 
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4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10

 prognóza ČNB (1.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 17.3.2010 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 17.3.2010 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  

predikce 1. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt  IV/09 -2.7 -3.1

Výdaje domácností na konečnou spotřebu  IV/09 0.7 -1.2

Výdaje vlády na konečnou spotřebu  IV/09 4.0 5.2

Tvorba hrubého kapitálu  IV/09 -30.3 -24.5

Hrubá tvorba fixního kapitálu  IV/09 . -7.0

Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.)  IV/09 . -7.3

Vývoz zboží a služeb  IV/09 -0.4 2.5

Dovoz zboží a služeb  IV/09 -6.7 -1.5

Vývoz zboží  1/10 . 9.1

Dovoz zboží  1/10 . 3.5

Obchodní bilance (mld. Kč)  1/10 17.0 13.1

Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  1/10 . 15.6

Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  1/10 . 3.7

Index spotřebitelských cen  2/10 0.9 0.6

Ceny zemědělských výrobců  2/10 -6.9 (Q) -5.6

Ceny průmyslových výrobců  2/10 -2.1 (Q) -2.0

Vývozní ceny  1/10 -7.3 (Q) -5.5

Dovozní ceny  1/10 -5.6 (Q) -3.9

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  2/10  9.9 (Q) 10.2

z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  2/10 . 9.9

Obecná míra nezaměstnanosti - metodika ILO (ČSÚ)  IV/09 7.8 7.2

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  IV/09 -2.3 -2.1

z toho: zaměstnanci vč. členů produkčních družstev  IV/09 -3.4 -2.9

             ostatní  IV/09 3.5 2.2

Průměrná mzda ve sledovanáných organizacích  IV/09 4.7 5.2

Průměrná mzda v podnikatelské sféře  IV/09 4.7 5.2

Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  IV/09 4.5 4.5

Průměrná nominální mzda v průmyslu  1/10 . 4.2

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  1/10 . -0.3

Peněžní zásoba (M2)  1/10  2.0 (Q) 2.4

Průmyslová produkce  1/10  . 5.3

Stavební produkce  1/10  . -25.3

Tržby v maloobchodu včetně motoristického segmentu  1/10  . -5.0

(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

meziročně v %

 



 6   

II.  PROGNÓZA Z 1.SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 

Na počátku února 2010 byla aktualizována střednědobá prognóza na roky 2010 a 2011. 

Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, bodovou hodnotu 

inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky. V únoru 2010 byl dosažen meziroční růst 

spotřebitelských cen ve výši 0,6  %, což bylo o 0,3 p.b. méně, než očekávala prognóza z 1.SZ.  
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Aktuální prognóza a její změny oproti 7.SZ 2009 (mzr. v %, v %, sezonně očištěno) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 
CPI 1.SZ 0.9 1.2 2.1 2.6 2.0 2.1 

7.SZ 0.2 0.6 1.6 2.4 2.2 2.3 
1.SZ -0.1 0.1 0.9 1.4 1.8 2.0 
7.SZ -0.4 -0.1 0.8 1.5 2.0 2.2 

HDP 1.SZ 2.1 2.0 0.9 0.4 0.6 1.4 
7.SZ 2.5 2.3 1.2 -0.2 0.3 1.5 

Nominální mzdy v podnikatelské sféře* 1.SZ 5.2 4.8 3.4 2.3 2.4 2.8 
7.SZ 2.4 3.0 3.0 3.3 3.8 4.3 

Implikované sazby 1.SZ 1.3 1.2 1.4 1.8 2.2 2.5 
7.SZ 1.2 1.5 1.8 2.0 2.3 2.4 

2009 2010 2011 
Zaměstnanost 1.SZ -1.4 -1.1 -0.2 

7.SZ -1.4 -1.2 -0.5 
Míra nezaměstanosti** 1.SZ 8.3 9.8 10.2 

7.SZ 8.4 9.8 10.7 
Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c.  1.SZ -0.8 0.7 1.2 

7.SZ -1.1 -0.8 -0.8 
*) Mzdy očištěné o vliv daňové optimalizace 
**) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období) 

CPI bez primárních dopadů změn  
nepřímých daní 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  

1  Vnější prostředí 
 

Ve 4. čtvrtletí ekonomické oživení v eurozóně zvolnilo, výhled efektivního HDP eurozóny však 

zůstává víceméně nezměněn. Růst spotřebitelských cen nadále dosahoval nízkých úrovní a ani 

ve střednědobém horizontu nejsou patrné výraznější inflační tlaky, což se odrazilo ve 

výrazném přehodnocení očekávaných zahraničních úrokových sazeb směrem dolů. Dolar na 

konci února posílil na hladinu 1,35 USD/EUR a ve směru posílení byl přehodnocen také jeho 

krátkodobý výhled. Výhled cen ropy se mírně snížil. 

 

1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
 

Očekávaný mzr. růst efektivního HDP pro rok 2010 byl zachován na 1,5 %. V roce 2011 by 

růst měl činit 2 %. Toto číslo je o 0,1 p.b vyšší než předpoklad RS01. Nejvíce byl tentokrát 

přehodnocen výhled Řecka. Výhled pro rok 2010 byl zhoršen o 0,9 p.b. na  

-1,3 %. Růst v 2011 byl snížen o 0,6 p.b. a očekává se titěrných ale zatím kladných 0,3 %. 
 

Výhled meziroční efektivní inflace spotřebitelských cen byl pro rok 2010 přehodnocen  

o 0,1 p.b. níže na hodnotu 1,1 %. Výhled pro 2011 stagnuje na 1,2 %. 
 

Efektivní ukazatel výrobních cen byl pro rok 2010 přehodnocen nahoru o 0,1 p.b. na 

0,7 %. Výhled pro rok 2011 je nyní vyšší o 0,2 p.b. a předpokládá se, že výrobní ceny v tomto 

roce vzrostou o 1,8 %. 
 
(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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Současný výhled cen ropy Brent se oproti odhadům z RS01 změnil asi o - 4 % (cca 3 USD/b) 

ve všech čtvrtletích na horizontu prognózy. Cena ropy by tak měla pozvolna růst z hodnot 

kolem 75 USD/b na asi 86 USD/b na konci roku 2011. Spolu s cenou ropy se v obdobném 

rozsahu směrem k nižším hodnotám posunula i trajektorie očekávaných cen benzínu. 
 

Kurz USD/EUR by měl podle CF03 být na kratším konci silnější až o 4 %, než byl 

předpoklad použitý v RS01, což odráží pozorované posílení dolaru v posledním období. 

Výhled po další čtvrtletí poté stagnuje na úrovni lehce pod 1,4 USD/EUR a trajektorie CF03 

a RS01 se tak k sobě přibližují, když v RS01 jsme předpokládali posilující trend 

k 1,4 USD/EUR. 
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Trajektorie 3M EURIBORu, která je odvozená od tržního výhledu sazby 3M 

Eonia swap index se zakomponovanými expertními úpravami, leží k datu průzkumu CF03 po 

celém horizontu níže než předpoklad v RS01. Dochází tedy ke změně očekávání ve směru 

pozdějšího a pozvolnějšího zpřísňování měnové politiky ECB včetně opatrnějšího opouštění 

nekonvenčních nástrojů měnové politiky. 3M EURIBOR se tak ve výhledu postupně zvyšuje 

ze současných necelých 0,7 % na 2 % na konci roku 2011. 
 

1.2  Eurozóna 
 

Ve 4. čtvrtletí 2009 pokračovalo v eurozóně mírné oživení. Mezičtvrtletní růst HDP však 

dosáhl jen 0,1 %. To představuje zvolnění růstu oproti předchozímu čtvrtletí, kdy eurozóna 

rostla o 0,4 %. V meziročním vyjádření se propad HDP zmírnil o 2 p.b. na 2,1 % zejména 

v důsledku růstu čistého vývozu a nižšího poklesu investic a spotřeby domácností. Na druhé 

straně se však snížil kladný příspěvek spotřeby vlády a změny zásob. Za celý rok 2009 se 

HDP v eurozóně snížil o 4,1 % po růstu o 0,6 % v roce 2008. Ekonomická krize významně 

zasáhla investice, které poklesly o 11 %. Negativní vliv na vývoj HDP měl také propad 

vývozu (o 13,4 %), který byl hlubší než pokles dovozu (o 12 %). Březnová prognóza ECB 

očekává pro letošní rok růst HDP o 1,2 % a pro příští rok jeho mírné zrychlení na 1,5 %. 

Meziroční pokles průmyslové výroby ve 4. čtvrtletí zpomalil na 8 % z 15 % v předchozím 

čtvrtletí. V meziměsíčním vyjádření průmyslová výroba stagnovala. Obdobný obrázek 

ukazuje také vývoj maloobchodního obratu, který během 4. čtvrtletí a v lednu také 

meziměsíčně stagnoval. Míra nezaměstnanosti zůstala v lednu již třetí měsíc v řadě na úrovni 

9,9 %, což představuje její meziroční zvýšení o 1,4 p.b. Fiskální situace zemí eurozóny se 

v minulém roce prudce zhoršila. Průměrný poměr deficitu veřejných financí k HDP se zvýšil 

z 2 % v roce 2008 na 6,2 % v roce 2009 a poměr státního dluhu k HDP ze 70 % na 79 %. 

Deficit čtrnácti zemí eurozóny byl vyšší než 3 % a tři země (Řecko, Irsko a Španělsko) měly 

deficit nad 10 %. Řecko, jehož deficit veřejných financí měl v roce 2010 podle původně 

sestaveného státního rozpočtu překročit 12 % HDP, pod tlakem finančních trhů a ostatních 

zemí eurozóny pomocí změn na příjmové i výdajové straně rozpočtu snížilo plánovaný deficit 

o více než 4 p.b. 
 

Inflace se v únoru mírně snížila o 0,1 p.b. na 0,9 %. Protiinflačně působily ceny potravin 

a naopak rostly zejména ceny pohonných hmot. Pro příští měsíce ECB očekává inflaci na této 

nízké úrovni a její mírný růst až ve druhé polovině roku. Absence výraznějších inflačních 

tlaků ve středním horizontu vedla ECB na jejím březnovém zasedání k ponechání 

měnověpolitických sazeb na stávající úrovni (1 %). Rada guvernérů rozhodla pokračovat 

v hlavních refinančních operacích (HRO – splatnost 1 týden) a speciálních refinančních 

operacích (SRO – splatnost přibližně 1 měsíc) při fixní úrokové sazbě a plném uspokojování 

celé poptávky, dokud to bude nutné – minimálně do poloviny října 2010. Pro SRO bude platit 

stejná úroková sazba jako pro HRO. Úrokové sazby pro dlouhodobější refinanční operace 

(DRO – splatnost 3 měsíce) bude od 28. dubna 2010 opět stanovována na aukci. Úroková 

sazba pro 6měsíční DRO, která bude poskytnuta 31. března 2010 (bude to poslední 6měsíční 

DRO), bude stanovena jako průměr z úrokových sazeb HRO za celé období (6 měsíců), po 

které bude úvěr poskytnut. Měnový agregát M3 se v lednu meziročně zvýšil o pouhou 0,1 % 

a objem úvěrů poskytnutých soukromému nebankovnímu sektoru se snížil o 0,6 %. 
 

Meziroční pokles německého HDP se ve 4. čtvrtletí dále zmírnil na 2,4 % ze 4,8 % 

v předchozím čtvrtletí. Ke snížení propadu přispělo zlepšení čistého vývozu (propad vývozu 

zpomalil o 10 p.b. a dovozu o 2 p.b.), zatímco složky domácí poptávky se zhoršily. 

Mezičtvrtletně HDP stagnoval po růstu o 0,7 % v předchozím čtvrtletí. Stagnace HDP ve 

4. čtvrtletí souvisela s jednorázovými vlivy – zejména s ukončením šrotovného, 
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prodlouženými závodními dovolenými a s nepříznivým počasím. Za celý rok 2009 se snížil 

německý HDP o 5 % hlavně kvůli hlubokému poklesu investic (o 9 %) a silnému zhoršení 

čistého vývozu způsobenému výrazně hlubším propadem vývozu (o 14 %) oproti dovozu 

(o 9 %). Pokles průmyslové výroby ve 4. čtvrtletí meziročně zpomalil ze 17 % ve 3. čtvrtletí 

na 10 %. Oproti předchozímu období průmyslová výroba poklesla o -1 %. Meziroční růst 

spotřebitelských cen v únoru zpomalil na 0,5 %. K celkovému růstu cen nejvíce přispěl růst 

cen služeb, ceny potravin se naopak snížily. Míra nezaměstnanosti zůstala v lednu již čtvrtý 

měsíc v řadě beze změny na hodnotě 7,5 %, což představuje meziroční zvýšení o 0,3 p.b. Po 

dvou letech prakticky vyrovnaného rozpočtu dosáhl v roce 2009 deficit veřejných financí 

3,2 % HDP. V letošním roce je očekáván deficit veřejných financí okolo 5 % HDP. Podíl 

celkového státního dluhu na HDP se v roce 2009 zvýšil z 65,9 % na 72,5 %. 
 

1.3  Cena ropy 
 

Cena ropy Brent během ledna a prvního týdne února poklesla z 80 na 70 USD/b zejména 

vlivem špatných makroekonomických zpráv, posílení dolaru a oteplení na severní polokouli. 

Od druhého únorového týdne se trend obrátil a v polovině března se cena ropy již opět 

pohybovala nad 80 USD/b. Růst cen ropy pozitivně ovlivnily údaje o postupném obnovování 

globálního růstu ekonomické aktivity
3
. Podle březnové zprávy Mezinárodní agentury pro 

energii (IEA) dosáhne v roce 2010 globální poptávka po ropě 86,6 mb/d (+1,8 % oproti 

prognóze z roku 2009). Trh futures signalizuje růst cen (pro Brent na cca 83 USD/b na konci 

roku 2010 a na 85 USD/b na konci roku 2011). Naproti tomu březnový CF je ve své 

předpovědi poměrně umírněný, když v tříměsíčním horizontu očekává cenu ropy WTI 

77,5 USD/b a v ročním horizontu její narůst na 80,4 USD/b. 

 
Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr) 
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1.4  Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru 
 

Úroková sazba 3M EURIBOR od poloviny ledna do konce první dekády března víceméně 

stagnovala (pokles z 0,68 % na 0,65 %). ECB ponechává již od května minulého roku 

základní měnověpolitickou sazbu na nezměněné úrovni (1 %). Dle průzkumu agentury 

Reuters většina oslovených analytiků očekává zvýšení sazeb ECB až v posledním čtvrtletí 

letošního roku. Diferenciál mezi 3M EURIBOR a bezrizikovou sazbou 3M EONIA Swap 

Index činil v dosavadním průběhu prvního čtvrtletí 0,3 p.b., což je v souladu s RS01. 

3M EURIBOR se pohyboval pod 3M PRIBORem. Diferenciál mezi sazbami 3M PRIBOR 

a 3M EURIBOR se od poloviny ledna mírně snižoval a v první dekádě března se pohyboval 

kolem 0,78 p.b. Ve stejném období se dlouhodobý (desetiletý) diferenciál nacházel v mírně 

                                                           
3
 Zejména na zprávy z Číny reaguje trh poměrně citlivě. Snahy čínské vlády zabránit možnému přehřátí 

ekonomiky (dočasným zastavením poskytování úvěrů) tlačily cenu ropy dolů. Naopak začátkem března 

podpořily cenu ropy zprávy o prodloužení fiskálních stimulů a odhad společnosti China National Petroleum, že 

dovoz ropy do Číny by letos měl dosáhnout opět rekordní úrovně. Čína rovněž oznámila záměr rozšířit do roku 

2014 rafinérské kapacity o více než 10 %. 
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klesajícím pásmu 0,24 – 0,09 p.b. Implikované tržní výhledy odvozené z tříměsíčních 

korunových a eurových sazeb naznačují mírný nárůst diferenciálu ve třetím čtvrtletí 2010 

a poté jeho pokles k hodnotám 0,5 – 0,6 ve druhém pololetí roku 2011. 

 
Rozdíl korunových a eurových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 3M - EUR 3M

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10

CZK 3M - EUR 3M

CZK 10R - EUR 10R

0.0

0.5

1.0

1.5

II/10 III/10 IV/10 I/11 II/11 III/11 IV/11

11.1.2010 (1.SZ)

8.2.2010

8.3.2010

 
 

Od poloviny ledna kurz USD/EUR postupně posílil z 1,45 na 1,36 USD/EUR ke konci první 

dekády března. Nejsilnější úrovně dolaru bylo v tomto období dosaženo 23. února, kdy dolar 

posílil na hladinu 1,35 USD/EUR. Po opatřeních řecké vlády na snížení rozpočtového deficitu 

dolar mírně korigoval. Další oslabení dolaru omezily obavy z možného zpomalení evropské 

ekonomiky, stále napjatá situace v Řecku a očekávaní, že oživení ve Spojených státech může 

být rychlejší něž v eurozóně. Březnový CF očekává přibližnou stabilitu kurzu v horizontu do 

jednoho roku na hodnotě kolem 1,37 USD/EUR. 
  
 

 

2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 

Od zpracování 1.SZ jsme neidentifikovali žádné nové informace, které by vedly 

k přehodnocení fiskální prognózy pro roky 2009 a 2010 z 1.SZ. Vedle toho pro rok 2011 

vnímáme i nadále již dříve avizované riziko ve směru nižšího schodku vládního sektoru, než 

předpokládá prognóza z 1.SZ, a to v souvislosti s návrhy dodatečných konsolidačních 

opatření uvedených v aktualizované verzi Konvergenčního programu České republiky. 

Schválení těchto opatření by vedlo za jinak stejných okolností ke snížení schodku veřejných 

financí v roce 2011 přibližně o 0,8 % HDP. Obecným rizikem v opačném směru jsou blížící se 

parlamentní volby.  

 
2008 2009 2010 2011

Saldo vládního sektoru                   

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -2,0 -6,4 -5,9 -6,5

Upravené saldo *                             

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -2,0 -6,9 -5,9 -6,5

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -3,6 -7,4 -5,9 -6,3

Fiskální pozice (ECSB) **** v p.b. -1,6 -3,8 1,5 -0,4

Strukturální saldo (metoda EK) ***     

(ESA 95, ČNB)
v % HDP -3,6 -6,2 -5,0 -5,9

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. -1,3 -2,6 1,2 -0,9

*    upraveno o mimořádné jednorázové operace 

**   cyklicky očištěné saldo dle metodiky ESCB (upravené o mimořádné jednorázové operace)

***  cyklicky očištěné saldo dle metodiky EK (metoda založená na produkční funkci, upravené o mimořádné jednorázové operace)

**** měří meziroční změnu strukturálního salda (kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi)

1.SZ
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Dne 15. února 2010 odeslalo Ministerstvo financí do Evropské komise aktualizovaný 

Konvergenční program České republiky. V jeho konečné verzi byl na základě požadavků na 

dodatečná opatření na straně příjmů i výdajů (s předpokládanou účinností od roku 2011) 

upraven výhled pro roky 2011–2012, a to směrem k nižšímu deficitu. Fiskální opatření účinná 

od roku 2010 zde byla zachována beze změny, tj. v souladu s fiskální prognózou ČNB.
4
 

 

Váha nově navržených konsolidačních opatření
5
 s předpokládanou účinností od roku 2011 

leží spíše na straně výdajových škrtů, které jsou však specifikovány jen velmi obecně (ve 

formě snížení běžných výdajů rozpočtových kapitol a celkového snížení mandatorních 

výdajů, se souhrnným dopadem do salda vládního sektoru v roce 2011 ve výši 0,5 % HDP). 

Opatření na příjmové straně veřejných financí jsou konkrétnější a zahrnují ponechání 

zvýšeného stropu pro odvod sociálního zabezpečení na šestinásobku průměrné měsíční mzdy, 

zachování současného stavu nemocenského pojištění a zavedení druhé zvýšené sazby daně 

z příjmů fyzických osob na úrovni 31 %, kterou by se zdaňovaly příjmy převyšující strop 

sociálního zabezpečení (s celkovým dopadem v roce 2011 ve výši 0,3 % HDP). V případě 

schválení jednotlivých opatření dojde k promítnutí jejich dopadů i do prognózy ČNB.  
 

Obecným rizikem v opačném směru jsou blížící se parlamentní volby. Toto riziko je však 

v současnosti obtížně kvantifikovatelné a nepočítáme s jeho promítnutím ani do příští 

makroekonomické prognózy. 
 

                                                           
4
 V legislativním procesu je návrh na opětovné navrácení výše peněžité pomoci v mateřství v roce 2010 na 

původní úroveň roku 2009. Případné schválení tohoto návrhu by znamenalo zvýšení vládních výdajů v rozsahu 

přibližně 1,5 mld. Kč. 
5
 Tato opatření víceméně vycházejí z dokumentu vlády ČR „Východiska z krize: politika vlády v krátkodobém 

a střednědobém horizontu“ z 8. února 2010. Cílem tohoto dokumentu je definovat strategii České republiky na 

cestě k překonání následků globální ekonomické krize v domácí ekonomice, která by zároveň vedla 

k postupnému snižování deficitu veřejných financí pod hranici 3 % HDP.  
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 

1  Trh práce 
 

Ve 4. čtvrtletí pokračoval podle očekávání další pokles zaměstnanosti a růst obecné 

i registrované míry nezaměstnanosti. Ve srovnání s prognózou byla však intenzita těchto změn 

o něco menší. Mzdový růst byl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku mírně vyšší než prognóza, 

zčásti zřejmě kvůli daňové optimalizaci. Růst nominálních jednotkových nákladů se však 

v metodice národních účtů zmírnil výrazněji, než bylo prognózováno. 
  
Srovnání predikcí se skutečností
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST

Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) 2/10   9.9 (Q) 10.2

z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči 2/10 . 9.9

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ)  IV/09 7.8 7.3

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %)  IV/09 -2.3 -2.1

z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev  IV/09 -3.4 -2.9

             ostatní zaměstnaní  IV/09 3.5 2.2

Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %)  IV/09 4.7 5.2

z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %)  IV/09 4.7 5.2

             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %)  IV/09 4.5 4.5

Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %)  IV/09 . 2.5

Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 1/10 . 4.2

Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 1/10 . -0.3

NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  IV/09 1.9 1.1

NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  IV/09 . 5.0

NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  IV/09 . 2.0

Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  IV/09 -0.3 -0.9

Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.

Pramen: MPSV, ČSÚ  
 

V důsledku ekonomické recese došlo ve  4.Q 2009 k meziročnímu poklesu celkové 

zaměstnanosti podle metodiky VŠPS o -2,1 %, což je ve srovnání s prognózou z 1.SZ 

nepatrně mírnější pokles (-2,3 %).
6
 Značný pokles byl zaznamenán v kategorii zaměstnanců, 

když se prohloubil na -2,9 % meziročně (prognóza z 1.SZ -3,4 %). Naopak počet podnikatelů 

nadále rostl (o 2,2 %, prognóza z 1.SZ 3,5 %). Tempo poklesu zaměstnanosti stále zaostává 

za poklesem produktu, ale postupné ekonomické oživování vede k rychlému zmírňování 

poklesu produktivity práce.  
 

Pokles zaměstnanosti se promítá do růstu míry nezaměstnanosti. Mezičtvrtletní přírůstky 

sezonně očištěné míry nezaměstnanosti se začaly po dosažení vrcholu v 1.Q 2009 postupně 

zmírňovat. Mezičtvrtletní růst obecné míry nezaměstnanosti (VŠPS) se ve 4.Q značně 

zpomalil (z 0,73 p.b. ve 3.Q  na 0,06 p.b. ve 4.Q 2009). Obecná míra nezaměstnanosti se 

meziročně zvýšila o 2,9 p.b. na 7,3 % (prognóza z 1.SZ 7,8 %). K odchylce od prognózy 

došlo v důsledku souběhu menšího poklesu zaměstnanosti (cca 0,2 p.b.) a rychlejšího 

zpomalení růstu pracovní síly (cca 0,3 p.b v odchylce nezaměstnanosti), neboť nižší růst 

pracovní síly znamená při daném růstu zaměstnanosti menší počet nezaměstnaných. Míra 

registrované nezaměstnanosti celkem (tj. bez očištění o nedosažitelné uchazeče o práci) 

dosáhla v únoru 2010 10,2 %. Aktuální údaje naznačují, že míra registrované nezaměstnanosti 

by sice mohla být v 1.Q 2010 zhruba o 0,3 p.b. vyšší, než předpokládala prognóza z 1.SZ, 

avšak je patrná tendence k pozvolné stabilizaci tempa růstu nezaměstnanosti. Data naznačují 

ustálení relativní hodnoty nově hlášených uchazečů a současně i hodnoty vyřazených 

                                                           
6
 Ještě o něco méně výraznější pokles zaměstnanosti byl zaznamenán v  metodice národních účtů. Podle této 

statistiky se celková zaměstnanost ve 4.Q 2009 snížila o 1,9 %. Rozdíl v obou metodikách je způsoben 

především rozdílným pokrytím zahraniční zaměstnanosti (blíže viz 2.SZ 2009, Box: Statistické rozdíly v růstu 

zaměstnanosti). V ekonomické recesi byl dosud pokles zaměstnanosti v metodice národních účtů výraznější 

než v metodice VŠPS, protože zahraniční pracovníci nejsou dobře zachyceni ve VŠPS a přitom byli ve značné 

míře první propouštěni. Ve 4.Q byl ale pokles zaměstnanosti v metodice národních účtů naopak mírnější než 

v metodice VŠPS, což svědčí o vyčerpání vlivu zahraniční zaměstnanosti.  
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uchazečů z evidence úřadů práce (viz graf níže). Z Beveridgeovy křivky je pak patrné, že 

k růstu nezaměstnanosti již dochází jen při velmi mírném poklesu počtu volných pracovních 

míst. Počet nezaměstnaných připadajících na jedno volné pracovní místo je historicky 

nejvyšší. 

 

Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení 

uchazeči z evidence úřadů práce 
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Poznámka: sezonně očištěné údaje 

Pramen: MPSV, propočet ČNB 

Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících, roky 2009 
a 2010 jsou zvýrazněny modře 

Pramen: MPSV, propočet ČNB 

 

Pokles ekonomické aktivity rozdílným způsobem ovlivnil jednotlivé sektory národního 

hospodářství, což se projevilo i ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Doposud byl 

odbytovou krizí a následným propadem zaměstnanosti zasažen především sekundární sektor, 

zejména průmysl. Podle našeho očekávání nyní pozvolna nastupuje „druhá fáze“ ekonomické 

recese na trhu práce, kdy je zasažen sektor služeb. Ve 4.Q 2009 nedocházelo k prohlubování 

propadu zaměstnanosti v sekundárním sektoru, když meziroční úbytek počtu pracujících 

v něm činil 158,8 tis., což byl o 18 tis. osob menší pokles, než v předchozím čtvrtletí. Naproti 

tomu v terciárním sektoru meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 58,9 tis, což bylo  

o 23,8 tis. méně ve srovnání se 3.Q
7
.  

Růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře byl ve 4.Q 2009 mírně vyšší, než předpokládala 

prognóza z 1.SZ. Po výrazném zpomalení růstu průměrné mzdy na počátku roku 2009 zrychlil 

mzdový růst ve druhé polovině roku a ve 4.Q 2009 dosáhl 5,2 %. Vysoký růst průměrné mzdy 

ve 4.Q byl ovlivněn strukturálními vlivy, zejména propouštěním zaměstnanců s nižšími 

mzdami, poklesem nemocnosti a přesunem odměn v důsledku změn sociálního a zdravotního 

pojištění od roku 2010. Objem mezd poklesl o 2,0 % a evidenční počet zaměstnanců 

přepočtený na plný pracovní úvazek o 6,8 %
8
. Ve zpracovatelském průmyslu vzrostla 

                                                           
7
 Růst celkové zaměstnanosti ve 4.Q 2009 výrazně zpomalil v tržních službách. Nejvyšší meziroční pokles 

zaměstnaných byl ve 4.Q 2009 zaznamenán zejména v administrativních a podpůrných činnostech  

(-22,9 tis. osob) a v peněžnictví a pojišťovnictví (-8,4 tis. osob). Nejvyšší růst zaměstnanosti byl naopak 

dosažen ve veřejné správě a obraně (17,3 tis. osob), zdravotní a sociální péči (16,8 tis. osob) a ve vzdělávání 

(13,1 tis. osob). 
8
 Podle VŠPS a národních účtů byl pokles počtu zaměstnanců mnohem méně výrazný (-2,8 %). Rozdíl mezi 

národními účty, resp.VŠPS  na jedné straně a  evidenčním počtem zaměstnanců na straně druhé v průběhu roku 

2009 narůstal. Tato divergence je zřejmě z významné části způsobena nárůstem šedé ekonomiky. VŠPS se totiž 

dotazuje, zda respondent pracoval v referenčním týdnu alespoň 1 hodinu. Údaje evidenčního počtu jsou naopak 

získávány z podniků, které hlásí počet svých zaměstnanců. V recesi zřejmě pracuje více zaměstnanců načerno 

a ti jsou pak ve VŠPS vykázáni jako zaměstnaní, zatímco v evidenčním počtu zaměstnanců zahrnuti nejsou. 

Dále zde mohou působit i jiné faktory, např. vliv brigádníků. Ty firmy většinou nebudou v evidenčním počtu 

považovat za zaměstnance, ale ve VŠPS budou vykázáni, protože v referenčním týdnu pracovali alespoň 

hodinu. Zohlednění vlivu kratších pracovních úvazků představuje zmírnění poklesu evidenčního počtu 

zaměstnanců v roce  2009o 0,9 procentního bodu, v samotném 4.Q 2009 o 1,2 procentního bodu. 
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průměrná mzda o 6,8 %. Ve stavebnictví její růst zrychlil na 5,5 %. Ve službách byl vývoj 

značně diferencovaný. Nejvyšší růst byl zaznamenán v činnostech oblasti nemovitostí 

(10,7 %), naopak k poklesu meziroční průměrné mzdy došlo v ubytování, stravování 

a pohostinství (-1,6 %). Vývoj mezd v průmyslu a stavebnictví za leden 2010 je mírně pod 

prognózou růstu mezd v podnikatelské sféře pro 1.Q. 
 

Příspěvky k poklesu zaměstnaných v metodice 

VŠPS (meziroční příspěvky v p.b.) 

Nominální mzda v podnikatelské sféře 
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V nepodnikatelské sféře byl růst průměrné mzdy o něco nižší než v podnikatelské sféře. 

Průměrná mzda se v tomto sektoru ve 4.Q zvýšila o 4,5 %, což plně odpovídalo prognóze 

z 1.SZ. K růstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře přispěl zejména mzdový růst ve 

zdravotní a sociální péči (10,1 %) a vzdělávání (7,4 %). V celém národním hospodářství se 

průměrná mzda ve 4.Q zvýšila o 5,2 %.
9
 Vlivem nízké inflace byl její růst v reálném 

vyjádření nejvyšší za posledních 10 čtvrtletí.  

Nominální jednotkové mzdové náklady v národním hospodářství vzrostly ve 4.Q meziročně 

o 1,1 % (3,0 % ve 3.Q 2009). Prognóza z 1.SZ očekávala růst o 1,9 %. Důvodem nižšího růstu 

NJMN ve srovnání s prognózou je především výraznější pokles objemu mezd a platů podle 

národních účtů (-1,8 % oproti -0,8 % v 1.SZ). Odchylka od prognózy byla ovlivněna 

především revizí dat národních účtů, kdy došlo ke snížení růstu objemu mezd a platů za  

1.–3.Q 2009 v průměru o 1,4 p.b. Zveřejněný růst objemu mezd a platů se tak ve 4.Q 2009 

ještě výrazněji odchyluje směrem dolů od statistiky růstu průměrné mzdy (5,2 %) a 

zaměstnanosti podle VŠPS (-2,1 %). Nejvyšší růst NJMN byl zaznamenán v průmyslu (5,0 

%)
10

 a netržních službách (6,2 %).  

Pokles produktivity práce v národním hospodářství se rychle zmírňuje a ve 4.Q se 

produktivita meziročně snížila o 0,9 % (oproti -3,2 % ve 3.Q 2009, prognóza z 1.SZ byla  

-0,3 %). K odchylce skutečnosti od prognózy přispěl menší pokles zaměstnanosti i výraznější 
                                                                                                                                                                                     

Implikovaný růst průměrné mzdy na základě objemu mezd z národních účtů (ve 4.Q 2009 2 %) 

a zaměstnanosti podle národních účtů (-2,8 %) je 1 % tzn., že se od skutečnosti liší o více než 4 procentní 

body. Při použití evidenčního počtu zaměstnanců se implikovaný růst průměrné mzdy liší od skutečnosti jen 

nepatrně  (o 0,2 p.b.). 
9
   Růst průměrné mzdy v národním hospodářství o 5,2 % byl stejný jako růst jeho hlavní části – podnikatelské 

sféry, přestože v nepodnikatelské sféře byl vykázán růst nižší. Tento zdánlivě nelogický vývoj je způsoben 

rozsáhlými strukturálními změnami.  Tento zdánlivě nelogický jev je ve statistice označován jako Simpsonův 

paradox (http://scienceworld.cz/psychologie/simpsonuv-paradox-a-problem-slucovani-dat-2198) 
10

  Ve zpracovatelském průmyslu růst NJMN rychle zpomaluje a ve 4.Q činil 3,3 %. Růst NJMN v průmyslu 

jako celku byl výrazně ovlivněn odvětvím výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, kde NJMN rostly  

o 27,5 %. Příčinou vysokého růstu NJMN této části průmyslu byl vysoký pokles přidané hodnoty (o -12,9 

%), který byl doprovázen růstem objemu mezd a platů o 11,1 %. Podíl odvětví výroba a rozvod elektřiny, 

plynu a vody na přidané hodnotě v průmyslu se v průměru pohybuje okolo 9 %. 

http://scienceworld.cz/psychologie/simpsonuv-paradox-a-problem-slucovani-dat-2198
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meziroční pokles HDP ve srovnání s prognózou. Největší pokles produktivity práce byl 

zaznamenán v tržních službách (-5,5 %).  

 

NJMN v metodice ESA 95 

(mzr. změny v %) 

Produktivita práce v metodice ESA 95 

(mzr. změny v %) 
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Poznámka: NJMN celkem jsou podílem objemu mezd a HDP v kupních 

cenách (zohledňují vliv daní a dotací), zatímco NJMN v jednotlivých 

odvětvích jsou podílem objemu mezd a hrubé přidané hodnoty v daném 
odvětví v základních cenách 

Pramen: ČSÚ, propočet ČNB 

 

 

2  Ekonomický růst a jeho složky 
 

Národní účty za čtvrté čtvrtletí 2009 v souladu s očekáváním prognózy vykazují pokračování 

mezičtvrtletního růstu reálného HDP.
11

 Tím dochází i ke zmírnění meziročního poklesu 

reálného HDP. K tomuto poklesu ve čtvrtém čtvrtletí přispěla zejména hrubá tvorba kapitálu 

hlavně z titulu propadu zásob. Záporný příspěvek měla i spotřeba domácností. V opačném 

směru působil čistý vývoz a spotřeba vlády. Prognóza očekávala příznivější vývoj oproti 

skutečnosti v případě čistého vývozu a spotřeby domácností. Naproti tomu skutečné údaje 

o hrubé tvorbě kapitálu a spotřebě vlády byly oproti prognóze vyšší. 

 

  

 

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

Období 
Predikce 
z 1. SZ 

Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 4Q 2009 -2.7 -3.1 

Spotřeba domácností 4Q 2009 0.7 -1.2 

Spotřeba vládních institucí 4Q 2009 4.0 5.2 

Hrubá tvorba kapitálu 4Q 2009 -30.3 -24.5 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 4Q 2009 . -7.0 

Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 4Q 2009 . -7.3 

Vývoz zboží a služeb 4Q 2009 -0.4 2.5 

Dovoz zboží a služeb 4Q 2009 -6.7 -1.5 

Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 4Q 2009 36.2 19.4 

Průmyslová výroba leden 2010 . 7.1 

Stavební výroba leden 2010 . -20.5 

Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu leden 2010 . -3.6 

 
                                                           
11

  Předběžný odhad čtvrtletního HDP za 4. čtvrtletí 2009 z 12.2. činil -0,6 % mezikvartálně a -4,2 % meziročně 

a při publikování národních účtů 11.3. byl velmi výrazně revidován na růst o 0,7 % mezikvartálně a pokles 

jen o 3,1 % meziročně. Důvodem takovéto revize dat byl podle ČSÚ zejména na poslední chvíli změněný 

odhad vývoje nepřímých daní. Dále byly použity inovované metodické postupy pro výpočet výdajů 

domácností na konečnou spotřebu a propočet plateb za dovoz služeb. 
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Mezičtvrtletní růst reálného HDP ve 4.Q 2009 ve srovnání s předchozím obdobím mírně 

zrychlil na 0,7 %. Jde o druhé čtvrtletí s výrazným mezikvartálním růstem po sobě. 

V meziročním vyjádření reálný HDP vykázal pokles o 3,1 %, což byla nejpříznivější hodnota 

v minulém roce. Prognóza z 1.SZ očekávala zhruba stejný mezičtvrtletní růst (0,8 %), avšak 

o 0,4 p.b. příznivější hodnotu v meziročním vyjádření.  

Zdánlivý nesoulad rozdílu skutečnosti od prognózy v meziročním a mezičtvrtletním vyjádření 

je dán revizí HDP za 1.Q–3.Q 2009. Celkový HDP za zmíněné období byl sice revidován 

v poměrně malé míře, avšak k významným, ale vzájemně se kompenzujícím změnám došlo 

v rámci výdajových složek. Trajektorie meziročního růstu spotřeby domácností byla posunuta 

výrazně směrem dolů (o 1,5 až 1,9 p.b.). Růst spotřeby vlády je v důsledku revizí rovněž 

v průměru nižší než podle předchozích dat. Ostatní složky byly přehodnoceny směrem 

nahoru. K dramatickému posunu došlo u hrubé tvorby kapitálu (o 4,1 až 8,2 p.b.), a to ve 

složce zásob. Fixní investice byly naopak sníženy. Tempa růstu vývozu a dovozu jsou po 

revizích rovněž příznivější, avšak výsledný čistý vývoz je o něco nižší. 
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Méně hluboký meziroční pokles HDP podle prognózy z 1.SZ oproti skutečnosti za 4.Q je 

způsoben protichůdnými, vzájemně se jen částečně kompenzujícími efekty výdajových 

složek. Prognóza ve 4.Q očekávala příznivější příspěvek čistého vývozu a spotřeby 

domácností než skutečné údaje. V opačném směru se prognóza odchýlila od skutečnosti 

v případě hrubé tvorby kapitálu a v menší míře i u spotřeby vlády. 
 

Reálná spotřeba domácností ve 4.Q meziročně poklesla o 1,2 %, což dle nových dat 

znamená další prohloubení poklesu po předchozím čtvrtletí. Prognóza 1.SZ očekávala růst 

o 0,7 %, avšak za předpokladu výrazně odlišných historických dat. Při zveřejnění aktuálních 

národních účtů ČSÚ snížil údaje spotřeby domácností v průběhu 1.Q–3.Q 2009 o 1,5 až 

1,9 p.b. meziročně. Revize na historii i rozdíl mezi prognózou a skutečností se koncentrují 

hlavně v nominálních objemech spotřeby, v deflátoru spotřeby jsou tyto odchylky 

nevýznamné.
12

 Národní účty domácností nebyly doposud publikovány a nelze proto provést 

podrobnější rozklad aktuálního vývoje reálné spotřeby. 
 

                                                           
12

  ČSÚ při zveřejnění národních účtů oznámil úpravu metodiky odhadu spotřeby domácností. Tento odhad byl 

dříve založen zejména na statistikách z rodinných účtů pocházejících z výběrového šetření domácností. 

Aktuálně však lze údajně pozorovat odlišnosti v trendech tržeb v maloobchodě a spotřeby komodit typických 

pro maloobchodní prodej podle statistik rodinných účtů. V pozadí stojí pravděpodobně nedokonalá 

reprezentativnost vzorku ve zmíněném výběrovém šetření. ČSÚ se proto rozhodl dát při odhadu spotřeby 

domácností větší váhu na statistiky z maloobchodního prodeje. 
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Reálná spotřeba vlády ve 4.Q opět rostla poměrně rychlým meziročním tempem (5,2 %), což 

významně přispělo k růstu HDP (o 1,1 p.b.). ČSÚ tentokráte nespecifikoval složky vládní 

spotřeby, které nejvíce přispěly k růstu. Prognóza z 1.SZ předpokládala o něco pomalejší růst 

spotřeby vlády (4,0 % mzr.). Vyšší růst reálné vládní spotřeby oproti 1.SZ byl způsoben jak 

nižším deflátorem, tak i vyšší nominální spotřebou. 
 

Meziroční pokles hrubé tvorby kapitálu se ve 4.Q 2009 podle revidovaných dat opět 

prohloubil a dosáhl 24,5 %, avšak v mezičtvrtletním vyjádření došlo již k růstu o 2,0 %. 

K výraznému meziročnímu propadu přispěla hlavně změna stavu zásob. Meziroční pokles 

fixních investic byl ve srovnání se zásobami méně výrazný (o 7,0 %) a mezičtvrtletně fixní 

investice mírně vzrostly. Prognóza sice očekávala hlubší propad hrubé tvorby kapitálu, avšak 

výrazné revize dat v průběhu roku 2009 ztěžují srovnatelnost prognózy na 4.Q se skutečností. 

Podle věcného členění fixních investic se meziroční pokles objemově nejvýznamnějších 

položek, jako stroje, zařízení a dopravní prostředky, již dále neprohloubil. Investice do budov 

a staveb dokonce zrychlily růst. 

 

Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 

kapitálu k mzr. růstu (v p.b.) 
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Reálný vývoz zboží a služeb ve 4.Q po čtyřech čtvrtletích nepřetržitého meziročního poklesu 

vzrostl o 2,5 %. Prognóza přitom předpokládala mírný pokles. V mezičtvrtletním vyjádření 

však došlo po přechodném oživení za 3.Q k mírnému poklesu v závěru roku. Tento průběh 

vývozu zřejmě navazuje na vývoj zahraniční poptávky, kde se na přelomu loňského 

a letošního roku očekávalo odeznění efektu stimulačních opatření doma i v zahraničí. 

Podobně jako v případě vývozu mezičtvrtletně poklesl i reálný dovoz. Oproti prognóze však  

jde o mělčí pokles. Příspěvek čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP se ve 4.Q překmitnul 

v kladnou hodnotu (1,7 p.b.). Prognóza však očekávala ještě příznivější hodnotu. 
 

Průmyslová produkce ve 4.Q 2009 zmírnila svůj meziroční pokles (-2,3 %), když 

mezičtvrtletně (po sezonním očištění) vzrostla o 2,0 %. Obdobný vývoj byl pozorován u tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. Nové průmyslové zakázky začaly 

ve 4.Q meziročně růst. V lednu 2010 průmyslová produkce meziměsíčně (po sezónním 

očištění) vzrostla o 3,0 %. S přispěním vlivu nízké srovnávací základny z předchozího roku 

tak v lednu 2010 dosáhla meziročního růstu 5,3 % (po sezónním očištění dokonce 7,1 %). 

Růst produkce byl tažen zejména odvětvím výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů, 

které v lednu nejvíce přispělo i k růstu nových průmyslových zakázek. Nepozorujeme tedy 

prozatím negativní dopad končícího šrotovného. Úroveň průmyslové produkce však stále 

zůstává hluboko pod svými předkrizovými hodnotami a návrat k nim se zatím jeví jako velmi 

pozvolný. 
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Stavební produkce zaznamenala ve 4.Q 2009  mírný meziroční růst (o 2,7 %), mezičtvrtletně 

však (po sezonním očištění) stagnovala. Z počátku čtvrtletí nadále táhlo růst inženýrské 

stavitelství. Jeho růst se však koncem roku téměř zastavil a naopak po více než roce došlo 

k růstu pozemního stavitelství. Ve 4.Q 2009 se dále zmírňoval pokles počtu vydaných 

stavebních povolení a zároveň zrychlil růst orientační hodnoty povolených staveb. Pozitivní 

vyhlídky se však na počátku roku 2010 nepotvrdily a lednové údaje ukázaly nezvyklý 

meziroční propad stavební produkce o 25,3 % (po sezonním očištění o 20,5 %). Tento pokles 

byl způsoben propadem pozemního stavitelství, inženýrské stavitelství pokračovalo ve 

stagnaci. Dle ČSÚ k propadu přispěla souhra nevhodných klimatických podmínek 

s nedostatkem zakázek. V lednu se rovněž prohloubil meziroční pokles počtu vydaných 

stavebních povolení. Orientační hodnota povolených a ohlášených staveb si přesto udržela 

rychlý meziroční růst.  
 

Souhrnný indikátor důvěry na začátku roku 2010 navázal na růst z předchozího čtvrtletí 

a v únoru dosáhl hodnoty 88,8 bodu. Zatímco spotřebitelský indikátor důvěry se ve srovnání 

s minulým čtvrtletím drží níže (v únoru 92,3 bodu), nálada na straně podnikatelů pokračovala 

v růstu (v únoru 88,1 bodu). Pohled na salda indikátorů důvěry ukazuje, že pozitivní vyhlídky 

nadále převažují nad negativními zejména ve službách, mírně i v obchodě. V průmyslu se 

dále snížil podíl negativních vyhlídek, které převládají už jen mírně. Naopak ve stavebnictví 

(po mírném zlepšení na přelomu roku) došlo v únoru k opětovnému zhoršení a negativní 

vyhlídky tak stále silně převažují nad pozitivními.  
 

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu ve 4.Q 2009 pokračovaly 

v meziročním poklesu (o 3,8 %), ke kterému nadále přispívaly zejména tržby za prodej 

a opravy motorových vozidel
13

. Meziroční pokles tržeb v maloobchodě (bez motoristického 

segmentu) se zmírnil. V jejich rámci trvale rostly pouze tržby za prodej potravin, koncem 

roku se ale oživil také růst tržeb z prodeje pohonných hmot. V lednu 2010 se situace změnila 

a k meziročnímu poklesu celkových tržeb v maloobchodě přispěl zejména prohlubující se 

pokles tržeb v maloobchodě bez motoristického segmentu (především vlivem menšího 

prodeje nepotravinářského zboží a pohonných hmot). Tržby za prodej a opravy motorových 

vozidel v lednu meziměsíčně (po sezonním očištění) vzrostly, a jejich meziroční pokles se tak 

znatelně zmírnil. 
 

Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků a korporací (s 50 a více 

zaměstnanci)  ukázaly, že ve 4.Q 2009 došlo ve srovnání s předchozími čtvrtletími roku 2009 

ke zlepšení vývoje výkonů, účetní přidané hodnoty i tržeb. V meziročním srovnání došlo 

k růstu účetní přidané hodnoty (o 5,0 %) při poklesu výkonové spotřeby (o 4,0 %). Meziroční 

pokles výkonů se dále zmírnil (na -1,7 %). Výrazně se zmírnil také meziroční pokles tržeb  

(-1,7 %). Pokračující rychlý meziroční pokles počtu zaměstnanců (-8,7 %) vedl k poklesu 

objemu vyplacených mezd (-3,4 %).
14

 

 

                                                           
13

  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. 
14

  Dříve popisované údaje o hrubém provozním přebytku nelze nadále počítat vzhledem k chybějícím údajům 

o osobních nákladech (ČSÚ již od počátku roku 2009 nepublikuje prémie a ostatní osobní náklady a jejich 

aproximativní dopočet za 4.Q 2009 by již byl zatížen velkým zkreslením).  
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Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)
15

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

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

Výkony vč. obchodní marže

Výkonová spotřeba

Účetní přidaná hodnota

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

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

Mzdy (bez ostatních osobních nákladů)

Tržby

 

   
 

 

3  Platební bilance 
 

Schodek běžného účtu platební bilance ve 4.Q 2009 celkově odpovídal predikci z 1.SZ. 

Čtvrtletní predikci odpovídal i vývoj obchodní bilance a běžných převodů. Oproti očekávání 

nižší přebytek bilance služeb byl ve velké míře kompenzován nižším schodkem bilance výnosů. 

Vlivem provedených revizí za 1.–3.Q 2009 a revize měsíčních údajů za 4.Q 2009 byl celoroční 

přebytek bilance služeb oproti očekávání o 28 mld. Kč nižší; současně byl však o 19 mld. Kč 

nižší i schodek bilance výnosů. 
 

V rámci finančního účtu byla odchylka od celoroční predikce patrná zejména u portfoliových 

investic (v důsledku výrazné jednorázové investice tuzemského investora do zahraničních 

akcií v závěru roku), kdy celoroční čistý příliv portfoliových investic byl oproti očekávání 

o 31 mld. Kč nižší. Vlivem výraznější celoroční revize, spojené především se zpřesněním 

identifikace úvěrů, byl rovněž čistý příliv kapitálu sektoru podniků za rok 2009 oproti predikci 

o 30 mld. Kč nižší.
16

  
 

Ve 4.Q 2009 dosáhl běžný účet platební bilance schodku 7,5 mld. Kč a roční klouzavý poměr 

salda běžného účtu k HDP se snížil na -1,0 % (roční klouzavý poměr běžného a kapitálového 

účtu k HDP činil +0,1 %). Schodek běžného účtu se na rozdíl od předchozího čtvrtletí 

meziročně snížil (o více než 30 mld. Kč). Pokles celkového schodku souvisel především 

s rychlým růstem přebytku obchodní bilance.  
 

Ve 4.Q se meziroční růst přebytku výkonové bilance, patrný již v předchozích dvou 

čtvrtletích, výrazně zrychlil. Zvýšení přebytku na 42,4 mld. Kč (o více než 36 mld. Kč) bylo 

obdobně jako v předchozích dvou čtvrtletích výhradně důsledkem vývoje obchodní bilance. 

Přes pokračující, byť už mírnější, pokles vnější poptávky přešla obchodní bilance meziročně 

ze schodku do přebytku ve výši 42,2 mld. Kč. Meziroční změna jejího salda byla ve 4.Q 

téměř z 80 % spojena s pozitivním vývojem v reálném vyjádření. Příznivý dopad cenového 

vlivu, kdy celková meziroční změna směnných relací činila ještě +2,3 %, se zmírnil. 

Nejvýznamnější faktor podobně jako v předchozích dvou čtvrtletích představoval pokles 

                                                           
15

   Údaje do 4.Q 2008 jsou semidefinitivní, od 1.Q 2009 předběžné.  
16

  Spolu s revizí platební bilance za rok 2009 byla zveřejněna i její revize za rok 2008. Souvisela především 

s výraznými změnami v rámci bilance výnosů a přímých investic. Úpravy se především týkaly revize dílčích 

bilancí reinvestovaného zisku. Zejména z tohoto důvodu došlo ke snížení celoročního schodku bilance 

výnosů o 115 mld. Kč a k současnému snížení přebytku přímých investic o 114 mld. Kč.     
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celkové domácí poptávky, spojený hlavně s pokračujícím propadem dovozu pro investice.
17

 

Pozitivní příspěvek vývozu osobních automobilů v souvislosti se zahraničním šrotovným byl 

již jen mírný. Přebytek bilance služeb se obdobně jako v předchozích třech čtvrtletích 

meziročně snížil. Ve 4.Q dosáhl pouze 0,2 mld. Kč a meziroční změnu salda obchodu se 

zbožím zhruba z jedné čtvrtiny kompenzoval. Jeho meziroční pokles byl především 

výsledkem pokračujícího rychlého růstu výdajů v rámci ostatních služeb obchodní povahy
18

.  
 

Bilance výnosů dosáhla schodku 43,8 mld. Kč, který se meziročně vlivem vývoje dílčí 

bilance předpokládané hodnoty reinvestovaného zisku zvýšil o 8 mld. Kč. V opačném směru, 

tj. ke snížení celkového schodku, působil zejména pokles schodků dividend z přímých 

investic a náhrad zaměstnancům. 
  
K přebytku finančního účtu ve výši 50,5 mld. Kč nejvýznamněji přispěl čistý příliv přímých 

investic. Přebytku však dosáhly i zbývající tři bilance finančního účtu. Přímé investice 

skončily na rozdíl od předchozích dvou čtvrtletí čistým přílivem, a to ve výši 30 mld. Kč. Byl 

výsledkem přílivu přímých zahraničních investic do ČR ve výši 20,3 mld. Kč a současného 

poklesu tuzemských investic v zahraničí o téměř 10 mld. Kč. Nejzávažnější složku celkového 

přílivu přitom představoval reinvestovaný zisk. Pokles tuzemských investic v zahraničí byl 

zejména spojen se snížením investic do základního kapitálu v důsledku změny vlastnických 

vztahů.    

   
Roční klouzavé úhrny komponent platební 

bilance (v mld. Kč) 
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Portfoliové investice dosáhly třetí čtvrtletí v řadě přebytku, tentokrát 16,7 mld. Kč. 

Rozhodující operace ve 4.Q představovaly transakce na straně pasiv, spojené zejména 

s emisemi podnikových a vládních dluhopisů na zahraničních trzích. Obnovení zájmu 

zahraničních investorů o tuzemské dluhopisy a emise dluhových cenných papírů v zahraničí 

přispěly k meziroční změně v tocích portfoliových investic o více než 60 mld. Kč. Vývoj na 

straně aktiv byl především ovlivněn výraznějším nákupem akcií jedním tuzemským 

                                                           
17

  Přestože se meziroční pokles dovozu pro investice ve 4.Q oproti předchozímu čtvrtletí o 8 procentních bodů 

zmírnil, dosáhl ještě -17,6 %. Pokles dovozu pro mezispotřebu se zmírnil o 9 procentních bodů na -8,8 %. 

Pokles dovozu pro konečnou spotřebu se naopak o 6,6 procentního bodu prohloubil a dosáhl -11,5 %.  
18

  Jedná se o tzv. branding - obchodní operace nadnárodních firem, spojené se zhodnocením zboží dovezeného 

do ČR a jeho následným vývozem do zahraničí. Jde v podstatě o korekci datové nejistoty ve směru, který 

jsme avizovali v 1.SZ. 
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investorem v závěru roku. Ostatní investice skončily ve 4.Q mírným přebytkem 3,4 mld. Kč, 

který byl především ovlivněn čistým přílivem kapitálu vládního a podnikového sektoru 

(spojeného s čerpáním úvěrů od EIB na rozvoj infrastruktury a s čerpáním finančních 

a obchodních úvěrů). Ve velké míře byl však vyvážen čistým odlivem zdrojů obchodních 

bank, zejména v důsledku nárůstu krátkodobých vkladů a splátek závazků do zahraničí.  
 

Na základě předběžných měsíčních údajů skončila obchodní bilance v lednu 2010 

přebytkem 13,1 mld. Kč (při propočtu dovozu v metodice CIF). Přebytek se již jedenáctý 

měsíc v řadě meziročně zvyšoval, tentokrát o 9,2 mld. Kč. Současně druhý měsíc rostl i obrat 

zahraničního obchodu. Zvýšení celkového přebytku bylo v lednu především ovlivněno růstem 

přebytku skupiny strojů.   

 

Box: Srovnání vývoje výkonové bilance zemí Visegrádské čtyřky 
 

Zpomalení světového hospodářského růstu a s ním spojený pokles investiční a spotřebitelské poptávky 

se významně projevil v poklesu exportní výkonnosti nejen České republiky, ale i ostatních exportně 

orientovaných zemí ve středoevropském regionu. Tento box krátce shrnuje vývoj výkonové bilance
 19

 

zemí Visegrádské čtyřky (V4 – České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska) a blíže analyzuje 

příčiny jejího pozitivního vývoje v „krizovém roce“ 2009. 
 

Po několika letech výrazného růstu vývozu i dovozu zboží a služeb došlo v roce 2009 v důsledku 

oslabení zahraniční poptávky k významnému propadu vývozu v meziročním srovnání přesahujícímu 

u všech zemí V4 15% hranici. Vzhledem k vysoké dovozní náročnosti vývozu zemí V4 poklesly 

znatelně také dovozy pro výrobní spotřebu. Celkový pokles dovozu zboží a služeb byl ještě o několik 

procentních bodů silnější než propad vývozu (Graf 1a, řádek „“).
20

 
 

Graf 1: Vývoz a dovoz zboží a služeb a jejich saldo (v mld. EUR) 
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Obchod se službami klesl meziročně méně než obchod se zbožím. V rámci celkového vývozu 

a dovozu mají ovšem služby u všech ekonomik V4 poměrně malý podíl. U celkového vývozu má 

nejvyšší průměrný podíl služeb Maďarsko (16 %), nejnižší pak Slovensko (11 %).
21

 Na celkovém 

saldu výkonové bilance však již saldo služeb představuje podstatnou část (Graf 1b). To bylo 

v minulých letech ve všech zemích kladné s relativně stabilními hodnotami, pouze u Slovenska nabylo 

v posledních dvou letech záporných hodnot. 
 

I přes zmíněný pokles vývozních a dovozních aktivit zaznamenala výkonová bilance všech zemí V4 

v roce 2009 zlepšení (Graf 1b). Vyjádření výkonové bilance v běžných cenách však může být ve velké 

míře ovlivněno celkovou změnou směnných relací, tj. změnou poměru cen vývozu a dovozu zboží 

                                                           
19

  Výkonovou bilanci tvoří součet obchodní bilance a bilance služeb. 
20

 Zmíněné procentuální změny jsou vypočteny na základě hodnot v běžných cenách v EUR. Vzhledem 

k depreciaci měn zemí V4 v roce 2009 vůči EUR je meziroční pokles vyjádřený v národních měnách 

poněkud mírnější. Průměrné oslabení národní měny vůči EUR (v %) bylo pro CZK (5,6 %), HUF (10,3 %), 

PLN (18,8 %).  
21

  Podíl služeb na celkovém vývozu je v porovnání s průměrem EU15 (25 %) nebo USA (30 %) ve všech zemí 

V4 poměrně nízký, v posledních letech však dochází k jeho postupnému nárůstu (kromě Slovenska).  
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a služeb. Tuto skutečnost blíže ilustruje graf 2, který dokládá vývoj výkonové bilance ve stálých 

cenách roku 2000 a ve stálých cenách předchozího roku.
22

 
 

Graf 2: Výkonová bilance ve stálých cenách (v mld. EUR) 

  a) stálé ceny roku 2000 b) ceny předchozího roku 
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Zdroj: graf 1 a 2, Eurostat, ČNB. 

 

Je patrné, že pozitivní vývoj výkonové bilance ČR v roce 2009 byl způsoben především zlepšením 

směnných relací. Zejména pokles cen skupiny minerálních paliv v roce 2009 výrazně snížil hodnotu 

dovozu v běžných cenách, což pozitivně ovlivnilo obchodní bilanci a tím celkovou výkonovou bilanci. 

Tento efekt byl také částečně příčinou eliminace schodku výkonové bilance v Polsku, zde ale svou roli 

sehrály také reálné faktory způsobené vysokým znehodnocením kurzu (výrazný propad reálného 

dovozu). Deficit výkonové bilance ve stálých cenách se tak v roce 2009 snížil, ovšem ne tak 

významně, jak naznačuje graf 1b. Růst přebytku Maďarské výkonové bilance je patrný i ve stálých 

cenách. Hlavní příčinou je vysoký propad reálného dovozu zboží následkem oslabení domácí měny 

a poklesu domácí poptávky. Slovensko jako jediná země V4 zaznamenala v roce 2009 vyšší propad 

reálného vývozu než dovozu, což vedlo ke zhoršení výkonové bilance ve stálých cenách (Graf 2). 

Příčinou může být snížená konkurenceschopnost slovenských výrobců v důsledku zafixování kurzu 

slovenské koruny k euru na nadhodnocené úrovni.
23

 
 

Jak je z předešlého textu patrné, pozitivní vývoj výkonové bilance v ČR a Slovensku je zapříčiněn 

především cenovými vlivy. Růst bilance v Polsku a Maďarsku byl v roce 2009 způsobený významným 

propadem reálných dovozů. Vzhledem ke skutečnosti, že dovozy zemí V4 mají oproti vývozům vyšší 

podíl surovin, jejich cenový vývoj bude nadále ovlivňovat budoucí hodnoty dovozů. S očekávaným 

pozvolným růstem cen ropy by se tak měl pozitivní cenový efekt působící ve prospěch salda obchodní 

bilance postupně snižovat. 

 

 

                                                           
22

  Stálé ceny roku 2000 již nemusí plně reflektovat současné strukturální složení obchodu, především vznik 

nových exportních kapacit v minulých letech. 
23

  Viz Box 1, Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou (2009). 
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4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 

 
Rizika stávající krátkodobé prognózy inflace na nejbližší období jsou mírně protiinflační 

v důsledku vývoje korigované inflace bez PH. Naproti tomu proinflační rizika identifikujeme 

u regulovaných cen a v nejbližším období i u cen pohonných hmot. Od ledna 2010 došlo 

k aktualizaci spotřebního koše vedoucí – za jinak nezměněných okolností – k mírně nižší 

vykazované inflaci v letošním roce. Meziroční poklesy dovozních cen, cen průmyslových 

výrobců i cen zemědělských výrobců jsou oproti prognóze o něco mírnější. 

 

4.1 Spotřebitelské ceny  
 

 únor 10        meziměsíčně v %        meziročně v % dopad odchylky

predikce 1.SZ skutečnost predikce 1.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0,1 0,0 0,9 0,6 -0,32

Regulované ceny 0,3 0,3 1,1 1,0 -0,04

Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b. 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00

Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,00 0,00 0,85 0,84 -0,01

Čistá inflace 0,1 0,0 -0,2 -0,5 -0,29

Z toho:

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,0 0,3 -1,7 -1,3 0,09

Korigovaná inflace bez PH 0,2 -0,1 -0,3 -1,2 -0,47

Ceny pohonných hmot - čisté -0,6 0,4 13,2 16,1 0,11

Měnověpolitická inflace 0,1 0,0 -0,1 -0,4  
 

Celková meziroční inflace na počátku roku 2010 zpomalila z 1,0 % v prosinci 2009 na 0,6 % 

v únoru 2010. Oproti prognóze z 1.SZ 2010 byla v únoru o 0,3 p.b. nižší. Zhruba polovina 

této odchylky byla způsobena změnou vah ve spotřebním koši (viz box). Zbylá část odchylky 

připadá na nižší než předpokládanou korigovanou inflaci bez PH, která však byla zčásti 

kompenzována ostatními složkami inflace, jež byly oproti predikci naopak mírně vyšší. 

 

Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Regulované ceny během ledna a února vzrostly oproti minulé prognóze celkově o něco méně. 

Tento vývoj je dán revizí koše a změnou relativních vah jednotlivých položek uvnitř 

regulovaných cen. Rovněž váha regulovaných cen jako celku byla od ledna 2010 snížena. 

V rámci jednotlivých podskupin měl nejvýraznější vliv mírnější než prognózovaný pokles 

ceny elektřiny. O něco více vůči prognóze vzrostlo regulované nájemné, cena tepla, vodného 

a stočného. Od dubna 2010 je očekáván růst cen zemního plynu pro domácnosti o cca 3  %, 

zatímco prognóza  z 1.SZ očekává  3% pokles. Po zahrnutí všech výše uvedených změn by 

nová predikce mzr. růstu regulovaných cen za rok 2010 činila 3,0 % s dopadem do inflace 

0,52 p.b., což je o 0,6 % resp. o  0,04 p.b. více oproti 1.SZ.  
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Ve výhledu primárních dopadů změn nepřímých daní z 1.SZ 2010 nedochází ke změně. 

Od počátku roku ovlivnilo celkovou inflaci zvýšení sazeb DPH a spotřebních daní, které se 

v případě cen cigaret projeví až se zpožděním. Odhad primárních dopadů změn daní se 

prakticky nezměnil ani po přepočtu na nové váhy spotřebního koše (v souhrnu se snížil 

z 1,2 p.b. na 1,13 p.b.). Do značné míry se naplnily i prognózy ohledně bezprostředního 

promítnutí daňových změn do jednotlivých složek inflace (regulované ceny plné promítnutí, 

ceny potravin cca 2/3 promítnutí, pohonné hmoty plné promítnutí). Výjimkou jsou ceny   

obchodovatelných ostatních komodit bez PH. V této skupině jsme očekávali zhruba poloviční 

bezprostřední  průsak vyšších  daní do cen, vývoj těchto cen nás však překvapil směrem dolů.  

 

Ceny pohonných hmot v návaznosti na vývoj cen ropy rostly rychleji, než jsme 

předpokládali. Cena ropy aktuálně dále stoupá, a proto jsou rizika vývoje cen pohonných 

hmot na nejbližší období proinflační. To potvrzují i neúplná týdenní šetření cen pohonných 

hmot za březen, ze kterých vyplývá odhad meziměsíčního růstu ve výši 2,3 % (predikce je 

0,4 %). V delším období jsou rizika zhruba vyrovnaná. 

 

Ceny potravin meziročně klesaly oproti 1.SZ 2010 poněkud mírnějším tempem. Týdenní 

šetření cen potravin ČSÚ za březen ukazují v souladu se stávající prognózou meziměsíční 

stagnaci. Naproti tomu aktuální údaje z komoditních burz naznačují možné pomalejší oživení 

cen potravinářských komodit, než předpokládala prognóza. V souhrnu považujeme rizika 

krátkodobé predikce cen potravin za zhruba neutrální. 

 

Vývoj cen potravin (čistých, mzr. v %)      Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %)  

-3,0
-2,0

-1,0
0,0
1,0
2,0

3,0
4,0
5,0
6,0

7,0
8,0

 1/06  1/07  1/08  1/09  1/10  1/11

1. SZ 2010

   

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

 1/06  1/07  1/08  1/09  1/10  1/11

1. SZ 2010

 
Poslední skutečné údaje jsou jen předběžné – jsou získány z průměru dvou známých skutečných měsíčních údajů 

příslušného čtvrtletí a z predikce z poslední velké SZ na třetí měsíc čtvrtletí.  

 

Vývoj cen pohonných hmot (čistých, mzr. v %)   
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Meziroční korigovaná inflace bez PH byla v únoru 2010 oproti prognóze z 1.SZ o 0,9 p.b. 

nižší, když dosáhla -1,2 %. Za hlavní důvod dalšího prohloubení meziročního poklesu 

považujeme protiinflační vliv klesajících dovozních cen a poklesu poptávky po 

nepotravinářském spotřebním zboží. V mnoha případech došlo i přes vyšší DPH k dalšímu 

snížení cen, přičemž jednoznačně největší vliv měl pokles cen automobilů. Významný byl 

rovněž pokračující pokles cen ve skupině odívání a obuvi a cen zboží ve skupině rekreace 

a kultura (audio, video, počítače, hračky, sportovní potřeby apod.). Revize spotřeby 

domácností směrem dolů v loňském roce, vývoj maloobchodních tržeb v posledních měsících 

a silnější měnový kurz naznačují protiinflační rizika krátkodobé prognózy korigované inflace 

bez PH.  

 

Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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Box: Aktualizace spotřebního koše od ledna 2010 
 

V rámci publikování dat za leden 2010 provedl ČSÚ aktualizaci stávajícího spotřebního koše. Šlo 

především o změnu vah jednotlivých položek. U jednotlivých položek došlo jen k dílčím změnám. Na 

aktualizovaném spotřebním koši jsou spočteny jen údaje od ledna 2010 a jsou napojeny pomocí 

řetězení na údaje spočtené do konce roku 2009 na původním spotřebním koši. 
 

Změna vah v rámci aktualizace spotřebního koše  

v % Stálá váha do 

12/2009

Přepočtená váha 

v 12/09

Stálá váha od 

1/2010

Celková inflace 100,0 100,0 100,0

Regulované ceny 16,40 20,11 17,15

Čistá inflace 83,60 79,89 82,85

   Ceny potravin 24,44 25,36 25,63

   Pohonné hmoty 4,04 3,54 3,70

   Korigovaná inflace bez PH 55,12 51,00 53,52

      Obchodovatel. ostatní bez PH 22,90 18,77 21,98

      Neobchodovatelné ostatní 32,22 32,23 31,55
 

 

Vliv aktualizace koše na inflaci ilustruje porovnání přepočtené váhy v prosinci a stálé váhy platné od 

ledna 2010. Výrazně poklesla váha regulovaných cen. Zároveň se v jejich rámci významně snížila 

váha regulovaného nájemného, které zásadně přispívalo v prognóze pro rok 2010 k růstu regulovaných 

cen. Proto při zachování predikce růstů jednotlivých položek regulovaných cen pro rok 2010 nově 

vychází nižší predikce celkového růstu regulovaných cen a také jejich nižší dopad do celkové inflace. 

Konkrétně v 1.SZ 2010 byla predikce růstu regulovaných cen v roce 2010 ve výši 2,4 % s dopadem do 
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inflace 0,48 p.b. a na aktualizovaném koši by byla 1,8 % s dopadem do inflace 0,31 p.b. (vše včetně 

vlivu změn spotřebních daní). 
 

Aktualizace celého spotřebního koše za předpokladu nezměněné predikce růstu jednotlivých složek 

čisté inflace a jednotlivých podskupin regulovaných cen z 1.SZ 2010 vede v průběhu roku 2010 

ke snížení meziročního růstu celkové inflace v rozmezí od 0,1 až po téměř 0,3  p.b.  Největší odchylky 

v meziročním růstu (-0,27 p.b.) je u tohoto hypotetického výpočtu dosaženo v prosinci 2010. V tomto 

měsíci by se příspěvek regulovaných cen do CPI snížil o 0,17 p.b. a příspěvek čisté inflace o 0,04 p.b. 

Primární vliv změn daní by se snížil o 0,06 p.b. 
 

Částečně nad rámec výše uvedených propočtů má v aktuální situaci protiinflační efekt i zvýšení váhy 

složek čisté inflace. Potraviny a korigovaná inflace bez pohonných hmot nyní dosahují záporných 

hodnot meziročního růstu, a tak zvýšení jejich váhy vede při jinak nezměněné predikci k výraznějším 

záporným příspěvkům do celkové inflace. Potenciálně významný je z tohoto pohledu zejména nárůst 

váhy ostatních obchodovatelných statků bez pohonných hmot, jejichž ceny výrazně klesají – tento 

efekt však není v uvedených výpočtech zohledněn, neboť predikce korigované inflace bez pohonných 

hmot se v nich nemění. 
 
 

4.2  Ostatní cenové okruhy 
 

Dovozní ceny zmírnily v lednu 2010 svůj meziroční pokles na 3,9 %. Do dynamiky cen 

dovozu se promítl obnovený meziroční růst cen dovážených minerálních paliv, který v lednu 

dosáhl 7,2 %, zatímco v posledních měsících roku 2009 ceny dovážených energetických 

surovin klesaly více než 15% tempem. Na druhé straně setrvaly ceny všech ostatních skupin 

dovozu v meziročním poklesu, přičemž u komodit s vyšším stupněm zpracování bylo možné 

pozorovat jeho další prohloubení. K celkovému poklesu dovozních cen nejvýznamněji 

přispěly ceny dovážených strojů a dopravních prostředků, nevýraznější prohloubení 

meziročního poklesu cen bylo patrné u dovozu průmyslového spotřebního zboží. Za snížením 

cen v těchto skupinách dovozu přitom stálo jak posílení měnového kurzu, tak pokles cen 

těchto produktů v zahraničí. Výraznějším meziročním tempem klesaly také ceny dovážených 

potravin. Naproti tomu pokles dovozních cen u chemikálií, neenergetických surovin 

a polotovarů se zmírňoval. Meziroční snížení dovozních cen na konci roku 2009 a na začátku 

roku 2010 bylo oproti prognóze z 1.SZ méně výrazné, a to zejména v důsledku mírnějšího než 

předpokládaného poklesu cen výrobců v zahraničí. 
 

Ceny průmyslových výrobců na začátku roku 2010 prohloubily svůj meziroční pokles na 

2,0 % v únoru. Nejvýznamněji se na celkovém snížení cen v průmyslu podílelo i nadále 

odvětví obecných kovů a kovodělných výrobků, významný byl rovněž příspěvek klesajících 

cen v potravinářském průmyslu a v odvětví dopravních prostředků (-7,7 % v únoru). Takto 

razantní cenový pokles je v odvětví dopravních prostředků výjimečný a podobné hodnoty 

byly zaznamenány pouze v polovině roku 2008. Dynamika cen v průmyslu byla na začátku 

roku významně ovlivněna obnovením meziročního poklesu cen v odvětví elektřiny, plynu 

a páry, kde se ceny v únoru meziročně snížily o 1,7 %, zatímco ještě v prosinci minulého roku 

rostly více něž 10% tempem. Příspěvky tohoto odvětví dosahovaly v roce 2009 kladných 

hodnot kolem 1,4 p.b., kdežto záporný příspěvek obnoveného poklesu cen činil v prvních 

měsících letošního roku 0,3 p.b. Rovněž v odvětví strojů došlo k meziročnímu snížení cen 

(-1,8 %), přičemž ceny v tomto odvětví klesly v meziroční dynamice poprvé od roku 1998. 

Na druhé straně bylo možné pozorovat výrazné oživení růstu cen v chemickém průmyslu. 

V návaznosti na rostoucí ceny ropy na světových trzích se zrychlení cenového růstu nadále 

prosazovalo také v odvětví koksu a rafinérských produktů. Meziroční pokles cen v průmyslu 

se začátkem roku nacházel mírně nad aktuální prognózou z 1.SZ, a to zejména z důvodu 

mnohem mírnějšího meziročního poklesu cen v odvětví elektřiny, plynu a páry. 
 



 27 

Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 

v p.b.) 

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 

resp. příspěvky v p.b.) 
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Pokles cen zemědělských výrobců se v únoru dále zmírnil na 5,6  % meziročně. Propad cen 

v rostlinné výrobě se zmírnil na 11,1 %, nejvíce stejně jako v minulých měsících v důsledku 

zvolnění hlubokého propadu cen obilovin a olejnin. V živočišné výrobě ceny v únoru již 

překmitly do meziročního růstu, a to o 0,5 %, když se oživil cenový růst vajec a mléka, 

naproti tomu ceny masa nadále klesaly. Pokles cen zemědělských výrobců za únor je o něco 

mírnější oproti očekáváním z 1.SZ, na druhou stranu výhled očekávaného růstu cen 

zemědělských komodit v zahraničí se posunul směrem dolů. 
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5 Peníze a úvěry  
 
Meziroční tempa růstu peněz a úvěrů jsou v souladu s prognózou nízká. V lednu pokračovalo 

snižování dynamiky vkladů domácností a pokles vkladů nefinančních podniků i finančních 

neměnových institucí. Úvěry poskytnuté podnikům a domácnostem v meziročním srovnání 

zhruba stagnovaly, za čímž stál přetrvávající propad úvěrů nefinančním podnikům a dále 

zpomalující růst úvěrů domácnostem. Měsíční tok úvěrů nefinančním podnikům byl však 

vlivem krátkodobých úvěrů kladný a mohl signalizovat známky začínající stabilizace. Podíly 

nesplácených úvěrů dále rostly u všech hlavních kategorií úvěrů. Klientské úrokové sazby 

z nových úvěrů a vkladů nepatrně klesaly či stagnovaly při mírném snížení sazeb peněžního 

trhu a růstu výnosu desetiletého vládního dluhopisu. Nepatrně poklesly sazby z nových úvěrů 

nefinančním podnikům a tentokrát i z nových úvěrů na bydlení.  

1. Peníze 

Meziroční růst peněžního agregátu M2 v lednu 

dále zpomalil na 2,4 %. To je v souladu 

s prognózou z 1. SZ 2010, která pro 1.Q 

předpokládá průměrný meziroční růst M2 ve výši 

2 %.
24

 Růst M1 zůstává v porovnání s M2 vyšší 

a odráží pokles úrokových sazeb peněžního trhu, 

a s ním související zúžení spreadů mezi sazbami 

z termínovaných krátkodobých vkladů (tj. vkladů 

s dohodnutou splatností do dvou let 

a s výpovědní lhůtou do tří měsíců) 

a z jednodenních vkladů. Pokles krátkodobých 

vkladů je v rámci M2 částečně kompenzován 

růstem termínovaných dlouhodobých vkladů v důsledku vývoje dlouhodobých sazeb. Vklady 

jednotlivých sektorů jsou ovlivňovány současnou fází hospodářského cyklu. Meziroční růst 

vkladů domácností zpomalil na 6,2 % vlivem nepříznivého vývoje na trhu práce. Vklady 

podniků po zmírnění svého poklesu koncem loňského roku v lednu opětovně poklesly 

hlouběji (o 2,2 %) a vklady finančních neměnových institucí se propadly o 7 %.  

Harmonizovaný peněžní agregát M3 v lednu poklesl o 0,9 %. Výraznější propad oproti 

národnímu agregátu M2 je dán růstem vkladů se splatností nad dva roky a výpovědní lhůtou 

nad tři měsíce, které M3 nezahrnuje. V eurozóně M3 stagnuje.  
 

                                                           
24

  Prognóza předpokládá, že vlivem růstu ekonomické aktivity a cen dynamika M2 ve druhém pololetí 2010 

zrychlí, v roce 2010 dosáhne celkově 2,5 %, a v roce 2011 pak 3,1 %. 

Struktura peněžních agregátů (mzr. v %) 

 I/09 II/09 III/09 IV/09  12/09  1/10

Podíly na 

M2 v % 

1/10

M1 8,9 8,9 8,5 8,7 7,6 7,8 60,4

   Oběživo 12,3 9,4 6,8 -3,4 -3,3 -2,5 13,1

   Jednodenní vklady 7,9 8,7 9,0 12,6 10,9 11,0 47,3

M2-M1 (kvazi-peníze) 8,7 5,5 -0,9 -2,2 -0,4 -4,7 39,6

   Vklady s dohod. splatností -9,5 -11,4 -17,8 -12,8 -3,5 -10,4 21,1

       do 2 let 4,8 -1,4 -14,1 -16,9 -12,7 -21,2 15,7

   Vklady s výpovědní lhůtou 44,7 41,9 34,0 16,5 5,4 5,0 18,0

        do 3 měsíců 56,8 47,3 32,9 10,3 -1,8 -2,7 14,4

   Repo operace -4,5 -17,5 -33,7 -28,5 -34,3 -43,3 0,5

M2 8,8 7,5 4,6 4,1 4,3 2,4 100,0  

Vklady dle sektorů (mzr. změny v %) 
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2. Úvěry 
 
Tempo růstu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem v lednu dosahovalo hodnoty 

blízké nule (0,3 %)
25

. Vývoj navázal na předchozí trend utlumeného úvěrového trhu 

spojeného především se slabou ekonomickou aktivitou, a to i přes postupné uvolňování 

podmínek některých typů úvěrů. Ve zpomalení růstu úvěrů se v lednu projevovalo 

prohloubení poklesu úvěrů finančním neměnovým institucím (včetně ostatních finančních 

zprostředkovatelů, tj. nebankovních institucí) a další snížení dynamiky úvěrů domácnostem. 

V eurozóně bylo zpomalení úvěrů soukromému sektoru výraznější, když v lednu dosáhlo  

-0,6 %. To odráželo pokračující pokles úvěrů nefinančním podnikům a finančním 

neměnovým institucím, zatímco vývoj úvěrů domácnostem se stabilizoval a jejich objem 

přešel do mírného meziročního růstu.
26

 Úvěry nefinančním podnikům a domácnostem 

poskytnuté nebankovními institucemi v ČR ve 4.Q 2009 meziročně klesaly.   

Meziroční pokles úvěrů nefinančním podnikům přetrvával v lednu na úrovni 7,7 %. Jejich 

měsíční tok upravený o sezonní vlivy byl však poprvé od září 2008 kladný, což může 

signalizovat začínající stabilizaci. Zmírnil se meziroční pokles stavu krátkodobých úvěrů 

určených k financování provozního kapitálu, zatímco úvěry se splatností delší než jeden rok 

v souvislosti se slabou investiční aktivitou dále zpomalují. I přesto je propad úvěrů v kontextu 

výhledu oživení reálné ekonomické aktivity a růstu důvěry podnikatelů stále značný, 

a to ve všech významných odvětvích (viz též Box Odvětvová struktura úvěrů a přidané 

hodnoty nefinančních podniků v 1.SZ 2010). Určité zpoždění za vývojem ekonomického 

cyklu může souviset s tím, že vedle přetrvávající zvýšené obezřetnosti bank mohou některé 

podniky v této fázi ekonomického cyklu a při poměrně velké nejistotě o síle budoucího 

oživení více využívat vnitřní zdroje. V důsledku těchto nejistot a související slabé investiční 

aktivity nepředpokládáme zatím výraznější oživení dynamiky úvěrů, pokles by se však neměl 

dále prohlubovat (v závěru roku 2010 lze předpokládat růst okolo 3 až 4 %).  
                                                           
25

  Číselné údaje o struktuře stavu klientských úvěrů jsou uvedeny v tabulkové a grafické příloze. Vývoj další 

pravidelně sledované veličiny, tj. nových úvěrů, které v lednu zaznamenaly prohloubení meziročního 

poklesu, však není srovnatelný s předchozími daty v důsledku probíhajících metodických změn v jejich 

vykazování (od ledna 2010 nejsou do statistických dat zahrnovány v nových obchodech revolvingové úvěry). 

To se projevilo ve změně struktury nově poskytovaných úvěrů, kde narostla váha kontokorentních úvěrů, 

což má dopady i do statistiky úrokových sazeb z nových úvěrů.    
26

 Podle lednového „Bank lending survey“ (viz Monthly Bulletin ECB, February 2010) se v eurozóně 

ve 4.Q 2009 dále uvolnily úvěrové standardy, i když méně než v předchozím čtvrtletí. Výraznější uvolnění 

a zvýšená poptávka po úvěrech byla zaznamenána zejména u úvěrů na bydlení. Z důvodu propojenosti 

bankovních sektorů ČR a eurozóny lze předpokládat podobný vývoj postupně v blízké budoucnosti i v ČR.    

 

Úvěry podnikům a domácnostem          

(stavy, mzr. změny v %)  

-10

0

10

20

30

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Úvěry celkem Nefinanční podniky

Domácnosti HDP b.c.
  

 

Toky úvěrů podnikům a domácnostem 

(měsíční, sezónně očištěno, v mil. Kč)  

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Úvěry celkem
Úvěry nefinančním podnikům
Úvěry domácnostem

 



 30 

Tempo růstu úvěrů domácnostem v lednu opět meziročně zpomalilo na 11,5 %, k čemuž 

přispěly úvěry na bydlení i spotřebitelské úvěry. Měsíční toky těchto úvěrů upravené 

o sezonní vlivy stagnují několik měsíců na umírněných kladných hodnotách. Oživení zatím 

nepřinesl ani lednový pokles úrokových sazeb z úvěrů na bydlení (podle Hypoindexu obdobný 

vývoj pokračoval i v únoru). Nabídkové ceny bytů klesaly, i když na počátku roku 2010 

je pozorována v některých regionech ČR zhruba stagnace, což indikuje jistou stabilizaci 

realitního trhu. V nižší ochotě domácností se zadlužovat se promítají nejistoty ohledně 

budoucího vývoje příjmů. Navíc podíl zadlužených domácností je relativně významný 

(viz Box Zatížení domácností úvěry a jejich splácení podle příjmových skupin). V další 

části roku 2010 lze očekávat stále spíše utlumenou poptávku po úvěrech na bydlení, k jejich 

oživení by mělo dojít až s jistým odstupem po obratu hospodářského cyklu, přičemž 

očekáváme, že růst by se měl pohybovat nedaleko současných hodnot, tj. kolem 13 %. 

Uvolňování úvěrových podmínek zejména při poskytování hypoték avizované některými 

bankami na přelomu roku v podobě půjčování na vyšší hodnotu zastavené nemovitosti    

(loan- to-value ratio) je zatím jen mírné (banky nejčastěji půjčují do 85 % zástavy 

nemovitosti). 
 
Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech 

se v lednu dále zvýšil na 5,8 %. Tento podíl roste 

ve všech sektorech, nejstrměji u podniků (8 %), 

zatímco u domácností činí 4,1 % 

(u spotřebitelských úvěrů se zvýšil na 8,7 % 

a u úvěrů na bydlení na 2,7 %). I přes uvedený 

vývoj podílových ukazatelů, které jsou ovlivněny 

rovněž poklesem stavů úvěrů, vysoké meziroční 

tempo růstu nesplácených úvěrů se od konce roku 

2009 snižuje u podniků a spotřebitelských úvěrů, 

zatímco u úvěrů na bydlení dále vzrostlo 

(až na 74 %). Míra defaultu napovídá, že v ročním 

horizontu bude u nefinančních podniků do 10 % 

nesplácených úvěrů a u domácností zhruba 4 %. 

 

Box: Zatížení domácností úvěry a jejich splácení podle příjmových skupin  
 

Vzhledem ke zpomalování růstu úvěrů domácnostem a zvyšování problémů spojených s jejich 

splácením se tento box zabývá strukturou úvěrů podle jednotlivých příjmových skupin domácností. 

Finanční problémy některých skupin domácností mohou být výraznější než na agregované úrovni 

u domácností celkem a budoucí spotřební výdaje domácností částečně závisí na tom, do jaké míry 

se budou schopny vyrovnávat se splácením úvěrů. Tento box vychází z výsledků ročního výběrového 

šetření ČSÚ za rok 2008,
27

 data tak pokrývají pouze počáteční období globální ekonomické a finanční 

krize. Přesto mohou signalizovat určitá rizika, která by mohla očekávané oživování ekonomické 

aktivity zpomalit.  
 

Z výběrového šetření vyplývá, že spotřebitelské úvěry čerpá 20 % domácností a úvěry na bydlení 

zhruba 13 % domácností. Oproti předchozímu roku se zvýšilo procento domácností s úvěry 

na bydlení. Využívání úvěrů je diferencované u jednotlivých příjmových skupin (Grafy 1 a 2). 

Spotřebitelské úvěry čerpá nejvíce domácností ve dvou nejnižších příjmových skupinách. Poměrně 

vysoké čerpání těchto úvěrů je však i ve třech nejvyšších příjmových skupinách. Podíl domácností 

se spotřebitelskými úvěry v nejnižších příjmových skupinách měl v roce 2008 oproti minulým letům 

tendenci klesat. Pouze středněpříjmové domácnosti mezi lety 2006–2008 nezměnily míru 

                                                           
27

 Analýza vychází z výsledků výběrového šetření EU-SILC „Životní podmínky 2008“ publikovaných 

v posledním čtvrtletí 2009, jehož součástí byl samostatný modul zaměřený na zadluženost a finanční 

hospodaření domácností. Některé údaje vychází též ze statistiky rodinných účtů ČSÚ.  
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využívání úvěrů na spotřebu, i když na nižší úrovni než u obou předchozích skupin. U úvěrů 

na bydlení je vývoj odlišný. Nejvyšší čerpání těchto úvěrů vykazují dvě vysokopříjmové skupiny 

domácností; v roce 2008 však došlo k poměrně výraznému nárůstu u nejnižších příjmových skupin. 

Obdobně jako u spotřebitelských úvěrů středněpříjmové domácností čerpají úvěry na bydlení v menší 

míře.
28

 Objem nových úvěrů je nadále nejvyšší u vysokopříjmových domácností. 
 

Z domácností, které nečerpají úvěr, zhruba 71 % uvedlo, že si nepotřebuje půjčovat. To se však liší 

podle příjmových skupin (v nejnižším decilu je to 40 % oproti 90 % domácností v nejvyšším decilu). 

Procento bankou odmítnutých žádostí o úvěr bylo relativně nízké, a to u všech příjmových skupin. 

Na druhou stranu jedním z důvodů, proč některé domácnosti nečerpaly úvěry, byla jejich neschopnost  

úvěr splácet (17 % z domácností, které úvěry nečerpaly, přičemž u nízkopříjmových až 40 %). 
 

Financování spotřeby přečerpáním běžného účtu v podobě kontokorentu využívá zhruba 17 % 

domácností, které mají běžný účet v bance (cca 80 %). Nejvíce je to ve třech nejnižších příjmových 

skupinách (v průměru 21 %). Kreditní karty má zhruba 18 % domácností, na rozdíl 

od kontokorentních úvěrů je nejvíce využívají vysokopříjmové domácnosti (cca 27 % ve dvou 

nejvyšších příjmových decilech oproti cca 18 % v nižších decilech).  
 

Dluhové zatížení domácností (tj. poměr splátek jistin a úroků k čistému peněžnímu příjmu všech 

domácností) se v roce 2008 zvýšilo na 4,8 %.
29

 Dluhové zatížení převážně rostlo u středněpříjmových 

domácností, zatímco u vysokopříjmových klesalo a u nízkopříjmových domácností nebyl trend 

jednoznačný (Graf 3). Zvýšení relativního zatížení středněpříjmových a některých nízkopříjmových 

domácností ovlivnil pokles příjmů. Přitom míra úspor je u těchto skupin výrazně nižší oproti 

vysokopříjmovým domácnostem, u některých skupin dokonce záporná. To může znamenat nárůst 

zranitelnosti sektoru domácností. Pokud by dluhové zatížení bylo vztaženo pouze k příjmům 

zadlužených domácností dosáhlo by u středněpříjmových a nízkopříjmových domácností 

až dvouciferných hodnot (viz probíhající výzkumný projekt „Who borrows and who may not repay: 

Changes in the distribution of credit and creditworthiness across household in the Czech Republic 

since 2000 – Bičáková, Pašaličová, Preclová).   
 
Graf 1 Graf 2 Graf 3
Podíly domácností se spotřebitelskými úvěry Podíly domácností s úvěry na bydlení Dluhové zatížení domácností
(v %) (v %) (podíly na čistém peněžním příjmu, 

průměry na osobu za rok, v %)
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Problémy se splácením spotřebitelských úvěrů za poslední rok uvedla v roce 2008 obdobně jako 

v předchozím roce 1,1 % domácností a u úvěrů na bydlení 0,3 % domácností. Problémy tedy souvisely 

zejména se splácením spotřebitelských úvěrů. Zvýšení nesplácení těchto úvěrů oproti předchozímu 

období uvedly středněpříjmové domácnosti a u úvěrů na bydlení domácnosti ve dvou nejnižších 

příjmových decilech (Grafy 4 a 5). Ze šetření dále vyplývá, že nadprůměrné problémy se splácením 

všech typů úvěrů měly v roce 2008 dvě nejnižší příjmové skupiny domácností. Navíc neschopnost 

vyrovnat v posledních třech měsících úvěr spojený s použitím kreditní karty výrazně převyšoval 

u nízkopříjmových domácností, kde tyto problémy mělo až 15 % domácností. Z šetření vyplývá, 

                                                           
28

  Nižší čerpání úvěrů u středněpříjmových domácností lze vysvětlit skutečností, že jejich spotřební výdaje jsou 

financovány hlavně z běžných příjmů (čímž se liší od nízkopříjmových skupin, které vlivem rozpočtového 

omezení více využívají spotřebitelské úvěry). Menší využívání úvěrů na bydlení je u středněpříjmových 

domácností na rozdíl od vysokopříjmových ovlivněno jejich rozpočtovým omezením či nižší ochotou resp. 

potřebou se zadlužovat (z části se pravděpodobně jedná i o domácnosti v menších městech a ve středním 

věku, které již určitou nemovitost vlastní).   
29

  Podle aktuálních údajů statistiky rodinných účtů dluhové zatížení domácností dále roste a ve 3.Q 2009 

dosáhlo 6,4 %. 
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že pro cca 40 % domácností ve všech příjmových skupinách (s výjimkou 10. decilu, kde je to 

cca 30 %) bylo v roce 2008 splácení všech úvěrů určitou zátěží (Graf 6). Velká zátěž plynoucí 

ze splácení úvěrů klesala nepřímo úměrně výši příjmů (30 % v 1. decilu oproti 10 % v 10. decilu). 

Útlum ekonomické aktivity a zhoršení situace na trhu práce zaznamenané v roce 2009 následně 

zhoršilo schopnost domácností splácet úvěry a v posledních dvou letech vzrostl podíl nesplácených 

úvěrů o 1 p.b. na cca 4 % (leden 2010). 
 
Graf 4 Graf 5 Graf 6
Problémy se splátkou spotřebitelských úvěrů Problémy se splátkou úvěrů na bydlení Zatížení úvěry
(za poslední rok, podíly na celku v %) (za poslední rok, podíly na celku v %) (podíly domácností s úvěry na celku v %)
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Potíže při vycházení s příjmem mělo v roce 2008 více domácností, a to ve všech příjmových 

skupinách. Zhruba 67 % domácností vycházelo s příjmem s obtížemi. Příjmy oproti roku 2007 klesly 

u 30 % nízkopříjmových domácností (oproti 7 % u vysokopříjmových a 15 % u středněpříjmových 

domácností). Téměř třetina domácností v 1. až 7. decilu očekávala zhoršení finanční situace během 

roku 2009.  
 
Celkově z uvedeného vyplývá, že ačkoliv podíl domácností, které čerpají úvěry, se v roce 2008 

zejména u úvěrů na bydlení dále zvýšil, vzrostly i problémy s jejich splácením. Ty se koncentrují 

především u nízkopříjmových a středněpříjmových domácností. Zvýšil se také počet domácností, které 

měly potíže vyjít se svými příjmy. Dluhové zatížení vzrostlo zejména vlivem poklesu příjmů. Zhoršení 

makroekonomického prostředí a trhu práce v roce 2009, které už není analyzovanými daty postiženo, 

následně finanční situaci domácností a jejich schopnost dostát svým závazkům dále zhoršilo 

s nepříznivým dopadem na vývoj jejich spotřebních výdajů. 

 

3. Klientské úrokové sazby 
 

Většina klientských úrokových sazeb v lednu stagnovala či mírně klesala, výjimkou byly 

především sazby ze spotřebitelských úvěrů domácnostem. Průměrná úroková sazba z nově 

poskytnutých úvěrů činila 7,3 %, není však srovnatelná s hodnotou za prosinec 2009.
30

 

Po prosincovém snížení měnověpolitické sazby úrokové sazby finančního trhu mírně klesaly, 

3M PRIBOR se snížil v lednu o 9 b.b. a v únoru pak o další 3 b.b. Výnos desetiletého 

vládního dluhopisu v lednu naopak vzrostl o 30 b.b. na 4,0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

  V důsledku metodické změny (viz pozn. 25 v části Úvěry) došlo k výraznému nárůstu podílu kontokorentních 

úvěrů, jejichž sazby se pohybují nad průměrem. 
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Průměrná úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům v lednu činila 4,1 %. 

Jednotlivé sazby klesaly poměrně výrazně (11 b.b. u kontokorentních úvěrů, 13 b.b. u úvěrů 

do 30 mil. Kč a 58 b.b. u úvěrů nad 30 mil. Kč). K nárůstu sazeb došlo jen u úvěrů s počáteční 

fixací 1 – 5 let. V eurozóně došlo k nepatrnému zvýšení průměrné úrokové sazby 

z podnikových úvěrů, když sazby z úvěrů s dlouhodobější fixací rostly a sazby 

z krátkodobých fixací klesly. 

 

Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem v lednu činila 15,8 %. K nárůstu sazby došlo 

u spotřebitelských úvěrů s fixací nad 1 rok. V lednu naopak začala klesat průměrná sazba 

z úvěrů na bydlení, a to o 17 b.b. na 5,4 %; k poklesu došlo ve všech kategoriích. 

Nejvýrazněji poklesla sazba z úvěrů s pohyblivou sazbou a s počáteční fixací do 1 roku 

(o 29 b.b. na 5,7 %), čímž se přiblížila sazbám s dlouhodobější fixací. Průměrná úroková 

sazba z hypoték podle Hypoindexu v únoru dále poklesla o 15 b.b. na 5,37 %. V eurozóně 

sazby na bydlení stagnovaly, sazby ze spotřebitelských úvěrů v lednu vzrostly a vrátily 

se tak na listopadovou hodnotu. 
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Průměrná úroková sazba z nových vkladů je stabilní a nadále činí 1,1 % u vkladů 

domácností a 0,6 % u vkladů nefinančních 

podniků (průměrná sazba ze všech vkladů 

je 1,0 %). Došlo k mírnému snížení sazeb 

z vkladů s dohodnutou splatností (o 10 b.b.), 

sazba z vkladů domácností s výpovědní lhůtou 

nad 3 měsíce se zvýšila o 30 b.b., ostatní sazby 

zůstaly na zhruba stejné úrovni. Vzhledem 

ke stagnaci sazby z vkladů při současném 

zvyšování sazby z úvěrů marže mezi těmito 

sazbami v lednu dále vzrostla na 6,3 % 

(projevovala se v ní však rovněž uvedená 

změna struktury nových úvěrů z metodických 

důvodů). Marže ze stavů úvěrů a vkladů 

zůstává stabilní na úrovni 4,8 %. 
 

Rozpětí klientských sazeb z úvěrů a tržních sazeb klesala (s výjimkou spotřebitelských 

úvěrů, jejichž sazba se od 3M PRIBORU vzdálila o dalších 36 b.b. na celkových 13,0 p.b.), 

ve srovnání s historickými hodnotami jsou však tato rozpětí nadále vysoká. U sazeb z hypoték 

se v lednu jejich rozdíl vůči výnosům desetiletého vládního dluhopisu snížil o 50 b.b. 
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Box: Vývoj transmise tržních sazeb do klientských sazeb
31

 
 

Jednou z možností, jak popsat změny v transmisi tržních sazeb do úrokových sazeb z nových úvěrů, 

je odhad modelu s časově proměnlivými koeficienty, které jsou modelovány jako proces náhodné 

procházky:  
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Tento přístup se omezuje na popis přenosu sazeb z agregátního pohledu. Časově proměnlivý 

koeficient a(t) charakterizuje termínovou a rizikovou prémii daného typu úvěru v příslušném období 

a koeficient b(t) zachycuje míru promítání sazby finančního trhu z předcházejícího období do aktuální 

sazby z příslušného úvěru, Y(t).
32

 Disturbance e(t) a [u(s),v(s)]’ jsou nezávislé pro všechna období  

s a t. Výhodou této metody je, že umožňuje explicitní uchopení vývoje faktorů v čase, a že její 

použitelnost není omezena nestacionaritou či potenciálními zlomy vstupních časových řad.  
 

Pro odhad používáme měsíční data o úvěrových sazbách z nových korunových úvěrů poskytnutých 

bankami nefinančním podnikům a domácnostem v ČR za období 2004M1-2010M1 (73 pozorování). 

Tržní sazby popisujeme sazbou 3M PRIBOR a výnosem desetiletého vládního dluhopisu. Model 

odhadujeme pomocí Bayesovské estimace.
33

 Časově proměnlivé koeficienty pro klientské sazby 

z úvěrů podnikům a domácnostem jsou znázorněny v grafech, včetně intervalu mezi 16. a 84. 

percentilem posteriorní distribuce příslušného parametru. 
 

Z analýzy vyplývá, že od roku 2004 došlo u klientských sazeb k všeobecnému nárůstu odhadovaných 

prémií, který nebyl nezbytně svázán s finanční krizí. K dočasnému dílčímu poklesu krátkodobé 

intenzity transmise v souvislosti s finanční krizí pravděpodobně došlo u úvěrů podnikům, a to zejména 

u velkých úvěrů, a u úvěrů domácnostem na bydlení. Nejistota odhadu je však poměrně velká, 

a uvedené změny v intenzitě transmise se tak nejeví jako statisticky významné. Závěry ze stanoviska 

k 1.SZ 2010 ohledně oslabení transmise měnové politiky během současné krize proto nepovažujeme 

za robustní. Podrobněji se tomuto tématu bude věnovat příloha 6.SZ 2010. 

                                                           
31

 Tento box reaguje na příslušnou pasáž stanoviska poradce k 1.SZ 2010, kde byl navržen postup 

jednorozměrného modelování transmise sazeb finančního trhu do klientských úrokových sazeb na agregátní 

úrovni. Ani postup poradce, ani zde námi prezentovaná pokročilejší modifikace však nemohou mít ambici 

substituovat důkladnou a datově i metodologicky náročnou ekonometrickou analýzu této problematiky. 

Takovou analýzu čas od času provádíme (naposledy v 1.SZ 2009) a výsledky její další aktualizace budou 

spolu s jinými metodami k dispozici pro účely chystané tématické přílohy 6.SZ 2010. Tu chceme věnovat 

modelování různých kanálů transmise měnové politiky a jejich účinnosti se zvláštním zřetelem na období 

světové finanční a ekonomické krize.   
32

  V rámci prezentovaných odhadů jsme specifikaci modelu v případě sazeb z firemních úvěrů nad 30 mil. Kč 

a spotřebních úvěrů domácnostem rozšířili i o rozpětí mezi příslušnou klientskou sazbou v eurozóně 

a 3M EURIBORem, která zachycuje vliv ekonomického cyklu na vývoj sazeb, zejména aproximuje vliv 

současné globální krize na rizikové prémie. V těchto případech máme k dispozici pozorování do 2009M9. 

U sazeb z firemních úvěrů není koeficient u rozpětí statisticky významný, u spotřebních úvěrů je zpočátku 

blízko jedné a postupně klesá. 
33

 Posteriorní distribuce časově proměnlivých koeficientů je simulovaná pomocí MCMC algoritmu (Gibbs 

sampler). Popis heteroskedastické verze algoritmu lze nalézt v Primiceri (2005), Time Varying Structural 

Autoregressions and Monetary Policy, Review of Economic Studies, 72, 821-852. 
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Firmy, úvěr nad 30 mil., fixace do 1 roku. 
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Úrokové sazby mírně klesly ve všech splatnostech. Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za 1.Q 

2010 se pohybuje mírně nad prognózou; její tržní výhled v nejbližším období je stabilní, 

v delším horizontu je rostoucí. Kurz koruny postupně posiluje, v průměru za dosavadní 

průběh 1.Q 2010 je však stále o cca 0,6 % slabší v porovnání s prognózou.  

 

Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 

1.Q 2010 – základní scénář 1.Q 2010 – skutečnost * 17.3. – skutečnost

3M PRIBOR 1.3 1.5 1.4

Kurz – CZK/EUR 25.80 25.95 25.40

*     průměr za čtvrtletí do 17.3.2010  
 

1  Domácí úrokové sazby 
 

Úrokové sazby PRIBOR během února a začátku března velmi pozvolna klesaly, snížilo se 

proto i rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba. To aktuálně dosahuje cca 0,4 p.b., přičemž 

stejnou hodnotu předpokládá prognóza z 1.SZ pro celé první čtvrtletí roku. Sazby FRA se 

také mírně snížily v reakci na zveřejněná data z reálné ekonomiky, která poněkud ochladila 

očekávání ohledně tempa oživení domácí ekonomiky. Tržní výhled 3M sazeb FRA je 

v nejbližším období stabilní, v celém horizontu se pohybuje mírně nad trajektorií konzistentní 

se základním scénářem stávající prognózy. Na trhu panuje shoda, že základní sazby ČNB se 

již snižovat nebudou a jejich další úprava bude směrem nahoru. Tento okamžik by podle 

analytiků měl nastat nejdříve ve 3.Q 2010. Revidovaná data o HDP neměla na jednotlivé 

segmenty finančního trhu výraznější dopad. 

 

Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh 1.Q 2010 (do 17.3.) činila 1,5 %, 

aktuální prognóza předpokládá hodnotu 1,3 %. Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní 

sklon, spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR aktuálně dosahuje 0,5 p.b.  
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Klientské úrokové sazby se vyvíjely různorodě. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů 

se v lednu zvýšila na 7,3 %, sazba z termínovaných vkladů stagnovala na 1,6 %. Klientské 

úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 6,6 %, 

z pohledu ex ante 5,0 %. 
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2  Devizový kurz 

V lednu a únoru kurz koruny vůči euru osciloval kolem hodnoty 26 CZK/EUR. V březnu  

koruna postupně posílila o cca 2 % a na konci druhé březnové dekády se pohybovala kolem 

hodnoty 25,4 CZK/EUR. Průměrná hodnota kurzu koruny vůči euru činila v dosavadním 

průběhu 1. čtvrtletí 25,9 CZK/EUR, a pohybovala se tak přibližně na úrovni průměru za 

4. čtvrtletí 2009. Meziročně však koruna vůči euru posílila o 5,8 %. Oproti prognóze z 1.SZ 

na 1. čtvrtletí 2010 (25,8 CZK/EUR) byl kurz koruny slabší o cca 0,6 %.  

 

Vývoj měnového kurzu CZK/EUR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj kurzu koruny vůči euru je již přibližně od července 2009 relativně stabilní a lze 

dokonce pozorovat zmírňování krátkodobých výkyvů. Je to dáno přibližnou fundamentální 

rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou na devizovém trhu. Mírný deficit běžného účtu je 

plně krytý přebytkem přímých investic a toky dluhového kapitálu jsou udržovány v rovnováze 

stabilním (mírně kladným) úrokovým diferenciálem koruny vůči euru. Čisté čerpání zdrojů 

z EU bylo eliminováno ČNB.  
 

Březnové posilování koruny je doprovázeno obdobným posilováním forintu a zlotého. Proto 

ho nadále nespojujeme s domácím vývojem. Na rozdíl od nedávné minulosti, kdy bylo patrné 

posilování kurzů v regionu (doprovázené často obdobným vývojem jiných nedolarových 

aktiv) při oslabování dolaru a naopak, souvisí tento vývoj s poklesem zájmu o euro. Možným 

vysvětlením je pokles krátkodobých sazeb v eurozóně cca o 0,2 p.b., ke kterému došlo na 

přelomu března a února, což zatraktivnilo středoevropské měny. Zhoršené vnímání eura 

souvisí zřejmě i s vývojem v Řecku a zveřejňováním dílčích výsledků jednání o pomoci 

eurozóny Řecku, které investoři vyhodnotili jako nepříliš uspokojivé. 
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Příloha – Vyhodnocení predikční schopnosti Consensus Forecasts 

Filip Novotný a Marie Raková
*
 

Predikce Consensus Forecasts (CF) jsou v ČNB využívány pro tvorbu výhledů zahraničního 

ekonomického vývoje, který tvoří důležitý předpoklad makroekonomické prognózy ČNB. 

Kvalita prognóz CF je tak jedním z důležitých faktorů naplňování vlastních prognóz ČNB. 

Zejména v posledních letech se prognózy CF výrazně odchýlily od reality, což přispělo 

i k významným chybám v prognózách ČNB pro ČR. Nabízí se proto otázka, zda je CF 

dostatečným zdrojem předpovědí zahraničního vývoje, nebo zda existují lepší alternativy. 

V této příloze vyhodnocujeme přesnost predikcí CF ve srovnání s predikcemi Evropské komise 

(EK), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (OECD) a také s předpovědí založenou na naivním očekávání, kdy je budoucí hodnota 

stejná s poslední známou skutečností. Z provedené analýzy vyplývá, že CF je lepším nebo 

minimálně stejně dobrým zdrojem předpovědí efektivního CPI a HDP eurozóny v porovnání 

s prognózami EK, MMF a OECD. Pouze v jednom případě dopadla předpověď CF statisticky 

významně hůře v porovnání s EK (předpověď efektivního CPI na následující rok). Lepší 

alternativu vůči CF jsme tedy v prognózách mezinárodních institucí nenalezli. Prognózy 

efektivního PPI eurozóny a nominálního kurzu USD/EUR bylo možné porovnat pouze 

s naivními předpověďmi, oproti kterým je CF statisticky významně lepší v případě předpovědi 

PPI na současný rok a v případě předpovědi USD/EUR na jeden a dva roky dopředu.  

1. Charakteristika CF 

CF je pravidelná měsíční publikace londýnské společnosti Consensus Economics 

(http://www.consensuseconomics.com), která byla založena v roce 1989. Jde o soukromou 

výzkumnou organizaci, která se pravidelně dotazuje více než 700 ekonomů a analytiků na 

jejich prognózy a názory. 

Zpočátku byly výstupy CF tvořeny pouze pro vyspělé země G7, ale s postupem času se 

rozšířily na více než 70 zemí, které jsou sledovány v samostatných regionálně členěných 

publikacích CF (viz tabulka 1). 

Výsledná prognóza CF pro danou zemi a konkrétní ukazatel je aritmetickým 

průměrem jednotlivých prognóz analytiků dotazovaných institucí. Publikovaná je jak průměrná 

(konsensuální) prognóza, tak její směrodatná odchylka a konkrétní prognózy jednotlivých 

analytických pracovišť (institucí). Výhodou publikování průměrných předpovědí je, že do 

určité míry eliminují možné systematické chyby na úrovni jednotlivých analytiků. 

Mezi dotazovanými institucemi CF není žádná z centrálních bank, vlád nebo mezinárodních 

institucí jako například EBRD, EK, MMF nebo OECD. Počet analytiků se liší napříč 

jednotlivými zeměmi i v čase pro danou zemi. Počet respondentů pro konkrétní ukazatel 

a danou zemi se pohybuje většinou mezi 10 až 30. Z časového hlediska obsahuje CF jak 

takzvané pevné (fixed-event forecast) předpovědi, tak posuvné (rolling-event forecast) 

předpovědi. 

 

 

                                                           
*
 Odbor vnějších ekonomických vztahů (414), filip.novotny@cnb.cz (l. 2752), marie.rakova@cnb.cz (l. 4394). 

Autoři děkují za náměty a připomínky M. Andrlemu, T. Holubovi, J. Hoškovi, D. Kocourkovi, L. Komárkovi, 

P. Královi (odboru 411), J. Seidlerovi a R. Šnoblovi. Autoři navíc děkují D. Kocourkovi za technickou pomoc při 

výpočtu Diebold-Mariano testu statistické významnosti rozdílů srovnávaných prognóz. 

http://www.consensuseconomics.com/
mailto:filip.novotny@cnb.cz
mailto:marie.rakova@cnb.cz
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Pevná prognóza se vztahuje k určitému časovému okamžiku v budoucnosti. Predikce jsou 

konkrétně uváděny na daný a následující kalendářní rok
1
 obdobně jako je tomu u EK, MMF 

a OECD. S postupným přibližováním prognózovaného období se tak zároveň zkracuje časový 

interval, pro který se předpověď provádí. Tento typ prognózy je v CF používán například pro 

předpovědi HDP, PPI a CPI. 

V případě posuvného typu prognózy zůstává v průběhu času prognózovaný horizont neměnný 

(v případě CF se jedná o časový horizont tří měsíců, jednoho roku a dvou let). Tento typ 

prognóz je v CF používán pro měnové kurzy a dále například pro úrokové sazby nebo cenu 

ropy WTI. 

Tabulka 1 Přehled publikací CF
2
 

Publikace CF 
Pokrývané 

země/komodity 
Predikované ukazatele 

Počet institucí 

(jednotlivých 

předpovědí) 

Consensus Forecasts (G7 & 

Western Europe) 

Země G7 a Nizozemí, 

Norsko, Španělsko, 

Švédsko, Švýcarsko a 

další země 
a)

 

Různé spektrum ukazatelů 

pro jednotlivé země vesměs 

zahrnuje: 
- reálný HDP, 

- soukromou spotřebu, 

- hrubé fixní investice, 

- průmyslovou produkci, 

- spotřebitelské ceny (CPI), 

- ceny výrobců (PPI), 

- hodinové pracovní náklady, 

- míru nezaměstnanosti, 

- vývoz a dovoz zboží a 

služeb, 

- saldo běžného účtu, 

- saldo vládního sektoru, 

- 3M sazby peněžního trhu, 

- 10-leté výnosy vládního 

dluhopisu 

Od 8 pro Nizozemí 

až po 31 pro 

eurozónu 

Eastern Europe Consensus 

Forecasts 

14 zemí východní 

Evropy 
b)

 a omezený 

rozsah ukazatelů pro 13 

dalších zemí 

Od 7 pro Litvu až 

po 16 pro 

Maďarsko, Polsko 

nebo Rusko
 c)

 

Asia Pacific Consensus 

Forecasts 

15 zemí Asie a 

Austrálie a Nový 

Zéland 

Od 11 pro 

Indonésii až po 21 

pro Japonsko 

Latin American Consensus 

Forecasts 

14 zemí Latinské 

Ameriky 

Od 12 pro 

Venezuelu až po 23 

pro Argentinu 

Consensus Forecasts (USA) USA 
d) 

22 

Foreign Exchange 

Consensus Forecasts 
cca 90 měnových párů, včetně CZK/EUR 

Až 90 pro 

USD/EUR nebo 

YEN/USD 

Energy and Metals 

Consensus Forecasts 

surová ropa, benzín, nafta, zemní plyn, uhlí, uran, 

hliník, měď, nikl, olovo, zinek, ocel, železná ruda, 

zlato, stříbro, platina, palladium 

30 

Pozn.: a) Belgie, Dánsko, Egypt, Finsko, Irsko, Izrael, Jižní Afrika, Rakousko, Nigérie, Portugalsko, Řecko, Saudská 

Arábie. Pro tyto země jsou sledovány pouze HDP, průmyslová produkce, spotřebitelské ceny a saldo běžného účtu. 
b) ČR, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, 

Slovinsko, Turecko a Ukrajina. 
c) Pro ČR jde o zhruba 15 institucí (jejich počet se v čase mění). 
d) 20 ekonomických a finančních ukazatelů pro USA a 3–4 ukazatele pro další vybrané země. 

Zdroj: CF (http://www.consensuseconomics.com/Economic_Forecast_Publications.htm). 

 

                                                           
1
 CF navíc dvakrát ročně publikuje dlouhodobou předpověď. Dlouhodobé předpovědi zahrnují roční výhledy na 

šest let dopředu a průměrný výhled na dalších pět let. Celkem se tedy jedná o horizont až 11 let. 
2
 ČNB je odběratelem tří z uvedených publikací CF: Consensus Forecasts (G7 & Western Europe), Eastern Europe 

Consensus Forecasts a Foreign Exchange Consensus Forecasts. 

http://www.consensuseconomics.com/Economic_Forecast_Publications.htm
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2. Literatura vyhodnocující přesnost prognóz CF 

Většina prací, které se zabývaly vyhodnocováním CF, dochází k závěru, že CF je lepší zdroj 

předpovědí než většina alternativních předpovědí. Konkrétně se vyhodnocováním CF věnoval 

například Batchelor (2001, 2007), který analyzoval systematickou chybu a přesnost CF 

v letech 1990 až 2005. Prognózy CF porovnával s prognózami MMF a OECD a z výsledků 

plyne, že odhady soukromého sektoru shrnuté v CF jsou v průměru lepší než prognózy MMF 

a OECD. Kromě standardních statistických ukazatelů
3
 rovněž kvantifikoval statistickou 

významnost rozdílů od skutečnosti. Ukázal, že odhady HDP byly za sledované období 

optimistické (vyšší než skutečnost) pro Japonsko, Německo, Francii a Itálii a nenalezl důkaz 

pro systematickou chybu
4
 v odhadech inflace. Podobně Ager a kol. (2009) zkoumali přesnost 

CF pro dvanáct průmyslových zemí za období 1996 až 2006. Z jejich analýzy vyplývá, že 

odhady pro některé země byly systematicky vychýlené, například pro Itálii a Německo, 

zejména odhady delší než 12 měsíců. 

Narozdíl od klasického statistického vyhodnocení se Dovern, Fritsche a Slacalek (2009) ptali, 

zda-li existuje rozdíl v predikcích reálných a nominálních veličin. Podle nich mají nominální 

veličiny odlišnou dynamiku odhadů než reálné. Nominální veličiny (úrokové sazby a inflace) 

jsou ukotveny centrálními bankami, dle toho jak měnová politika v rámci režimu inflačního 

cílování přispívala k ukotvení očekávání. Rozptyl v předpovědích nominálních veličin se 

zmenšil od roku 1998 o 30 % a je menší pro země s nezávislou centrální bankou (o 35 %)
5
. 

Očekávání ohledně reálných veličin (HDP, spotřeba, investice a nezaměstnanost) nejsou 

naopak nijak ukotvená a rozptyl jejich předpovědích se zvyšuje v recesi. 

Z dalších autorů, kteří se věnovali vyhodnocení CF nebo porovnání CF s dalšími prognózami, 

zmiňme ještě dva následující. Timmermann (2006) vyhodnocoval MMF World Economic 

Outlook (WEO) oproti CF. MMF WEO podle jeho výsledků predikuje podobně jako CF. Na 

základě svého vyhodnocení autor doporučuje, v jakých oblastech by se prognóza WEO měla 

zlepšit. Bowle a kol. (2007) vyhodnocuje „Survey of Professional Forecasters“ (SPF) za 

období 1999 až 2006. SPF se ptá přibližně 75 prognostiků z Evropské unie na jejich krátkodobé 

a dlouhodobé očekávání ohledně ukazatelů eurozóny – inflace, HDP a nezaměstnanosti. 

Vychází jim, že růst HDP odhadují SPF lépe než CF. Tento výsledek však nemusí být tak 

překvapivý, jelikož SPF se věnuje jen eurozóně jako celku a má oproti CF tu výhodu, že se 

dotazuje více analytiků, z nichž někteří jsou zahrnuti i v CF. 

V rámci ČNB byly v minulosti vypracovány dvě dílčí analýzy (ve formě boxu v SZ), které se 

zabývaly hodnocením předpovědí CF. V 8.SZ 2004 byla vyhodnocována úspěšnost CF při 

předpovídání cen ropy (WTI) ve srovnání s předpověďmi odvozenými z cen futures na ropu. 

Na základě tohoto boxu se v ČNB začaly využívat pro tvorbu výhledů cen ropy futures namísto 

do té doby používaných prognóz CF. Dále se box v 5.SZ 2009 věnoval zvětšujícím se rozdílům 

mezi prognózami jednotlivých analytiků CF pro HDP eurozóny na roky 2009 a 2010 

v porovnání s předchozími lety. Zvětšující se rozdíly v jednotlivých prognózách indikovaly 

větší nejistotu prognóz CF.
6
 

                                                           
3
 Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE). 

4
 Průměrný rozdíl mezi skutečností a prognózou nebyl statisticky významně rozdílný od nuly. 

5
 Za země s nezávislou centrální bankou po celé sledované období berou Kanadu, Francii, Německo a USA. Země, 

jež neměli centrální banku nezávislou po celé období, jsou Japonsko a Velká Británie. 
6
 Kromě vyhodnocování CF byly např. v příloze k 6.SZ 2009 „Prognózy analytiků z dotazníků IOFT: 10 let 

zkušeností“ vyhodnocovány predikční schopnosti skupiny domácích analytiků. 
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3. Využití CF v predikčním procesu ČNB 

CF se pro prognostický aparát ČNB používá od druhé poloviny roku 2002 (tj. od počátku 

tvorby tzv. nepodmíněné prognózy). Přehledně jsou prognózované zahraniční proměnné 

shrnuty v Referenčních scénářích exogenních faktorů (RS)
7
. Tabulka 2 poskytuje přehled všech 

proměnných obsažených v RS. Tyto proměnné jsou členěny na ty, které jsou odvozeny z CF, 

a na ty, které jsou odvozené z tržních derivátů. 

Aby byla zachována časová konzistence všech ukazatelů obsažených v RS, je výhled ukazatelů 

vnějšího prostředí odvozených z tržních derivátů připravován ke dni zjišťování CF.
8
 Pro 

potřeby RS jsou roční předpovědi procentních změn HDP, CPI a PPI pro jednotlivé země navíc 

rozkládány do jednotlivých čtvrtletí a následně, po převážení podílem jednotlivých zemí 

eurozóny (od 3.SZ 2009 nově včetně Slovenska
9
) na exportu ČR, jsou agregovány do jediného 

efektivního ukazatele eurozóny pro HDP, CPI a PPI. Dále je při tvorbě čtvrtletních prognóz 

přebírán z CF nominální kurz USD/EUR, jehož bodové prognózy tři měsíce a jeden rok vpřed 

jsou interpolovány. 

Tabulka 2 Zahraniční proměnné obsažené v referenčních scénářích (RS)
10

 

Proměnná Jednotka  Zdroj předpovědi  

P r o m ě n n é     o d v o z e n é     z    C F 

Ceny výrobců eurozóny 

(PPI) v efektivním 

vyjádření 

mzr., % 

vážený průměr harmonizovaných indexů pro 14 zemí 

eurozóny na základě sezónně očištěných řad, odhady pro 

čtvrtletí odvozeny z predikce CF pro celorok               

Spotřebitelské ceny 

eurozóny (CPI) v 

efektivním vyjádření 

mzr., % vážený průměr neharmonizovaných indexů pro 14 zemí 

eurozóny na základě sezónně očištěných řad, odhady pro 

čtvrtletí odvozeny z predikce CF pro celorok 
Efektivní HDP eurozóny mzr., % 

Nominální kurz EUR USD/EUR 
zdrojem předpovědi je výhled CF v horizontu 3 měsíců a 1 

roku 

P r o m ě n n é     o d v o z e n é     o d     t r ž n í c h     d e r i v á t ů 

Ceny ropy Brent  USD/barel 
výhled cen ropy Brent odvozený z kontraktů futures ke dni 

zjišťování CF 

Cena benzínu  USD/t 
předpověď je odvozena ze swapových kontraktů ke dni 

zjišťování CF 

EONIA 3M Swap % předpověď je odvozena od implikovaných tržních sazeb 

3M Euribor  % 
předpověď je odvozena od implikovaných tržních sazeb 

EONIA 3M swap a expertně odhadnuté rizikové prémie 

Zdroj: RS (Z:\Situační zprávy\Referenční scénáře\Referenční scénáře exogenních faktorů 2010.xls). 

 

 

                                                           
7
  Referenční scénáře exogenních faktorů tvoří pravidelnou přílohu k Situačním zprávám. 

8
  Dnem zjišťování CF je každé druhé pondělí v měsíci. 

9
  Vedle Slovenska byl do efektivní eurozóny zařazen také Kypr a Slovinsko, pro které je využíván Eastern Europe 

Consensus Forecasts (EECF). Efektivní ukazatele eurozóny tak nyní obsahují 14 zemí (zahrnuto není 

Lucembursko a Malta). 
10

 Do modelových rovnic g3 přímo vstupuje pouze výhled 3M eurové úrokové sazby, efektivního PPI eurozóny 

a po jednoduché transformaci také výhled efektivního HDP eurozóny (čtvrtletní frekvence dat). Do rovnic 

aparátu krátkodobé predikce (NTF) vstupuje výhled efektivního PPI, efektivního CPI, ceny ropy Brent a ceny 

benzínu, nominálního měnového kurzu USD/EUR (využívány jsou jak měsíční, tak čtvrtletní frekvence dat) 

a efektivního HDP. 

../../../../finstab$/Situační%20zprávy/Referenční%20scénáře/Referenční%20scénáře%20exogenních%20faktorů%202010.xls
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V predikčním procesu ČNB je z celkem dvanácti dostupných CF během kalendářního roku 

plně využito osm z nich, což odpovídá osmi SZ během roku.
11

 Navíc vždy od 5.SZ se kvůli 

posunu horizontu měnové politiky o rok dále (na rok t+2) posouvá i horizont 

makroekonomické prognózy ČNB. Jelikož CF obsahuje po celý kalendářní rok prognózy CPI, 

PPI a HDP (fixed-event forecast) pouze na aktuální (t) a následující rok (t+1), využívají se při 

posunu prognózovaného horizontu dlouhodobé předpovědi CF, které jsou uveřejňovány pouze 

dvakrát ročně.
12

 

4. Přesnost předpovědí CF 

4.1 Metody hodnocení 

Základní statistické ukazatele, které se běžně používají pro měření přesnosti předpovědí a které 

budou využity v níže uvedené analýze zahrnují: 

Mean forecast error (MFE), který představuje průměrnou odchylku mezi skutečnou hodnotou 

(at) prognózované veličiny a její předpovědí (pt). Kladná (záporná) hodnota MFE znamená, že 

skutečné hodnoty byly v průměru podhodnocovány (nadhodnocovány). Nevýhodou MFE je, že 

zprůměrovává kladné a záporné odchylky (chyby opačných směrů se navzájem ruší). 

)(
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 (1) 

Mean absolute forecast error (MAFE), který odstraňuje nevýhodu předchozího ukazatele MFE 

tím, že zprůměrovává odchylky v absolutním vyjádření. 
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Mean absolute percentage error (MAPE), jehož výhodou oproti MAFE je, že uvádí odchylky 

prognóz od skutečnosti v procentním vyjádření. Díky tomu MAPE usnadňuje vzájemné 

srovnání přesnosti prognóz různých veličin, které se liší úrovní, např. HDP a CPI.
13

 







T

t t

tt

a

pa

T
MAPE

1

1
 (3) 

Mean squared error (MSE) měří průměr čtverců chyb předpovědi. MSE, na rozdíl od 

předchozích ukazatelů, více „postihuje“ větší odchylky od skutečnosti. 
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 (4) 

Root mean squared error (RMSE) vypočteme z MSE, jeho odmocněním. Získáme tak ukazatel 

odchylky prognózy od skutečnosti, který je možné porovnávat s hodnotami dané prognózované 

veličiny. 
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11

  Výhled vnějšího prostředí (RS) je však průběžně aktualizován na základě všech CF. Mezi v SZ přímo nevyužité 

CF patří únorový, květnový, srpnový a listopadový CF. 
12

  V případě CF (G7 & Western Europe) v dubnu a v říjnu a v případě Eastern Europe CF v březnu a v září. 
13

 Lze namítat, že MAPE jako ukazatel pro vzájemné porovnání přesnosti prognóz dvou různých veličin 

nezohledňuje další charakteristiku ekonomických veličin, kterou je jejich volatilita (stabilnější veličiny lze 

snadněji predikovat a naopak). Volatilitu vyhodnocovaných veličin proto navíc zohledňujeme vytvořením 

jednoho váženého ukazatele, kde váhami jsou rozptyly daných veličin (viz kapitola 4.3.3). 
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Hodnoty ukazatelů MFE, MAFE a RMSE jednotlivých prognóz srovnávaných institucí jsou 

prezentovány v tabulkách. Ukazatel MAPE je využit v ad hoc grafických analýzách, kde je 

srovnávána přesnost předpovědí různých ekonomimických veličin (pouze v případě předpovědí 

CF nebo pro srovnání předpovědí CF s NP). Ukazatel MSE je využit k výpočtu statistické 

významnosti rozdílů v přesnosti jednotlivých prognóz. 

V případě porovnávání dvou konkurenčních předpovědí je velice pravděpodobné, že se 

výsledky jednotlivých (výše uvedených) ukazatelů budou lišit. K tomu, abychom však mohli 

tvrdit, že rozdíly v přesnosti jednotlivých prognóz jsou skutečně statisticky významné, musíme 

použít dodatečný test. 

Takovým testem je například Diebold-Mariano (D-M) test
14

 statistické významnosti rozdílů 

srovnávaných předpovědí. S použitím D-M testu je kvalita každé prognózy vyhodnocena 

ztrátovou funkcí g (loss function) chyby prognózy: 

     itittitt egpagpag , . (6) 

Testujeme nulovou hypotézu ( 0H ), že porovnávané předpovědi jsou v průměru stejně přesné, 

tj., že rozdíl mezi chybami dvou předpovědí      tt egegtd 21   má nulovou očekávanou 

hodnotu pro všechna t. 

  0:0 tdEH , (7) 

přičemž ite  značí rozdíl mezi skutečnou hodnotou ta  a prognózovanou hodnotou itp , 2,1i  

v čase Tt ,...3,2,1 . 

D-M test statistiku můžeme vyjádřit ve tvaru: 

   21
0ˆ2 TfdDM d , (8) 

kde d  je průměrný rozdíl mezi chybami dvou předpovědí v čase Tt ,...3,2,1  a  0d̂f  je 

konzistentní odhad distribuční funkce  0df . 

4.2 Použitá data 

Vyhodnoceny byly prognózy reálného HDP, CPI, PPI a nominálního měnového kurzu 

USD/EUR. Pro porovnání prognóz CF jsme použili předpovědi z výhledů mezinárodních 

institucí – EK, MMF a OECD. Dále jsme porovnávali předpověď CF s předpovědí, jež by dala 

naivní prognóza (NP), jíž jsme sestrojili tak, že skutečná hodnota minulého roku pro HDP, CPI 

a PPI nebo skutečná hodnota na konci měsíce pro kurz USD/EUR je hodnotou předpovědi pro 

predikovaná období. Predikované období pro ukazatele HDP, CPI a PPI je rok současný (t) 

a rok budoucí (t+1). Pro kurz USD/EUR jsou predikované hodnoty tři: hodnota za tři měsíce, 

za rok a za dva roky. 

Pokud tedy skutečná hodnota HDP v roce t-1 (např. 2005) dosáhla 1,0% meziročního růstu, tak 

tuto hodnotu použijeme jako naivní prognózu HDP současného roku t (2006) i následujícího 

roku t+1 (2007). V momentě, kdy se posuneme o rok dále, takže současným prognózovaným 

rokem t bude rok 2007 a následujícím prognózovaným rokem bude rok t+1 (2008), použijeme 

pro obě období jako NP prognózu již známou skutečnost roku t-1, tedy v tomto konkrétním 

případě roku 2006. Podobně postupujeme při konstrukci NP prognóz měnového kurzu 

USD/EUR, kdy známou hodnotu měnového kurzu v době zjišťování CF (hodnota ze začátku 

daného měsíce) použijeme zároveň jako prognózu na tři měsíce, jeden rok a dva roky dopředu. 
                                                           
14

 Diebold a Mariano (1995). 
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Naše NP prognóza tak vlastně simuluje chování naivního prognostika, který pouze mechanicky 

promítá, bez jakýchkoli úprav, poslední známou minulost do budoucnosti. 

Přesnost jednotlivých prognóz je hodnocena jejich porovnáním s realizovanou skutečností. 

Jako skutečnost bereme hodnotu daného ukazatele, která byla známa v červnu roku 

následujícího po zkoumaném roce. Eliminuje tak možné následné revize analyzované časové 

řady. Zdrojem skutečných dat je opět CF. Konkrétně jsme skutečnost předchozího roku t 

získali z červnového CF06 roku t+1. 

Základní rozdíl mezi předpověďmi CF a předpověďmi srovnávaných mezinárodních institucí 

(EK, MMF, OECD) spočívá ve frekvenci zveřejňovaných prognóz. Výhodou CF je, že 

poskytuje své prognózy měsíčně, zatímco EK, MMF a OECD uveřejňují své prognózy 

standardně dvakrát za rok. EK zveřejňuje prognózy ve své pravidelné publikaci „Economic 

Forecast“ dvakrát ročně v květnu a listopadu.
15

 Ve stejných měsících jako EK uveřejňuje své 

předpovědi také OECD (OECD Economic Outlook). O měsíc dříve, v dubnu a říjnu, zveřejňuje 

své prognózy MMF v publikaci „World Economic Outlook“ (WEO).
16

 

Pro porovnání predikčních schopností CF s predikcemi EK, MMF a OECD byly vybrány pouze 

predikce CF odpovídající příslušnému měsíci zveřejnění predikcí uvedených mezinárodních 

institucí. Prognózy MMF jsou tedy porovnávány s CF04 (duben) a CF10 (říjen) a prognózy EK 

a OECD jsou porovnávány s CF05 (květen) a CF11 (listopad).
17

 Protože MMF, OECD ani EK 

ve svých predikcích nezahrnují ukazatel PPI ani měnový kurz USD/EUR, bylo možné plně 

porovnat pouze prognózy HDP a CPI. 

Jelikož do prognostického aparátu ČNB vstupují HDP, CPI a PPI jako efektivní ukazatele za 

eurozónu a ne za jednotlivé země, bylo navíc nutné zkonstruovat efektivní ukazatele také pro 

účely naší analýzy. Efektivní ukazatele byly zkonstruovány jak z predikcí CF, tak z predikcí 

porovnávaných mezinárodních institucí. Z důvodu omezeného přístupu k minulým 

předpovědím za všechny země eurozóny byly efektivní ukazatele zkonstruovány pouze 

z předpovědí pro Německo s váhou 67 %, Francii s váhou 12 % a Itálii a Rakousko s váhou 11, 

resp. 10 %.
18

 Tyto váhy byly odvozeny od vah efektivních ukazatelů použitých v RS (viz 

kapitola 3). 

Dostupné minulé předpovědi pro jednotlivé země a pro jednotlivé ukazatele mají různou délku. 

V případě efektivního HDP a CPI jsme proto mohli porovnat předpovědi CF s mezinárodními 

institucemi za období od roku 1994. V rámci tohoto období jsme navíc hodnotili přesnost 

předpovědí v kratším období od roku 2002, kdy začal být CF v ČNB využíván. Efektivní PPI 

mohlo být srovnáno pouze s naivní předpovědí (NP) a to od roku 2004. V případě měnového 

kurzu USD/EUR byly předpovědi CF srovnány s naivní předpovědí za období od roku 1999. 

Vyhodnocované období končí v případě HDP, CPI a PPI rokem 2008 a v případě USD/EUR 

rokem 2009. Pro aktuálnost analýzy jsme navíc zahrnuli ve zvláštní kapitole vyhodnocení 

predikcí HDP, CPI a PPI na rok 2009. Jelikož jsme však ještě neměli k dispozici ve 

vyhodnocení standardně využívanou skutečnost z červnového CF06, využili jsme skutečnost 

roku 2009 publikovanou v únorovém CF02 2010 (v případě HDP jde pouze o předběžný údaj). 

 

                                                           
15

  Od roku 2007 začala EK vydávat také „Interim Forecasts“. V současnosti tak vlastně uveřejňuje čtyři predikce 

do roka. 
16

 MMF začal od července 2007 vydávat World Economic Outlook Updates, které jsou v užším pokrytí 

prognózovaných veličin publikovány v období mezi plnohodnotnými jarními a podzimními předpověďmi. 
17

   Podobným způsobem porovnával CF a MMF WEO také Timmermann (2006). 
18

   Dohromady se tyto země podílejí na efektivní poptávce po vývozech z ČR přibližně 70 %. 
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4.3  Analýza vybraných ukazatelů 

4.3.1  Vývoj prognóz v letech 2007 a 2008 

Před vlastní analýzou přesnosti srovnávaných prognóz graficky ilustrujeme vývoj jednotlivých 

předpovědí v posledních dvou letech zkoumaného období. Graf 1 ilustruje vývoj předpovědí 

efektivního HDP a jeho skutečné hodnoty pro rok 2007 (Graf 1A) a rok 2008 (Graf 1B). Graf 

ukazuje vývoj předpovědí (fixed-event forecast) CF, EK, MMF a OECD v období 24 měsíců až 

1 měsíc před prognózovanou skutečností. CF, díky vysoké četnosti svých prognóz, postupně 

uveřejňuje celkem 24 předpovědí na daný rok. Narozdíl od CF uveřejňují mezinárodní instituce 

své předpovědi pouze dvakrát ročně, proto jsou pro dané období k dispozici pouze čtyři 

předpovědi za každou instituci. 

Graf 1 Efektivní HDP eurozóny – srovnání jednotlivých předpovědí v období 24 až 1 měsíc do 

skutečnosti 
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Pozn.: Přerušované čáry znázorňují interval, ve kterém se nacházelo 68 % jednotlivých předpovědí analytiků CF. 

V případě grafu 1A tedy měsíc 24 na ose x znamená první
19

 předpověď CF na rok 2007, která 

byla uveřejněna v lednu 2006. Předpovědi MMF, EK a OECD jsou známy až v dubnu, resp. 

v květnu, čemuž odpovídají v grafu barevně odlišené body. Naopak poslední předpověď HDP 

pro rok 2007 byla uveřejněna MMF, EK a OECD v říjnu a v listopadu 2007, zatímco 

předpověď CF končí až v prosinci 2007. S pomocí přímky, která znázorňuje ex post známou 

skutečnost
20

, můžeme průběžně sledovat, jak se jednotlivé prognózy v čase přibližovaly 

k realizované skutečnosti. Na první pohled je tak zřejmé, že na začátku byly předpovědi pro 

oba roky relativně vzdálené od realizované skutečnosti, k níž se začaly přibližovat až 

v posledních měsících predikčního horizontu. 

Navíc jsou v grafech uvedeny přerušované čáry kolem vývoje předpovědi CF, které znázorňují 

interval, ve kterém se nacházelo 68 % jednotlivých předpovědí analytiků sdružených v CF.
21

 Je 

patrné, že s postupným zkracováním predikčního horizontu docházelo k zužování tohoto 

intervalu. To znamená, že se prognózy jednotlivých analytiků v čase vzájemně přibližovaly, 

což lze interpretovat tak, že se předpovědi zpřesňovaly se zkracujícím se predikčním 

horizontem (viz dále grafy 3 a 4). K určitým výjimkám mohlo docházet v turbulentních 

obdobích, kdy i přes zkracující se predikční horizont mohlo naopak docházet ke zvyšování 

nejistoty prognóz. 

                                                           
19

  Abstrahujeme od dlouhodobých předpovědí na dané období. 
20

  Mzr. růst efektivního HDP eurozóny dosáhl v roce 2007 2,4 % a v roce 2008 1,0 %. 
21

  Interval je dán jednou směrodatnou odchylkou předpovědí analytiků CF. 
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K náhlému rozšíření intervalu předpovědí efektivního HDP jednotlivých analytiků CF došlo 

pouze v případě výhledu na rok 2008, a to v září 2007 (16 měsíců před koncem predikčního 

horizontu) a potom v srpnu a listopadu 2008 (5 a 2 měsíce před koncem predikčního 

horizontu). V červnu 2008 došlo k přechodnému zlepšení výhledu HDP (viz graf 1B). 

Analogicky jako v případě efektivního HDP je v grafu 2 znázorněn vývoj prognóz efektivního 

CPI eurozóny na rok 2007 a na rok 2008.
22

 U efektivního ukazatele CPI došlo mezi analytiky 

CF ke zvýšení nejistoty předpovědí opět pouze v případě výhledu na rok 2008 – a to v listopadu 

a prosinci 2007 (14 a 13 měsíců před koncem predikčního horizontu). Zároveň docházelo 

k postupnému přehodnocování předpovědí CPI na rok 2008 směrem nahoru, což 

pravděpodobně souviselo s vývojem ceny ropy, která v listopadu 2007 překonala hranici 

90 USD/b.
23

 a v první polovině roku 2008 dále prudce rostla. 

Graf 2 Efektivní CPI eurozóny – srovnání jednotlivých předpovědí v období 24 až 1 měsíc do 

skutečnosti 
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Pozn.: Přerušované čáry znázorňují interval, ve kterém se nacházelo 68 % jednotlivých předpovědí analytiků CF. 

Postupné zpřesňování prognóz CF v průběhu predikčního horizontu 24 měsíců ukazují 

následující grafy 3 a 4. Přesnost prognóz je měřena ukazatelem MAPE (viz kapitola 4.1). 

V grafu 3 je uveden vývoj tohoto ukazatele pro prognózy efektivního HDP a CPI eurozóny 

v období od roku 1995 do roku 2008. Z důvodu omezené dostupnosti minulých prognóz 

efektivního PPI eurozóny (pouze od roku 2004) je navíc v grafu 4 uvedeno srovnání vývoje 

přesnosti předpovědí HDP, CPI a PPI za období 2004 až 2008. 

                                                           
22

  Mzr. růst efektivního CPI eurozóny dosáhl v roce 2007 2,1 % a v roce 2008 2,8 %. 
23

  Cena ropy Brent. 

Graf 3 Postupné zpřesňování předpovědi CF pro 

ef. CPI a HDP eurozóny (1995–2008) 

Graf 4 Postupné zpřesňování předpovědi CF pro 

ef. CPI, HDP a PPI eurozóny (2004–2008) 
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Na první pohled je zřejmé, a částečně pozorovatelné i z předchozích grafů 1 a 2, že se 

zkracováním predikčního horizontu dochází ke zmenšování chyb předpovědí. CF tak ve svých 

projekcích postupně zohledňuje nově dostupné informace. Zároveň je však také patrné, že CF, 

po zohlednění rozdílné úrovně predikovaných veličin, dosahuje vyšších chyb predikcí HDP 

a PPI ve srovnání s ukazatelem CPI. Přesnost předpovědí HDP a PPI se teprve ke konci 

predikčního horizontu přibližuje k přesnosti předpovědí CPI. 

4.3.2  Srovnání přesnosti prognóz jednotlivých proměnných 

V následujících třech tabulkách jsou uvedeny statistiky odchylek prognóz CF, porovnávaných 

mezinárodních institucí a naivní prognózy od skutečnosti. Čím je číslo (odchylka) bližší k nule, 

tím je prognóza v průměru za dané období lepší. Tučně jsou v tabulkách vyznačeny odchylky, 

jež jsou pro daný ukazatel a dané období nejmenší. 

Pro porovnání jsou využity vždy CF, které odpovídají uveřejnění prognóz mezinárodních 

institucí. V případě MMF jde o duben a říjen a v případě EK a OECD jde o květen a listopad. 

Tabulka 3 Srovnání jednotlivých prognóz pomocí ukazatele MFE 

MFE 

1994–2008 2002–2008 

Ef. CPI Ef. HDP Ef. CPI Ef. HDP 

t t+1 t t+1 T t+1 t t+1 

CF (duben, říjen) 0,01 -0,01 -0,05 -0,56 0,09 0,36 -0,07 -0,27  

MMF 0,03 0,15 -0,04 -0,74 0,07 0,45 -0,02 -0,40  

CF (květen, listopad) 0,01 0,00 -0,07 -0,54 0,07 0,34 -0,09 -0,28 

EK - - - - -0,01 0,30 -0,09 -0,34 

OECD - - -0,07 -0,60 0,07 0,46 -0,06 -0,39 

NP -0,08 -0,15 0,16 0,15 0,04 0,16 0,02 0,37 

Pozn.: - t prognóza na současný rok, t+1 prognóza na následující rok. 

- Ukazatel MFE (Mean Forecast Error) představuje průměrný rozdíl prognózy od skutečnosti a udává, jestli je 

prognóza systematicky vychýlena. Záporné hodnoty u všech prognóz efektivního HDP eurozóny (s výjimkou NP) 

značí, že prognózy všech srovnávaných institucí očekávaly v průměru vyšší HDP, než byla skutečnost. Efektivní HDP 

tak bylo jak CF, tak mezinárodními institucemi v průměru systematicky nadhodnocováno v obou srovnávaných 

obdobích. Naopak většinou kladná čísla u prognóz efektivního CPI eurozóny ukazují, že CF a mezinárodní instituce 

očekávaly inflaci nižší, než ve skutečnosti nastala (toto platí speciálně pro období 2002 až 2008, pro prognózy na 

následující rok). 

Ačkoli jednoduchým porovnáním hodnot ukazatele MFE uvedených v tabulce 3 nemůže říci, 

která z prognóz byla statisticky významně lepší, je zajímavé sledovat, jak díky konstrukci 

ukazatele MFE, který zprůměrovává kladné a záporné odchylky prognózy od skutečnosti, 

vychází ve třech případech jako nejméně vychýlená naivní prognóza (NP). Konkrétně jde 

o prognózu HDP na následující rok za období 1994 až 2008 a o prognózu CPI na následující 

rok a HDP na současný rok za kratší období 2002 až 2008. 

Tabulka 4 Srovnání jednotlivých prognóz pomocí ukazatele MAFE 

MAFE 

1994–2008 2002–2008 

Ef. CPI Ef. HDP Ef. CPI Ef. HDP 

t t+1 t t+1 t t+1 t t+1 

CF (duben, říjen) 0,18 0,54 0,40 0,99 0,19 0,44 0,34 1,04  

MMF 0,20 0,57 0,43 1,09 0,21 0,52 0,39 1,09  

CF (květen, listopad) 0,14 0,52 0,36 0,94 0,16 0,43 0,31 1,02 

EK - - - - 0,19 0,40 0,30 1,07 

OECD - - 0,35 0,94 0,21 0,56 0,31 0,94 

NP 0,55 0,86 1,14 1,30 0,44 0,56 0,89 1,18 

Pozn.: - t prognóza na současný rok, t+1 prognóza na následující rok. 

- Ukazatel MAFE (Mean Absolute Forecast Error) chyby předpovědí před zprůměrováním vyjádří v absolutní 

hodnotě. Tato statistika vyjadřuje, jak velkou chybu (odchylku) dosahovaly prognózy v průměru za dané období, 

nezávisle na směru této chyby. 
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V případě ukazatele MAFE již dosahovala naivní prognóza NP největších odchylek předpovědí 

ve všech srovnávaných případech. Naopak nejčastěji dosahoval nejmenších odchylek CF, ale 

dobře si vedly také prognózy OECD a EK. 

Tabulka 5 Srovnání jednotlivých prognóz pomocí ukazatele RMSE 

RMSE 

1994–2008 2002–2008 

Ef. CPI Ef. HDP Ef. CPI Ef. HDP 

t t+1 t t+1 t t+1 t t+1 

CF (duben, říjen) 0,25 0,66 0,59 1,19 0,25 0,57 0,44 1,21  

MMF 0,28 0,70 0,60 1,32 0,26 0,65 0,50 1,27  

CF (květen, listopad) 0,21 0,63 0,54 1,14 0,22 0,55 0,42 1,18 

EK - - - - 0,24 0,51 0,41 1,23 

OECD - - 0,49 1,12 0,28 0,67 0,40 1,11 

NP 0,65 1,01 1,53 1,55 0,51 0,69 1,06 1,22 

Pozn.: - t prognóza na současný rok, t+1 prognóza na následující rok. 

- Ukazatel RMSE (Root Mean Squared Error) oproti MAFE více „postihuje“ větší odchylky prognóz od skutečnosti 

jejich umocněním. RMSE proto považujeme za nejvíce komplexní z hlediska porovnávání jednotlivých prognóz. 

Podle RMSE dosahují v průměru za celé období nejmenších odchylek pro CPI prognózy CF 

a nejmenších odchylek pro HDP naopak prognózy OECD. V kratším období, pro které jsou 

k dispozici navíc prognózy EK, si vede dobře i EK. 

Některé rozdíly mezi jednotlivými předpověďmi se zdají být výrazné, jiné naopak 

zanedbatelné. Relevantní otázkou proto je, které z uvedených rozdílů mezi jednotlivými 

předpověďmi jsou skutečně statisticky významné při zohlednění počtu pozorování a volatility 

jednotlivých proměnných. Za tímto účelem jsme testovali nulovou hypotézu, zda rozdíly mezi 

přesností předpovědi CF a porovnávaných mezinárodních institucí včetně naivní předpovědi 

(NP) jsou v průměru stejné. 

Přesnost jednotlivých předpovědí jsme měřili pomocí ukazatele MSE (Mean Squared Error) 

a statistickou významnost rozdílů mezi CF a porovnávanými prognózami jsme měřili pomocí 

Diebold-Mariano (D-M) test statistiky (viz kapitola 4.1). 

Tabulka 6 D-M test statistické významnosti rozdílů ukazatele MSE 

CF vs. 

1994–2008 2002–2008 

Ef. CPI Ef. HDP Ef. CPI Ef. HDP 

t t+1 t t+1 t t+1 t t+1 

EK - - - - -0,01 0,03
* 

0,01 -0,12 

MMF -0,01 -0,06 -0,01 -0,33
*** 

-0,01 -0,09
* 

-0,06 -0,16 

OECD - - 0,06 0,05 -0,03 -0,15 0,01 0,16 

NP -0,38
*** 

-0,63
*** 

-2,06
*** 

-1,11 -0,21
*** 

-0,18 -0,96
*** 

-0,10 

Pozn.: - Hodnoty v tabulce představují rozdíly  ukazatele MSE mezi CF a uvedenými alternativními prognózami. Záporná 

(kladná) hodnota rozdílu tedy znamená, že jsou (nejsou) předpovědi CF přesnější. Hvězdičky navíc ukazují, zda 

můžeme zamítnout nulovou hypotézu, že porovnávané prognózy jsou v průměru stejně přesné na uvedených 

hladinách významnosti: ***1%, **5%, *10%. 

- MMF je porovnán s CF (duben, říjen). Všechny ostatní prognózy (EK, OECD a NP) s CF (květen, listopad). 

- t prognóza na současný rok, t+1 prognóza na následující rok. 

V případě předpovědi efektivního CPI eurozóny můžeme tvrdit, že v delším období (1994–

2008) poskytuje CF významně lepší předpovědi ve srovnání s naivní předpovědí (NP) jak na 

současný rok (t), tak na rok následující (t+1). I když dosahují předpovědi CF podle ukazatele 

MSE menších chyb prognóz ve srovnání s MMF, nemůžeme v tomto případě zamítnout 

nulovou hypotézu, že porovnávané prognózy jsou v průměru stejně přesné. 
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V kratším období (2002–2008), kdy máme navíc k dispozici prognózy efektivního CPI podle 

EK a OECD, jsou prognózy CF na současný rok (t) statisticky významně lepší opět pouze ve 

srovnání s naivní prognózou (NP). V případě prognóz na rok dopředu (t+1) byl sice CF lepší 

než MMF, ale horší ve srovnání s EK, přičemž tyto rozdíly jsou statisticky významné pouze na 

10% hladině významnosti. 

V případě předpovědí efektivního HDP eurozóny na současný rok (t) byl CF za celé období 

(1994–2008) statisticky významně lepší než prognózy NP. V předpovědích HDP na rok 

dopředu (t+1) dopadl CF statisticky významně lépe vůči MMF. V kratším období (2002–2008) 

nemůžeme říci, že by byly předpovědi CF výrazně lepší (s výjimkou naivní prognózy na 

současný rok) nebo horší než porovnávané prognózy. 

Jelikož EK, MMF ani OECD nepredikují ukazatel PPI, bylo možné porovnat předpovědi 

efektivního PPI eurozóny pouze s naivní předpovědí (NP). V grafech 5 a 6 je znázorněna 

přesnost prognóz CF (duben, říjen) pro ukazatele efektivního PPI, CPI a HDP eurozóny 

v období 2004 až 2008.
24

 

Předpovědi CF (duben, říjen) na současný rok (graf 5) dosahovaly menších odchylek od 

skutečnosti než naivní předpovědi v případě všech tří srovnávaných veličin.
25

 Předpovědi CF 

na následující rok (graf 6) dosahovaly menších odchylek ve srovnání s NP v případě PPI 

a HDP. Chyby předpovědí CPI na následující rok dopadly pro CF stejně jako pro NP. Z grafů 

je také patrné, že předpovědi CF dosahovaly více jak dvojnásobně vyšších chyb v případě 

efektivního HDP a PPI ve srovnání s efektivním CPI (viz také graf 4). 

                                                           
24

   Minulé předpovědi efektivního PPI jsou k dispozici nejdříve na rok 2004. 
25

  Předpovědi efektivního PPI na současný rok podle CF jsou signifikantně lepší ve srovnání s NP prognózou 

(měřeno D-M testem). 

Graf 5 MAPE pro prognózy současného roku (t) – 

porovnání CF a NP (2004–08) 

Graf 6 MAPE pro prognózy následujícího roku 

(t+1) – porovnání CF a NP (2004–08) 
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4.3.3  Srovnání přesnosti celých prognóz 

Pro následující porovnání jsme použili 

metodu navrhovanou autory Eisenbeis, 

Waggoner a Zha (2002) pro porovnání 

prognóz, jež odhadují více proměnných. 

Jejich metodu jsme zjednodušili pro dvě 

proměnné, tj. HDP a CPI. Zmínění autoři 

upozorňují, že některé veličiny je těžší 

odhadnout díky jejich volatilitě (např. 

HDP), zatímco některé jsou snadněji 

odhadnutelné (např. CPI, jež je poměrně 

dobře ukotvené). Proto je dobré při 

porovnání různých prognóz, jež obsahují 

výhled více veličin, zohlednit volatilitu 

skutečných hodnot daných veličin. 

V našem případě dosahuje volatilita 

(rozptyl) efektivního CPI eurozóny pro 

období 1994 až 2008 dvakrát menší 

hodnoty než volatilita efektivního HDP. Proto jsme při výpočtu jednoho váženého ukazatele 

CPI a HDP dali přesnosti předpovědi CPI (měřenou RMSE) dvakrát větší váhu než přesnosti 

předpovědi HDP. Po převážení chyb předpovědí jsme vlastně dostali jediný ukazatel RMSE 

pro každou porovnávanou instituci a pro obě odhadované makroekonomické veličiny (CPI 

a HDP). Po takto předefinované míře přesnosti prognóz se predikční schopnost CF vůči 

ostatním alternativám jeví výrazně lepší. 

D-M test potvrzuje lepší predikční 

schopnosti CF oproti naivní prognóze (NP) 

ve všech případech (viz tabulka 8). CF je 

navíc statisticky významně lepší (na 10% 

hladině významnosti) také vůči predikcím 

EK na současný rok a vůči predikcím 

OECD na následující rok. 

Další možností je zkoumat, zda mezi 

predikovaným efektivním HDP a CPI 

existuje nějaká významnější závislost 

(neboli jestli predikce HDP a CPI jsou 

vzájemně konzistentní). Jak korelace 

skutečných dat mezi těmito dvěma 

veličinami, tak korelace jejich předpovědí 

byla téměř nulová.
26

 Z porovnání 

jednotlivých korelací tedy nevyplývá žádná 

konzistence mezi prognózami CPI a HDP 

a žádný vztah nepozorujeme ani na 

skutečných datech obou ukazatelů.
27

 

 

                                                           
26

 Korelace CF je v odhadech pro současný rok 0,1, pro následující 0,2. Korelace MMF je 0,1 jak pro současný, 

tak následující rok. OECD odhady jsou více pozitivně korelovány pro současný rok – téměř 0,3, což je ale 

nejspíše způsobeno kratší časovou řadou (od roku 2002), ale jen 0,1 pro následující rok. Korelace pro odhady 

EK jsou pro současný rok též 0,1, pro následující rok jsou však záporné s hodnotou -0,4. 
27

 Pokud bychom měli, kromě CPI a HDP, k dispozici také prognózy dalších makroekonomických veličin, mohli 

bychom analyzovat dynamický vztah mezi více odhady a možná nalézt vzájemnou konzistenci mezi nimi. 

Tabulka 7 Srovnání prognóz na základě váženého 

ukazatele CPI a HDP 

RMSE 
1994–2008 2002–2008 

t t+1 t t+1 

CF (duben, říjen) 0,36 0,83 0,31 0,78 

MMF 0,38 0,90 0,34 0,85 

CF (květen, listopad) 0,32 0,80 0,28 0,75 

EK - - 0,29 0,74 

OECD - - 0,32 0,81 

NP 0,93 1,19 0,69 0,86 

Pozn.: - Vážený ukazatel=w1.CPI + w2.HDP. Váhy 

w1  a  w2  jsou odvozeny od rozptylu skutečných 

hodnot daných veličin (w1 = 0,68 a  w2 = 0,32). 

- t prognóza na současný rok, t+1 prognóza na 

následující rok. 

Tabulka 8 D-M test statistické významnosti rozdílů 

váženého MSE (CPI, HDP) 

CF vs. 
1994–2008 2002–2008 

t t+1 t t+1 

EK - - -0,01
* 

-0,01 

MMF -0,00 0,01 -0,03 -0,11 

OECD - - -0,02 -0,08
* 

NP -0,30
*** 

-0,27
*** 

-0,17
* 

-0,18
*** 

Pozn.: - Hodnoty v tabulce představují rozdíly  ukazatele MSE 

mezi CF a uvedenými alternativními prognózami. 

Záporná (kladná) hodnota rozdílu tedy znamená, že jsou 

(nejsou) předpovědi CF přesnější. Hvězdičky navíc 

ukazují, zda můžeme zamítnout nulovou hypotézu, že 

porovnávané prognózy jsou v průměru stejně přesné na 

uvedených hladinách významnosti: ***1%, **5%, *10%. 

- MMF je porovnán s CF (duben, říjen). Všechny ostatní 

prognózy (EK, OECD a NP) s CF (květen, listopad). 

- t prognóza na současný rok, t+1 prognóza na 

následující rok. 
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4.3.4  Prognózy na rok 2009 

Jelikož ještě nemáme za rok 2009 skutečnost (standardně přebíranou z CF06 následujícího 

roku), nezahrnujeme tento rok do celkové analýzy, ale věnujeme mu samostatnou kapitolu. 

Prognózy na rok 2009 porovnáváme se skutečností (předběžným údajem v případě HDP) 

známou v únoru 2010 (CF02). 

Následující graf 7 zachycuje vývoj prognóz efektivního HDP a CPI na rok 2009, ve kterém 

vrcholily dopady současné hospodářské krize. Prognózy na rok 2009 zaznamenaly na 

predikčním horizontu vůbec největší přehodnocení směrem dolů ve srovnání s prognózami na 

předchozí roky. V případě prognózy meziročního růstu HDP (graf 7A) dosáhl rozdíl mezi první 

uveřejněnou prognózou (1,9 %) a poslední uveřejněnou prognózou CF (-4,3 %) na daný rok 

6,2 p.b. Mezinárodní instituce byly v odhadech růstu mírně pesimističtější než odhady CF. 

Graf 7 Efektivní HDP a CPI eurozóny – srovnání jednotlivých předpovědí v období 24 až 1 měsíc do 

skutečnosti 
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Pozn.: Přerušované čáry znázorňují interval, ve kterém se nacházelo 68 % jednotlivých předpovědí analytiků CF. 

V případě CPI (graf 7B) nebylo toto přehodnocení tak výrazné (o 1,4 p.b.), neboť prognóza 

CPI na rok 2009 byla až do července 2008 nejprve přehodnocována směrem nahoru, což 

souviselo s rostoucí cenou ropy v tomto období, a až poté byly prognózy CPI prudce 

přehodnoceny směrem dolů. 

Zajímavý je také pohled na interval prognóz jednotlivých analytiků CF, který znázorňují 

přerušované čáry. V případě obou prognóz HDP i CPI se tento interval od října 2008 (15 

měsíců před koncem predikčního horizontu) výrazně rozšířil, což lze interpretovat jako zvýšení 

nejistoty průměrné prognózy CF. K opětovnému zúžení intervalu v případě prognóz CPI došlo 

od ledna 2009 (12 měsíců před koncem predikčního horizontu), zatímco v případě prognóz 

HDP až od června 2009 (7 měsíců před koncem predikčního horizontu). 

Pokud bychom rok 2009 zahrnuly do celkového vyhodnocení srovnávaných prognóz (viz 

tabulka 6), tak by se vzájemné rozdíly mezi prognózami CF a prognózami mezinárodních 

institucí zmenšily. Ani jedna z prognóz mezinárodních institucí by nebyla statisticky významně 

lepší nebo horší než CF, s výjimkou prognózy efektivního HDP na následující rok (t+1) 

v kratším období (2002–2009), kdy by byl CF statisticky významně lepší ve srovnání 

s prognózou EK na 1% hladině významnosti. Zároveň by prognózy CF pro CPI zůstaly 

v delším období (1994–2009) statisticky významně lepší než naivní prognóza. V kratším 

období (2002–2009) by byl CF statisticky významně lepší než NP pouze v případě prognóz na 

následující rok (t+1). Prognózy HDP podle CF by zůstaly statisticky významně lepší než naivní 
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prognóza pouze v delším období (1994–2009), a to jen v případě prognózy na současný rok 

(t).
28

 

4.3.5 Vyhodnocení předpovědí USD/EUR 

Graf 7 zobrazuje skutečný vývoj měnového kurzu USD/EUR ve srovnání s jeho předpověďmi 

podle CF.
29

 V grafu zobrazené prognózy jsou interpolovanými předpověďmi CF na tři měsíce, 

jeden rok a dva roky dopředu. První prognóza CF je tedy převzata z CF01 roku 1999 a její 

predikční horizont začíná na konci dubna 1999 a končí na konci ledna 2001. Postupně jsou 

tímto způsobem zkonstruovány všechny následující prognózy CF. 

Na začátku sledovaného období dolar nejprve 

posiloval, CF však systematicky predikoval 

slabší dolar ve srovnání s realizovanou 

skutečností. Po obratu trendu v roce 2002, 

dolar naopak oslaboval rychleji, než CF 

předpokládal. Když dolar oslabil nad 

průměrnou hodnotu za sledované období 

(1,18 USD/EUR za období 1999–2009), tak 

začal CF predikovat jeho stabilitu až posílení. 

Poté, co se dolar přiblížil ke svým 

historickým minimům, začal CF systematicky 

predikovat jeho posílení. 

Zdá se, že předpovědi CF neustále směřovaly 

k nějaké implicitní rovnovážné hodnotě 

USD/EUR. Předpovědi na jeden a dva roky dopředu se od sebe v období od roku 1999 do roku 

2009 příliš nelišily a v průměru dosahovaly pro kratší i delší horizont 1,2 USD/EUR, což je při 

určitém zjednodušení možné považovat za rovnovážnou hladinu USD/EUR vnímanou 

analytiky CF v daném období. 

Tabulka 9 Srovnání přesnosti předpovědí CF pro USD/EUR s NP prognózou 

 1999–2009
a) 

2002–2009
a) 

Horizont predikce 3M 1R 2R 3M 1R 2R 

MFE 
CF -0,001 0,006 0,052 0,021 0,063 0,120 

NP 0,009 0,036 0,097 0,023 0,069 0,129 

MAFE 
CF 0,066 0,117 0,147 0,065 0,102 0,127 

NP 0,062 0,118 0,153 0,067 0,127 0,144 

RMSE 
CF 0,08 0,138 0,177 0,08 0,122 0,158 

NP 0,078 0,136 0,187 0,084 0,145 0,187 

Pozn.: a) Vzhledem ke znalosti skutečných hodnot USD/EUR pouze do konce února 2010 bylo možné 

vyhodnotit prognózy na tři měsíce dopředu až do CF11 2009. Prognózy na jeden rok dopředu byly 

vyhodnoceny do CF02 2009 a prognózy na dva roky dopředu do CF02 2008. 

CF podle ukazatele MFE systematicky podhodnocoval USD/EUR (predikoval slabší dolar) na 

horizontu 3M a naopak ho nadhodnocoval (predikoval silnější dolar) na delších horizontech. 

V kratším období (2002–2009) CF nadhodnocoval prognózy USD/EUR na všech predikčních 

horizontech. Naivní prognózy (NP) byly však ještě více systematicky vychýlené. 

                                                           
28

 Podrobné výsledky jsou k dispozici v souboru Z:\Consensus 

Forecasts\Vyhodnoceni_CF\Vysledky_update_2009.doc nebo na vyžádání u autorů. 
29

 Pro větší přehlednost  je skutečnost v grafu 7 srovnávána pouze s výhledy CF01, CF04, CF07 a CF10. Jde o CF, 

které jsou používány pro tvorbu RS velkých SZ. 

Graf 7 Srovnání skutečného vývoje USD/EUR 

s předpověďmi CF (1999–2009) 
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Zdroj: Datastream a CF. 

../../../Consensus%20Forecasts/Vyhodnoceni_CF/Vysledky_update_2009.doc
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Za celé srovnávané období (1999–2009) vycházejí podle ukazatelů MAFE i RMSE prognózy 

CF v horizontu 3M mírně hůře ve srovnání s NP. Podle ukazatele RMSE dosahuje CF větších 

chyb než NP i v případě prognóz na jeden rok dopředu. Rozdíly v přesnostech jednotlivých 

prognóz však nejsou v období 1999 až 2009 na základě D-M testu statisticky významné. 

Nicméně od roku 2002 došlo ke zlepšení předpovědí CF (CF dosahoval nižších odchylek 

MAFE i RMSE na všech horizontech předpovědi). Navíc D-M test statistické významnosti 

rozdílů v přesnostech srovnávaných předpovědí potvrdil, že prognózy CF byly na horizontu 

jednoho a dvou let statisticky významně lepší
30

 než naivní prognózy (NP).  

4.3.6 Vyhodnocení předpovědí pro jednotlivé země
31

 

Podíváme-li se na jednotlivé země, lze vyčíst několik zajímavých věcí. Střední chyba 

předpovědí (MFE) se většinou pohybuje v průměru za období 1994–2008 okolo nuly, kromě 

pár výjimek. Mezi ně patří například Japonsko, kde analytici byli v očekávání spíše 

optimističtější než skutečnost, nebo naopak Slovensko, kde analytici byli pesimističtější než 

skutečnost – u prognózy na následující rok (t+1) dokonce v průměru o 1,5 p.b. Největší rozdíly 

mezi prognózou a skutečností byly zaznamenány v letech, kdy ekonomiky výrazně zpomalily 

nebo zrychlily.
32

  

Ukazatel RMSE se v prognóze na současný rok pohybuje většinou okolo 0,5–0,6 a na 

následující okolo 1 (výjimky opět Japonsko a Slovensko). U odhadů CPI pozorujeme menší 

chybu než u odhadů HDP. 

Co se týče jednotlivých zemí a statistické významnosti rozdílů mezi různými prognózami, stojí 

za zmínku následující jednotlivosti. U odhadů HDP i CPI eurozóny jsou velmi malé rozdíly 

mezi predikcemi CF a porovnávaných institucí. U Velké Británie je CF významně lepší při 

odhadu HDP na rok dopředu, a to ve srovnání s prognózami MMF a OECD, CPI na současný 

rok statisticky významně lépe odhaduje MMF (obojí pro období od roku 2002). HDP 

Spojených států amerických je na současný rok významně lépe predikované CF než MMF, rok 

následující naopak významně lépe odhaduje MMF než CF. Pokud se podíváme jen na období 

2002–2008, HDP Spojených států na následující rok nejlépe predikovala OECD. U Slovenska 

je zajímavé, že nejmenší chyba (MFE, MAFE i RMSE) je u odhadů HDP u OECD, na další rok 

je dokonce OECD signifikantně lepší než CF. Naopak u odhadů CPI je CF lepší oproti všem 

třem institucím, na současný rok dokonce signifikantně. V případě Itálie je zajímavé, že odhady 

HDP podle CF na rok dopředu jsou signifikantně lepší než odhady všech ostatních institucí. 

V odhadech HDP Německa na rok dopředu je nejlepší OECD, ačkoli CF vychází významně 

lépe oproti MMF na současný a oproti EK na další rok. CF rovněž vychází významně lépe 

u odhadů CPI na současný rok oproti EK a na další rok oproti OECD. 

Celkově ze statistik jednotlivých zemí vyplývá, že předpovědi CF vychází přesnější než 

prognózy ostatních institucí ve většině případů, kdy rozdíl v odhadech vyšel statisticky 

významný. 

 

 

 

                                                           
30

 Na horizontu jednoho roku na 1% hladině významnosti a na horizontu dvou let na 10% hladině významnosti. 
31

 Podrobné výsledky ve formě tabulek jsou k dispozici v souboru Z:\Consensus 

Forecasts\Vyhodnoceni_CF\Vysledky_jednotlive_zeme.doc nebo na vyžádání u autorů. 
32

 Pro všechny země platí, že odhady na současný rok (t) byly přesnější než odhady na následující rok (t+1). 

../../../Consensus%20Forecasts/Vyhodnoceni_CF/Vysledky_jednotlive_zeme.doc
../../../Consensus%20Forecasts/Vyhodnoceni_CF/Vysledky_jednotlive_zeme.doc
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5. Závěr 

Na základě provedeného vyhodnocení predikční schopnosti nedosahují mezinárodní instituce 

v porovnání s CF statisticky významně lepších výsledků. Navíc pokud zohledníme odlišnou 

volatilitu prognózovaných veličin, tak se přesnost prognóz CF jeví jako lepší. CF  vychází také 

jako přesnější zdroj předpovědí ve srovnání s naivní předpovědí, kdy je budoucí hodnota pouze 

mechanicky odvozena od poslední známé skutečnosti. CF je statisticky významně lepší než 

naivní prognóza zejména v prognózách na současný rok (nowcast) a hůře dopadá v prognózách 

na následující rok. V případě prognóz měnového kurzu USD/EUR (rolling-event forecast) 

došlo od roku 2002 ke zlepšení prognóz CF, které jsou v případě prognóz na jeden a dva roky 

dopředu statisticky významně lepší než naivní prognóza. Prognózy CF pro HDP, CPI a PPI na 

daný rok (fixed-event forecast) se v čase s přibývajícími informacemi zpřesňují. 

Pokud bychom přesto uvažovali o nahrazení CF některou alternativní prognózou z řad 

mezinárodních institucí, tak jednak Evropská komise (EK), MMF i OECD predikují užší 

spektrum makroekonomických veličin, než které je využíváno v predikčním procesu ČNB, 

a dále mezinárodní instituce publikují své prognózy s nižší frekvencí oproti CF. Použití 

prognóz mezinárodních institucí by tak mělo i výrazné praktické nevýhody. 

Na základě výše uvedených výsledků doporučujeme dále využívat predikcí CF při přípravě 

scénářů zahraničního ekonomického vývoje. CF může být zároveň pravidelně konfrontován 

jak s dostupnými alternativními předpověďmi, tak například s tržními informacemi (deriváty) 

nebo výhledy na základě předstihových ukazatelů. V případě výraznějších rozdílů mezi 

jednotlivými předpověďmi mohou být vytvářeny alternativní scénáře nebo citlivostní analýzy 

vývoje v zahraničí. 
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