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Předkládací zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji je pravidelný podklad pro 
měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady ČNB. Obsahuje přílohy: Aktuální výsledky 
hospodaření státního rozpočtu, Nabídková strana ekonomiky a aktuální konjunkturní vývoj, 
Měnový vývoj a finanční pozice nefinančních podniků a domácností, Nákladové faktory, 
Platební bilance, Aktuální vývoj na trhu nemovitostí a ČR a rozpočet EU. 
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         Část II 

I.  SHRNUTÍ 
I.1  Počáteční podmínky prognózy 
 
Celková inflace se na začátku roku 2010 snížila, a nadále se nacházela pod spodním okrajem 
tolerančního pásma inflačního cíle. Meziroční pokles reálné ekonomické aktivity se 
v posledním čtvrtletí 2009 zmírnil, v mezičtvrtletním srovnání pokračoval reálný HDP v růstu. 
Zaměstnanost dále klesá, registrovaná nezaměstnanost roste, průměrné nominální mzdy však 
nadále rychle rostou v důsledku některých mimořádných faktorů. Dovozní ceny působí 
protiinflačně v důsledku minulého zhodnocení měnového kurzu a nízké zahraniční inflace, 
inflační tlaky z domácí ekonomiky jsou málo významné. Na inflaci v budoucnosti bude působit 
postupné obnovování aktuálně stlačených ziskových marží. 
 
Celková inflace počátkem letošního roku klesla, a nacházela se tak pod spodním okrajem 
tolerančního pásma 2% inflačního cíle platného od začátku roku 2010. Měnověpolitická 
inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se dostala do mírně 
záporných hodnot. Ve srovnání s minulou prognózou byla skutečná inflace mírně nižší. 
Odchylku způsobila nižší než očekávaná korigovaná inflace bez pohonných hmot, ve směru 
vyšší inflace působily naopak mírně vyšší ceny potravin a ceny pohonných hmot. Částečně se 
na nižší inflaci oproti prognóze podílela změna vah ve spotřebním koši. 

Reálný HDP v posledním čtvrtletí roku 2009 mezičtvrtletně vzrostl a v meziročním srovnání 
se jeho pokles zmírnil na -3,1 %. Na meziročním poklesu se podílel zejména propad tvorby 
hrubého kapitálu, a to vlivem poklesu fixních investic a zejména zásob. Poklesla také spotřeba 
domácností, která byla navíc revidována směrem dolů na celém průběhu roku 2009. V prvním 
čtvrtletí 2010 aktuální prognóza předpokládá překlopení meziročního růstu HDP do kladných 
hodnot na úroveň 1,8 %. 

Trh práce s obvyklým zpožděním reaguje na pokles ekonomické aktivity, což se ve čtvrtém 
čtvrtletí 2009 a na počátku letošního roku projevilo pokračujícím meziročním poklesem 
zaměstnanosti a dalším růstem registrované nezaměstnanosti. Průměrná nominální mzda 
v podnikatelské sféře ve čtvrtém čtvrtletí 2009 dále zvýšila svůj poměrně rychlý meziroční 
růst, neboť byla nadále z velké části ovlivňována změnami ve struktuře zaměstnanosti, 
poklesem nemocnosti a také přesunem části vyplácených bonusů a odměn z letošního roku do 
roku loňského v důsledku zvýšení stropů na sociální a zdravotní pojištění od roku 2010.  

Aktuálně hodnotíme působení dovozních cen jako protiinflační, v důsledku minulého 
zhodnocení měnového kurzu a nízké zahraniční inflace. Inflační tlaky z domácí ekonomiky 
jsou málo významné. Z pohledu budoucího vývoje inflace jsou celkové makroekonomické 
podmínky v prvním čtvrtletí 2010 hodnoceny jako mírně proinflační. Ziskové marže výrobců 
byly v období 2008–2009 stlačené, jejich budoucí návrat k dlouhodobé úrovni tak na 
prognóze bude přispívat k návratu inflace k cíli. 
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I.2  Prognóza 
 
Celková inflace se v dalším průběhu letošního roku bude postupně zvyšovat a v jeho závěru se 
vlivem již provedených daňových změn dočasně dostane mírně nad inflační cíl. V roce 2011 se 
bude inflace nacházet mírně pod cílem. Měnověpolitická inflace se k cíli přiblíží až v první 
polovině příštího roku na pozadí výraznějšího oživení ekonomiky. HDP na celém horizontu 
prognózy meziročně roste, výraznějšímu růstu v letošním roce však bude bránit dočasné 
ochlazení domácí spotřeby a zahraniční poptávky. Nominální měnový kurz se bude podle 
prognózy mírně zhodnocovat. S prognózou je konzistentní nejprve mírný pokles tržních 
úrokových sazeb, následovaný jejich stabilitou a postupným růstem od roku 2011. 
 
Předpoklady prognózy 
 
Prognóza je založena na počátečních podmínkách shrnutých v části III.1 a na předpokladech 
ohledně budoucího zahraničního ekonomického vývoje, vývoje regulovaných cen, úprav 
nepřímých daní a vývoje veřejných rozpočtů.  
 
Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním ze základních předpokladů prognózy. Pro tento 
účel ČNB standardně využívá publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi řady 
zahraničních analytických týmů a tržní výhledy. Aktuální prognóza je založena na dubnových 
datech Consensus Forecasts a na tržních výhledech platných v den uzavření tohoto šetření. 
Vývoj ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR je aproximován efektivním vývojem 
v zemích eurozóny. Jako indikátor vývoje cen energetických surovin používá prognóza ČNB 
výhled ceny ropy Brent, který je pro účel prognózy cen pohonných hmot doplněn o výhled 
ceny benzínu z trhů ARA. 
 
Podle předpokladu prognózy poroste efektivní HDP eurozóny v letošním roce o 1,5 %, v roce 
2011 se jeho růst zvýší na 2 %. Spotřebitelské ceny v efektivní eurozóně porostou v letech 
2010 a 2011 o 1,1 %, resp. 1,5 %. Efektivní růst cen výrobců dosáhne 0,8 %, resp. 2 %. 
Oproti minulé prognóze se tak výhled zahraničních spotřebitelských cen posouvá mírně dolů 
a výhled cen výrobců mírně nahoru při prakticky nezměněném celoročním výhledu růstu 
zahraniční ekonomické aktivity. 
 
Očekávaný vývoj tříměsíčních úrokových sazeb Euribor naznačuje postupný růst sazeb ze 
současných 0,7 % na 1,8 % na konci roku 2011. Výhled sazeb se tak oproti minulé prognóze 
výrazně snížil. Dolar by měl posílit blízko k hranici 1,3 USD/EUR, jeho výhled je 
přehodnocen směrem k silnějšímu dolaru. Cena ropy Brent by měla pozvolna stoupat 
k hodnotám kolem 90 USD/barel. Výhled cen ropy se prakticky nezměnil, rovněž jako výhled 
cen benzínů.  
 
Po výrazném zpomalení meziročního růstu domácích regulovaných cen v prvním čtvrtletí 
letošního roku bude růst regulovaných cen v dalším průběhu roku postupně zrychlovat. 
V letech 2010 a 2011 by měly regulované ceny přispívat do celkové inflace ve výši přibližně 
0,5 procentního bodu.  
 
Součástí předpokladů prognózy je i výhled primárních dopadů změn nepřímých daní, které 
jsou předmětem výjimek z plnění inflačního cíle. V letošním roce budou inflaci zvyšovat 
dopady plynoucí z již uskutečněných opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu. Primární 
dopady změn daní v roce 2010 jsou odhadovány na 1,1 procentního bodu, předpokládaný 
skutečný dopad do celkové inflace je však mírně nižší.  
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Deficit vládního sektoru je pro rok 2010 očekáván na úrovni 5,5 % HDP. Na snížení deficitu 
oproti předchozímu roku bude působit zejména soubor opatření úsporného fiskálního balíčku. 
V roce 2011 již však část těchto opatření nebude působit a za předpokladu nepřijetí dalších 
úsporných opatření deficit mírně vzroste na 5,9 % HDP. V letošním i příštím roce tak bude 
výrazně překročena 3% referenční hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria pro 
deficit veřejných financí. Strukturální schodek v těchto letech dosáhne úrovně kolem 5 % 
HDP.   
 
Vyznění prognózy 
 
Celková meziroční inflace poroste a koncem roku 2010 se vlivem již provedených daňových 
změn krátkodobě dostane mírně nad 2% inflační cíl. V horizontu měnové politiky, tj. ve 
druhém a třetím čtvrtletí 2011, se celková inflace bude nacházet mírně pod inflačním cílem. 
 
Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se k cíli 
přiblíží až v roce 2011, na pozadí výraznějšího oživení ekonomické aktivity. Na horizontu 
měnové politiky dopady daňových změn vymizí a měnověpolitická inflace splyne s celkovou 
inflací. 
 
Po nedávnem výrazném zpomalení růstu regulovaných cen se od druhého čtvrtletí letošního 
roku začne jejich příspěvek k celkové inflaci opět zvyšovat. Ke zvýšení celkové inflace budou 
do konce letošního roku přispívat také dopady změn nepřímých daní. Naopak korigovaná 
inflace bez pohonných hmot bude k inflaci v letošním roce přispívat záporně. V průběhu roku 
2011 se vlivem výraznějšího oživení ekonomiky a odeznění protiinflačního vlivu dovozních 
cen příspěvek korigované inflace překlopí do kladných hodnot. Stlačené ziskové marže 
domácích výrobců se budou pozvolna obnovovat. Ceny potravin budou ve druhém čtvrtletí 
ještě pokračovat v poklesu, posléze však začnou růst a jejich příspěvek k inflaci zůstane 
kladný i v příštím roce. Vlivem očekávaného mírného růstu cen ropy a benzínů se budou ceny 
pohonných hmot nadále meziročně zvyšovat, jejich kladný příspěvek k inflaci se však bude 
zmenšovat. 
 
S prognózou je konzistentní nejprve mírný pokles tržních úrokových sazeb, následovaný 
jejich stabilitou a postupným růstem od roku 2011. Domácí tržní úrokové sazby budou nadále 
ovlivňovány kreditní prémií, ta by však měla v souladu s předpoklady o zklidňování situace 
na finančních trzích postupně klesat. Nominální měnový kurz koruny na prognóze pozvolna 
zhodnocuje.  
 
Oživení ekonomické aktivity se odrazí v návratu HDP k meziročnímu růstu v letech 2010 
i 2011. V letošním roce bude výraznějšímu růstu ještě bránit pokles spotřeby domácností  
související s vývojem na trhu práce a vlivem úsporných rozpočtových opatření. Na přechodné 
snížení růstu HDP bude působit také opětovné snížení dynamiky zahraniční poptávky, která 
má podle předpokladu prognózy tvar nesouměrného „W“. V roce 2011 oba vlivy odezní, růst 
HDP začne plynule zrychlovat a v průměru dosáhne 1,8 %. 
 
Na pokles spotřeby domácností v roce 2010 bude působit zejména níže popsaný vývoj na trhu 
práce spolu s dopady úsporných fiskálních opatření do reálného hrubého disponibilního 
důchodu. Oživení ekonomiky a trhu práce, spolu s odezněním některých úsporných opatření, 
pak v roce 2011 umožní postupný nárůst hrubého disponibilního důchodu a s tím související 
obnovení růstu spotřeby. V roce 2010 očekává prognóza reálný pokles spotřeby domácností 
o 1,5 %, v roce 2011 pak návrat k mírnému růstu. Reálná spotřeba vlády poroste v letech 
2010 a 2011 o 3,2 %, resp. 1,9 %. 
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Hrubá tvorba kapitálu začne po propadu z loňského roku nepatrně růst. Oživení bude taženo 
zejména vyšší tvorbou zásob v důsledku zvyšující se poptávky a výroby. Fixní investice 
budou nadále utlumeny kvůli stále nízkému využití stávajících výrobních kapacit. K mírně 
kladnému růstu fixních investic by mělo dojít až v roce 2011. Podle prognózy se bude růst 
hrubé tvorby kapitálu v letech 2010 a 2011 pohybovat na úrovních 0,3 % a 0,9 %.  
 
Vývoz bude do konce první poloviny letošního roku meziročně výrazně růst, posléze se jeho 
dynamika dočasně utlumí vlivem opětovného ochlazení zahraniční poptávky. V letech 2010 
a 2011 očekává prognóza průměrný růst reálného vývozu o cca 8 %, resp. 6 %. Dovoz bude 
ovlivňován zejména vývojem dovozně náročného vývozu a klesající spotřebou domácností. 
Nízký růst investic bude k růstu dovozu přispívat jen omezeně. Prognóza očekává průměrný 
růst dovozu v letech 2010 a 2011 na úrovních přibližně 6 %, resp. 5 %. Příspěvek čistého 
vývozu k růstu HDP tak bude kladný, a zejména v roce 2010 bude hlavním zdrojem oživení 
ekonomické aktivity. 
 
Na trhu práce se budou dopady ekonomického zpomalení projevovat se zpožděním ještě 
nějakou dobu. Zaměstnanost dosáhne svého dna kolem poloviny roku 2011, nezaměstnanost 
podle metodiky ILO se udrží nad 8 % ještě po celý příští rok. Růst mezd v podnikatelské sféře 
bude v letošním roce nadále zvyšován vlivem změn ve struktuře zaměstnanosti a poklesem 
nemocnosti. Tyto vlivy však budou postupně odeznívat a mzdy budou v průběhu roku 
zpomalovat, a odrážet tak nepříznivou situaci na trhu práce. V příštím roce začne růst mezd 
znovu zrychlovat vlivem očekávaného oživení ekonomiky. Průměrný růst nominálních mezd 
bude v jednotlivých letech podobný a dosáhne necelé 4 %. V nepodnikatelské sféře bude růst 
mezd v letošním roce pod vlivem úsporných opatření nízký, v roce 2011 nepatrně zrychlí na 
přibližně 1 %. 
 
 

Celková a měnověpolitická inflace (mzr. v %) 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 3.SZ 2010 (mzr. v %, v %, sezonně očištěno) 
2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011

CPI 3.SZ 0,9 1,9 2,3 1,8 1,8 1,8
1.SZ 1,2 2,1 2,6 2,0 2,1 2,1
3.SZ -0,2 0,7 1,2 1,6 1,8 1,8
1.SZ 0,1 0,9 1,4 1,8 2,0 2,1

HDP 3.SZ 1,9 1,2 0,8 0,7 1,4 2,3
1.SZ 2,0 0,9 0,4 0,6 1,4 2,6

Nominální mzdy v podnikatelské sféře* 3.SZ 4,3 3,3 2,7 3,1 3,5 3,9
1.SZ 4,8 3,4 2,3 2,4 2,8 3,4

Implikované sazby 3.SZ 1,1 1 1,1 1,4 1,7 2,1
1.SZ 1,2 1,4 1,8 2,2 2,5 2,6

2009 2010 2011
Zaměstnanost 3.SZ -1,4 -0,8 0,0

1.SZ -1,4 -1,1 -0,2
Míra nezaměstanosti** 3.SZ 8,3 10,0 10,2

1.SZ 8,3 9,8 10,2
Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 3.SZ 0,1 -0,1 -0,3

1.SZ 0,6 1,7 2,2
*) Mzdy očištěné o vliv daňové optimalizace
**) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

CPI bez primárních dopadů změn 
nepřímých daní

 
 
 
 
 

I.3  Srovnání s prognózou z 1. situační zprávy 
 
Oproti minulé prognóze dochází pro rok 2010 k mírnému snížení prognózy celkové inflace při 
znatelně nižší trajektorii úrokových sazeb. Snížení výhledu inflace je ovlivněno  nižšími 
inflačními tlaky z domácí ekonomiky i ze zahraničí. Na snížení trajektorie domácích 
úrokových sazeb na celém horizontu prognózy působí zejména pokles zahraničních úrokových 
sazeb. Meziroční tempo růstu HDP přibližně odpovídá prognóze z minulé SZ. Meziroční 
tempo růstu mezd je na kratším konci prognózy nižší, poté se však o něco dříve oživuje. 
Nominální kurz je oproti minulé prognóze mírně silnější.  
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Nominální kurz CZK/EUR Tempo růstu reálného HDP (mzr. v %) 
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Tempo růstu nom. mezd (mzr. v %) Tempo růstu reálné spotřeby (mzr. v %) 
 

I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11
2

4

6

8

10

12

 

 

3.SZ 2010
1.SZ 2010

 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11
-2

0

2

4

6

 

 
3.SZ 2010
1.SZ 2010

 
 
Trajektorie implikovaných úrokových sazeb leží ve srovnání s minulou prognózou níže na 
celém horizontu. Ve směru nižších úrokových sazeb působí zejména nižší výhled 
zahraničních úrokových sazeb. Ten spolu s krátkodobou prognózou kurzu a přehodnocením 
zahraniční poptávky v roce 2010 lehce směrem nahoru vede ke zhodnocení kurzu na celém 
horizontu prognózy. Dopady zhodnocení kurzu jsou zesíleny také nižším výhledem 
zahraničního PPI v roce 2010 a přes nižší růst dovozních cen působí protiinflačně. Výsledkem 
je posun implikované trajektorie domácích sazeb směrem dolů. 
 
Nepatrně směrem nahoru na domácí sazby působí v roce 2010 výhled regulovaných cen, 
krátkodobá prognóza inflace a zapracování expertních úprav. V roce 2011 tlačí domácí sazby 
směrem nahoru především vyšší výhled vládní spotřeby. Stejným směrem také působí dopady 
modelové změny spočívající ve snížení dlouhodobého tempa růstu celkové agregátní 
technologie. 
  
Prognóza meziroční celkové inflace leží na celém horizontu prognózy lehce pod trajektorií 
z 1.SZ 2010. Nižší prognózovaná inflace odráží tlumenější inflační tlaky jak z domácí 
ekonomiky, tak z vnějšího prostředí. Snížení krátkodobé prognózy růstu nominálních mezd 
v 1.Q 2010 a revize dat o vývoji HDP v roce 2009 působí na prognóze mírně protiinflačně. 
Aktuální výhled vývoje zahraničních cen výrobců, spolu se zhodnocováním kurzu dále 
přispívají k nižší meziroční celkové inflaci. Vyšší regulované ceny v roce 2010 a krátkodobý 
odhad čisté inflace naopak působí mírně směrem nahoru. V roce 2011 se výhled regulovaných 
cen naopak mírně snižuje, a přispívá tak k poněkud nižší celkové inflaci. 
 
Vývoj nominálního měnového kurzu je oproti minulé prognóze více apreciovaný. Důvodem 
je především výhled vývoje v zahraničí. Krátkodobá prognóza kurzu ve 2.Q 2010 kurz rovněž 
posouvá na mírně silnější úroveň. V menší míře působí na apreciaci kurzu na celém horizontu 
přehodnocení počátečních podmínek.  
 
Tempo růstu nominálních mezd je počínaje 2.Q 2010 v mezičtvrtletním vyjádření posunuto 
oproti minulé prognóze nahoru zejména z důvodu vyššího mezikvartálního růstu práci 
zhodnocující technologie. V meziročním vyjádření je však v roce 2010 nižší, a to zejména 
kvůli přehodnocení očekávaného vývoje mezd v 1.Q 2010. Expertní úprava na přelomu let 
2009 a 2010 odstraňuje efekt daňové optimalizace, která je reakcí na zvýšení limitů odvodů 
na sociální a zdravotní pojištění. Tato expertní úprava nebyla v předchozí prognóze 
zapracována.  
 
Tempo meziročního růstu hrubého domácího produktu přibližně odpovídá minulé 
prognóze. V rámci toho však došlo k mírnému protisměrnému přehodnocení domácí 
poptávky, která se zvyšuje, a čistého vývozu, jehož výrazně kladný příspěvek k růstu HDP 
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oproti minulé prognóze klesá. V důsledku vyššího růstu mezd koncem roku 2010 a počátkem 
roku 2011 je oproti minulé prognóze vyšší růst soukromé spotřeby. Z důvodu revize 
historických dat v oblasti hrubé tvorby kapitálu směrem nahoru a vyšší zahraniční 
ekonomické aktivity v počátku roku 2010 předpokládáme mírně vyšší růst investic oproti 
předchozí prognóze. Aktuálně pozorovaný vývoj vývozu a dovozu spolu s výhledem 
zahraniční ekonomické aktivity ke konci roku 2010 vede ke zvýšení obratu zahraničního 
obchodu oproti předchozí prognóze a tím i ke zvýšení míry otevřenosti ekonomiky, která 
předtím během krize výrazně poklesla. Jelikož domácí poptávka byla oproti minulé prognóze 
přehodnocena mírně směrem nahoru, vyšší je i tempo růstu importů. Příspěvek čistého 
exportu k růstu HDP je tak celkově nižší než v minulé predikci.  
 

Rozklad posunu implikované trajektorie sazeb oproti minulé prognóze 
(3M PRIBOR v %, p.b.) 
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II.  MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 

II.1  Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného  
hospodářského vývoje 

Inflace v 1.čtvrtletí 2010 dosáhla v průměru 0,7 % při předpokládaném obnoveném růstu 
reálné ekonomické aktivity o necelá 2 % meziročně. Dovozní nákladové tlaky do 
spotřebitelských cen působí nadále protiinflačně v důsledku průsaku minulé apreciace 
měnového kurzu a nízké zahraniční inflace. Inflační tlaky z domácí ekonomiky jsou málo 
významné. Na inflaci v budoucnosti bude působit postupné obnovování aktuálně stlačených 
ziskových marží. 
Meziroční celková inflace v 1.Q 2010 dosáhla hodnoty 0,7 %, zatímco prognóza z 1.SZ 
očekávala 0,9 %. V souladu s minulou prognózou došlo k dalšímu výraznému zpomalení 
růstu regulovaných cen, jejichž příspěvek k inflaci činil již jen cca 0,15 p.b. Výrazný dopad 
do inflace (celkově 0,95 p.b.) mají naopak od počátku letošního roku primární dopady změn 
nepřímých daní. Čistá inflace zůstává nadále záporná, a to ve všech svých složkách 
s výjimkou cen pohonných hmot. Oproti minulé prognóze přitom byla čistá inflace nižší, 
a přispěla tak rozhodující měrou k nižší celkové meziroční inflaci. Ve struktuře čisté inflace 
došlo k podstatně výraznějšímu poklesu korigované inflace bez PH, který byl zčásti 
kompenzován méně hlubokým poklesem cen potravin a vyšším růstem cen pohonných hmot. 
 
Prognóza inflace z 1.SZ a skutečnost v 1.čtvrtletí 2010 

1.čtvrtletí 2010 Prognóza 1.SZ Skutečnost
Index spotřebitelských cen 0,9 0,7
Měnověpolitická inflace -0,1 -0,3
Regulované ceny 0,9 0,8
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,11 0,11

Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,85 0,84
Čistá inflace -0,2 -0,5

Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák -1,9 -1,4
Korigovaná inflace bez PH -0,3 -1,1
Ceny pohonných hmot 14,8 18,1
 *) průměry za čtvrtletí

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

-0,2

0,0
-0,2

0,1
-0,4
0,1

0,0

0,0
-0,2
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Meziroční růst regulovaných cen zpomalil pod 1 %, a jejich predikce se tak celkově naplnila. 
Ceny některých položek regulovaných cen vzrostly během prvního čtvrtletí o něco více, než 
jsme předpokládali. Změna jejich vah při lednové aktualizaci spotřebního koše však 
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způsobila, že celkový dopad změn regulovaných cen do inflace odpovídal predikci. Oproti 
předpokladům z 1.SZ především méně poklesly ceny elektřiny a více vzrostlo regulované 
nájemné a ceny tepelné energie pro domácnosti. Vývoj regulovaných cen v průběhu prvního 
čtvrtletí nejvíce ovlivnily lednové změny cen – zvýšení regulovaného nájemného o 14,1 %, 
snížení cen elektřiny o 2,5 %, zvýšení cen tepla pro domácnosti o 2,3 % a zvýšení cen 
regulovaných položek ve zdravotnictví o 3,1 %.  
 
Meziroční inflaci v 1.Q 2010 výrazně ovlivnily i změny nepřímých daní, kdy došlo 
k zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b. a rovněž byly zvýšeny spotřební daně u pohonných hmot, 
alkoholu, piva a cigaret (v jejich případě očekáváme dopad se zpožděním). Primární dopad do 
inflace plynoucí z těchto změn činil v 1.Q 2010 0,95 p.b., z toho 0,11 p.b. do regulovaných 
cen a 0,84 p.b. do neregulovaných cen. Podle našeho odhadu se zvýšení daní plně promítlo 
v regulovaných cenách, cenách pohonných hmot a cenách neobchodovatelných ostatních 
položek. U potravin odhadujeme promítnutí změn daní z cca 2/3. Ceny obchodovatelných 
ostatních položek bez PH navzdory zvýšení DPH prohloubily svůj pokles. 
 
Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, 
poklesla a dosáhla v 1.Q 2010 hodnoty -0,3 %. Nachází se tedy výrazně pod dolní hranicí 
tolerančního pásma inflačního cíle. 
 
Meziroční pokles korigované inflace bez PH pokračoval a byl oproti prognóze výraznější. 
Především se dále prohloubil pokles cen obchodovatelných ostatních položek bez PH  
(z -2,4 % v prosinci 2009 na -4,2 % v březnu, po očištění o vliv změny daní). K tomu přispělo 
nejvíce další snížení cen dopravních prostředků. Snížil se také meziroční růst cen 
neobchodovatelných ostatních položek na další rekordně nízkou hodnotu (z 1,2 % na 0,9 %). 
V rámci cen neobchodovatelných ostatních položek zpomalují rovnoměrně svůj meziroční 
růst ceny ve všech podskupinách.  
 
Struktura inflace  
(mzr. v %, kromě regulovaných cen očištěno o vliv změn nepřímých daní) 
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Ceny potravin v 1.Q 2010 pokračovaly v meziročním poklesu, avšak méně výrazném, než 
jsme předpokládali v 1.SZ. Ceny potravin reagovaly na vývoj cen zemědělských výrobců, 
jejichž meziroční pokles výrazně zpomaluje. Výrobci potravin začínají pozvolna zvyšovat své 
ceny, i když prodejci toto zvýšení prozatím plně nepromítají do konečných cen. To je dáno 
i nadprůměrnými maržemi v tomto sektoru z nedávné minulosti.1 
 

1  Sektor zpracovatelů a prodejců potravin se v tomto ohledu výrazně liší od ekonomiky jako celku, kde naopak 
identifikujeme stlačené marže. 
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Meziroční růst cen pohonných hmot v 1.Q 2010 zřetelně zrychlil, a to výrazněji, než 
předpokládala 1.SZ. Odchylka byla způsobena vyššími tržními cenami ropy a benzínů.  

Čistá inflace (v %) Mezera reálných mezních nákladů, 
spotřební statky (v %) 
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Na základě pozorovaných dat odhadujeme mezičtvrtletní růst nominálních mezních nákladů 
v sektoru spotřebních statků v 1.Q 2010 jako mírně kladný. Působení dovozních cen je 
v důsledku minulé apreciace měnového kurzu a nízké zahraniční inflace nadále protiinflační. 
Avšak mírně kladný růst cen v zahraničí spolu s přibližnou stagnací průměrného kurzu koruny 
v 1.Q 2010 toto protiinflační působení oproti minulým dvěma čtvrtletím zeslabuje (meziročně 
se naopak pokles dovozních cen prohloubil). Tlaky z domácí ekonomiky, aproximované 
inflací cen mezispotřeby, lehce přispívají k mezičtvrtletnímu růstu nominálních mezních 
nákladů v sektoru spotřeby (meziročně jsou naopak nadále záporné). Za tímto vývojem stojí 
především oživení ekonomické aktivity na konci roku 2009, které umožnilo mírné navýšení 
cen v sektoru mezispotřeby. Naopak růst nominálních mezd je (po zohlednění vlivu 
jednorázových a statistických faktorů) nízký a v kombinaci s růstem produktivity práce 
nevytváří tlaky na zvyšování cen mezispotřeby. Vývoj exportně specifické technologie 
souvisí s přetrvávajícím rozdílem ve vývoji cen obchodovatelných a neobchodovatelných 
statků.2  

Z pohledu budoucího vývoje hodnotíme celkové inflační tlaky – zachycené mezerou 
reálných mezních nákladů – v 1.Q 2010 jako mírně proinflační. Tento náhled odpovídá 
stlačení ziskových marží výrobců během let 2008–2009 pod dlouhodobou úroveň. Postupné 
zvyšování těchto stlačených marží bude na prognóze přispívat k návratu inflace k cíli. Oproti 
minulé situační zprávě nedochází k výrazné změně v uvedeném hodnocení mezery reálných 
mezních nákladů. 
 

2 Exportně specifická technologie přibližně zachycuje tlaky, které se promítají se zpožděním do cen 
neobchodovatelných statků. Její vývoj na minulosti je korelován s rozdílem mezi růstem cen 
obchodovatelných a neobchodovatelných statků v rámci korigované inflace bez pohonných hmot. 
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Rozklad tempa růstu nominálních mezních nákladů v sektoru spotř. statků  
(mzč. v %, příspěvky v p.b., anualizováno) 
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V průběhu 1.Q 2010 dosáhl kurz koruny vůči euru průměrné hodnoty 25,9 CZK/EUR, což 
byla nepatrně slabší hodnota oproti prognóze z 1.SZ (25,8 CZK/EUR). Meziročně se jednalo 
o posílení koruny o 6,3 %. Zatímco v lednu a v prvních únorových dnech vykazovala koruna 
pouze krátkodobou volatilitu kolem hodnoty 26,0 CZK/EUR bez známky trendu, ve zbytku 
čtvrtletí a v první polovině dubna poměrně rychle posilovala až na hodnotu 25,0 CZK/EUR. 
Za dva měsíce tak posílila o cca 4 %. Koruna až na výjimky nadále viditelně nereagovala na 
domácí makroekonomické informace. Vzájemný vývoj koruny a eura byl po převážnou 
většinu sledovaného období určován oslabováním eura na světových finančních trzích, 
nejprve zřejmě kvůli poklesu krátkodobých sazeb v eurozóně, zatímco později převážily 
obavy investorů z bankrotu Řecka. Investoři vyprodávali řecká aktiva a začali kupovat méně 
riziková aktiva, např. zemí našeho regionu, vůči kterému zesílil pozitivní sentiment. 
K posilování tak docházelo počátkem dubna i u polského zlotého, což přimělo NBP 
k intervenci vůči tomuto vývoji, první od zavedení plovoucího kurzového režimu. V dalším 
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průběhu dubna pak koruna vlivem rostoucí averze k riziku ve světě, snížení ratingu Řecka 
a Portugalska a zřejmě i komunikace nižšího výhledu úrokových sazeb ze strany ČNB 
korigovala předchozí zisky zpět k hladinám 25,5 CZK/EUR.  

Krátkodobá prognóza měnového kurzu pro 2.Q 2010 předpokládá průměrnou úroveň  
25,2 CZK/EUR. Aktuální kurz je oproti krátkodobé prognóze mírně slabší.   

Úrokové sazby na finančním trhu v 1.Q 2010 převážně klesaly. Sazby na peněžním trhu se 
snížily o 0,1 až 0,2 p.b., sazby IRS až o 0,4 p.b. Také tržní výhled 3M sazeb FRA se postupně  
snižoval. Příčinou byly zveřejněné údaje o nízké inflaci a některá data z reálné ekonomiky, 
která dočasně poněkud ochladila očekávání ohledně tempa oživení domácí ekonomiky. Po 
březnovém zasedání BR, na kterém dva její členové hlasovali pro další snížení sazeb, se 
výhled sazeb FRA dále snížil. Na trhu stále převažuje očekávání, že základní sazby ČNB se 
již snižovat nebudou a jejich další úprava bude směrem nahoru. Tento okamžik se však 
postupně posouvá do vzdálenějšího horizontu. 
 
Průměrná hodnota sazby 3M PRIBOR za 1.Q 2010 dosáhla 1,5 %, tj. byla oproti prognóze 
z 1.SZ vyšší o 0,2 p.b.. Úrokové sazby na peněžním trhu byly nadále ovlivněny kreditní 
prémií; spread 3M PRIBOR–2T repo činil v průměru 0,5 p.b. a oproti předpokladům 
prognózy byl nepatrně vyšší. Z dlouhodobějšího pohledu se naplňuje prognózou 
předpokládaný postupný pokles tohoto spreadu (aktuální hodnota je zhruba 0,4 p.b.), ovšem 
tempo tohoto poklesu se mírně „zpožďuje“ za hodnotami předpokládanými v našich minulých 
prognózách. Výnosová křivka na peněžním trhu má pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR–2T 
PRIBOR k 29.4. dosahoval 0,8 p.b.  
 
Úrokový diferenciál (3M PRIBOR–3M EURIBOR) v 1.Q 2010 činil 0,9 p.b., k 29.4. 
dosahoval 0,7 p.b.  
 

3M PRIBOR a 3M EURIBOR (v %) Nominální kurz (CZK/EUR) 
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Nominální mezní náklady v sektoru mezispotřeby v 1.Q 2010 mírně mezičtvrtletně poklesly. 
Nízký kladný příspěvek nominálních mezd, který je kompenzován růstem práci zhodnocující 
technologie, odráží expertní úpravy mezd3 ve druhé polovině roku 2009 a jejich nízkou 
krátkodobou prognózu pro 1.Q 2010. Příspěvek ceny kapitálu je naopak záporný a odráží 
nízkou prognózu zahraniční poptávky pro 1.Q. Pokles ceny kapitálu tak odráží nástup domácí 
ekonomiky do druhého útlumu, v souladu s očekáváním vývoje vnější poptávky ve tvaru 
nesouměrného „W“.  

3 Z důvodu změn ve struktuře zaměstnanosti v podnikatelském sektoru, poklesu nemocnosti a daňové 
optimalizace.  
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Inflace cen mezispotřeby (mzr. v %) Rozklad tempa růstu nom. mezních 
nákladů mezispotřeby  
(mzč. v %, příspěvky v p.b., anualizováno)  
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Po výrazném zpomalení růstu průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře na počátku 
roku 2009 došlo ve druhé polovině roku 2009 ke zrychlení jejího růstu a v samotném 
4.Q 2009 se průměrná mzda meziročně zvýšila o 5,2 %. Vysoký růst průměrné mzdy ve 4.Q 
byl ovšem ovlivněn strukturálními vlivy (nízká nemocnost, propouštění zaměstnanců 
s nižšími mzdami) a přesunem odměn v důsledku zvýšení stropů sociálního a zdravotního 
pojištění od roku 2010. V 1.Q 2010 očekáváme zpomalení růstu průměrné mzdy na 3,9 % 
v důsledku nižších sjednaných mezd na rok 2010, zmírnění faktorů působících na růst 
průměrné mzdy v roce 2009 a daňové optimalizace. Meziroční růst průměrné mzdy 
v nepodnikatelské sféře činil ve 4.Q 2009 4,5 % a očekáváme, že v důsledku úsporných 
opatření zvolní v 1.Q 2010 na 0,4 %.  
 
Růst nominálních mezd  
(mzč. v %, anualizováno)  

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

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

 
Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti naznačuje, že v závěru roku 2009 již došlo k dosažení 
dna meziročního poklesu zaměstnanosti. K očekávanému poklesu celkové zaměstnanosti 
(v 1.Q 2010 dle krátkodobé prognózy poklesla o 1,6 %) již dochází v podmínkách 
obnoveného mírného hospodářského růstu, což se odráží v předpokládaném meziročním růstu 
produktivity práce. Intenzita poklesu zaměstnanosti se i v mezičtvrtletním vyjádření postupně 
zmírňuje. Pokles zaměstnanosti cizích státních příslušníků, ke kterému dochází od 4.Q 2008, 
je v meziročním vyjádření výrazný (v březnu 2010 dosáhl pokles 16,0 %). V meziročním 
i meziměsíčním vyjádření po sezonním očištění je však patrná tendence k jeho mírnému 
zpomalení. Ve srovnání s růstem zahraniční zaměstnanosti v období konjunktury lze však 
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pokles zaměstnanosti zahraničních zaměstnanců hodnotit jako méně výrazný. Růst sezonně 
očištěné míry registrované nezaměstnanosti celkem v reakci na oživující poptávku 
a obnovující se růst produktivity zpomaluje; v 1.Q 2010 dosáhla tato míra nezaměstnanosti 
9,8 % (10,1 % sezonně neočištěno). 
 
Beveridgeova křivka  
(sezonně očištěné údaje v tisících) 

 Mezera HDP a zaměstnanosti (v %) 

30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580
Počet  nezaměstnaných osob

P
oč

et
 v

ol
ný

ch
 p

ra
c.

 m
ís

t

1/09

1/99

1/05

1/04

1/06

1/00
1/01

1/02 1/03

1/07

1/08

3/10

 
I/96 I/98 I/00 I/02 I/04 I/06 I/08 I/10

-4

-2

0

2

4

6

 

 
Mezera HDP
Mezera zaměstnanosti

 
Pozn.: Sezonně očištěné počty osob v tisících. 
           Pro zvýraznění modře vyznačen rok 2009 

Pozn.: Mezery identifikovány pomocí HP filtru 

Produktivita práce na úrovni národního hospodářství ve 4.Q 2009 dále zřetelně zmírnila svůj 
pokles a v 1.Q 2010 se poprvé od začátku ekonomické recese velmi pravděpodobně 
meziročně zvýšila. To souvisí jak s očekávaným překmitnutím meziročního růstu HDP do 
kladných hodnot, tak se zpožděnou reakcí zaměstnanosti na oživení agregátní poptávky. 
Meziroční růst NJMN v důsledku postupného ekonomického oživování a klesající 
zaměstnanosti doprovázené poklesem objemu mezd a platů4 postupně zpomaloval  
a v 1.Q 2010 dle krátkodobé prognózy propadl do záporných hodnot.  
 

NH produktivita práce  
(mzr. v %) 

 

Nominální jednotkové mzdové náklady 
(mzr. v %) 
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4 Pokles objemu mezd a platů je podle statistiky ČSÚ výraznější, než by odpovídalo růstu průměrné mzdy 
a zaměstnanosti. Např. ve 4.Q2009 průměrná mzda vzrostla o 5,2 % a zaměstnanost klesla o 2,8 %, což by 
implikovalo růst objemu mezd a platů o 2,4 %. Podle údajů národních účtů však objem mezd a platů klesl 
o 1,8 %. Navíc ve statistice průměrné mzdy není na rozdíl od statistiky objemu mezd a platů zachycen vliv 
odstupného. Tento metodický rozdíl by měl teoreticky působit v opačném směru, než je aktuálně pozorovaná 
diskrepance mezi národními účty a implikovaným růstem objemu mezd a platů dle vývoje průměrné mzdy 
a zaměstnanosti. Růst objemu mezd a platů podle národních účtů je v zásadě kompatibilní s poklesem 
zaměstnanosti podle statistiky evidenčního počtu zaměstnanců. Pokles evidenčního počtu zaměstnanců je totiž 
mnohem výraznější než v případě národních účtů. Tento rozdíl je kromě odlišné metodiky pravděpodobně 
z části způsoben i stínovou ekonomikou. 
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Meziroční pokles reálného HDP se ve 4.Q 2009 zmírnil na -3,1 %, přičemž prognóza z 1.SZ 
očekávala hodnotu příznivější o 0,4 p.b. K poklesu HDP přispěl zejména přetrvávající 
výrazný propad hrubých investic, jak vlivem poklesu tvorby zásob, tak i vlivem poklesu 
fixních investic. Meziroční pokles vykázala také spotřeba domácností, přičemž ČSÚ současně 
revidoval spotřebu domácností na celém průběhu roku 2009 směrem dolů. Prognóza 
očekávala mírný růst spotřeby, avšak předpokládala příznivější historická data. Po třech 
čtvrtletích meziročního poklesu přispěl čistý vývoz k růstu HDP ve 4.Q kladně. Prognóza 
předpokládala kladný, i když o něco vyšší příspěvek čistého vývozu. Spotřeba vlády 
pokračovala v rychlém růstu z předchozích čtvrtletí, ve srovnání s prognózou z 1.SZ rostla 
ještě o něco rychleji. Krátkodobá prognóza HDP pro 1.Q 2010 předpokládá meziroční růst 
HDP ve výši 1,8 %, a to vlivem kladného příspěvku čistého vývozu a spotřeby vlády. 
V mezičtvrtletním vyjádření by měl HDP pokračovat v růstu (0,8 %). 

 
Příspěvky k růstu HDP (mzr. v p.b., %) Míra hrubých úspor domácností (v %) 
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Pokles spotřeby domácností se ve 4.Q 2009 – dle revidovaných dat – dále prohloubil 
a v meziročním srovnání dosáhl 1,2 %. Oproti třetímu čtvrtletí byl pokles reálné spotřeby 
o 0,7 p.b. hlubší. Reálné výdaje domácností na služby a zboží meziročně klesaly. 
K meziročnímu poklesu reálné spotřeby domácností přispěl zejména pokles nominálního 
hrubého disponibilního důchodu ve 4.Q 2009 o 1 %, ve stejném rozsahu domácnosti snížily 
i nominální výdaje na konečnou spotřebu. Hrubý disponibilní důchod byl ve čtvrtém čtvrtletí 
negativně ovlivněn poklesem provozního přebytku a smíšeného důchodu (zisk podnikatelů), 
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důchodů z vlastnictví a mezd a platů5. Klesající příjmy domácností z těchto zdrojů zřetelně 
odrážely dopad trvající slabé poptávky na zisky podniků, vyvolávající tlaky na rychlé 
snižování mzdových nákladů. Jejich pokles byl částečně vyrovnáván příjmy ze sociálních 
dávek, které rostly v průběhu roku 2009 při narůstající nezaměstnanosti velmi rychle (ve 
čtvrtém čtvrtletí 2009 meziročně o 6,1 %, tj. o 7,6 mld. Kč). Zároveň pokračoval pokles 
placených sociálních příspěvků a daní6.  
 
V 1.Q 2010 předpokládáme, že ekonomická recese spolu s přijatými fiskálními opatřeními 
ještě více podváže spotřební výdaje domácností. Reálná meziroční spotřeba by měla ve 1.Q 
dále zvýraznit svůj pokles (na -1,8 % meziročně), přičemž u reálného hrubého disponibilního 
důchodu dojde rovněž k dalšímu prohloubení meziročního poklesu. Obezřetné spotřebitelské 
chování, kterým domácnosti reagují na již rok trvající ekonomickou recesi a nepříznivou 
situaci na trhu práce, vedlo ke zastavení poklesu míry hrubých úspor. 
  
Spotřeba domácností, reálný disponibilní 
důchod, reálné mzdy a platy  
(mzr. v %, sezonně neočištěno) 

Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 
kapitálu k mzr. růstu (v p.b.) 
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Porovnání predikce HDP z 1.SZ a publikované skutečnosti za 4.Q 2009  

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 únor 2010 . 6,2 
Stavební výroba únor 2010 . -19,7 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu únor 2010 . -2,9 
 

Hrubá tvorba kapitálu ve 4.Q 2009 vykázala prohlubující se výrazný meziroční pokles 
(o 24,5 %). Míra poklesu byla řádově v souladu s prognózou z 1.SZ. V návaznosti na trend 
z předchozích čtvrtletí byl propad investic způsoben zejména meziročním snížením stavu 

5 Meziroční pokles hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu dosáhl 9,1 mld. Kč, čistých příjmů 
z vlastnictví 5,5 mld. Kč, mezd a platů 2,8 mld. Kč.   

6 Jde o příspěvky placené zaměstnanci a samoplátci, které se ve čtvrtém čtvrtletí 2009 meziročně snížily 
o 2,3 mld. Kč. Pokles placených daní dosáhl  rovněž 2,3 mld. Kč.  
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zásob. Lze očekávat, že zastavení zmíněného trendu bude pravděpodobně navazovat na 
významnější oživení poptávky, a to zejména zahraniční. Meziroční pokles fixních investic se 
dále neprohluboval (pokles o 9,5 %) a v mezičtvrtletním vyjádření již fixní investice vykázaly 
mírný růst. Podle věcného členění fixních investic se zmírnění meziročního poklesu ve 4.Q 
odehrálo hlavně v investicích do strojů, zařízení, obydlí a v malé míře i v dopravních 
prostředcích, při zrychleném růstu  investic do budov a staveb. Mírnější meziroční pokles 
fixních investic oproti předchozímu čtvrtletí je v souladu s vývojem dovozu pro investiční 
účely a s aktuálně příznivějšími výsledky hospodaření nefinančních podniků (viz Příloha 3 – 
Měnový vývoj a finanční pozice nefinančních podniků a domácností). Pro 1.Q 2010 
očekáváme zmírnění meziročního poklesu celkových hrubých investic (na -6,0 %). 
 
Vývoz a dovoz (mzr. v %) Vývoz – rozklad na vliv růstu vývozních 

trhů a relativních cen  
(mzr. v %, příspěvky v p.b.)7 
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Vývoz zboží a služeb v reálném vyjádření po čtyřech čtvrtletích poklesu zaznamenal ve 
4.Q 2009 meziroční růst (2,5 %), přičemž prognóza očekávala mírný pokles. 
V mezičtvrtletním vyjádření po dvou čtvrtletích růstu vývoz opětovně poklesl, data o vývozu 
za období leden–únor však naznačují další zlepšování zahraničního obchodu. V souvislosti se 
zrychlením růstu dovozně náročného vývozu se ve 4.Q 2009 zmírnil i pokles dovozu zboží 
a služeb na meziroční tempo -1,5 %. Prognóza z 1.SZ přitom očekávala výrazně hlubší 
pokles. Při růstu vývozu a poklesu dovozu vykázal příspěvek čistého vývozu k meziročnímu 
růstu HDP výrazně kladnou hodnotu (2,7 p.b.). Jde o výrazné zvýšení příspěvku ve srovnání 
s předchozími čtyřmi čtvrtletími (vývoj zahraničního obchodu v běžných cenách viz Příloha 
5 – Platební bilance). Prognóza z 1.SZ nicméně očekávala ještě o něco příznivější příspěvek 
čistého vývozu k růstu HDP. Na základě dosavadních dat očekáváme v 1.Q 2010 značné 
zrychlení meziročního růstu vývozu a dovozu a výrazně kladný příspěvek čistého vývozu 
k růstu HDP. 

Meziroční růst reálné spotřeby vlády ve 4.Q opět zaznamenal vysokou hodnotu 5,2 % 
a přispěl tím k růstu HDP ve výši 1,1 p.b. Prognóza očekávala o něco nižší růst. ČSÚ ve svém 
komentáři neuvedl složky vládní spotřeby, které nejvíce ovlivnily aktuální vysokou hodnotu 
růstu. Pro 1.Q 2010 očekáváme mírné zrychlení růstu spotřeby vlády na meziroční hodnotu 
5,4 %, což vychází zejména z předpokladu o klesajícím deflátoru. 

7  Příspěvek růstu zahraničních trhů je vypočten za předpokladu udržení konstantního tržního podílu na 
světovém obchodu. Růst zahraničních trhů je v tomto případě aproximován konstantním násobkem růstu 
efektivního HDP eurozóny.    
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Tempo růstu práci zhodnocující 
technologie (mzr. v %) 

Tempo růstu implikované agregátní 
technologie (mzr. v %) 
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Pozorované nominální i reálné ekonomické proměnné slouží k identifikaci technologií.8 
Odhadované tempo růstu implikované agregátní technologie se v 1.Q 2010 nachází pod svou 
dlouhodobou úrovní.9 Toto hodnocení je v souladu s alternativními odhady pozice ekonomiky 
v cyklu (viz Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky a aktuální konjunkturní vývoj). 
Oproti minulé SZ došlo k mírnému přehodnocení implikované agregátní technologie směrem 
dolů z důvodu revize historických řad a nízké krátkodobé prognózy mezd. Expertní úpravy 
mezd se odrážejí ve vývoji práci zhodnocující technologie, která je přehodnocena směrem 
dolů. Při srovnání tempa růstu práci zhodnocující technologie a národohospodářské 
produktivity práce lze již v obou řadách pozorovat otočení jejich vývoje směrem nahoru.10  

 
 
 
 
 

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

9   Tempa růstu technologických trendů se mění v průběhu cyklu a odráží například nižší využití kapacit nebo 
v minulosti realizované zpomalení investic do technologií v důsledku očekávání nízké poptávky či vysokých 
nákladů externího financování.  Z tohoto pohledu není pokles tempa růstu technologií výjimečný.  

10  Národohospodářská produktivita je definována jako poměr HDP k počtu zaměstnaných. Práci zhodnocující 
technologie se vztahuje k modelovému sektoru mezispotřebních statků, který není přesně totožný s definicí 
HDP. 
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II.2  Předpoklady modelových mechanismů 
 
Nastavení dlouhodobých rovnovážných temp v modelovém aparátu bylo přizpůsobeno novému 
náhledu na míru konvergence české ekonomiky k vyspělejším zemím EU. Předpokládáme, že 
z důvodu postupného sbližování úrovní domácí ekonomiky a zahraničí se bude rovnovážné 
tempo růstu domácí ekonomiky snižovat. Měníme tak dlouhodobé tempo růstu reálných složek 
HDP z 5 % na 4 % a mírně snižujeme tempo růstu zahraniční poptávky, exportů a importů. 
Pro zachování reakce měnové autority na změny ve spotřebě a vládních výdajích byly rovněž 
mírně upraveny parametry  užitkové funkce domácností a fiskálního pravidla. Další úpravou 
je návrat k odvozování výhledu úrokových sazeb od dat peněžního trhu, který byl umožněn 
zklidněním situace na mezinárodních finančních trzích.  

Provedení výše uvedených změn předcházelo množství experimentů a výběr právě této 
varianty byl motivován snahou přibližně zachovat náhled na minulý vývoj a současně přiblížit 
modelový aparát přepokládanému vývoji v dlouhodobém výhledu. Ověření tohoto záměru 
bylo provedeno mimo jiné porovnáním 1.SZ 2010 a její replikace s novými dlouhodobými 
tempy. Výsledek shrnují obrázky. 
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Tempo růstu nom. mezd (mzr. v %) Tempo růstu reálné spotřeby (mzr. v %) 
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Replikace minulé prognózy implikuje v krátkém období mírně nižší tempo růstu všech složek 
HDP při nižších mzdách a mírně vyšších úrokových sazbách. Výhled ostatních veličin se na 
horizontu prognózy mění jen nepatrně. V delším období pak reálné veličiny z hlediska svého 
tempa růstu konvergují ke sníženým hodnotám. Identifikace inflačních tlaků na počáteční 
podmínce a prognóze se rovněž významně nemění. 

Rozklad tempa růstu nominálních mezních 
nákladů v sektoru spotř. statků  
- Replikace 
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Dlouhodobé tempo posilování nominálního kurzu ponecháváme na stávající úrovni 2.4 % 
ročně, což považujeme za poměrně konzervativní předpoklad. V důsledku toho také 
neměníme náš náhled na rovnovážné reálné sazby; ty zůstávají na 1 %. 

S vypuknutím likviditní krize a vznikem turbulencí na peněžním trhu v srpnu 2007 
dramaticky vzrostla riziková prémie na peněžním trhu. Zvýšené a časově proměnlivé úrovně 
kreditního a likviditního rizika, následný přesun bank z termínovaných kontraktů na O/N trh 
a pokles likvidity nekolateralizovaného peněžního trhu zkomplikovaly výpočet 
implikovaných budoucích sazeb (Euribor) na základě výnosové křivky peněžního trhu. Proto 
jsme začali odvozovat implikované sazby Euribor 3M z výnosové křivky EONIA swap index 
s případnými expertními úpravami. V současnosti se situace na peněžním trhu do značné míry 
zklidnila a umožnila opětovné využití dat peněžního trhu. Od 3.SZ proto přestáváme 
odvozovat implikované budoucí sazby Euribor 3M od sazeb EONIA swap index a přecházíme 
k modifikovanému původnímu algoritmu. Modifikace spočívá v tom, že na krátkém konci 
výnosové křivky nevyužíváme sazby Euribor různých splatností (1M až 12M), ale rolované 
tříměsíční sazby FRA. Tím se zajistí konzistentnost výpočtu a eliminuje se vliv proměnlivé 
likviditní prémie podél výnosové křivky (viz také box v části II.3). Provedená úprava nemá 
prakticky vliv na vyznění aktuální prognózy. 
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II.3  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 

V letošním roce je v efektivní eurozóně očekáván mírný meziroční růst HDP, který však 
v posledním čtvrtletí zpomalí (předpokládané oživení ve tvaru W). Díky nízkým inflačním 
tlakům bude růst úrokových sazeb v eurozóně – v souladu s dosavadní komunikací ECB – 
pozvolnější a odsunutý až do roku 2011. Kurz eura vůči dolaru v prvních měsících letošního 
roku oslaboval zejména vlivem zvyšující se hrozby státního bankrotu v Řecku. Očekávaný 
silnější ekonomický růst ve Spojených státech je důvodem pro přehodnocení kurzu eura ke 
slabším hodnotám i na horizontu prognózy. Ve výhledu cen ropy je očekáváno postupné 
snižování volných těžebních kapacit v průběhu letošního roku s dopadem na další pozvolný 
růst ceny k 90 USD/b. 

Nový referenční scénář a změny od poslední prognózy 
Současný výhled zahraničí nadále předpokládá nerovnoměrné oživení ekonomické aktivity 
a postupné zvyšování inflace z nízkých hodnot, částečně související i s růstem cen ropy. 
Oproti minulému referenčnímu scénáři jsou změny u většiny veličin jen mírné, s výjimkou 
výhledu načasování návratu úrokových sazeb na neutrální hodnoty. Očekává se o něco 
pozvolnější růst inflačních tlaků na celém horizontu prognózy (nižší výhled růstu CPI 
v průměru o 0,15 p.b.). S tím – a zejména s pozvolnějším předpokládaným odstraňováním 
účinků nekonvenční měnové politiky ECB – také souvisí přehodnocení tržních očekávání na 
růst sazeb 3M Euribor směrem dolů. Dle současného hodnocení bude růst sazeb pozvolnější 
a odsunutý spíše až do roku 2011. Náhled na ekonomickou aktivitu se mění jen mírně 
z hlediska jejího rozložení do jednotlivých čtvrtletí, nikoli z hlediska průměrných ročních 
temp růstu. 

Výhled efektivního HDP eurozóny zůstává ve tvaru nesouměrného W. Mírně se 
přehodnocuje jen rozložení růstu do jednotlivých čtvrtletí s tím, že optikou meziročních růstů 
je očekávané zpomalení růstu HDP nepatrně mělčí a mělo by kulminovat ve 4. čtvrtletí 2010. 
Celoroční růsty jsou odhadovány na úrovni 1,5 % pro 2010 a 2 % pro 2011. Pokud se 
podíváme na očekávání ekonomické aktivity v jednotlivých členských státech eurozóny, tak 
k největším změnám došlo u Řecka (prognóza -2,6 % pro 2010, což je oproti RS01 zhoršení 
o 2,5 p.b.). S poklesem v Řecku počítá CF i pro příští rok (-0,5 %). Řecko je tak jediným 
členem eurozóny s očekávaným poklesem v roce 2011 (v roce 2010 mu sekundují ještě Irsko 
a Španělsko). 

 21 



(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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Inflační tlaky v eurozóně zůstávají mírné a očekávání postupného zvyšování inflace směrem 
k definici cenové stability ECB se kvalitativně nemění. Dochází pouze k drobným změnám 
výhledu směrem k mírně vyššímu růstu cen ve výrobním sektoru a naopak k nižší inflaci ve 
spotřebním sektoru. Mrz. růst indexu efektivního CPI je pro rok 2010 na úrovni 1,1 % 
(pokles o 0,1 p.b.), v roce 2011 spotřebitelské ceny porostou o 1,5 % (níže o 0,2 p.b.). 
Mzr. růst efektivního ukazatele výrobních cen je pro oba roky přehodnocen nahoru 
o 0,2 p.b., a tedy výrobní ceny letos vzrostou o 0,8 % a příští rok o 2 %. 

Trajektorie 3M Euriboru, která je odvozená od implikovaných tržních sazeb k datu 
průzkumu CF04, naznačuje jen postupný a v čase odsunutý obrat vývoje sazeb směrem 
k neutrální hodnotě. Po celém horizontu tak leží níže než předpoklad v RS01. Očekávaná 
tříměsíční sazba roste v novém výhledu pomaleji z 0,7 % na 1,8 % na konci roku 2011 (RS01 
předpokládal růst na 2,9 %). Tato tržní očekávání jsou v souladu s většinovým postojem 
analytiků přispívajících do CF, kteří posunuly očekávané první zvýšení sazeb ECB (o 25 bb) 
na 1. čtvrtletí 2011, zatímco ještě v únorovém vydání CF byla shoda na „hiku“ (o 50 bb) ve 
4. čtvrtletí 2010. Za posunem ve směru delšího uvolnění měnové politiky stojí dva faktory. 
Jednak je to nižší výhled růstu cen ve spotřebním sektoru, a dále hraje roli odeznění obav 
z toho, že ukončením používání nekonvenčních nástrojů měnové politiky dojde ke 
skokovému nárůstu tržních sazeb na úroveň měnověpolitické sazby ECB.11 

Výhled cen ropy Brent je nadále postupně rostoucí. Oproti odhadům z RS01 se zvýšil asi 
o 2 % ve všech čtvrtletích na horizontu prognózy, což je zanedbatelný posun. Ze současných 
hodnot tedy předpokládáme růst ceny Brent na 90 USD/b. na konci roku 2011. Přehodnocení 
výhledu cen benzínů je podobně zanedbatelné jako v případě cen ropy. 

Kurz USD/EUR by měl ve 2. čtvrtletí 2010 v průměru posílit na hodnotu 1,34 a očekává se, 
že na této hodnotě se bude pohybovat i na konci roku 2011. Oproti RS01 se tedy předpokládá 
silnější dolar v průměru asi o 4 %. 

11 ECB v minulých měsících komunikovala, že použití nekonvenčních nástrojů měnové politiky bude ukončovat 
tak, aby tržní sazby plynule přivedla k úrovni měnověpolitické sazby. 
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Všichni významní obchodní partneři – efektivní ukazatele 
V 1.čtvrtletí 2010 se klesající trend meziroční efektivní inflace zastavil a inflace po řadě pěti 
poklesů poprvé mírně vzrostla (z 0,8 na 1,0 %). To bylo prakticky v souladu s tím, co jsme 
očekávali na základě CF01. Nová předpověď dle CF04 se od té minulé liší jen nepatrně 
a nadále očekává postupný růst efektivní zahraniční inflace k hranici 2,8 % na konci roku 
2011. 

Meziroční pokles efektivního HDP se ve čtvrtém čtvrtletí 2009 zmírnil, rovněž prakticky 
přesně podle předpovědi CF01. Ani zde se aktuální předpověď CF04 příliš nezměnila, když 
zhruba zachovává roční tempa růstu – zvyšuje růst na přelomu let 2010 a 2011 a kompenzuje 
to nižším růstem na počátku letošního roku a na konci roku příštího. 

Efektivní ukazatele růstu CPI a HDP všech významných obch. partnerů (v %, p.b.) 

0

2

4

6

8

10

I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0Rozdíl oproti CF01 (pravá osa)
Mzr. růst CPI (levá osa)

-6

-3

0

3

6

9

I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5Rozdíl oproti CF01 (pravá osa)
Mzr. růst HDP (levá osa)

 
Pozn.: přerušovaná čára – předpověď na základě Consensus Forecasts.  

V lednu a únoru 2010 pokračoval průměrný měsíční efektivní kurz koruny vůči agregátu 
všech obchodních partnerů v oslabování, které začalo v říjnu předchozího roku. Od března 
však koruna jak v reálném, tak nominálním vyjádření posiluje. Předpovědi CF04 i ČNB 
shodně implikují pro letošek ještě další mírné posílení a v roce 2011 zhruba stagnaci kurzu. 

Vůči dílčímu agregátu středoevropských měn byl vývoj efektivního kurzu koruny prakticky 
stejný, když koruna po čtyřměsíčním oslabování v únoru a březnu stagnovala a v první 
polovině dubna mírně posílila. Předpovědi CF04 i ČNB jsou opět velice podobné a očekávají 
do konce roku 2011 prakticky stagnaci kurzu. 

Efektivní kurzy (rok 2000=100) 
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Pozn.: růst = apreciace, plná tenká čára – předpověď ČNB, přerušovaná čára – předpověď na základě CF.  

Eurozóna, Německo, Slovensko 
Ekonomika eurozóny v posledním čtvrtletí letošního roku podle revidovaných údajů zmírnila 
svůj meziroční pokles na 2,2 %, mezikvartálně přitom stagnovala. Pozitivní vliv na 
mezikvartální výkon HDP v posledních třech měsících loňského roku měly čistý vývoz a růst 
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zásob. Zhruba nulový přínos měla spotřeba domácností a vládní výdaje, negativní příspěvek 
měly investice. Spotřebitelská inflace v březnu vzrostla na 1,5 % meziročně, oproti 0,9 % 
v únoru. Míra nezaměstnanosti se v únoru dostala nad 10% hranici, maloobchodní tržby za 
únor zaznamenaly meziroční pokles o 1,1 %. ECB ponechala na svém pravidelném dubnovém 
zasedání sazby na 1% úrovni a uvedla, že úrokové sazby jsou přiměřené současnému 
ekonomickému prostředí. Analytici v průzkumech (Reuters, CF) očekávají, že zpřísnění 
měnové politiky přijde až v roce 2011. 

Na celý rok 2010 je podle CF04 očekáván růst HDP eurozóny o 1,2 % a předpokládané 
oživení v letošním roce podporují také lepší hodnoty předstihových indikátorů.12 Poslední 
dostupné prognózy nadnárodních institucí jsou v tomto ohledu vesměs o něco méně 
optimistické. 

Prognózy růstu HDP v eurozóně pro rok 2010 za jednotlivé mezinárodní instituce 
(meziroční přírůstky v %) 
Instituce Předchozí prognóza Poslední prognóza 

  Měsíc zveřejnění Prognózovaný růst Měsíc zveřejnění Prognózovaný růst 
Consensus Forecasts  Leden 2010 1,3  duben 2010 1,2 
ECB  prosinec 2009 0,1-1,5  březen 2010 0,4-1,2 
Evropská komise  říjen 2009 0,7  únor 2010 0,7 
MMF  Leden 2010 1,0  duben 2010 1,0 
OECD  červen 2009 0,0  listopad 2009 0,9 
 

Po mezičtvrtletní stagnaci německého HDP ve 4.čtvrtletí 2009 existují obavy, že by mohlo 
dojít v prvním čtvrtletí letošního roku k jeho poklesu.13 Maloobchodní tržby v lednu a v únoru 
meziměsíčně mírně poklesly a průmyslová produkce přibližně stagnovala. Pro celý rok 2010 
odhaduje CF04 růst HDP Německa o 1,6 %.14 Němečtí exportéři částečně těží z oslabení eura, 
na druhou stranu poptávka po německých vývozech v některých částech Evropy by mohla 
poklesnout. Míra nezaměstnanosti v Německu mírně klesla, v březnu se snížila na 8,5 % 
z únorových 8,7 %. Spotřebitelské ceny v Německu vzrostly v březnu o 1,1 % meziročně 
(0,5 % meziměsíčně). Inflace tak byla v březnu nejvyšší za poslední rok, přičemž nejvíce 
rostly ceny v dopravě a ceny alkoholických nápojů a tabáku. 

Slovenská ekonomika ve 4.čtvrtletí zmírnila svůj meziroční pokles na 2,6 %, mezikvartálně 
však vzrostla oproti předchozímu čtvrtletí o 2 %, což byl třetí mezikvartální růst v řadě. Pro 
rok 2010 již březnový EECF odhaduje růst HDP o 2,5 %. Pozitivnímu výhledu odpovídají 
také lepší čísla z průmyslu, když průmyslová výroba za únor vzrostla o 20,6 % meziročně. 
Naopak únorové maloobchodní tržby meziročně klesly o 2,9 %, stejně jako o měsíc dříve. 
Meziroční inflace na Slovensku se v březnu zvýšila na 0,3 % a vyprostila se z historického 
minima -0,2 %, kde byla v předešlých dvou měsících.  

 

12   ZEW index v dubnu výrazně vzrostl na hodnotu 53, tj. dostal se poprvé od září 2009 nad hladinu 50. Index 
nákupních manažerů (PMI) ve službách v březnu stoupl na 54,1 bodu z únorových 51,8 bodu. Index se tak 
udržel sedmý měsíc v řadě nad hranicí 50 bodů (jež odděluje celkový růst od poklesu v odvětví) a dostal se 
na nejvyšší úroveň od listopadu 2007. Také PMI v průmyslu byl vzestupně revidován na 40měsíční vrchol 
56,6 bodu. Index CLI (OECD) vzrostl v únoru meziměsíčně o 0,5 bodu a, i když to bylo méně než v případě 
Spojených států nebo Japonska, naznačuje budoucí expanzi.  

13   OECD odhaduje mezičtvrtletní pokles německé ekonomiky na 0,4 %, což je v kontrastu s ostatními zeměmi 
G7, u nichž pokles neočekává. 

14  Index nákupních manažerů PMI ve výrobě se zvýšil z únorové hodnoty 57,2 na 60,2 v březnu, PMI ve 
službách vzrostl na 54,9. 
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Box: Rozklad rizikové prémie na peněžním trhu 
 

S nástupem finanční krize a vznikem turbulencí na finančních trzích v srpnu 2007 se rizikové prémie 
na peněžním trhu zvýšily z jednotek na desítky a přechodně i stovky bazických bodů. Při výpočtu 
implikovaných budoucích sazeb Euribor 3M jsme proto začali využívat sazby EONIA swap index 
a případné expertní úpravy. Postupné zklidnění a pokles rizikové prémie nám umožnily návrat 
k modifikovanému algoritmu výpočtu implikovaných budoucích sazeb Euribor 3M opět z dat 
peněžního trhu (viz kapitola II.2). Modifikovaný algoritmus konzistentně využívá na krátkém konci 
rolované tříměsíční sazby FRA, zatímco původní algoritmus vycházel ze sazeb Euribor se splatností 
od jednoho do dvanácti měsíců. V tomto boxu provedeme experimentální rozložení celkové rizikové 
prémie na jednotlivé složky. K tomu využijeme rozdílné výsledky, které plynou z našeho původního 
a modifikovaného algoritmu výpočtu implikovaných sazeb. Porovnáním těchto výsledků získáváme 
likviditní složku rizikové prémie. Naše výsledky porovnáme s metodami běžně používanými 
v současné literatuře. Ty, narozdíl od našeho přístupu, primárně počítají kreditní složku rizikové 
prémie, kterou odvozují od Credit Default Swaps.   
 

Na peněžním trhu eurozóny existuje řada instrumentů, které v sobě mají implicitně zabudovaná různá 
rizika. Před finanční krizí všechny alternativní nástroje, použité ke konstrukci bezkupónové výnosové 
křivky a výpočtu implikovaných budoucích sazeb, dávaly prakticky stejné výsledky. To však 
s vypuknutím turbulencí na trzích přestalo platit. Banky kromě nejistého budoucího vývoje sazeb 
začaly čelit i zvýšenému kreditnímu riziku (selhání protistrany – dlužníka) a zvýšené nejistotě ohledně 
vlastních potřeb likvidity. Uvedená zvýšená rizika vedla k růstu sazeb na nekolateralizovaném trhu 
Euribor a zároveň k přesunu bank od transakcí s delší dobou splatnosti na trh jednodenních (overnight) 
transakcí15. Nízké sazby EONIA (Euro Overnight Index Average) a rostoucí obchodní objemy v tomto 
segmentu značí, že banky byly i po vypuknutí turbulencí ochotny poskytovat nezabezpečené půjčky, 
ale spíše přes noc než na delší období. Malá prémie nad relevantní měnověpolitickou sazbou centrální 
banky signalizuje téměř zanedbatelnou rizikovou prémii (kreditní, likviditní je nulová z definice) 
zabudovanou v sazbách EONIA. Naopak sazby Euribor v sobě zahrnují všechny existující rizikové 
prémie (jak individuální, tak systémové). Celkovou rizikovou prémii (kromě časové prémie, která 
plyne z nejistoty ohledně budoucího vývoje sazeb) pro danou splatnost tak můžeme vyjádřit jako 
rozdíl mezi sazbou Euribor a sazbou EONIA swap index dané splatnosti. Zajímavou otázkou pro 
centrální banku však může být, jaká část připadá na kreditní prémii (riziko dlužníka) a jaká na 
likviditní prémii (riziko, že věřitel – poskytovatel dlouhodobých prostředků na peněžním trhu – bude 
sám potřebovat z důvodu nějakého negativního šoku do své likvidity půjčené prostředky dříve na své 
vlastní refinancování). Většina studií pro zodpovězení této otázky využívá CDS (Credit Default 
Swaps), tedy deriváty, které se na trhu používají k zajištění kreditního rizika. Rozdíl mezi celkovou 
rizikovou prémií a CDS prémií pak považují za likviditní prémii (viz např. přiložený seznam 
literatury). 
 

Námi zvolený postup jde jinou cestou. Konsistentní algoritmus výpočtu implikovaných budoucích 
sazeb Euribor 3M využívá na krátkém konci rolované tříměsíční sazby FRA16 (pro delší splatnosti jsou 
použity swapy17, což náš výpočet neovlivňuje). To nám zajišťuje konstantní (tříměsíční) likviditní 
prémii podél výnosové křivky. Pro výpočet bezkupónové výnosové křivky je však možné použít 
i nekonzistentní algoritmus, který na krátkém konci využívá spotové sazby Euribor se splatností do 
jednoho roku. V tomto případě nám však likviditní prémie podél výnosové křivky narůstá18. 
Z porovnání obou postupů se náš experimentální přístup snaží odvodit velikost likviditní prémie. Celý 
postup si můžeme představit takto: půjčka na 3 měsíce v sobě zahrnuje kromě ostatních rizik 

15   Kolateralizovaný trh Eurepo nebyl zvýšeným kreditním, ale ani likviditním rizikem prakticky nijak dotčen. 
Zastavené cenné papíry poskytovaly zřejmě dostatečnou pojistku jak proti selhání dlužníka, tak proti 
neočekávané potřebě likvidity na straně věřitele. 

16  Forward Rate Agreement, vypořádává se rozdíl mezi skutečnou sazbou Euribor 3M v daném horizontu 
a dohodnutou sazbou FRA. Sazba FRA by tak měla odrážet očekávanou sazbu Euribor včetně všech 
rizikových prémií, přestože sám FRA kontrakt je více méně bezrizikový. 

17   Podkladovým instrumentem swapů je Euribor 6M, což působí rovněž problémy. Nový algoritmus se snaží 
snížit jejich likviditní rizikovou prémii tak, aby se maximálně vyhladila bezkupónová výnosová křivka. 

18    To způsobuje, že vypočtené implikované 3M sazby jsou příliš vysoké a musí být expertně upravovány. 
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i tříměsíční likviditní prémii, stejně tak následující půjčka od 3 do 6 měsíců (FRA3x6). Rolování 
těchto dvou půjček by dle bezarbitrážního pravidla mělo být ekvivalentní půjčce na 6 měsíců, což však 
v současnosti neplatí. Šestiměsíční půjčka má sazbu vyšší o likviditní prémii, kterou vyžaduje věřitel 
za to, že se svých peněz zřekne na celých 6 měsíců místo jen na 3 měsíce. Porovnáním implikovaných 
tříměsíčních sazeb z obou algoritmů můžeme zjistit právě tuto prémii. Hodnotu spotové likviditní 
prémie takto spočítat nemůžeme, ale budeme předpokládat, že je přibližně stejná, jako prémie ze 3 na 
6 měsíců. Odečteme-li tuto prémii od celkové rizikové prémie (která je dána rozdílem sazby Euribor 
a EONIA swap index), můžeme odhadnout kreditní prémii. Výsledek našeho přístupu je zobrazen na 
grafu 1. Pro srovnání je na grafu 2 replikován přístup Eisenschmidta a Tapkinga (2009) na datech 
prodloužených do současnosti. Ten počítá kreditní prémii jako průměr CDS pro jednotlivé banky 
eurozóny, které se podílejí na tvorbě sazeb Euribor. Likviditní prémii odvozuje jako rozdíl celkové 
a kreditní prémie. 
 
Graf 1: Rozklad rizikové prémie na základě srovnání    Graf2: Rozklad rizikové prémie s využitím  
konzistentní a nekonzistentní výnosové křivky (p.b.)     Credit Default Swaps (b.b.) 
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Z grafů je vidět, že oba přístupy od počátku roku 2009 selhávají. Dle našeho algoritmu zůstává od 
roku 2009 likviditní prémie na příliš vysokých hodnotách, což z definice snižuje kreditní prémii, která 
nakonec neintuitivně klesá až do záporných hodnot. Vysvětlením je pravděpodobně fakt, že 
opatřeními na podporu likvidity se ECB podařilo výrazně snížit likviditní prémii na spotovém trhu do 
splatnosti tři měsíce, ne však pro delší splatnosti. Použitá likviditní prémie 3x6 je pak příliš vysoká 
a přestává fungovat jako „proxy“ proměnná pro odhadovanou spotovou likviditní prémii. Problémy 
má však i přístup Eisenschmidta a Tapkinga (2009), neboť hodnoty CDS (které slouží jako „proxy“ 
proměnná pro kreditní prémii) za horizontem jejich studie se dostávají (výrazně) nad hodnotu celkové 
rizikové prémie a v jejich přístupu se tak dostává naopak likviditní prémie (která na grafu není 
zachycena) do záporných hodnot.  
 

Uvedená fakta nás vedou k závěru, že rozklad celkové rizikové prémie na peněžním trhu je vysoce 
problematický, neboť likviditní prémii lze jen těžko oddělit od kreditní. Pokud totiž banka má problém 
s likviditou, zvyšuje se její kreditní riziko a naopak, pokud se prodlužuje splatnost půjčky, roste 
s likviditní prémií věřitele i riziko nesplacení ze strany dlužníka.   
 

Literatura: 
Eisenschmidt, Jens and Jens Tapking (2009): „Liquidity Risk Premia in Unsecured Interbank Money 
Markets“, ECB Working paper No. 1025 / March 2009 
 

Soultanaeva, Albina and Maria Strömqvist (2009): „The Swedish Money Market Risk Premium – 
Experiences from the Crisis“, Riksbank Economic Review 3 / 2009 
 

Michaud, François-Louis and Christian Upper (2008): „What drives interbank rates? Evidence from 
the Libor panel“, BIS Quarterly Review, March 2008 
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Spojené státy 
Anualizovaný mezičtvrtletní růst sezonně očištěného reálného HDP ve 4.čtvrtletí 2009 
zrychlil, a podle třetího odhadu činil 5,6 % (růst v předchozím čtvrtletí dosáhl 2,2 %). Zvýšení 
růstu HDP způsobil především významný narůst soukromých investic a zároveň intenzivnější 
růst vývozu spolu se zpomalením růstu dovozu. Růst spotřeby domácností zpomalil, ale zůstal 
v kladných hodnotách. Vládní spotřeba naopak klesala. Celkově v roce 2009 americká 
ekonomika poklesla o 2,4 %. Růst HDP pro celý rok 2010 je dle CF04 očekáván na úrovni 
3,2 %, což je oproti očekávaní CF01 (2,9 %) optimističtější výhled. 
 
Spotřebitelské ceny v březnu meziročně vzrostly o 2,3 %, největší růst byl zaznamenán u cen 
benzínu. Ceny výrobců vzrostly v únoru meziročně o 4,4 %. Maloobchodní tržby rostly 
v březnu rychleji, než se očekávalo, a předstihové ukazatele jsou převážně optimistické.19 
Míra nezaměstnanosti se v posledních třech měsících nemění a v březnu dosáhla 9,7 %. 
Stabilizace míry nezaměstnanosti se dá hodnotit pozitivně, i když existuje riziko stabilizace na 
vysoké hladině po delší dobu kvůli rizikům nedostatečného růstu HDP, strukturálním změnám 
v ekonomice a kvůli dalším faktorům.20 Schodek obchodní bilance se prohloubil a dosáhl 
v únoru hodnoty 39,7 mld. USD oproti revidovaným 37,0 mld. USD v lednu, což je více, než 
se očekávalo. K prohloubení deficitu došlo v důsledku většího růstu dovozu oproti růstu 
vývozu. Nejvíce se zvýšil dovoz spotřebního zboží a průmyslových vstupů. Deficit 
federálního rozpočtu za první pololetí nového fiskálního roku (říjen 2009 až březen 2010) 
dosáhl 717,0 mld. USD, což je zlepšení oproti stejnému období loni (781,4 mld. USD). Za 
celý fiskální rok 2010 by měl deficit stoupnout na rekordních 1,6 bil. USD (10,6 % HDP). Jde 
o nejvyšší deficit od roku 1945, na který by mělo navázat jeho postupné snižování až do roku 
2015.21 
 
Fed na svém pravidelném březnovém zasedání rozhodl o ponechání základní úrokové sazby 
v rozpětí 0 – 0,25 %. Zároveň není zřejmé, jak dlouho potrvá období rekordně nízkých sazeb. 
Dle průzkumu Reuters primární dealeři počítají s 62% pravděpodobností zvyšovaní sazeb do 
konce roku. Modus analytiků CF04 počítá se zvýšením sazeb až v příštím roce. 

Kurz eura vůči dolaru 
V 1.čtvrtletí 2010 pokračovalo euro v oslabování, které začalo v prosinci 2009. Euro tak 
ztratilo značnou část předchozího posílení, které probíhalo od března do listopadu minulého 
roku. Celkově euro oslabilo o 12 % z 1,51 USD/EUR (konec listopadu 2009) na 1,33 (první 
dekáda dubna 2010). Vedle očekávání silnějšího ekonomického růstu v USA v letech 2010 
i 2011 a dřívějšího zahájení zpřísňování americké měnové politiky byla hlavním důvodem 
tohoto oslabování zvyšující se hrozba státního bankrotu v Řecku spolu s poněkud méně 
akutním nebezpečím insolvence hrozícím Portugalsku, Španělsku, Itálii a Irsku. Státy 
eurozóny (pod vedením Německa a Francie), které zpočátku pomoc Řecku odmítaly, přijaly 
na konci března plán pomoci ohroženému členu eurozóny nejprve bez konkretizovaných 
detailů. Po dalším snížení ratingu Řecka agenturou Fitch o 2 stupně na BBB- byly tyto detaily 
záchranného plánu v průběhu víkendu 10. až 11. dubna dopracovány. V případě nejvyšší 

19  Oživení naznačují sezonně očištěný Newyorský index aktivity ve zpracovatelském průmyslu, PMI v průmyslu 
a Filadelfský index podnikatelské aktivity. Aruoba-Diebold-Scottův index (vysokofrekvenční index 
počítaný pro podnikatelskou aktivitu v celé ekonomice) byl od konce února do poloviny dubna stabilní. 

20   Viz ECB (2010): „Prospects for the labor market recovery in the United States“, Box, ECB Monthly Bulletin, 
April, ss.10-13. 

21   Podle rozpočtu na rok 2011 (zveřejněného 1. února 2010) by se měl deficit za fiskální rok 2011 snížit na 
1,3 bil. USD. 
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nouze (last resort) by Řecko mělo obdržet od zemí eurozóny až 30 mld. EUR a od MMF až 
15 mld. EUR za přibližně 5% sazbu. 

Kurz eura po těchto zprávách posílil během jednoho dne o 1,5 %. Nicméně vzhledem 
k přetrvávajícím nejasnostem (spuštění záchranného plánu, rozdělení pravomocí mezi 
institucemi eurozóny a MMF, nejistoty ohledně zapojení Německa), ale euro v nedávné době 
opět oslabilo k 1,32 USD/EUR (k 29.4.). Tříměsíční i roční výhled kurzu eura se v průběhu 
2010 posouval směrem k mírně slabším hodnotám eura a dubnový CF04 očekává jeho 
hodnotu 1,34 USD/EUR na konci července letošního roku a 1,33 USD/EUR v horizontu 
jednoho roku. 

Cena ropy 
Po období relativně nízké volatility, kdy cena ropy Brent od poslední únorové dekády do 
konce března zvolna trendově rostla ze 78 na 81 USD/b, došlo na počátku dubna ke 
skokovému růstu na úroveň 85 USD/b. Cena reagovala zejména na zprávy o růstu pracovních 
míst a růstu aktivity (ISM) ve službách v USA. K pozitivnímu sentimentu přispěl i meziroční 
růst čínského HDP o 12 % a průmyslu o téměř 20 % v 1.čtvrtletí. Prudký růst je rovněž dáván 
do souvislosti s optimalizací portfolií a budováním nových pozic investičních fondů na 
počátku nového čtvrtletí. 

IEA ve své dubnové zprávě přehodnotila očekávaný růst světové poptávky vzhůru  
(o 100 tis. b/d). Celosvětová spotřeba by tak měla v letošním roce vzrůst o 2 % na 86,6 Mb/d, 
což je ještě víc, než v rekordním roce 2007. OPEC je se svou předpovědí standardně 
konzervativnější (85,2 Mb/d) a EIA předpovídá 85,5 Mb/d. Spotřeba by měla růst zejména 
v Severní Americe, Asii a na Středním Východě, naopak pro Evropu se očekávání snižují. 

Přestože OPEC nezvyšuje těžební kvóty, jeho dodávky narůstají s tím, jak členské země stále 
více porušují dohodnuté limity (v únoru a březnu se jejich dodržování pohybovalo na 55 %). 
IEA očekává i nezanedbatelný růst produkce v zemích mimo OPEC (Rusko). 

Zásoby ropných produktů v OECD ke konci února by pokryly 60 dnů očekávané spotřeby 
(oproti lednu růst o 0,5 dne). Stále vysoké zásoby jsou pravděpodobně důvodem, proč OPEC 
zatím nehodlá formálně zvýšit těžební kvóty, i když jeho představitelé uznávají, že cena 
dlouhodobě nad 85 USD/b by mohla ohrozit současné křehké ekonomické oživení. Na druhé 
straně poslední data z USA ukazují dlouho nevídaný nárůst aktivity amerických rafinerií 
a v souvislosti s tím pokles zásob a nárůst dovozu surové ropy směrem k pětiletému průměru. 

I když současné fundamenty aktuální vysokou cenu ropy údajně neospravedlňují, Goldman 
Sachs očekává postupné snižování volných těžebních kapacit v průběhu roku 2010 s dopadem 
na další pozvolný růst ceny. Vzhledem k pohybu kurzu dolaru v uvedeném období na 
poměrně silných hodnotách vnímáme nedávný růst cen jako poměrně výrazný a případná 
korekce kurzu dolaru by mohla znamenat riziko dalšího rychlého růstu dolarových cen ropy. 
CF04  předpokládá ve tříměsíčním horizontu korekci (ceny ropy WTI) zpět k 81 USD/b 
a v ročním horizontu jen postupný růst k 84 USD/b (spektrum jednotlivých ročních 
předpovědí se pohybuje od 70 do 100 USD/b). Futuritní trhy však očekávají pro ropu Brent 
další nárůst ze současných vysokých hodnot zhruba k úrovni 90 USD/b v ročním horizontu, 
poté by se měl cenový růst mírně zbrzdit. 
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Vývoj zásob surové ropy a ropných produktů 
v zemích OECD (mil. tun)      

Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách 
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Box: Těžba ropy a plynu v pobřežních vodách USA 

Na konci března prezident Obama oznámil rozhodnutí schválit nové ropné a plynové vrty 
v pobřežních vodách USA. To by znamenalo největší expanzi získávání energie mimo pevninu za 
posledních 50 let. Administrativa zablokovala vrty na pobřeží států, kde jsou tyto aktivity nepopulární 
(Kalifornie a New Jersey) a naopak povolila těžbu na místech, kde je pro ni široká podpora (Virginie 
a části Aljašky a jihovýchodu USA). Dle průzkumů podporuje rozhodnutí v souhrnu 63 % občanů 
USA. 

Může realizace těžby v pobřežních vodách ovlivnit ceny ropy? 

Následující odstavec shrnuje důvody (EIA 2009), proč oznámení nemělo žádný bezprostřední vliv na 
cenu ropy a proč většina analytiků neočekává žádný významný vliv ani v budoucnosti. 
- Od vydání povolení do doby první dodávky komodity uplyne značná doba a celý proces si vyžádá 

obrovské investiční náklady. Dopady tak lze čekat cca od roku 2020. 
- Jednotlivá těžební pole v Atlantském a Tichém oceánu jsou v průměru menší než pole v Mexickém 

zálivu a těžba tak někde nemusí být ekonomicky atraktivní. 
- Uvažované (teoretické) množství vytěžené ropy sice sníží závislost USA na dovozu (z 43,4 na 

40,9 % v roce 2030), v celosvětovém měřítku je však málo významné. Dovážená cena by tak klesla 
v optimistické variantě o cca 1,3 USD/b v cenách roku 2007. 

- Ve skutečnosti však bude využití těžebních polí nižší, neboť od roku 2003 měly společnosti možnost 
budovat plošiny na polích o kapacitě cca 41 mld. barelů v Mexickém zálivu. Do roku 2008 však byla 
reálná aktivita směřující k těžbě zahájena pouze na polích o kapacitě 7 mld. b. Takže z dříve 
dostupných polí zbývá k vytěžení 34 mld. barelů. Nově byla povolena těžba pro pole 
o (odhadované) kapacitě 18 mld. barelů (opět optimistická varianta).  

- I přes technický pokrok v posledních letech zůstávají náklady na podmořskou těžbu ropy ve větších 
hloubkách relativně vysoké, což omezuje její větší rozšíření. 

 
 

II.4  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 

Východiskem prognózy jsou nově zveřejněné údaje o hospodaření vládního sektoru za roky 
2008–2009 z jarních notifikací a nová makroekonomická prognóza. Nejsou známa žádná 
nová diskreční opatření vlády nad rámec těch již zapracovaných do 1.SZ. Pro rok 2010 
očekáváme pokles deficitu vládního sektoru na 5,5 % HDP v důsledku účinnosti úsporného 
fiskálního balíčku, v roce 2011 pak opětovný mírný nárůst deficitu na úroveň 5,9 % HDP, 
neboť některá opatření byla schválena pouze pro rok 2010. Strukturální schodek vládního 
sektoru v těchto letech dosáhne podle obou metod výpočtu úrovně kolem 5 % HDP. Rizikem 
prognózy ve směru nižšího schodku veřejných financí pro rok 2011 zůstává i nadále realizace 
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konsolidačních opatření avizovaných v aktualizovaném Konvergenčním programu. Směr 
a rozsah konsolidace však bude značně závislý na výsledku nadcházejících voleb. 
 

1.SZ 3.SZ 1.SZ 3.SZ 1.SZ 3.SZ 1.SZ 3.SZ
Saldo vládního sektoru                   
(ESA 95, ČNB) v % HDP -2,0 -2,7 -6,4 -5,9 -5,9 -5,5 -6,5 -5,9

Upravené saldo *                             
(ESA 95, ČNB) v % HDP -2,0 -2,7 -6,9 -6,3 -5,9 -5,3 -6,5 -5,7

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    
(ESA 95, ČNB) v % HDP -3,6 -4,3 -7,4 -6,6 -5,9 -5,0 -6,3 -5,2

Fiskální pozice (ECSB) **** v p.b. -1,6 -2,1 -3,8 -2,3 1,5 1,6 -0,4 -0,2
Strukturální saldo (metoda EK) ***     
(ESA 95, ČNB) v % HDP -3,6 -4,1 -6,2 -5,7 -5,0 -4,5 -5,9 -5,1

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

2008 2009 2010 2011

 
 
Dne 31.3.2010 odeslal ČSÚ do Eurostatu údaje o hospodaření vládního sektoru za roky  
2006–2009 včetně prognózy pro rok 2010 v rámci tzv. jarních notifikací vládního deficitu 
a dluhu. Tyto údaje již byly schváleny Eurostatem. Deficit veřejných financí pro rok 2008 byl 
zvýšen na 2,7 % HDP (z 2,0 % notifikovaných na podzim 2009) z důvodu značného snížení 
inkasa přímých daní, a to jak u fyzických, tak u právnických osob. Pro rok 2009 činí 
předběžný odhad deficitu vládního sektoru dle ČSÚ 5,9 % HDP, což je o 0,5 p.b. lepší 
výsledek, než předpokládala prognóza z 1.SZ. Hlavním zdrojem odchylky od očekávání ČNB 
působícím ve směru nižšího deficitu jsou výrazně vyšší kapitálové příjmy, kam patří převážně 
příjmy z EU. Deficit pro rok 2010 byl pro účely notifikací tradičně odhadnut Ministerstvem 
financí, a to ve výši 5,9 % HDP (poslední aktualizace Konvergenčního programu z letošního 
února však uvádí cíl pro deficit pro letošní rok ve výši 5,3 % HDP). 
 
Fiskální prognóza ČNB pro roky 2010–2011 byla přehodnocena směrem k mírně nižším 
deficitům, a to o 0,4, resp. 0,6 p.b. na úroveň 5,5 %, resp. 5,9 % HDP. Toto přehodnocení 
odráží zejména již zmíněné nově dostupné informace vyplývající z jarních notifikací 
o výsledcích hospodaření vládního sektoru za rok 2009. Neočekávaně vysoké kapitálové 
transfery, které zahrnují zejména příjmy ze strukturálních fondů a kohezního fondu EU na 
investiční projekty, se neprojevily odpovídajícím způsobem ve zvýšené akceleraci vládních 
investic.22 Podobný vývoj v oblasti investiční aktivity vlády lze očekávat i v následujících 
letech, což přispívá ke snížení výhledu deficitu na prognóze.  
 
Nová makroekonomická predikce ovlivňuje prognózu deficitu vládního sektoru pouze 
zanedbatelně, ovšem při odlišné struktuře zejména daňového inkasa. Vzhledem k tomu, že 
není k dispozici žádná nová informace o diskrečních opatřeních vlády, neliší se v tomto 
ohledu ani nová prognóza od prognózy z 1.SZ.23 Nadále platné je i riziko pro rok 2011 ve 
směru nižšího deficitu, a to v souvislosti s návrhy dodatečných konsolidačních opatření 
uvedených v aktualizované verzi Konvergenčního programu. Tato opatření nejsou v této 
chvíli závazná, a proto nebyly jejich dopady do prognózy zahrnuty.24  
 

22 Z uvedené skutečnosti vyplývá, že pravděpodobně nebyl dodržen tzv. „princip adicionality“ evropských 
zdrojů ke zdrojům národním, tj. investiční akce financované z národních zdrojů poklesly, což působilo ve 
směru nižšího deficitu. 

23 Rizikem směrem k hlubšímu deficitu pro rok 2010 je možné návrat dočasně snížených mateřských dávek na 
předchozí úroveň (v rozsahu přibližně 1,5 mld. Kč), který byl již schválen Parlamentem. 

24 Schválení avizovaných opatření Konvergenčního programu by vedlo za jinak stejných podmínek ke snížení 
schodku veřejných financí v roce 2011 přibližně o 0,8 % HDP. 
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Prognóza fiskálního vývoje se promítá do prognózy složek HDP, a to v první řadě do spotřeby 
vlády. Vládní sociální transfery obyvatelstvu a daňové platby (včetně plateb pojistného na 
sociální zabezpečení) navíc vstupují do krátkodobé prognózy disponibilního příjmu 
domácností a následně ovlivňují prognózu vývoje spotřeby domácností. Prognóza 
ekonomického růstu a jeho struktury současně zohledňuje realizaci úsporných fiskálních 
opatření ve stejném rozsahu jako v 1.SZ. 
 
 
II.5  Prognóza 

Celková inflace se v  závěru roku 2010 dostává mírně nad 2% inflačním cílem vlivem již 
realizovaných daňových změn, poté se sníží mírně pod cíl. Měnověpolitická inflace se 
přibližuje k inflačnímu cíli až v první polovině roku 2011 spolu s výraznějším oživením 
ekonomické aktivity. V průběhu roku 2010 bude docházet k pozvolné obnově ziskových marží 
výrobců skrze utlumený růst nominálních nákladů a mírný růst cen. Nominální měnový kurz 
se na horizontu prognózy pozvolna zhodnocuje. S prognózou je konzistentní nejprve mírný 
pokles tržních úrokových sazeb, následovaný jejich stabilitou a postupným růstem od roku 
2011.  
 
Celková a měnověpolitická inflace  
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Růst HDP (mzr. v %) Růst HDP (mzč. v %, anualizovaně)  
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Celková meziroční inflace se na prognóze rychle zvyšuje k inflačnímu cíli. Vliv daňových 
změn provedených na počátku roku 2010 vede k výrazné odchylce celkové inflace od 
měnověpolitické inflace. Ta se navrací k inflačnímu cíli pomaleji a přiblíží se k němu v první 
polovině příštího roku.  
 
Po výrazném zpomalení meziročního růstu regulovaných cen v 1.Q 2010 předpokládáme 
jeho mírné zrychlování. Toto zrychlení je dáno především obnovením růstu cen zemního 
plynu pro domácnosti v návaznosti na růst jeho světových cen. Ke konci roku 2010 by měl 
meziroční růst regulovaných cen dosáhnout 2,9 % s dopadem do celkové inflace ve výši cca 
0,5 p.b. V celém průběhu roku 2011 očekáváme přibližnou stabilitu meziročního růstu 
regulovaných cen mírně pod 3% úrovní.  
 
V rámci primárních dopadů změn nepřímých daní budou inflaci v roce 2010 ovlivňovat 
dopady plynoucí z přijatého balíčku opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu. Celkově 
odhadujeme primární dopad změn daní v roce 2010 na 1,13 p.b., z toho 0,11 p.b. připadá na 
regulované ceny a 1,02 p.b. na ostatní cenové okruhy. V rámci těchto změn došlo v lednu  
k zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot, lihu, piva a cigaret a obě sazby DPH byly 
zvýšeny o 1 p.b. U  cigaret předpokládáme zpožděné promítání vyšších daní do inflace 
v období duben – červenec. V celkovém výhledu primárních dopadů změn nepřímých daní 
došlo oproti předchozí prognóze jen k nepatrné změně způsobené malou změnou vah cigaret 
ve spotřebním koši. 
  
Změna predikce regulovaných cen a dopadů změn daní (mzr. ke koncům let) 

       2009       2010       2011
  skutečnost       3.SZ      1.SZ       3.SZ      1.SZ

Regulované ceny* (mzr. růst v % / dopad v p.b.) 5,0 0,96 3,0 0,52 2,4 0,48 2,9 0,51 3,2 0,64
       z toho (hlavní změny):
          Regulované nájemné 27,6 0,56 16,5 0,23 15,0 0,38 8,5 0,13 8,5 0,25
          Ceny elektřiny 11,4 0,46 -2,5 -0,09 -3,0 -0,13 2,0 0,07 2,0 0,08
          Ceny zemního plynu -11,7 -0,33 2,1 0,05 -3,0 -0,08 4,0 0,10 4,0 0,09
          Ceny tepla 3,9 0,13 3,5 0,08 2,9 0,10 2,0 0,05 2,0 0,07
          Regulované ceny ve zdravotnictví -5,2 -0,10 5,5 0,11 2,6 0,04 2,0 0,04 2,0 0,04

Primární dop. změn daní v nereg. cenách v p.b. 0.00 1,02 1,08 0,00 0,00
   Okamžité sekundární v nereg. cenách celkem v p.b. 0,10 -0,24 -0,27 0,00 0,00
 *) včetně dopadu změn nepřímých daní  
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Čistá inflace (mzr. v %) Růst regulovaných cen (mzr. v %) 
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Prognóza čisté inflace předpokládá oživení jejího růstu (meziročně z -0,5 % v 1.Q 2010 na 
0,8 % ve 4.Q 2010 a na 1,8 % ve 4.Q 2011). Na mírně nižším růstu čisté inflace ve srovnání 
s předchozí prognózou se podílí nižší výhled korigované inflace bez PH. Ten je zčásti 
kompenzován vyšším růstem cen potravin a pohonných hmot.  
 
Meziroční korigovaná inflace bez PH bude vlivem dosavadního vývoje a výhledu na 
nejbližší čtvrtletí po převážnou většinu letošního roku setrvávat v záporných hodnotách.  Od 
konce roku 2010 pak bude zrychlovat na cca 2% tempo růstu. Oživení korigované inflace bez 
PH bude taženo zrychlujícím růstem mzdových nákladů a postupným obnovováním aktuálně 
stlačených marží při zmírňování poklesu dovozních cen relevantních pro tento segment 
inflace.  
 
V případě cen potravin je situace odlišná. Nadále očekáváme, že zřetelné oživení růstu cen 
potravin bude taženo především růstem cen zemědělských a potravinářských komodit, 
přičemž  v segmentu cen potravin není patrný tak velký vliv poklesu poptávky. Ve 2.Q 2010 
sice očekáváme ještě meziroční pokles o 0,2 %, potom ale očekáváme obnovení meziročního 
růstu cen potravin až na cca 2,5 % v závěru roku  2010.  
 
Aktuální vysoký meziroční růst cen pohonných hmot poměrně rychle odezní a až do konce 
roku 2011 bude zpomalovat (na 9,8 % ve 4.Q 2010 a 2,4 % ve 4.Q 2011). Ceny pohonných 
hmot porostou vlivem očekávaného postupného růstu cen benzínu na evropských burzách 
a světových cen ropy.  

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

Cena ropy Brent  
(v USD ) 
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S prognózou je konzistentní nejprve mírný pokles tržních úrokových sazeb, následovaný 
jejich stabilitou a postupným růstem od roku 2011.  
 
Růst nominálních mezních nákladů ve spotřebitelském sektoru je na začátku prognózy 
velice mírný. Domácí inflační tlaky nejsou během roku 2010 patrné, a zohledňují tak velmi 
slabou domácí poptávku a nízké nákladové tlaky ze sektoru mezispotřeby. Protiinflační 
působení dovozních cen na začátku prognózy rychle odeznívá vlivem růstu cen v eurozóně, 
který je jen částečně kompenzován velmi mírně posilujícím měnovým kurzem. V roce 2011 
očekává prognóza spolu s opětovným oživením zahraniční poptávky postupné obnovení 
inflačních tlaků z domácí ekonomiky. 
 
Mezera reálných mezních nákladů v oblasti spotřebitelských cen, která aproximuje celkové 
inflační tlaky v ekonomice do budoucna, je na začátku prognózy kladná v důsledku 
stlačených ziskových marží. Na prognóze bude docházet k jejich postupnému zvyšování, 
které uzavře mezeru reálných mezních nákladů. Na horizontu prognózy dochází k uzavírání 
této mezery nejen prostřednictvím postupného růstu cen, ale také pomalého růstu nákladů, do 
kterých se budou promítat nízká tempa růstu mezd a přechodné zpomalení růstu poptávky 
v eurozóně (vyvolávající pokles ceny kapitálu).  
 
Nominální měnový kurz koruny se na prognóze pozvolna zhodnocuje. Tento vývoj je dán 
krátkodobou predikcí kurzu a nižším výhledem zahraničních sazeb.  
 

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

Růst nominálních mezních nákladů 
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Mezera reálných mezních nákladů, 
spotřební statky (v %) 

Predikce inflace importních cen 
a zahraničního PPI v domácí měně (mzr. 
v %) 
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Domácí nákladové tlaky začnou přispívat k růstu čisté inflace až v roce 2011, kdy dojde 
k robustnějšímu oživení ekonomické aktivity a mzdového růstu. V roce 2010 bude mzdový 
růst přispívat k inflačním tlakům jen velmi mírně. Vývoj ceny kapitálu odráží charakter 
oživení ve tvaru „W“ a na kratším konci prognózy také přispěje k nízkým nákladovým 
tlakům.  
 
Tempa růstu práci zhodnocující a implikované agregátní technologie na prognóze pozvolna 
rostou ke svým dlouhodobým rovnovážným hodnotám, kterých dosáhnou až za horizontem 
prognózy. Tento vývoj koresponduje s postupným oživením domácí ekonomiky, které bude 
především v důsledku předpokládané relativně nízké zahraniční poptávky v roce 2010 
poměrně slabé. V průběhu roku 2011 se s výraznějším oživením poptávky i mzdového růstu 
technologie dále přiblíží ke své 4% rovnovážné úrovni.  
 
Tempo růstu implikované agregátní 
technologie (mzr. v %) 

Tempo růstu práci zhodnocující 
technologie (mzr. v %) 
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Prognózu růstu nominálních mezd ovlivňuje dosud pozorovaný vývoj a přijaté expertní 
úpravy, je však nadále obestřena obousměrnou nejistotou. V meziročním vyjádření jsou na 
historii tempa růstu mezd očištěna o vliv daňových optimalizací.25 Této řadě přesto odpovídá 
mezičtvrtletní dynamika mezd, která je ve druhé polovině roku 2009 relativně vysoká vlivem 
změn struktury zaměstnanosti a poklesu nemocnosti. K odstranění těchto vlivů je použita 
expertní úprava od 2.Q 2009. V průběhu roku 2010 bude postupně docházet ke snižování 
intenzity těchto vlivů. V průběhu letošního roku proto očekáváme postupné zpomalování 
růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře. Aktuální informace z ČMKOS o kolektivním 

25 Zatím poslední daňová optimalizace z přelomu let 2009 a 2010 byla zakomponována do časové řady mezd až 
od 2.SZ 2010.  
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vyjednávání rovněž naznačují zpomalení mzdového růstu oproti loňskému roku.26 V průběhu 
roku 2011 se tempo růstu průměrné mzdy bude naopak zvyšovat, a to v návaznosti na již 
robustnější oživení ekonomické aktivity a nárůst vývozu. Při zcela odlišném čtvrtletním 
profilu růstu průměrné mzdy v letech 2010 a 2011 bude celoroční růst mezd v jednotlivých 
letech podobný (okolo 3,7 %).  
 
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře v letošním roce vzroste jen o 0,4 %, což je dáno 
vlivem vládních úsporných opatření. V roce 2011 růst průměrné mzdy v nepodnikatelské 
sféře zrychlí na 1,1 %, avšak jeho dynamika bude v důsledku pokračující mzdové restrikce 
i nadále mnohem nižší v porovnání s podnikatelskou sférou. 
  

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

Tempo růstu nominálních mezd 
v podnikatelské sféře 
(mzč. v %, sezonně očištěno) 
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Ekonomická aktivita v 1.Q letošního roku pokračuje v mezičtvrtletním růstu mírně nad  
úrovní konce roku 2009. Na tom se podílí zejména příspěvek čistého exportu z titulu oživení 
zahraniční poptávky. V dalších dvou čtvrtletích však v prognóze dochází k opětovnému 
zastavení mezičtvrtletního růstu. Meziroční růst tak po počátečním zrychlení téměř na 2 % ve 
druhém pololetí letošního roku opět zpomaluje. K dalšímu postupnému oživení 
mezičtvrtletního i meziročního růstu HDP dochází až v průběhu roku 2011. Růst HDP v roce 
2010 očekáváme v průměru na úrovni 1,4 %, tj. stejně jako v minulé prognóze. Pro 
následující rok očekáváme jen mírné zrychlení tempa růstu HDP na 1,8 %. Průběh oživení 
nadále navazuje na prognózu zahraniční poptávky vycházející z CF, která má tvar 
nesouměrného „W“. Jelikož čistý vývoz bude dominantním faktorem růstu HDP v roce 2010 
a 2011, trajektorii vývoje zahraniční poptávky bude do značné míry kopírovat i ekonomická 
aktivita domácí ekonomiky. Proti kladnému příspěvku čistého exportu a vlády bude 
v letošním roce působit pokles spotřeby domácností, což souvisí s aktuálním poklesem 
zaměstnanosti, zpomalením mezd a fiskálními opatřeními. V roce 2011 se spotřeba 
domácností mírně oživí. Růst HDP po celé období prognózy výrazně nestimuluje ani 
investiční aktivita, což souvisí s jen postupným zapojováním aktuálně nevyužitých výrobních 
kapacit. 
 
Na trhu práce bylo výrazné zpomalení ekonomické aktivity postupně následováno poklesem 
poptávky po práci a z toho plynoucím propadem zaměstnanosti a nárůstem míry 
nezaměstnanosti. Zaměstnanost již dosáhla nejvýraznějších meziročních poklesů v závěru 
loňského roku a v důsledku nastupujícího ekonomického oživení se začne pokles 

26  V dosud uzavřených kolektivních smlouvách vyššího stupně (KSVS) je nejčastěji zachována výše mezd na 
úrovni roku 2009 a nebo dochází k meziročnímu růstu mezd do 2 %. KSVS se týkají zhruba 15 % 
zaměstnanců, kolektivním vyjednáváním je pokryto zhruba 40 % zaměstnanců. 
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zaměstnanosti postupně zmírňovat. V absolutním vyjádření se však bude celková 
zaměstnanost dále snižovat a dna dosáhne až kolem poloviny roku 2011. K mírnému oživení 
zaměstnanosti dojde nejdříve u exportně orientovaných výrob, naopak sektor služeb bude 
recesí zasažen s větším zpožděním. Sektor služeb dosud brzdil pokles zaměstnanosti, avšak 
v roce 2010 očekáváme, že na rozdíl od postupně se zotavujícího průmyslu bude v terciálním 
sektoru patrná tendence ke stagnaci zaměstnanosti. Sezonně očištěná míra obecné 
nezaměstnanosti by měla odrážet vývoj zaměstnanosti. Svého maxima (8,6 %) by měla 
dosáhnout až během 2011. Podobný vývoj – na úrovni vyšší zhruba o 1,7 p.b. – očekáváme 
i u celkové registrované nezaměstnanosti. 

Celková zaměstnanost (mzr. v %)                           Obecná míra nezaměstnanosti  
(v %, sezonně očištěno) 
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Vývoj na trhu práce povede v roce 2010 k meziročnímu poklesu spotřeby domácností. Na to 
bude mít vliv jak pokračující pokles zaměstnanosti, tak zpomalení růstu mezd. Negativní 
dopad na dynamiku reálných disponibilních příjmů budou mít rovněž přijatá fiskální opatření 
ke zmírnění rozpočtových schodků. V souvislosti s postupným zlepšováním situace na trhu 
práce se ve druhé polovině letošního roku začne pokles spotřeby domácností postupně 
zmírňovat a v polovině roku 2011 spotřeba domácností obnoví svůj reálný meziroční růst.  
 
Cyklický profil růstu spotřeby domácností je v největší míře určován vývojem celkového 
objemu mezd a platů. Zpomalení růstu průměrné mzdy při stále klesající zaměstnanosti 
povede v  roce 2010 téměř k stagnaci objemu mezd. Oživení růstu průměrné mzdy 
a zmírňující se pokles zaměstnanosti začne ve významnější míře pozitivně přispívat 
k meziročnímu růstu mzdových příjmů až v roce 2011. Vlivem ekonomické recese a s ní 
spojeného nárůstu nezaměstnanosti budou sociální dávky přispívat k růstu hrubého 
disponibilního důchodu nadále kladně. V opačném směru v roce 2010 působí provozní 
přebytek a smíšený důchod, který klesá v důsledku propadu zisků drobných podnikatelů, 
v roce 2011 však jeho pokles postupně vymizí. V roce 2011 se tak začne růst hrubého 
disponibilního důchodu rychleji zvyšovat, což vytvoří podmínky pro slabé oživení spotřeby. 
Spotřebitelské chování bude negativně ovlivněno čerstvou zkušeností s recesí a nejistotami 
ohledně následného ekonomického oživení. To se projeví v zaostávání růstu spotřebitelských 
výdajů za hrubým disponibilním důchodem, tj. v růstu hrubé míry úspor. 
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Příspěvky k meziročnímu nominálnímu růstu hrubého disponibilního důchodu 
domácností  (v procentních bodech) 
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Tempo růstu vývozu (mzr. v %) Tempo růstu dovozu (mzr. v %) 
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Hrubá tvorba kapitálu bude ve druhém čtvrtletí letošního roku opět meziročně růst.27 Avšak 
po zrychlení investic v první polovině roku očekáváme pro vzdálenější období jen mírnou 
investiční aktivitu. V mezičtvrtletním vyjádření se dalo pozorovat zotavení investic již 
v posledních dvou čtvrtletích loňského roku, ale další vývoj na prognóze lze charakterizovat 
jen velmi umírněnou dynamikou dosahující hodnot kolem 0,4 % v závěru roku 2011. 
 

27 Předpokládáme, že k počátečnímu zrychlení celkových investic bude přispívat vyšší tvorba zásob v důsledku 
oživené poptávky a výroby. Fixní investice budou nadále utlumené kvůli stále nízkému využití stávajících 
výrobních kapacit. K mírně kladnému růstu fixních investic by mělo dojít až na konci prognózy v roce 2011. 
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Prognóza investic navazuje na očekávaný vývoj zahraniční poptávky a jeho dopad na odvětví 
s  vývozním zaměřením. Vývoj dalších indikátorů, zejména pak nadále poměrně nízké využití 
výrobních kapacit a pomalý růst technologií, jsou v souladu s tímto příběhem. Výraznější 
oživení tvorby hrubého kapitálu za horizontem prognózy bude významně ovlivněno 
odezněním nepříznivého efektu výše zmíněných faktorů. 
 
Reálný vývoz vykáže na začátku prognózy výrazné zrychlení meziročního tempa růstu, což 
odpovídá vývoji pozorovanému v prvních měsících letošního roku. V druhé polovině roku 
však dojde k opětovnému zpomalení vlivem profilu vývoje zahraniční poptávky ve tvaru 
asymetrického „W“. Vývoz opět zrychlí až v průběhu příštího roku, když na konci prognózy 
dosáhne tempa lehce pod 9 %. 
 
Průběh meziročního růstu reálného dovozu na prognóze bude těsně navazovat na další, více 
či méně dovozně náročné složky HDP. Profil zrychleného tempa růstu dovozu na začátku 
prognózy a pak jeho následné zpomalení a znovuoživení na konci roku 2011 je nejvíce 
ovlivněn vývozem, který obsahuje vysoký podíl meziproduktů z dovozu. Z dalších složek 
HDP jsou relativně dovozně náročné i investice, ty však budou růst dovozu stimulovat jen 
mírně. Naopak brzdící efekt na dovoz bude mít meziročně klesající spotřeba domácností, a to 
zejména v průběhu letošního roku. Výsledný meziroční příspěvek čistého vývozu k HDP se 
bude po zvýšené hodnotě za 1.Q 2010 spíše zmenšovat. K určitému oživení příspěvku čistého 
vývozu dojde až ve druhé polovině příštího roku. 
 
Reálná vládní spotřeba bude v průběhu prognózy vykazovat mírně kladný příspěvek 
k meziročnímu růstu HDP. Po neobvykle vysokých příspěvcích kolem 1 p.b. za minulý rok 
a podle očekávání i za 1.Q 2010 však pro zbytek prognózy předpokládáme zpomalení na 
zhruba poloviční hodnotu. Reálné zpomalení ve vládní spotřebě reflektuje zrychlení růstu 
deflátoru spotřeby vlády, což lze vysvětlit hlavně vývojem cen a mezd na prognóze. 
Nominální spotřeba vlády bude současně mírně zpomalovat, což souvisí s přijatými 
úspornými opatřeními. 
 
Základní makroekonomické indikátory  
 

 

I II III IV I II III IV I II III IV
CPI Inflace mzr. %, průměr 2.2 1.4 0.2 0.4 0.7 0.9 1.9 2.3 1.8 1.8 1.8 1.9
MP inflace mzr. %, průměr 1.6 1.3 0.2 0.4 -0.3 -0.2 0.7 1.2 1.6 1.8 1.8 1.9
Čistá inflace mzr. %, průměr -0.6 -0.6 -1.5 -0.7 -0.5 -0.4 0.5 0.8 1.4 1.6 1.7 1.8
Regulované ceny mzr. %, průměr 11.2 9.8 7.5 5.2 0.8 1.9 2.6 2.9 3.0 2.6 2.8 2.9
Příspěvky daní v nereg. cenách v p.b. 0.6 0.1 0.0 0.0 0.8 0.9 1.0 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0
3M PRIBOR % 2.7 2.3 2.0 1.8 1.5 1.1 1.0 1.1 1.4 1.7 2.1 2.5
Kurz CZK/EUR CZK/EUR 27.6 26.7 25.6 25.9 25.9 25.2 25.1 25.1 24.9 24.9 24.8 24.8
HDP mzr. %, sez.oč. -4.0 -4.9 -4.5 -3.1 1.8 1.9 1.2 0.8 0.7 1.4 2.3 2.8

Soukromá spotřeba mzr. %, sez.oč. 0.8 0.0 -0.5 -1.2 -1.8 -2.0 -1.5 -0.9 -0.1 0.3 0.5 0.6
Vládní spotřeba mzr. %, sez.oč. 3.4 3.4 5.5 5.2 5.4 4.3 1.7 1.4 1.5 1.8 2.1 2.2
HTK mzr. %, sez.oč. -13.1 -17.6 -15.5 -24.5 -6.0 5.6 2.0 0.2 0.6 0.8 1.0 1.1
Vývoz zboží a služeb mzr. %, sez.oč. -18.5 -15.6 -6.6 2.5 13.8 11.2 2.2 5.0 2.7 4.7 7.1 8.8
Dovoz zboží a služeb mzr. %, sez.oč. -17.4 -15.0 -4.9 -1.5 10.3 10.9 0.7 4.2 2.5 4.0 5.6 6.7

Míra nezaměstnanosti (ČSÚ) % 5.8 6.3 7.3 7.2 7.8 7.9 8.4 8.4 8.6 8.3 8.7 8.5
Míra nezaměstnanosti (MPSV) % 7.5 8.1 8.7 9.0 10.1 9.5 10.1 10.1 10.5 9.9 10.3 10.0
Zaměstnanost (ČSÚ) mzr. % 0.0 -0.9 -1.9 -1.9 -1.5 -1.0 -0.3 -0.4 -0.2 -0.2 0.0 0.1
Mzdy v podnikatelské sféře mzr. % 2.9 2.8 4.4 5.2 4.2 4.3 3.3 2.7 3.1 3.5 3.9 4.3
Mzdy v nepodnikatelské sféře mzr. % 4.3 4.5 5.6 4.5 0.4 0.4 0.4 0.4 1.1 1.1 1.1 1.1
Objem mezd a platů * mzr. % 2.2 1.2 1.7 2.1 2.0 2.4 2.3 1.7 2.3 2.8 3.4 4.1
NH produktivita práce mzr. % -3.9 -4.3 -3.2 -0.9 3.4 3.0 1.5 1.2 0.9 1.6 2.3 2.7
NJMN mzr. % 3.8 2.9 3.0 1.1 -2.8 -2.0 -0.9 -0.5 0.6 0.9 0.8 1.1
3M EURIBOR % 2.0 1.3 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 1.2 1.3 1.5 1.7 1.8
PPI eurozóna mzr. % -0.7 -4.8 -7.6 -5.3 -1.6 0.6 1.9 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0
HDP eurozóna mzr. % -5.3 -4.9 -4.0 -2.0 2.3 1.8 0.9 0.7 1.1 1.6 2.1 2.2
Ropa Brent USD/barel 45.0 59.3 68.3 75.0 76.8 84.8 87.0 88.3 89.2 89.9 90.5 90.8

* Implicitní objem mezd a platů, které čekáme, že budou vyplaceny

20102009 2011

 

 39 



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

III.1  Rizika základního scénáře 
Rizika základního scénáře jsou vnímána jako vyrovnaná. V průběhu tvorby prognózy nebyla 
identifikována výrazná rizika, která by vedla k vypracovaní alternativních scénářů. 
Obousměrným rizikem je nadále působení mezd, nejistoty přetrvávají i o tvaru oživení 
zahraniční poptávky. Standardně byl vypracován citlivostní scénář kurzového vývoje, který 
ošetřuje kurzovou nejistotu.  

Citlivostní scénář kurzu 
Citlivostní scénář kvantifikuje dopady odlišného kurzového vývoje. Tento citlivostní scénář 
předpokládá v prvním čtvrtletí prognózy výkyv nominálního kurzu o ±3 % oproti základnímu 
scénáři při stejných úrokových sazbách v prvním čtvrtletí prognózy jako v základním scénáři. 
Hodnota kurzu je tak 25,96 CZK/EUR, resp. 24,44 CZK/EUR oproti 25,20 CZK/EUR 
v základním scénáři.  

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

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

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

Apreciovanější kurz vede k poklesu dovozních cen na začátku horizontu prognózy a tedy 
k nižší inflaci. Implikovaná trajektorie sazeb leží proto oproti základnímu scénáři níže. 
Zhodnocení kurzu, v citlivostním scénáři zachycené jednorázovým šokem do rizikové prémie, 
sníží cenovou konkurenceschopnost vývozců a vede nejprve k poklesu růstu HDP oproti 
základnímu scénáři. Tempo růstu HDP však postupně v důsledku uvolnění měnové politiky 
naroste.  
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III.2  Prognózy ostatních institucí 

Analytici očekávají v letošním roce návrat k růstu HDP. Inflační očekávání v horizontu 1R se  
pohybují již jen nepatrně nad 2% inflačním cílem, v horizontu 3R se dlouhodobě pohybují 
kolem hodnoty 2,5 %. Všichni analytici předpokládají stabilitu základních sazeb na 
květnovém zasedání BR ČNB.  
V dubnu byla publikována tři šetření, na základě nichž provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy ze 3.SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 19.4.), Foreign Exchange Consensus Forecasts (FECF, 
uzávěrka 12.4.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 19.4.). 
 
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2010 rok 2011
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 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
 4/10 1.7 1.5 1.8 2.5 2.6

rok 2010 rok 2011
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 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
 4/10 2.3 2.6 3.2 4.2 4.3

mzdy             
(%)

ČNB
1.4

HDP               
(%)

1.4

ČNB
3.3

3.0
 

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 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
 4/10 25.2 (2Q10) 25.4 24.9 24.6 24.6

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 1/10 2.0 (1Q11) 2.2 2.6
 2/10 2.3 2.7
 3/10 2.1 2.0 2.5 2.5
 4/10 1.8 (2Q11) 2.1 2.5

ČNB
kurz     

CZK/EUR
aktuální čtvrtletí

inflace           
(%)

horizont 3R
ČNB

 
horizont 1R

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

 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
 4/10 1.5 (2Q11) 1.7 1.7 (2Q11)   2.1 2.6

úrokové sazby 
(%) 2T REPO

ČNB

  

Analytici očekávají mírný růst HDP v letošním roce, který by měl v roce 2011 dále zrychlit, 
a to výrazněji, než očekává ČNB. U odhadů růstu mezd nedošlo k žádným změnám, když se 
předpokládá jejich rychlejší tempo růstu v příštím roce oproti letošku i oproti tomu, co pro 
příští rok čeká ČNB. Převážně domácí analytici v rámci šetření IOFT i převážně zahraniční 
analytici v rámci šetření FECF očekávají v ročním horizontu silnější kurz vůči současným 
hodnotám (průměr za 2.Q 2010 do 28.4. činí 25,3 CZK/EUR) zhruba o 2,7 %. Ve srovnání se 
základním scénářem prognózy je kurz očekávaný analytiky v ročním horizontu silnější cca 
o 1,2 %. Inflační očekávání v horizontu 1R se pozvolna přibližují k 2% inflačnímu cíli, 
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v tříletém horizontu je však dlouhodobě patrná fluktuace kolem hodnoty 2,5 %. Prognózy 
krátkodobých úrokových sazeb se příliš nezměnily, odhady sazeb s delší splatností se 
posunuly níže. Na květnovém zasedání BR ČNB všech deset analytiků předpokládá stabilitu 
základních sazeb ČNB. V ročním horizontu se jejich odhady 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. Prvním důvodem (v krátkodobém 
horizontu) je vyšší očekávaná úroveň 2T repo sazby v nejbližším období. Dalším důvodem 
(který se přidává v delším horizontu) je pravděpodobně fakt, že tržní sazby jsou založeny na 
aktuální výši rizikové prémie (3M PRIBOR – 2T repo) a nikoliv na prognózou 
předpokládaném pozvolném poklesu až na hodnotu 0,2 p.b. ve 4.Q 2010. Odchylka je menší 
u sazeb FRA, protože je v nich riziková prémie zakomponována pouze částečně. 

 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy (v %) 
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 prognóza ČNB (3.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 28.4.2010 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 28.4.2010 
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až březen 2010 skončilo schodkem ve výši 
45,9 mld. Kč. Oproti výsledku státního rozpočtu ke konci předchozího měsíce se schodek 
prohloubil o 35,3 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 byl schodek SR vyšší  
o 43,6 mld. Kč, neboť jeho příjmová strana nebyla letos výrazně posílena převody 
z rezervních fondů a došlo k dřívějšímu vyplacení zálohové platby na přímé náklady škol. 
Výrazný růst vykazuje inkaso nepřímých daní.  
 
Celkové příjmy SR v prvním čtvrtletí 2010 byly meziročně nižší o 8,2 % (tj. o 22,4 mld. Kč). 
V tomto výsledku se odráží především vysoká srovnávací základna, neboť v prvním čtvrtletí 
roku 2009 byla příjmová strana SR posílena mimořádným převodem prostředků z rezervních 
fondů ve výši 31,7 mld. Kč. Po očištění o tento vliv by celkové příjmy SR meziročně vzrostly 
přibližně o 4,0 %. Zatímco inkaso přímých daní v podstatě stagnovalo (DPFO vzrostly 
o 0,1 %, DPPO zůstaly na loňské úrovni), výrazný meziroční nárůst zaznamenalo inkaso 
nepřímých daní. Výběr DPH se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil 
o 11,8 % (tj. o 4,4 mld. Kč) a inkaso spotřebních daní, včetně ekologických, vzrostlo o 30,3 % 
(tj. o 7,7 mld. Kč). Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení meziročně poklesly o 5,8 %, 
tj. o 5,3 mld. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy celkem v meziročním srovnání poklesly 
(zejména v důsledku výše zmíněného mimořádného transferu z rezervních fondů v prvním 
čtvrtletí 2009). Příjmy z rozpočtu EU však byly meziročně výrazně vyšší (o 52,1 %, tj. 
o 9,1 mld. Kč.). 
 
Celkové výdaje SR ve sledovaném období meziročně vzrostly o 7,7 % (tj. o 21,2 mld. Kč). 
K největšímu nárůstu došlo u neinvestičních transferů místním rozpočtům (meziročně 
o 62,9 %, tj. o 20,0 mld. Kč), což však bylo způsobeno především vyplacením zálohové 
platby ve výši 19,0 mld. Kč určené na přímé náklady škol (na druhé čtvrtletí) již koncem 
března, zatímco v loňském roce byla rozsahem přibližně stejná platba realizována až 
na počátku dubna. V prvním čtvrtletí pokračoval nárůst výdajů na podpory v nezaměstnanosti 
(meziročně o 37,2 %, tj. o 1,1 mld. Kč) a aktivní politiku zaměstnanosti (o 126,4 %, tj. 
o 0,6 mld. Kč). Naopak výrazný pokles zaznamenaly výdaje na obsluhu státního dluhu, jež 
byly meziročně nižší o 45,7 %, tj. o 4,1 mld. Kč. Kapitálové výdaje meziročně vzrostly 
o 3,8 % (tj. o 1,2 mld. Kč), zejména v důsledku nárůstu transferů Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury (meziročně o 23,8 %, tj. přibližně o 3,0 mld. Kč). 
 
Vlastní běžné hospodaření SR za leden až březen 2010 upravené o operace ve státních 
finančních aktivech a o vliv rezervních fondů skončilo podle předběžných údajů schodkem ve 
výši 49,0 mld. Kč. V meziročním srovnání došlo k prohloubení takto upraveného schodku 
státního rozpočtu o 8,5 mld. Kč (viz tabulka).  
 

SR 2010                       Skutečnost
zákon 487/2009  1 - 3 / 2009  1 - 3 / 2010  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -162,7 -2,3 -45,9 -43,6 116,8
v tom: operace státních aktiv 3,2 0,6 1,3 0,7 -1,9
           vliv rezervních fondů *) 0,0 37,6 1,8 -35,8 1,8
           vlastní běžné hospodaření SR -165,9 -40,5 -49,0 -8,5 116,9

Rozdíl

 
Pramen: účty vedené u ČNB 
*)   Vliv rezervních fondů v roce 2009 a 2010 zahrnuje pouze čerpání zůstatků z rezervních fondů vytvořených 

před rokem 2008, kdy začal platit systém evidování nároků kapitol na nespotřebované prostředky SR. 
V roce 2009 zahrnuje i převod prostředků z rezervních fondů v únoru t.r. ve výši 31,7 mld. Kč do příjmů SR 
v kapitole VPS na základě usnesení vlády č. 122/2009. 
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Příloha 2 – Nabídková strana ekonomiky a aktuální konjunkturní vývoj  

Z propočtu potenciálního produktu pomocí Cobbovy-Douglasovy produkční funkce vyplývá, 
že tempo růstu potenciálního produktu ve 4.Q 2009 dále zpomalilo. Odpovídající mezera 
výstupu zůstala záporná. Průmyslová produkce zaznamenala v lednu a únoru 2010 meziroční 
růst, zatímco stavební produkce se výrazně propadla. Tržby v maloobchodě zmírnily svůj 
meziroční pokles, zejména díky motoristickému segmentu. Konjunkturální průzkumy 
prováděné ČSÚ i ČNB naznačují další zlepšení nálady v průmyslu, zatímco ve stavebnictví 
převládají výrazně negativní očekávání. 

Vývoj potenciálního produktu a odhad cyklické pozice ekonomiky 
Zmírňující se meziroční pokles HDP a kladný mezičtvrtletní růst ve 4.Q 2009 se v propočtu 
Cobbovy-Douglasovy produkční funkce v základním tvaru1 promítl do mírného uzavírání 
záporné mezery výstupu (dle výpočtů na -1,8 % z -2,2 % ve 3.Q). Tempo růstu potenciálního 
produktu ve 4.Q 2009 dále zpomalilo (na 1,5 %2 ze 2,0 % ve 3.Q). V následujících čtvrtletích 
očekáváme setrvání tempa růstu potenciálního produktu na podobně nízkých hodnotách 
a další mírné přivření mezery výstupu následované jejím opětovným mírným otevřením, 
v souladu s očekávaným opětovným zpomalením růstu HDP v roce 2010. 

Potenciální produkt                              
(mzr. v %) 

Mezera výstupu                                           
(v % z potenciálního produktu) 
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Rozklad na příspěvky jednotlivých faktorů3 vstupujících do produkční funkce ukazuje, že za 
zpomalením meziročního růstu potenciálního produktu ve 4.Q 2009 stálo zejména zpomalení 
růstu rovnovážné zaměstnanosti způsobené výrazným poklesem zaměstnanosti v průběhu 
roku 2009. Vzhledem ke zpoždění, se kterým se pozorovaný pokles zaměstnanosti promítá do 
rovnovážné zaměstnanosti, očekáváme pro příští čtvrtletí nejprve úplné zastavení meziročního 
růstu rovnovážné zaměstnanosti a později i její mírný meziroční pokles. Ve 4.Q 2009 
pokračovalo také zpomalení meziročního růstu produktivity a kapitálu, což bude 
pravděpodobně pokračovat i v příštích čtvrtletích.  

1 Produkční funkce je počítána ve třech variantách lišících se použitými vstupními daty. Při filtraci produktivity 
je v HP filtru používán koeficient λ = 10000. Odhad budoucího vývoje potenciálu a mezery výstupu je 
konzistentní s makroekonomickou prognózou ČNB. Zahrnutí prognózy pomáhá zmírnit vychýlení HP filtru na 
konci datového vzorku. 

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

(dopočítaná z pracovní síly a rovnovážné nezaměstnanosti – NAIRU – získané HP filtrem míry 
nezaměstnanosti) a stav čistého fixního kapitálu. 
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Příspěvky faktorů k růstu potenciálu (mzr. v %, příspěvky v p.b.) 
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Z propočtů dvousektorové produkční funkce, ve které se ekonomika dělí na zpracovatelský 
průmysl a zbytek ekonomiky, vyplývá, že ve 4.Q 2009 se v sektoru zbytku ekonomiky pokles 
tempa růstu potenciálního produktu zastavil, zatímco ve zpracovatelském průmyslu jeho 
pokles pokračoval. Mezera výstupu zůstala v obou sektorech otevřená do záporu. I přes mírné 
uzavírání zůstala nadále v absolutní hodnotě větší mezera výstupu ve zpracovatelském 
průmyslu. 

Alternativní odhad pomocí HP filtru4 naznačuje vyšší růst potenciálu (2,3 % ve 4.Q 2009) 
a méně otevřenou mezeru výstupu (-1,5 %). Odhad potenciálního produktu pomocí 
Kalmanova filtru je ovlivněn velmi nízkou pozorovanou inflací, a naznačuje tak mnohem 
výraznější otevření mezery výstupu do záporu (-7 % ve 4.Q 2009) a rychlejší růst 
potenciálního produktu (2,5 % ve 4.Q 2009).  

Aktuální konjunkturní vývoj 

Průmyslová produkce                           
(stálé ceny, mzr. v %) 

Stavební produkce                                
(stálé ceny, mzr. v %) 
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Podle dostupných údajů za leden a únor pokračovala průmyslová produkce v 1.Q 2010 
v mezičtvrtletním růstu a ve srovnání s loňskými velmi nízkými hodnotami (ze dna svého 
propadu) zaznamenala meziroční růst o 5,9 % (po sezonním očištění 6,4 %). Meziročně 
vzrostly také tržby z průmyslové produkce (v běžných cenách o 1,1 %5), ještě výrazněji pak 
tržby z přímého vývozu (7,3 %). Na počátku roku 2010 se zmírnil meziroční pokles počtu 
zaměstnanců v průmyslových podnicích a zároveň zpomalil růst jejich průměrné mzdy. 

4 V HP filtru HDP byla použita hodnota koeficientu lambda = 10000. 
5  Průměr z meziročních změn v lednu a únoru. 
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Vývoj v průmyslu (mzr. v %) 
IV/09 1/10 2/10 průměr za 1-2/10

Průmyslová produkce -2.3 4.9 7.0 5.9
Průmyslová produkce - sezonně očištěná -3.2 6.7 6.2 6.4
Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) -13.5 -13.1 -11.3 -12.2
Průměrná měsíční nominální mzda *) 6.6 4.2 6.0 5.1
 *) Měsíční údaje jsou pouze za podniky s 50 a více zaměstnanci.  

Produkce zpracovatelského průmyslu rostla v lednu a únoru 2010 rychleji než produkce 
ostatních odvětví průmyslu (o 7,2 %, po sezonním očištění o 8,4 %). Nejvýrazněji k tomu 
přispělo odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů, které meziročně vzrostlo 
o 43,7 %. Naopak nejvýraznější meziroční pokles produkce zaznamenalo odvětví výroby 
nábytku (-22,1 %). 

Stavební produkce v lednu a únoru 2010 rekordně propadla (meziročně o 24,2 %, po 
sezonním očištění o 20,1 %). Dle ČSÚ k tomu přispěla souhra nepříznivých klimatických 
podmínek a úbytku nových zakázek. Tento vývoj přispěl ke zrychlujícímu poklesu počtu 
zaměstnanců a zpomalení růstu jejich mezd.   

Vývoj ve stavebnictví (mzr. v %) 
IV/09 1/10 2/10 průměr za 1-2/10

Stavební produkce 2.7 -25.3 -23.1 -24.2
Stavební produkce  - sezonně očištěná 2.7 -20.4 -19.7 -20.1
Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) -5.5 -7.8 -7.9 -7.9
Průměrná měsíční nominální mzda *) 5.9 -0.3 4.0 1.9
 *) Měsíční údaje jsou pouze za podniky s 50 a více zaměstnanci.  

Pokles stavební produkce na počátku roku 2010 byl tažen propadem váhově významnějšího 
pozemního stavitelství (-30,7 %). Negativní vývoj však tentokrát zaznamenalo i donedávna 
rychle rostoucí inženýrské stavitelství (-2,5 %).  

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v lednu a únoru 2010 zmírnily svůj 
meziroční pokles, především díky výraznému zmírnění poklesu tržeb za prodej a opravy 
motorových vozidel6. Naopak se dále prohloubil meziroční pokles tržeb v maloobchodě (bez 
motoristického segmentu). V jejich rámci se meziročně snížily tržby z prodeje pohonných 
hmot a z prodeje nepotravinářského zboží, zatímco tržby z prodeje potravinářského zboží 
stále mírně rostly. 

Tržby v maloobchodě (sezonně očištěné, stálé ceny, mzr. v %) 
IV/09 1/10 2/10 průměr za 1-2/10

Maloobchod včetně motoristického segmentu (CZ-NACE 45+47) -4.4 -3.6 -2.9 -3.3
Prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) -11.4 -4.3 -3.8 -4.1
Maloobchod (CZ-NACE 47) -1.6 -3.3 -2.6 -2.9  

Tržby ve službách7 ve 4.Q 2009 mezičtvrtletně poklesly, a to ve všech jejich sledovaných 
odvětvích. Meziroční pokles tržeb ve službách se přesto zmírnil na -7,6 % (po sezonním 
očištění -8,6 %). Nejvýraznější pokles zaznamenalo odvětví profesních, vědeckých 
a technických činností, naopak nejméně se snížily tržby z činností v oblasti nemovitostí. 

6 Prodej a opravy motorových vozidel (NACE 45) zahrnuje velkoobchod, maloobchod s novými a ojetými 
vozidly, opravy a údržbu motorových vozidel, velkoobchod a maloobchod se součástkami a příslušenstvím 
motorových vozidel, zprostředkování obchodu s motorovými vozidly, velkoobchodní aukce a velkoobchod 
přes internet. 

7 Tržby ve službách ČSÚ od roku 2009 zveřejňuje ve čtvrtletní frekvenci. Vzhledem k velkému zpoždění jsou 
nyní k dispozici pouze údaje za 4.Q 2009. 
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Tržby ve službách (sezonně očištěné, stálé ceny, mzr. v %) 
IV/09

Služby celkem (sekce H + I + J + L + M + N) -8.6
Doprava a skladování (sekce H) -6.6
Ubytování, stravování a pohostinství (sekce I) -10.4
Informační a komunikační činnosti (sekce J) -5.7
Činnosti v oblasti nemovitostí (sekce L) -2.8
Profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M) -13.5
Administrativní a podpůrné činnosti (sekce N) -12.0  

Předstihové ukazatele pro 2.Q 2010 naznačují pokračování pozitivního vývoje průmyslové 
produkce a naopak negativního vývoje stavebnictví. Hodnota nových zakázek průmyslových 
podniků si v lednu a únoru i přes určité zpomalení udržela meziroční růst (o 6,4 %). Nejvíce 
se na něm podílelo odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů (24,6 %). Vzhledem 
k trvajícímu vlivu nízké srovnávací základny z roku 2009 tak lze v nejbližších měsících 
očekávat pokračování meziročního růstu průmyslové produkce. Naopak orientační hodnota 
povolených staveb v únoru meziročně výrazně poklesla a negativní vyhlídky stavebnictví 
indikuje i meziroční pokles nových zakázek stavebních prací zaznamenaný ve 4.Q 2009. 

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

Orientační hodnota stavebních ohlášení 
a povolení (běžné ceny, mzr. v %) 
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Konjunkturální průzkumy prováděné ČSÚ zaznamenaly v 1.Q 2010 oproti minulému 
čtvrtletí mírné zhoršení spotřebitelského indikátoru důvěry, které však bylo převáženo 
pozitivními vyhlídkami podnikatelů. Souhrnný indikátor důvěry se tak oproti minulému 
čtvrtletí zvýšil. Pohled na salda8 indikátorů důvěry ukazuje, že pozitivní vyhlídky převažovaly 
ve službách a v obchodě, zároveň se zmenšovala převaha negativních odpovědí v průmyslu. 
Saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví zůstalo výrazně negativní. Podle nejnovějších údajů 
pokračoval podobný vývoj i v dubnu, kdy došlo k dalšímu zlepšení nálady podnikatelů ve 
všech sledovaných sektorech kromě stavebnictví a zvedla se i nálada spotřebitelů.   

 

8 Saldo indikátoru důvěry je rozdíl (v procentech) mezi odpověďmi vyjadřujícími zlepšení a zhoršení 
očekávaných i probíhajících tendencí. 
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Indikátory důvěry                                 
(bazické indexy k průměru roku 2005) 

Salda indikátorů důvěry (kladné hodnoty 
zlepšení oček. tendencí, záporné zhoršení) 
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Výhled na 2.Q 2010 přinesl v nefinančních korporacích a firmách dotazovaných ČNB 
smíšené výsledky. Zatímco ve zpracovatelském průmyslu převládla poprvé po sedmi 
čtvrtletích pozitivní nálada, ve stavebnictví a v dopravě se krátkodobý výhled opět zhoršil  
a v obchodě negativní trend – navzdory mírnému zlepšení – pokračoval. 
 
Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní situace – dosáhl ve 
zpracovatelském průmyslu pro 2.Q 2010 hodnoty 109 bodů, což je o 15 bodů více než 
v předchozím čtvrtletí a o 55 bodů více než o rok dříve. Optimismus podnikových manažerů 
vyplynul zejména z rostoucích zakázek a z očekávaných vyšších dodávek jak pro export, tak 
pro tuzemský trh. Manažeři předpokládají rovněž zvýšení tržeb, které by se mělo odrazit ve 
zlepšení finanční situace firem. 
 
Výhled ve zpracovatelském průmyslu (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, 
negativní očekávání 0–99 bodů, pozitivní očekávání 101–200 bodů) 

II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10
Všeobecná obchodní situace 107 117 101 114 101 81 74 35 54 68 99 94 109
Dodávky pro export 134 128 133 109 137 126 74 41 51 86 102 68 141
Dodávky pro tuzemsko 117 104 118 106 119 104 75 38 50 82 98 84 111
Tržby 123 122 118 116 121 107 85 32 66 67 77 80 127
Zaměstnanost 95 104 97 108 95 109 88 46 49 62 70 75 94
Finanční situace 108 117 105 115 109 117 98 76 74 87 93 93 104  
                                          
Celkový stav zakázek se do konce ledna (podle posledních údajů) zvýšil meziročně o 5,4 %, 
v tom stav zakázek pro tuzemsko o 13,2 % a pro zahraničí o 1,2 %. Objem nových zakázek 
potvrzených v období listopad 2009 až leden 2010 vzrostl proti předchozím 3 měsícům 
o 10,8  % a meziročně o 14,1 %. Průměrná míra využití výrobních kapacit činila v 1.Q 2010 
podle odhadu 77,2 % a byla o 3,4 p.b. vyšší než v předchozím čtvrtletí a o 4,9 p.b. vyšší než 
v 1.Q 2009. Průměrný počet odpracovaných přesčasových hodin se v 1.Q 2010 snížil proti 
předchozímu čtvrtletí podle odhadu o 4,4 %, meziročně však vzrostl o 38,7 %. 
 
K rozhodujícím faktorům, které by měly v příštích 3 měsících limitovat objem firemní 
produkce, patří podle většiny manažerů ze zpracovatelského průmyslu i nadále nízká úroveň 
zakázek (81 % respondentů). Mezi další činitele zařadili manažeři omezené vlastní zdroje 
(31  % respondentů) spolu s nedostatkem surovinových, materiálových a energetických 
vstupů (16 % respondentů), chybějícími kvalifikovanými pracovníky (14 % respondentů) 
a  obtížnou dostupností úvěrů (11 % respondentů). Stávající výrobní kapacity jsou vyšší než 
poptávka očekávaná v následujících 12 měsících u 33 % firem, za přiměřené pokládá výrobní 
kapacity ve vztahu k budoucí poptávce 66 % firem a jen u 5 % firem jsou kapacity nižší než 
očekávaná poptávka. Nejistoty na straně poptávky budou v následujících 12 měsících 
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omezovat investiční záměry u 65 % respondentů a nedostatek vlastních financí u 49 % 
respondentů. Výdaje na inovace by se měly ve 12měsíčním horizontu snížit u 27 % 
respondentů, u 61 % respondentů by měly zůstat na dosavadní výši a u 12 % respondentů by 
měly stoupnout. 
 
Ve stavebnictví se index všeobecné obchodní situace propadl zpět do pásma negativních 
očekávání, když poklesl ze 116 bodů v 1.Q na 64 bodů pro 2.Q 2010. Jako hlavní důvody 
zhoršení krátkodobého výhledu manažeři uvedli zpomalení přírůstků nových zakázek 
a přístup soukromých investorů, kteří se v minulém roce z trhu stáhli a s opětovným návratem 
zatím vyčkávají. Úhrnný stav zakázek sice vzrostl ke konci ledna (podle posledních údajů) 
meziročně o 4,9 %, avšak objem nových zakázek potvrzených v období listopad 2009 až 
leden 2010 se proti předchozím 3 měsícům snížil o 26,0 % a meziročně byl nižší o 34,0 %. 
Dlouhodobě klesají zakázky na výstavbu bytů, jejichž stav se koncem ledna snížil meziročně 
o 38,0 %. 
 
Výhled ve stavebnictví (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, negativní očekávání 
0–99 bodů, pozitivní očekávání 101–200 bodů) 

II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10
Všeobecná obchodní situace 134 70 75 87 117 125 75 50 45 35 73 116 64
Produkce 157 134 120 101 129 134 101 54 86 89 81 71 111
Zaměstnanost 119 112 105 77 120 117 88 53 67 65 58 46 70
Finanční situace 90 113 102 83 81 148 115 95 82 83 88 77 76
Průměrná mzda 141 108 111 136 148 120 119 113 92 78 84 81 113  
 
Také manažeři ze stavebnictví považují za nejvýznamnější omezující faktor výroby v příštích 
3 měsících nízkou úroveň zakázek (70 % respondentů). Nedostatek vlastních zdrojů limituje 
očekávanou produkci u 30 % respondentů a chybějící úvěrové zdroje u 35 % respondentů. 
Stávající výrobní kapacity převyšují poptávku očekávanou v příštích 12 měsících u 35 % 
firem, zatímco u 60 % firem jsou nynější kapacity ve vztahu k budoucí poptávce přiměřené. 
Nejistá poptávka bude v následujících 12 měsících negativně ovlivňovat investiční záměry 
u 78 % respondentů a nedostatek vlastních finančních zdrojů u 44 % respondentů. Výdaje na 
inovace by se měly ve 12měsíčním horizontu snížit u 39 % respondentů, se zhruba stejnými 
výdaji jako dosud počítá 56 % respondentů. 
                                            
V odvětví obchodu zaznamenal index všeobecné obchodní situace pro 2.Q 2010 hodnotu 
84 bodů ve srovnání se 74 body v 1.Q 2010. Za rozhodující faktory omezující obrat pokládají 
manažeři silnou konkurenci v oboru (87 % respondentů) a nízkou spotřebitelskou poptávku 
(85 % respondentů). Nejistota na straně poptávky by měla být v následujících 12 měsících 
hlavním brzdícím činitelem investičních výdajů u 74 % respondentů, s reálným poklesem 
investic pak počítá 40 % respondentů. 
 
V odvětví nákladní dopravy se index všeobecné obchodní situace vrátil do negativního 
pásma, když poklesl ze 107 bodů v 1.Q na 86 bodů pro 2.Q 2010, a to zejména v souvislosti 
s očekávaným snížením objemu přepravovaného zboží. Podle sdělení podnikových manažerů 
budou investiční výdaje firem v příštích měsících limitovat zejména vysoká odvětvová 
konkurence a nízká poptávka. Manažeři předpokládají, že ve 12měsíčním horizontu klesnou 
investice u 73 % firem a u 18 % zůstanou na dosavadní úrovni. Pouze 9 % firem předpokládá, 
že objem jejich investic vzroste. 
 
Výrobní ceny by se podle očekávání manažerů měly ve 2.Q 2010 zvýšit ve zpracovatelském 
průmyslu, stavebnictví a nákladní dopravě, zatímco v ostatních odvětvích by měly 
poklesnout. 
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Výhled vývoje cen (indexy v bodech, výhled na dané čtvrtletí, očekávaný pokles cen 0–99 
bodů, očekávaný vzestup cen 101–200 bodů 

II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10
Těžební průmysl 128 86 114 183 111 129 104 129 104 113 169 85 95
Zpracovatelský průmysl 111 101 109 110 102 121 101 68 98 90 78 83 106
Energetika 43 61 110 200 167 167 137 71 94 94 94 51 39
Stavebnictví 144 135 141 140 150 135 137 128 104 94 69 92 114
Obchod 106 107 145 165 159 158 148 93 100 59 84 40 83
Nákladní doprava 111 100 106 161 120 133 119 76 70 79 96 91 109  
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Příloha 3 – Měnový vývoj a finanční pozice nefinančních podniků 
a domácností 

 
Tempa růstu peněz a úvěrů přetrvávají na nízkých úrovních. Snížila se dynamika vkladů 
domácností, vklady nefinančních podniků začaly mírně růst zřejmě v důsledku pozvolného 
oživování  hospodářské aktivity. Rostoucí poptávka po dlouhodobých termínovaných vkladech 
je ovlivněná zejména zvýšením některých jejich úrokových sazeb v nedávné minulosti. 
Zastavení prohlubování poklesu úvěrů nefinančním podnikům může indikovat postupnou 
stabilizaci tohoto segmentu úvěrového trhu. Tempo růstu úvěrů domácnostem však dále 
zpomalilo a podíly úvěrů se selháním rostou ve všech segmentech. Klientské úrokové sazby 
z nových úvěrů a vkladů mírně klesaly či stagnovaly, pokračuje tak uvolňování úvěrových 
podmínek. Marže bank zohledňující celkové průměrné sazby z nových úvěrů a vkladů však 
nadále dosahují dlouho nevídaných hodnot. Vývoj finančních aktiv a pasiv domácností 
a podniků je přiměřený zlepšujícím se ekonomickým výsledkům podniků a zpoždění v přenosu 
oživení na trh práce. 
  
1. Peníze 
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 v únoru oproti předchozímu měsíci mírně zrychlil 
na 2,8 %, zůstává však na nejnižších hodnotách od konce roku 2003. Ve struktuře peněžní 
zásoby se začínají pozvolna projevovat preference méně likvidních forem peněz. Dynamika 
peněžního agregátu M1 v únoru dosáhla 7,6 % a v posledních třech měsících je stabilní. Růst 
jednodenních vkladů zůstává poměrně vysoký, ale ve srovnání s koncem roku 2009 
zpomaluje. Oběživo se naopak dále meziročně snížilo, což odráží odeznění jeho předchozího 
nárůstu v období eskalující krize. Zatímco kvazi-peníze jako celek klesají, vysoký nárůst 
v rámci nich vykazují v posledních měsících dlouhodobé termínované vklady s výpovědní 
lhůtou nad tři měsíce a s dohodnutou splatností nad dva roky (v únoru vzrostly meziročně 
o 70 %, resp. 57 %) zejména v důsledku vývoje jejich úrokových sazeb v minulém období. 
Z hlediska sektorů držby peněz mají rozhodující podíl na růstu M2 stále vklady domácností, 
dynamika těchto vkladů však v únoru dále zpomalila o 0,7 p.b. na 5,6 %. V únoru mírně 
vzrostly vklady nefinančních podniků, zřejmě v důsledku oživování ekonomické aktivity. 
Vklady finančních neměnových institucí naopak poklesly o 5 %. Vklady rostly velmi mírně 
u bank i stavebních spořitelen. 
 
Peněžní agregát M3 sestavovaný podle harmonizované metodiky v tomto roce začal 
meziročně klesat, v únoru se jeho objem snížil o 1,5 %. K poklesu M3 došlo také v eurozóně 
(o 0,4 %).1 
 
 
 

1 Podle nových údajů za březen 2010 publikovaných v závěru zpracování 3.SZ 2010 se meziroční růst peněžního 
agregátu M2 v ČR mírně zvýšil na 3,2 %. V 1.Q. dosáhl v průměru 2,8 %, což je mírně nad prognózou z 1.SZ 
2010 (ta předpokládala pro 1.Q průměrný meziroční růst M2 ve výši 2 %). Meziroční růst peněžního agregátu 
M1 je nadále vlivem nízkých úrokových sazeb oproti růstu M2 vyšší, i když se v březnu mírně snížil na 7,3 %. 
Pokles kvazi-peněz naopak zmírnil. Březnové údaje indikují další zpomalení meziročního růstu vkladů 
domácností (na 4,8 %), zatímco dynamika vkladů nefinančních podniků vzrostla na 3,9 %. Tento vývoj odráží 
u domácností zpoždění trhu práce za vývojem hospodářského cyklu a u podniků potvrzuje známky oživování 
ekonomiky.    
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Ukazatele přiměřenosti růstu peněz signalizují, že se růst peněžního agregátu M2 
v posledních obdobích neodchyluje významně od svého referenčního tempa (na to ukazuje 
vývoj nominální a reálné peněžní mezery), zatímco úroveň peněžní zásoby je nadále poněkud 
vyšší, než by odpovídalo aktuální pozici ekonomiky v hospodářském cyklu (peněžní převis 
dosahuje nadále kladných hodnot, které se však postupně snižují). Nominální peněžní mezera 
je, jak již bylo řečeno, přibližně nulová2 a reálná peněžní mezera je v důsledku podstřelování 
inflačního cíle v nedávné době kladná. Při interpretaci ukazatelů přiměřenosti růstu peněz 
je však nadále nutné mít na paměti, že odhad rovnovážných veličin, na kterých jsou uvedené 
ukazatele založeny, je stále zatížen zvýšeným stupněm nejistoty zejména v období odeznívání 
finanční krize. Ve 2.Q 2010 referenční růst M2 dosáhne dle odhadů 3,2 %3 a skutečné tempo 
růstu M2 bude ve výši 2,5 %. V celém roce 2010 by pak dynamika peněžní zásoby měla 
v průměru dosáhnout 3,1 % a v roce 2011 mírně zrychlit na 3,5 %.  
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2 Ve výpočtu nominální peněžní mezery pro 3.SZ 2010 byla provedena změna ve volbě výchozího období. 
Doposud bylo toto období voleno jako stejné čtvrtletí předchozího roku. Nově je zafixováno na období 
2002Q3, pro které ostatní indikátory (reálná peněžní mezera a peněžní převis) naznačují stav M2 blízký 
rovnováze. Tato úprava  tak zohledňuje kumulaci odchylek skutečného růstu M2 od tempa jeho referenčního 
růstu. Uvedená metodologická změna reflektuje sblížení s obdobným přístupem, který při výpočtu nominální 
peněžní mezery praktikuje ECB. 

3 Referenční úroveň růstu nominálního M2 je lineární funkcí rovnovážné inflace a rovnovážného růstu HDP. 
Rovnovážnou inflaci předpokládáme rovnou inflačnímu cíli (2 %) a rovnovážný růst HDP je pro tento účel 
získán z filtrace HDP jednorozměrným filtrem.  

 

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

I/09 II/09 III/09 IV/09 1/10 2/10

Podíly na 
M2 v % 

2/10
M1 8,9 8,9 8,5 8,7 7,8 7,6 60,4
   Oběživo 12,3 9,4 6,8 -3,4 -2,5 -2,6 13,0
   Jednodenní vklady 7,9 8,7 9,0 12,6 11,0 10,7 47,5
M2-M1 (kvazi-peníze) 8,7 5,5 -0,9 -2,2 -4,7 -3,8 39,6
   Vklady s dohod. splatností -9,5 -11,4 -17,8 -12,8 -10,4 -7,6 21,3
       do 2 let 4,8 -1,4 -14,1 -16,9 -21,2 -20,4 15,3
   Vklady s výpovědní lhůtou 44,7 41,9 34,0 16,5 5,0 3,2 17,7
        do 3 měsíců 56,8 47,3 32,9 10,3 -2,7 -6,7 13,9
   Repo operace 58,0 -11,4 -26,9 -35,4 -43,3 -37,7 0,6
M2 8,8 7,5 4,6 4,1 2,4 2,8 100,0  
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2. Úvěry 
  
Stav úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem se v únoru 2009 meziročně snížil 
o 0,1 %, roční míra růstu úvěrů (která meziroční růst upravuje o kurzové a jiné netransakční 
vlivy) dosahuje 1,2 %.4 Aktuální údaje mohou naznačovat začínající stabilizaci některých 
segmentů úvěrového trhu. V tom se odráží probíhající a dále očekávané oživování reálné 
ekonomické aktivity a postupné uvolňování úvěrových podmínek u některých typů úvěrů. 
Pokles úvěrů nefinančním podnikům se již neprohlubuje, zatímco růst úvěrů domácnostem 
dále zpomaluje. Nízká tempa růstu celkových úvěrů jsou zaznamenána i v eurozóně 
a v ostatních zemích středoevropského regionu, i zde ale rovněž nedochází k jejich dalšímu 
výraznému propadu.   
 

 
Úvěry nefinančním podnikům v únoru meziročně poklesly o 7,8 %. Jejich snížení 
se již neprohlubuje, nadále však existují nejistoty ohledně síly a časování oživení ekonomiky 
a jednotlivých sektorů a s tím související poptávky po úvěrech. Existují přitom rozdíly mezi 
jednotlivými typy úvěrů a odvětvími. Dynamika krátkodobých úvěrů financujících provozní 
kapitál dosahuje v průměru stále záporných dvouciferných hodnot, i když jejich propad 
se začíná v posledních několika měsících postupně zmírňovat. Úvěry s delší splatností 

4  Číselné údaje o struktuře klientských úvěrů jsou uvedeny v tabulkové a grafické příloze. 
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nad jeden rok odrážejí umírněné očekávání investiční aktivity, přestože dlouhodobé úvěry 
nepatrně rostou. Měsíční tok úvěrů upravený o sezonní vlivy se v únoru vrátil do záporných 
hodnot, oproti loňskému propadu byl ale mírnější. Nové úvěry nefinančním podnikům 
se meziročně snižovaly.5 Úvěry dále klesají ve zpracovatelském průmyslu a v odvětvích 
obchodu a dopravy, a to i přes oživení přidané hodnoty  v těchto oborech. Naopak snižování 
úvěrů poskytovaných do odvětví stavebnictví a nemovitostí se zmírňuje. Zpoždění úvěrů 
za vývojem ekonomické aktivity může být tudíž ovlivněno především zpracovatelským 
průmyslem. V důsledku toho a související slabé investiční aktivity se zatím nepředpokládá 
výraznější oživení dynamiky úvěrů, pokles by se však neměl dále prohlubovat (v závěru roku 
2010 lze předpokládat růst na hodnotách blízkých nule).  
 

 
 
Meziroční tempo růstu úvěrů domácnostem v únoru 2010 dále zpomalilo na 10,3 %, 
k čemuž přispěly úvěry na bydlení i na spotřebu. Měsíční tok úvěrů upravený o sezonní vlivy 
přetrvává v kladných hodnotách, i když v únoru se poněkud snížil. Nové úvěry od listopadu 
meziročně zhruba stagnují. Oživení nepřineslo ani další snížení úrokových sazeb z úvěrů 
na bydlení s kratšími fixacemi do pěti let a uvolňování úvěrových podmínek.6 Implikace 
do nízké poptávky po nemovitostech má i očekávání domácností o pokračujícím – byť 
zmírňujícím se – nárůstu nezaměstnanosti. Obnovení poptávky po úvěrech tak lze očekávat až 
s jistým odstupem po obratu hospodářského cyklu. I přesto podle Hypoindexu objem 
sjednaných hypoték se v březnu 2010 oproti předchozímu měsíci zvýšil, což však může být 
zčásti dáno sezonním průběhem (meziročně stále klesal). Meziroční pokles nabídkových cen 
nemovitostí se v 1.Q 2010 zmírnil. Lze očekávat, že růst úvěrů domácnostem by se měl 
v závěru roku 2010 pohybovat nedaleko současných hodnot, tj. cca na úrovni 13 %. 
V eurozóně naopak pokles úvěrů již dosáhl svého dna a úvěry na bydlení začínají růst (1 %).  

5 Nové úvěry však nejsou plně srovnatelné s předchozími údaji 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 poskytnutých úvěrů, kde narostla váha kontokorentních úvěrů, 
což má dopady i  do statistiky úrokových sazeb z nových úvěrů.  

6 Jedná se o zmírnění standardů v procesu výpočtu bonity klienta a výše jemu poskytnutelné hypotéky a větší 
diferenciaci klientů z hlediska vynaložení vlastních peněz při čerpání úvěru.  

Úvěry vybraným odvětvím           
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Poznámka: Časová řada úvěrů stavebnictví a nemovitostí je 
od roku 2009 odhadnuta - vlivem změny metodiky odvětvové 
struktury není plně srovnatelná s minulým obdobím.  
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Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech v únoru dále vzrostl na 6 %, a to ve všech 
sektorech; u domácností na 4,3 % (u spotřebitelských úvěrů na 9,2 % a u úvěrů na bydlení 
na 2,8 %) a u nefinančních podniků na 8,1 %. V růstu podílů úvěrů se selháním se vedle 
zvýšení splátkové delikvence projevuje rovněž utlumený vývoj celkových úvěrů. Nedávné 
vysoké tempo růstu nesplácených úvěrů se přitom u nefinančních podniků začíná velmi 
postupně snižovat vlivem zlepšení celkové poptávky. Nesplácené úvěry však dále rostou 
u domácností. Míra defaultu indikuje, že v ročním horizontu dosáhnou nesplácené úvěry 
nefinančních podniků cca 11 % a u domácností zhruba 4 % (tento vývoj však do jisté míry 
nekoresponduje s očekáváním stále nepříznivé finanční situace domácností v blízké 
budoucnosti vlivem zpoždění vývoje na trhu práce za vývojem hospodářského cyklu).7    
 

 
 
 
 
7 Podle nových údajů za březen 2010 publikovaných v závěru zpracování 3.SZ pokračoval trend vývoje stavu 

úvěrů zaznamenaný v únoru a v předchozích několika měsících. Meziroční růst stavu úvěrů poskytnutých 
nefinančním podnikům a domácnostem byl nulový (roční míra růstu úvěrů upravených o netransakční vlivy 
zhruba přetrvávala na nízkých 1,1 %). Meziroční pokles úvěrů nefinančním podnikům se dále zmírnil 
na 7,1 %, zatímco pokračovalo zpomalování meziroční dynamiky úvěrů domácnostem na 9,6 % (na tom 
se podílely úvěry na bydlení i na spotřebu).    

Měsíční toky úvěrů podnikům                     
a domácnostem (v mil. Kč, sez. oč.) 
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3. Klientské úrokové sazby 
 
Úrokové sazby z nových úvěrů a vkladů v únoru 2009 převážně mírně klesaly či stagnovaly 
a odrážely vývoj sazeb finančního trhu od počátku roku.8 Tržní a klientské sazby zůstávají 
v ČR vyšší než v eurozóně. Klientské sazby v eurozóně většinou stagnují na historicky 
nejnižších hodnotách v důsledku minulého snižování sazeb ECB a jí prováděné nekonvenční 
měnové politiky. V ČR se klientské sazby nachází většinou na úrovních zaznamenaných 
v letech 2005 až 2008, přestože měnověpolitické a tržní sazby dosahují historického dna.9     
 
Měnověpolitické, tržní a klientské úrokové sazby v ČR (nové obchody, v %) 

Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům v únoru v průměru mírně poklesla 
o 5 b.b. na 4 %. V její struktuře se nejvíce snížila sazba z kontokorentních úvěrů a nepatrně 
sazba z malých úvěrů, zatímco sazba z velkých úvěrů vzrostla. Úroková sazba z nových úvěrů 
poskytnutá živnostníkům poklesla o 23 b.b. na 6,4 %; v posledních několika měsících však 
tato sazba kolísá zhruba kolem této hodnoty. Krátkodobé sazby s výjimkou velkých úvěrů 
klesaly10 (v delším období se však sazby z velkých úvěrů rovněž snižují), dlouhodobé sazby 
většinou rostly – sazby s fixacemi nad pět let se zvýšily u malých i velkých úvěrů. Celkově 
sazby z úvěrů podnikům jsou zhruba na úrovních let 2006 až 2007, zatímco v eurozóně 
většinou stagnovaly na historických minimech.  
   
Úrokové sazby z úvěrů nefinančním  
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8  Úrokové sazby z nových úvěrů však nejsou plně srovnatelné s předchozími údaji v důsledku probíhajících 
metodických změn v jejich vykazování (od ledna 2010 nejsou do statistických dat zahrnovány v nových 
obchodech revolvingové úvěry). 

9  Analýza rozdílů vývoje klientských sazeb v ČR a eurozóně byla provedena v boxu ze 7.SZ 2009 „Vývoj 
diferenciálu klientských úrokových sazeb v ČR a v eurozóně“ a v příloze MPD k 7.SZ 2009. 

10 Růst sazeb z velkých úvěrů byl ovlivněn z významné části vývojem u jedné z obchodních bank, nejednalo 
se tudíž o plošný růst sazeb. 
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U domácností se úroková sazba z úvěrů na bydlení po lednovém znatelném poklesu v únoru 
nepatrně snížila na 5,3 %. Dále poklesly sazby s fixací 1–5 let, zatímco sazba s roční fixací 
stagnovala a sazby s fixacemi nad 5 let nepatrně vzrostly. Záporné spready mezi sazbami 
s delšími fixacemi nad 1 rok a fixací do 1 roku přetrvávají, což podporuje poptávku 
po úvěrech zejména s fixací sazby 1–5 let a dále nad 10 let, podíl ostatních úvěrů klesá. 
Dochází však k vzájemnému přiblížení sazeb u jednotlivých splatností. Průměrná úroková 
sazba z hypoték podle Hypoindexu v březnu 2010 nepatrně vzrostla o 4 b.b. na 5,4 % vlivem 
sazeb s pětiletou fixací, sazby s ostatními fixacemi, zejména jednoletými, ještě mírně klesaly 
vlivem akčních nabídek. Očekávání trhu ohledně růstu úrokových sazeb by mělo být  
v následujícím období dle těchto očekávání zmírňováno konkurenčním bojem bank. Úrokové 
sazby z úvěrů na bydlení se pohybují zhruba na úrovních přelomu let 2007 a 2008, v eurozóně 
jsou krátké fixace na historickém minimu. Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů 
se naopak dále zvýšila o 11 b.b. na 14,7 %. Rostly sazby s krátkou fixací do 1 roku a s delší 
fixací do 5 let. Sazby s delší fixací dosahují zhruba úrovně let 2005 a 2006, zatímco sazba 
s kratší fixací je na historickém maximu. V eurozóně úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů 
v zásadě stagnovaly.  

 

Rozpětí klientských a tržních úrokových sazeb stagnovala či nepatrně klesala s výjimkou 
spotřebitelských úvěrů a velkých podnikových úvěrů. Rozpětí podnikových a tržních 
krátkodobých úrokových sazeb přetrvává v ČR na nižší úrovni než v eurozóně, dochází však 
k pozvolnému snižování rozdílu. V obou regionech je rozpětí nižší u velkých úvěrů 
v důsledku nižší rizikovosti oproti malým úvěrům. Rozpětí mezi úrokovou sazbou z úvěrů 
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na bydlení a dlouhodobým výnosem vládního dluhopisu se v ČR v únoru mírně snížilo vlivem 
stagnace sazeb z úvěrů při mírném růstu výnosu desetiletých vládních dluhopisů. V eurozóně 
toto rozpětí stagnovalo. Rozpětí mezi krátkodobou sazbou z úvěrů na bydlení a tržní sazbou 
3M PRIBOR se vyvíjela obdobně. Naopak rozpětí u spotřebitelských úvěrů dále rostlo, 
zatímco v eurozóně stagnovalo. Uvedená rozpětí jsou oproti historickým hodnotám stále vyšší 
zejména vlivem růstu nezaměstnanosti u domácností a stále slabé ekonomické aktivity 
u nefinančních podniků.  
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Průměrná úroková sazba z nových vkladů přetrvávala v únoru 2010 na úrovni 1 %, 
u vkladů domácností činila 1,1 % a u vkladů nefinančních podniků 0,5 %. V delším období 
se průměrná sazba mírně snižovala. Pozvolný pokles průměrných sazeb z vkladů byl 
v posledních měsících zaznamenán i v eurozóně (sazba z vkladů domácností činí 1 % 
a z vkladů podniků 0,5 %).  
 
Marže mezi úrokovými sazbami z úvěrů a vkladů z nových obchodů se v únoru 2010 
snížila v důsledku poklesu průměrné úrokové sazby z úvěrů a stagnace sazby z vkladů. 
Od roku 2009 však vykazuje rostoucí trend při růstu úvěrových sazeb a poklesu vkladových 
sazeb z nových obchodů. Vysoká úroková marže přispívá k udržení ziskovosti bank 
i v podmínkách zhoršené kvality úvěrového portfolia. Očekávaný růst úrokových sazeb 
se může na jedné straně projevit růstem úrokových marží ve vztahu k nefinančním podnikům 
(ty využívají převážně úvěry s pohyblivou úrokovou sazbou), zatímco u domácností mohou 
úrokové marže stagnovat či klesat vlivem případného zploštění výnosové křivky. 11  

11 Podle nových údajů publikovaných v závěru zpracování 3.SZ 2010 klientské úrokové sazby z nových úvěrů  
jen velmi nepatrně vzrostly či stagnovaly. Úroková sazba z nových úvěrů na bydlení se oproti předchozímu 
měsíci zvýšila o 2 b.b. na 5,4 %, sazba ze spotřebitelských úvěrů vzrostla o 7 b.b. na 14,7 % a z nových úvěrů 
nefinančním podnikům o 5 b.b. na 4,1 %. Průměrná sazba z nových vkladů zhruba přetrvávala u domácností 
a podniků na úrovni předchozího měsíce. Marže bank mezi sazbami z nových úvěrů a vkladů tudíž v březnu 
stagnovala na poměrně vysoké úrovni 6,1 p.b.   

Marže mezi úrokovými sazbami z úvěrů a vkladů (v p.b.) 
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Ekonomické výsledky nefinančních podniků12 za 4.Q 2009 potvrzují známky oživení. 
Po více než roce byl zaznamenán meziroční růst účetní přidané hodnoty. Přetrvávající pokles 
osobních nákladů13 přispěl k růstu hrubého provozního přebytku, jehož výrazný meziroční 
růst však byl dán zejména vlivem extrémně nízké srovnávací základy ze 4.Q 2008 (podrobněji 
viz Box Ekonomická výkonnost nefinančních podniků).  
 
Vybrané ukazatele nefinančních podniků (mzr. zm. v %)14 
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Zlepšení ekonomických výsledků podniků se ve 4.Q 2009 projevilo zejména zmírněním 
poklesu finančních aktiv při přetrvávající slabé kladné dynamice finančních pasiv podniků.15 
Finanční závazky nefinančních podniků se dle údajů ČNB ve 4.Q meziročně zvýšily 
o pouhých 0,2 %.16 V uvedeném vývoji se projevoval kladný příspěvek emise akcií 
v důsledku cenového vlivu, k růstu reálných transakcí převážně nedocházelo. Mírně kladný 
příspěvek zaznamenaly i dluhové cenné papíry, zatímco záporný příspěvek úvěrů se zvýšil. 
Meziroční pokles finančních investic podniků se zmírnil na 2,7 % vlivem růstu vkladů 
a oběživa, dluhových cenných papírů a účastí. Naopak příspěvek ostatních pohledávek byl 
záporný.17 Vyšší podíl vkladů a oběživa ukazuje na zlepšení cash flow nefinančních podniků 
v počáteční fázi oživení.  
  

12  Údaje ČSÚ „Finanční ukazatele tokové nefinančních podniků s 50 a více zaměstnanci“ jsou do 4.Q 2008 
semidefinitivní a od 1.Q 2009 předběžné. Ke 4.Q 2009 zahrnují 9939 nefinančních podniků. 

13  ČSÚ na požádání ČNB poskytl údaje o celkových osobních nákladech, které má od 1.Q 2009 k dispozici, 
i když je nepublikuje, čímž lze propočítat údaje o hrubém provozním přebytku podniků. 

14  Údaje osobních nákladů jsou do konce roku 2008 tvořeny součtem jednotlivých položek (mzdy, prémie 
a ostatní osobní náklady), od 1.Q 2009 se jedná o souhrnný údaj o osobních nákladech získaný přímo 
z ČSÚ.   

15   V eurozóně rovněž většina ukazatelů ziskovosti nefinančních podniků ve 4.Q 2009 indikuje stabilizaci tempa 
poklesu zisku a jeho další zpomalení na počátku roku 2010. Očekávání trhu ukazují na další zlepšení odhadů 
budoucích zisků, i když se všeobecně předpokládá, že růst zisků na akcii nefinančních podniků zůstane 
v záporných hodnotách až do poloviny roku 2010 (viz Monthly Bulletin ECB, March 2010). 

16   Údaje vychází z finančních účtů ČNB, s posledními známými daty za 4.Q byly revidovány údaje za 3.Q 
2009. 

17  Výrazný propad ostatních pohledávek nefinančních podniků byl ve 3.Q ovlivněn metodickou změnou, 
kdy část vkladů uložených v zahraničí původně přisuzovaná podnikům byla nově přesunuta domácnostem, 
což se projevilo i zvýšením příspěvku oběživa a vkladů domácností v tomto období.     

4. Celková finanční pozice a finanční toky nefinančních podniků  
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Finanční závazky nefinančních podniků           Finanční investice nefinančních podniků 
(příspěvky v p.b. a mzr. v %)                             (příspěvky v p.b. a mzr. v %) 
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Finanční indikátory nefinančních podniků s největším objemem aktiv publikované ČSÚ  
naznačují, že ve 4.Q 2009 se zmírnil mezičtvrtletní (meziroční údaje nejsou pro rok 2009 
k dispozici) pokles financování podniků úvěry a dluhovými cennými papíry z 3,6 % ve 3.Q 
na 1,3 % ve 4.Q. Mírný mezičtvrtletní nárůst byl zaznamenán u celkových aktiv i u vlastního 
kapitálu. Krátkodobá likvidita podniků se ve 4.Q oproti předchozímu čtvrtletí výrazně zlepšila 
zejména vlivem růstu krátkodobých finančních aktiv při poklesu krátkodobých závazků. 
Zmírnil se propad finanční páky podniků a současně se zlepšila jejich solventnost.18   
 
Vybrané ukazatele nefinančních podniků s nejvyššími objemy aktiv 
Podniky podle aktiv (cca 2000 podniků s nejvyššími aktivy) 3.Q 2009 4.Q 2009 mezičtvrt. v %
Aktiva celkem (mld. Kč) 4983.1 5003.1 0.4
Vlastní kapitál (mld. Kč) 2551.5 2594.3 1.7
Financování celkem (úvěry a dluh. cenné papíry) 845.9 835.0 -1.3
Krátkodobé financování (mld. kč) 325.8 290.0 -11.0
Dlouhodobé financování (mld. Kč) 520.1 545.0 4.8
Hospodářský výsledek před zdaněním (mld. Kč) 73.6 81.8 11.1
 - z toho provozní hospodářský výsledek (mld. Kč) 73.6 79.5 8.1
 - z tohoto finanční výsledek (mld. Kč) -0.7 3.3 .  
Podniky podle výše aktiv - podílové ukazatele v % v  % mezičtvrt. v p.b.
Finanční páka (celková aktiva / vlastní kapitál) 195.3 192.9 -2.4
Financování / vlastní kapitál 33.2 32.2 -1.0
Likvidita sektoru (krátkodobá fin.aktiva / krátkodobé závazky) 164.9 185.5 20.5
Ostatní pohledávky / ostatní závazky 84.1 86.4 2.3
Solventnost sektoru (finanční aktiva / finanční závazky) 99.8 105.0 5.2   
Z hlediska finanční pozice podniků se poměr 
jejich dluhu (vyjádřeného úvěry a dluhovými 
cennými papíry) k HDP ve 4.Q 2009 zvýšil 
na 46,4 % (jeho pokles zaznamenaný ve 3.Q 
byl ovlivněn vedle propadu dluhu 
a začínajícího oživování HDP též revizí dat 
finančních účtů za 3.Q). Zatížení podniků 
úrokovými náklady se ve 4.Q nepatrně 
zvýšilo, oproti jeho minulým hodnotám je ale 
nižší v důsledku poklesu objemu placených 
úroků a čerpaných úvěrů. Výrazně nižší 
úroveň dluhu podniků v ČR oproti eurozóně 
(kde se pohybuje okolo 85 % HDP) může 
vytvářet prostor k velmi pozvolnému 

18   Krátkodobá likvidita představuje poměr krátkodobých finančních aktiv ke krátkodobým finančním pasivům 
a solventnost je poměr celkových finančních aktiv k finančním pasivům. Finanční páka je poměr aktiv 
k vlastnímu kapitálu podniků.  

Dluh a úrokové zatížení nefinančních podniků
(v %)
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zvyšování poptávky po vnějším financování (naopak v eurozóně se předpokládá, že budoucí 
peněžní toky podniky použijí na restrukturalizaci rozvah a poptávka po úvěrech by se zde 
mohla dále snižovat). 
 

Box: Ekonomická výkonnost nefinančních podniků 
Meziroční pokles výkonů nefinančních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4.Q 2009 se dále zmírnil. 
Výkonová spotřeba klesala rychleji než výkony. Účetní přidaná hodnota zaznamenala po více než roce 
opět meziroční růst. Nadále však přetrvával poměrně výrazný meziroční pokles počtu zaměstnanců. 
I přes rostoucí průměrnou mzdu tak pokračoval meziroční pokles osobních nákladů, což přispělo 
k růstu hrubého provozního přebytku.  

Rychlost meziročního růstu hrubého provozního přebytku (28,9 %) však byla způsobena zejména 
vlivem velmi nízké srovnávací základny ze 4.Q 2008, kdy podniky nedokázaly celkem přirozeně 
v reakci na náhlý a prudký pokles tržeb a výkonů dostatečně rychle snížit osobní náklady a jejich 
hrubý provozní přebytek rekordně propadl. Zredukovat osobní náklady a výrazně tak napravit úroveň 
hrubého hospodářského přebytku se ale podnikům podařilo už v 1.Q 2009. Po mírném mezičtvrtletním 
růstu tak dosáhl hrubý provozní přebytek ve 4.Q 2009 přibližně úrovně, na jaké se pohyboval 
ve 3.Q 2008, což je v souladu se současnými náznaky ekonomického oživení. 
 
Hrubý provozní přebytek (v mld. Kč) 
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Vybrané ukazatele nefinančních podniků s 50 a více zaměstnanci  
Podniky s 50 a více zaměstnanci - podílové ukazatele 4.Q 2008 4.Q 2009 mzr. v p.b.
Podíl výkonové spotřeby na výkonech (v%) 74.4 72.7 -1.7
Podíl účetní přidané hodnoty na výkonech (v %) 25.6 27.3 1.7  
Účetní přidaná hodnota vzrostla ve 4.Q 2009 o 5 %. Nejvýrazněji k tomu přispěla odvětví výroby 
a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, odvětví služeb a stavebnictví. Naopak záporný příspěvek byl nadále 
vykázán v odvětví těžby a dobývání a odvětví zpracovatelského průmyslu. Pokles jejich účetní přidané 
hodnoty se však výrazně zmírnil.  

Růst a příspěvky k růstu účetní přidané hodnoty v odvětvích (v %, p.b. z běžných cen)19 
4.Q 2009

mzr.  v % přísp. v p.b. mzr.  v % přísp. v p.b.
Zemědělství, lesnictví a rybářství 3.9 0.0 38.0 0.2
Těžba a dobývání -16.3 -0.6 -16.5 -0.9
Zpracovatelský průmysl -2.1 -0.9 -0.5 -0.2
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu 30.5 2.9 24.8 3.1
Zásobování vodou, odpady a sanace 16.5 0.3 15.9 0.2
Stavebnictví 22.2 1.3 30.6 1.2
Velkoobchod, maloobchod;opravy a údržba motor. vozidel 3.1 0.4 7.2 0.7
Služby (sekce H + I + J  + L+ M + N + O až S) 6.7 1.6 7.2 1.8
Celkem 5.0 5.0 6.1 6.1

 Podniky s 50 a více   
zaměstnanci

 Podniky s 250 a více 
zaměstnanci

 
 
V segmentu velkých nefinančních podniků (s 250 a více zaměstnanci) probíhal ve sledovaném období 
obdobný vývoj jako v širším segmentu podniků s 50 a více zaměstnanci s tím rozdílem, že účetní 
přidaná hodnota rostla rychleji (o 6,1 %) a mírný meziroční růst byl zaznamenán i u výkonů (o 0,6 %).  
Na tom se podílelo zejména odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla.  

19  Segment nefinančních podniků s 250 a více zaměstnanci zahrnoval ve 4.Q 2009 1831 podniků. 
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5. Celková finanční pozice domácností 
 
Zpomalování tempa růstu úvěrů domácnostem poskytnutých bankami bylo ve 4.Q 2009 
doprovázeno propadem úvěrů od nebankovních institucí. To se projevilo ve zpomalení růstu 
celkových úvěrů domácnostem na 7,5 %. Naopak meziroční dynamika finančních investic 
domácností mírně vzrostla na 9,9 %. Tento vývoj ovlivnilo zpomalení meziročního poklesu 
příjmů domácností i míry hrubých úspor (ta činila 10,4 %). Hlavní podíl na růstu finančních 
aktiv domácností měly nadále oběživo a vklady, jejich příspěvek se však snížil. K vyššímu 
růstu aktiv domácností přispívaly investice do účastí v investičních fondech (jejich objem 
se ve 4.Q zvýšil o cca 12–15 mld. Kč na 180 mld. Kč).  
  

Financování domácností                                   Finanční investice domácností 
(příspěvky v p.b. a mzr. zm. v %)                    (příspěvky v p.b. a mzr. zm. v %) 
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Z pohledu finanční pozice domácností pokračoval ve 4.Q nárůst poměru jejich zadluženosti 
k HDP na 30,7 % a k hrubému disponibilnímu důchodu na 56,3 %. V uvedeném vývoji 
se projevovalo snížení příjmů, i když méně než v předchozím čtvrtletí, a stále kladný růst 
úvěrů. V eurozóně poměr zadluženosti domácností k HDP nepatrně rostl (cca 65 %), poměr 
k disponibilnímu důchodu stagnoval (cca 94 %), což odráželo výraznější pokles ekonomické 
aktivity oproti příjmům. Zatížení domácností úrokovými platbami činilo v ČR 0,8 % 
(v eurozóně dosahuje tento ukazatel 3,1 %). Včetně splátek jistin zatížení domácností  dosáhlo 
v roce 2009 v ČR 5,8 %, přičemž na příjmech pouze zadlužených domácností činí u některých 
skupin domácností až dvouciferných hodnot. Čisté úrokové příjmy domácností se přiblížily 
k nulovým hodnotám. 
 
Dluh a úrokové zatížení domácností 
(v %)
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Příloha 4 – Nákladové faktory 
 
Dovozní ceny prohloubily svůj meziroční pokles, přičemž v podmínkách ještě stále nízké 
světové poptávky klesaly ceny téměř ve všech skupinách dovozu. Nejvýrazněji přitom působil  
pokles cen dovážených komodit s vyšším stupněm zpracování. Pouze dovozní ceny 
energetických surovin nadále rostly, zejména v návaznosti na vysoký meziroční růst světových 
cen ropy, což se promítlo do cen výrobců primárního zpracování ropy a chemického 
průmyslu. Ceny průmyslových výrobců setrvaly v meziročním poklesu, ačkoli ve většině 
odvětví došlo k jeho znatelnému oslabení. Ceny zemědělských výrobců dále zmírnily svůj 
meziroční pokles. 
 
Dovozní ceny klesly v únoru meziročně o 6,7 %, což představuje prohloubení poklesu o více 
než dvě třetiny ve srovnání s počátkem roku – částečně se však jedná o vliv srovnávací 
základny. 
 
Do celkového meziročního snížení cen dovozu se nejvýrazněji promítlo prohloubení 
cenového poklesu dovážených komodit s vyšší přidanou hodnotou, které se odvíjelo jak od  
posílení kurzu CZK/EUR, tak od poklesu cen těchto produktů v zahraničí v důsledku nízké 
poptávky. Téměř dvojnásobným tempem oproti lednu přitom meziročně klesaly ceny 
dovážených strojů a dopravních prostředků (částečně vliv srovnávací základny), jejichž 
příspěvek do celkových cen dovozu dosáhl v únoru významných 3,2 p.b. V meziročním 
srovnání klesaly výrazněji rovněž ceny polotovarů a potravin. Zejména v důsledku 
meziročního posílení měnového kurzu se v únoru prosadilo prohloubení meziročního poklesu 
cen u dovážených chemikálií a neenergetických surovin, kde bylo ještě na počátku roku 
patrné zmírňování cenového poklesu v souvislosti s meziročním růstem světových cen ropy, 
resp. se zotavením celosvětové poptávky po surovinách. 
 
V meziročním srovnání se zvýšily pouze dovozní ceny minerálních paliv, přičemž navazovaly 
jak na výrazný meziroční růst světových cen ropy, tak na pokračující zmírňování meziročního 
poklesu světových cen zemního plynu. Výraznější růst cen dovážených energetických surovin 
byl nicméně tlumen meziročním posílením měnového kurzu CZK/USD. 
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Ceny průmyslových výrobců zmírnily svůj meziroční pokles na 0,8 % zaznamenaných 
v březnu, přičemž oslabení cenového poklesu bylo patrné ve většině odvětví zpracovatelského 
průmyslu. V podmínkách trvající nízké světové i domácí poptávky a klesajících cen většiny 
dovážených vstupů bylo nicméně možné nadále pozorovat meziroční snížení cen u více než 
dvou třetin sledovaných odvětví. 
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Na celkovém oslabení meziročního poklesu cen průmyslových výrobců se podílelo zejména 
zmírnění cenového poklesu v odvětví obecných kovů na jedné straně a zrychlení růstu cen 
v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků  na straně druhé. Změna cenové dynamiky 
v těchto odvětvích, která se odvíjela především od obnovení světové poptávky po 
energetických i neenergetických surovinách, se do tempa růstu cen v průmyslu promítla ve 
srovnatelném rozsahu. V návaznosti na meziroční růst světových cen ropy a cen dovážených 
minerálních paliv bylo patrné rovněž zrychlení tempa růstu cen v chemickém průmyslu, jehož 
příspěvek v březnu činil 0,6 p.b. 
 
Na druhé straně přispívaly k poklesu cen průmyslových výrobců nadále poměrně výrazně 
ceny v potravinářském odvětví. Pouze v textilním průmyslu a v odvětví výroby plastů se 
nadále prosazovalo prohlubování poklesu cen v meziroční dynamice. 
 
Struktura cen průmyslových výrobců  
(mzr. v %, příspěvky v p.b.) 
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Ceny průmyslových výrobců se v meziročním srovnání nacházely v 1.Q 2010 nad minulou 
prognózou, která předpokládala jejich pokles o 2,1 % (skutečný pokles cen v průmyslu činil 
v tomto období 1,4 %). Odchylka je způsobena zejména mírnějším než očekávaným snížením 
cen v odvětví elektřiny, plynu a páry. Prognóza 3.SZ 2010 se nachází na celém horizontu 
mírně nad predikcí minulé situační zprávy. V roce 2010 je v průměru výš o 0,9 p.b. 
v meziroční dynamice, a to zejména v důsledku mírnějšího dosavadního i očekávaného 
poklesu cen v odvětví elektřiny, plynu a páry (v průměru o 3,7 p.b.). V roce 2011 je rozdíl 
predikcí nepatrný a odvíjí se především od mírně rychlejšího meziročního tempa růstu cen 
výrobců v zahraničí. V nejbližším čtvrtletí očekáváme přechod cen výrobců k obnovenému 
meziročnímu růstu, který bude v průběhu roku postupně zrychlovat a počátkem roku 2011 se 
přiblíží hodnotám těsně pod 2% hranicí. 

Predikce cen průmyslových výrobců  
(mzr. v %) 
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Ceny zemědělských výrobců i na počátku roku 2010 dále vykazovaly meziroční pokles. Ten 
ale v březnu 2010 činil pouze 4,9 %, zatímco ještě v polovině roku 2009 se pohyboval okolo 
30 %. Ceny živočišných produktů již počínaje únorem vykázaly slabý meziroční růst 
a v březnu rostly o 2,4 %. Pokles cen rostlinných produktů se zmírnil, avšak i nadále 
dosahoval výrazných hodnot (v březnu 2010 činil pokles 11,2 %). Pozvolný obrat ve vývoji 
cen zemědělských výrobců v ČR ve druhé polovině roku 2009 a na počátku roku 2010 
souvisel především s oživením růstu cen na světových trzích. Vývoj světových cen byl 
ovlivňován zejména očekáváním růstu poptávky po potravinářských produktech v souvislosti 
s očekávaným ekonomickým oživením ve světě, a to i přes stále rostoucí světové zásoby 
produktů rostlinné výroby. 
 
V první polovině letošního roku předpokládáme další zmírňování meziročního poklesu cen 
zemědělských výrobců. Ten by měl v druhé polovině letošního roku v návaznosti na oživení 
cen na světových trzích přejít v růst až přes 10 %. V roce 2011 naopak očekáváme postupné 
zmírňování jejich cenového růstu. 

Ceny zemědělských výrobců 
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Příloha 5 – Platební bilance 
 
Revize platební bilance za rok 2009 a mimořádný odliv portfoliových investic1 v prosinci 
2009 posunuly data blíže našemu vnímání reálného vývoje, částečný nesoulad však přetrvává. 
V nové prognóze očekáváme deficit běžného účtu ve výši 1,1 % HDP na rok 2010 a 1,3 % 
v roce 2011, zatímco v minulé prognóze byl běžný účet v mírném přebytku. Deficit běžného 
účtu je dle prognózy způsobován především deficitem bilance výnosů (zejména zisky 
nerezidentů z přímých zahraničních investic) a v malé míře též záporným saldem běžných 
převodů. Zmírňován je pak přebytkem výkonové (zejména obchodní) bilance. Deficit běžného 
účtu je v prognóze plně financován kladným saldem přímých investic2. Celkově aktuální 
prognóza platební bilance bez operací bankovního sektoru na roky 2010 i 2011 nadále 
vykazuje značné přebytky spojené především se zahraničním financováním fiskálního deficitu 
ČR. Dopady těchto operací na vývoj devizového kurzu jsou však z rozhodující části 
v prognóze eliminovány (zvýšením rezerv ČNB o saldo operací ve vztahu k EU a kurzovým 
zajištěním emise vládních dluhopisů v zahraničí). Po promítnutí prognózovaných změn 
krátkodobého úrokového diferenciálu je očekáván v obou letech kladný indikátor platebně 
bilančního tlaku ve výši cca 30 mld. Kč ročně.   
 
Prudké meziroční zlepšení salda obchodní bilance v roce 2009 o téměř 80 mld. Kč (na 
180 mld. Kč) bylo způsobeno z cca 4/5 cenovými vlivy, zejména meziročním poklesem cen 
energetických surovin. Vývoj salda obchodní bilance v roce 2010 bude naopak ovlivňován 
cenovými vlivy negativně (dosavadní a prognózovaný růst cen energetických surovin). 
Naproti tomu ve směru vyššího kladného salda bude působit pokračující postupný náběh 
výroby v automobilce Hyundai (meziročně cca + 50 tis. vozidel, zejména v první polovině 
roku) a mírné oživení zahraniční poptávky. Dosavadní vývoj salda obchodní bilance na 
počátku roku 2010 byl plně v souladu s prognózou. Aktuální změna prognózy směrem 
k menšímu přebytku odráží přehodnocení výhledu domácí poptávky (směrem ke zmírnění 
meziročního poklesu v roce 2010 a k urychlení růstu v roce 2011) a zvýšení cen 
energetických surovin oproti lednové prognóze. Snížení prognózovaného přebytku obchodní 
bilance na rok 2010 činí 25 mld. Kč (na 175 mld. Kč) a 30 mld. Kč (na 190 mld. Kč) v roce 
2011.  
 
V oblasti bilance služeb za rok 2009 došlo k metodické změně výrazně snižující kladné saldo 
bilance služeb (předcházející roky zatím nerevidovány). V dílčí bilanci ostatních služeb 
obchodní povahy dochází k očištění celkové bilance o vliv cenových rozdílů vyplývajících 
z vnitropodnikových přeshraničních operací nadnárodních firem daňově registrovaných v ČR. 
Tato úprava se promítá do prognózy bilance služeb na roky 2010 a 2011. Vede ke snížení 
prognózovaného přebytku bilance služeb na rok 2010 o 35 mld. Kč na 25 mld. Kč. 
Prognózované saldo na rok 2011 se snižuje o 40 mld. Kč také na 25 mld. Kč. Prognóza tak 
nyní počítá s přibližnou stagnací salda bilance služeb na úrovni roku 2009 při mírném růstu 
obratů v důsledku mírného hospodářského oživení. Mírné zlepšování dílčích sald v dopravě 
a cestovním ruchu je přitom na prognóze eliminováno zvyšováním hodnoty záporného salda 
tzv. brandingu.  
 
Dosavadní vývoj bilance výnosů je v souladu s prognózou, a proto zatím nedochází k žádné 
změně. Nadále proto předpokládáme, že bilance výnosů za rok 2010 skončí deficitem ve výši 
225 mld. Kč. Ten by se měl v následujícím roce mírně zvýšit (na 250 mld. Kč) především 

1  který nebyl spojen s reálným odlivem finančních prostředků /peníze již byly vyvedeny z ČR dříve 
2 jak v případě deficitu běžného účtu, tak kladného salda přímých investic, se jedná jen o evidenční 

reinvestované zisky nerezidentů z přímých investic 
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vlivem očekávaného růstu reinvestovaných zisků nerezidentů z přímých investic3 (vliv 
hospodářského oživení a snížení nákladů firem), v menší míře pak zhoršením salda náhrad 
zaměstnancům a salda výnosů z portfoliových investic4. Výrazná revize dat za rok 2008 
vedoucí k zásadnímu přehodnocení rozsahu reinvestovaného zisku a v menší míře i dividend 
směrem dolů ovšem signalizuje značnou nejistotu ohledně předběžných statistických údajů za 
rok 2009 a leden až únor 2010, a tím i prognózy bilance výnosů. 
 
V oblasti běžných převodů vlivem meziročně méně příznivého vývoje na počátku roku 
(především nižší příjmy) zvyšujeme očekávané záporné saldo na rok 2010 o 5 mld. Kč na  
-15 mld. Kč. Stejným způsobem při mírně vyšších obratech upravujeme i saldo na rok 2011. 
 
Dosavadní vývoj na počátku letošního roku nesignalizuje riziko významnější odchylky od 
prognózy kapitálového účtu (+38 mld. Kč v obou letech). Mírný meziroční pokles 
prognózovaného přebytku oproti skutečnosti roku 2009 je dán předpokládanou absencí 
prodeje emisních povolenek ze strany státu (zatím slabé čerpání již získaných prostředků na 
ekologické projekty, které je nutno použít do tří let). Naopak ještě výraznějšímu meziročnímu 
poklesu salda budou zřejmě bránit prodeje soukromých povolenek, které ČEZ nakoupil 
z obchodních důvodů v závěru loňského roku. Prognózované kladné saldo operací vůči EU 
(zahrnutých částečně v běžných převodech a částečně na kapitálovém účtu) ponecháváme 
také beze změny na 45 mld. Kč.  
 
V oblasti přímých investic je vývoj na počátku roku příznivější než očekávaný, a to výhradně 
vlivem výrazně nižšího odlivu kapitálu. Ten však má zpravidla podobu jednorázových 
objemově významných položek a v případě úspěchu ČEZu při akvizicích v Polsku může být 
nakonec i vyšší než prognózovaný. Proto prognózu přímých investic neměníme a nadále 
předpokládáme kladné saldo ve výši 55 mld. Kč v roce 2010 a 75 mld. Kč v roce 2011. 
V obou letech je ovšem hodnota celkového salda přímých investic pod úrovní salda 
reinvestovaného zisku (tj. současné kladné saldo přímých investic je důsledkem 
předcházejícího desetiletého přílivu kapitálu ze zahraničí). Pozitivní zprávou pro ČR je 
opětovné zahájení dalších přesunů výrob ze západní Evropy, a to po více než dvou letech 
jejich absence. Jedná se však zatím pouze o jednotky případů vedoucí celkově ke zvýšení 
výroby jen v řádu miliard korun a zvýšení zaměstnanosti v ČR o stovky lidí.  
 
Kladné saldo portfoliových investic na rok 2010 zvyšujeme o 10 mld. Kč na 115 mld. Kč 
vlivem nově ohlášených emisí firemních dluhopisů v zahraničí. Prognózu na rok 2011 
ponecháváme beze změny na úrovni 55 mld. Kč. Značný přebytek této dílčí bilance v roce 
2010 je způsoben velkým objemem zahraničního financování vlády (předpoklad 50 mld. Kč 
zahraniční dluhopisy a 10 mld. Kč prodej akcií ČEZu) i firem (podnikové dluhopisy ve výši 
35 mld. Kč ČEZ, Hyundai CZ a ČEB), zatímco odliv, který v minulosti dosahoval až téměř 
100 mld. Kč, v letošním roce ještě nepředpokládáme. S obnovením odlivu kapitálu počítáme 
až v roce 2011 (historicky zpožděná reakce a přetrvávající nejistoty ohledně budoucího 
vývoje). Případná rychlejší reakce tuzemských investorů na investiční příležitosti v zahraničí 
je přitom kryta spíše konzervativní prognózou rozsahu objemu dluhopisů rezidentů 
emitovaných v zahraničí.   
 
V oblasti ostatních investic ponecháváme beze změny předpoklad převzatý ze státního 
rozpočtu o rozsahu čerpání zahraničních úvěrů vládou ve výši 12 mld. Kč na rok 2010, resp. 
5 mld. Kč na rok 2011. Dosavadní čerpání však zatím signalizuje mírně nižší objem. Vyšší 
čerpání by naopak mohl podpořit odsouhlasený úvěr od EIB ve výši 3 mld. Kč pro město 

3  Přesněji zisků nerezidentů, které nebudou transferovány do zahraničí. 
4 Vliv růstu zadlužení české vlády v zahraničí a poklesu držby zahraničních dluhových cenných papírů rezidenty. 
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Brno, který bude čerpán zčásti letos a z části v následujících dvou letech. V oblasti 
podnikatelského sektoru byla v dosavadní prognóze na roky 2010 a 2011 obsažena jistá 
kompenzace nereálných hodnot salda vývozu. Vzhledem k tomu, že ČSÚ již tzv. „branding“ 
očišťuje v rámci ostatních služeb, provedli jsme úpravu prognózy odlivu kapitálu 
prostřednictvím podnikatelského sektoru (snížení prognózy z 50 mld. Kč na 20 mld. Kč 
v obou letech).  
 
Prognóza platební bilance bez operací bankovního sektoru nadále vykazuje značný přebytek 
bilance pro rok 2010 (160 mld. Kč), oproti minulé prognóze to však představuje snížení 
o 25 mld. Kč vlivem snížení přebytku výkonové bilance. V roce 2011 tento přebytek klesá na 
103 mld. Kč (především vlivem očekávaného obnovení odlivu portfoliových investic). 
Prognózované změny úrokového diferenciálu koruny vůči euru vedou ke snížení 
prognózovaného přebytku platební bilance bez operací bankovního sektoru o 34 mld. Kč 
v roce 2010 vlivem předpokládaného prudkého poklesu úrokového diferenciálu o 1 p.b. 
(přechod z kladného opět do mírně záporného). Naopak v roce 2011 dochází ke zvýšení 
přebytku o 25,5 mld. Kč vlivem modelem předpokládaného postupného návratu úrokového 
diferenciálu k současným, mírně kladným hodnotám. Po očištění přebytku platební bilance 
o saldo operací vůči EU, které ČNB z trhu odčerpává, a o kurzově zajištěné vládní dluhopisy 
v cizí měně a již zmíněné prognózované změny úrokového diferenciálu dosahuje indikátor 
platebně bilančního tlaku hodnoty cca 30 mld. Kč pro oba roky. Očekávaný mírný přebytek 
deviz na trhu potvrzuje zatím i vývoj čistých zahraničních aktiv bankovního sektoru na 
počátku roku 2010. 
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Prognóza platební bilance
mld. Kč 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 o.2009 p.2010 p.2011
A. Běžný účet -124,5 -136,4 -160,6 -147,5 -39,8 -91,0 -113,0 -22,9 -37,0 -40,0 -50,0
   Obchodní bilance -116,7 -71,3 -69,8 -13,3 59,4 65,1 120,6 102,7 180,6 175,0 190,0
              Vývoz 1 269,6 1254,4 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2479,2 2473,7 2131,4 2185,0 2375,0
              Dovoz 1 386,3 1325,7 1440,7 1736,0 1809,2 2079,5 2358,6 2371,0 1950,8 2010,0 2185,0

   Bilance služeb 58,0 21,9 13,2 16,6 36,9 45,1 49,7 65,9 27,0 25,0 25,0
        Příjmy 269,7 231,1 219,2 247,1 282,4 314,0 341,5 370,3 385,3 400,0 420,0
             Doprava 57,5 56,6 60,6 69,9 76,7 85,7 101,8 106,0 103,4 104,0 107,0
             Cestovní ruch 118,1 96,3 100,3 107,2 112,2 124,7 129,0 122,0 122,5 124,0 127,0
             Ostatní služby 94,1 78,3 58,3 70,0 93,5 103,6 110,7 142,3 159,4 172,0 186,0
        Výdaje 211,7 209,3 205,9 230,5 245,5 268,9 291,8 304,4 358,3 375,0 395,0
             Doprava 30,6 29,3 33,7 47,6 56,3 62,1 73,1 75,6 76,0 76,0 78,0
             Cestovní ruch 52,8 51,5 54,4 58,4 57,8 62,2 73,5 77,5 77,2 78,0 80,0
             Ostatní služby 128,3 128,4 117,8 124,5 131,4 144,6 145,2 151,3 205,1 221,0 237,0

   Bilance výnosů -83,5 -115,6 -119,9 -156,6 -143,4 -180,8 -255,6 -174,3 -230,9 -225,0 -250,0
             Příjmy 84,9 66,8 75,5 87,2 105,7 128,0 152,0 171,8 94,1 115,0 125,0
             Náklady 168,4 182,4 195,4 243,8 249,1 308,8 407,6 346,1 325,0 340,0 375,0
   z toho saldo eviden. reinv. zisků -55,4 -66,9 -57,4 -67,1 -81,9 -88,2 -120,0 16,8 -67,2 -70,0 -85,0

   Běžné převody 17,8 28,7 15,8 6,0 7,3 -20,4 -27,7 -17,2 -13,7 -15,0 -15,0
            Příjmy 36,4 46,7 47,0 53,0 76,7 50,2 63,3 67,5 65,6 70,0 75,0
            Výdaje 18,6 18 31,2 47,0 69,4 70,6 91,1 84,7 79,3 85,0 90,0
B. Kapitálový účet -0,3 -0,1 -0,1 -14,2 4,7 8,5 19,6 30,4 41,0 38,0 38,0
           Příjmy 0,1 0,2 0,2 5,6 5,5 14,3 21,3 45,5 73,3 40,0 40,0
           Výdaje 0,4 0,3 0,3 19,8 0,8 5,8 1,7 15,1 32,3 2,0 2,0
C. Finanční účet 172,8 231,5 80,3 227,2 246,5 70,3 125,2 61,3 123,9 162,0 115,0
   Přímé investice 208,3 270,9 53,5 101,8 279,6 93,3 179,1 36,3 26,4 55,0 75,0
      z toho saldo eviden. reinv. zisků 55,4 66,9 57,4 67,1 81,9 88,2 120,0 -16,8 67,2 70,0 85,0
    v  zahraničí -6,3 -6,8 -5,8 -26,0 0,4 -33,1 -32,9 -73,8 -25,6 -45,0 -45,0
    v České republice 214,6 277,7 59,3 127,8 279,2 123,4 212,0 110,1 52,0 100,0 120,0
      z toho oper. spoj. s prod. stát. maj. 61,0 126,0 -47,3 0,5 132,3 0,0 4,4 0,0 1,0 1,0 1,0

   Portfoliové investice 34,9 -46,7 -35,7 53,0 -81,2 -26,9 -57,2 -9,1 113,8 115,0 55,0
       Aktiva 4,4 -75,6 -83,9 -70,3 -82,1 -68,4 -98,6 -4,4 19,7 20,0 -20,0
          Majetkové cenné papíry 9,4 -7,8 5,6 -36,5 -35,3 -43,6 -65,6 -11,1 -25,4 -10,0 -20,0
          Dluhové cenné papíry -5,0 -67,8 -89,5 -33,8 -46,8 -24,8 -33,0 6,7 45,1 30,0 0,0
       Pasiva 30,5 28,9 48,2 123,3 0,9 41,5 41,4 -4,7 94,1 95,0 75,0
         Majetkové cenné papíry 23,2 -9,0 30,1 19,6 -36,4 5,8 -5,9 -21,3 -4,8 10,0 0,0
         Dluhové cenné papíry 7,2 37,9 18,0 103,7 37,3 35,7 47,3 16,6 98,9 85,0 75,0

   Finanční deriváty -3,2 -4,3 3,9 -3,2 -2,8 -6,3 1,3 -14,0 -7,7 . .

   Ostatní investice -67,1 12,5 58,6 75,6 50,9 10,2 19,1 48,0 -8,6 -8,0 -15,0
        vláda 1,8 21,6 18,2 33,2 34,9 14,8 2,2 7,9 10,9 12,0 5,0
        podniky 23,6 -9,1 40,4 42,4 16,0 -4,6 16,9 40,1 -19,5 -20,0 -20,0
        bankovní sektor -92,5 . . . . . . .
Celkově skupiny A až C 48,0
Platební bilance bez operací bankovního sektoru 95,0 -80,4 65,5 211,4 -12,2 31,8 68,8 127,9 160,0 103,0
Využití privatizačního účtu / změna rezerv ČNB -216,9 -12,9 -6,8 -92,9 -2,1 -15,7 -40,1 -46,2 0,0 0,0
 Další operace bez vlivu na nabídku a poptávku po deviz.    19,0*  -19,4** 18,2***  -5,1****  +13,0***** 0,0  -45,0******  -45,0******
Zajištěné vládní dluhopisy v cizích měnách -45,0 -30,0 0,0 0,0 -25,0 -31,0 -50,0 -50,0
 Kvantifikace dopadu prognózované změny úrokového diferenciálu na prognózu PB (0,25 p.b. = 8,5 mld. Kč) 0,0 -34,0 25,5
 Indikátor platebně bilančního tlaku na kurz (+ apreci -121,0 -93,3 32,7 69,1 12,7 12,7 16,8 50,7 31,0 33,5
Vysvětlivky:
* jen účetní operace spojená s deblokací zahraničního dluhu
**náhrada škody ČSOB ponechaná v SR -19,4 mld. Kč
*** jen účetní operace 2 firem snižující vykázaný příliv přímých investic 14,2 mld Kč, jen evidenční snížení závazků Iráku o 4 mld. Kč
Pozn. čistý odliv ostatních investic z podnikového sektoru  v roce 2006 byl ovlivněn jednorázovou operací zvyšující odliv o 19 mld. Kč 
 ****  financovaní vývozu ČEB (obdoba vládního úvěru) -17 mld. Kč, financování PI v zahraničí ČEB +3,6 mld. Kč,   
          saldo korunových úvěrů poskytnutých zahraničním mateřským firmám tuzemskými dceřinými společnostmi +8,3 mld. Kč
*****   odpis pohledávek vůči RZ  +13 mld. Kč
****** saldo operací vůči EU -45 mld. Kč 
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Příloha 6 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

V 1.čtvrtletí 2010 pokračoval mírný mezikvartální pokles nabídkových cen bytů. Ve srovnání 
s údaji za předchozí čtvrtletí došlo ke zmírnění cenového poklesu v Praze a mírnému 
prohloubení poklesu v ČR bez Prahy. Většina realitních odborníků zohledňuje ve svých  
prognózách poměrně velký počet neprodaných bytů na klíčovém pražském realitním trhu, 
který prozatím nevykazuje žádné výraznější signály nastartování oživení, a předpokládá 
pokračování mírného cenového poklesu i ve 2.čtvrtletí, následované stagnací cen 
rezidenčních nemovitostí ve druhém pololetí. 

Vývoj v 1.čtvrtletí 2010 
 
Z publikovaných čtvrtletních údajů o vývoji nabídkových cen bytů vyplývá, že mírný cenový 
pokles pokračoval i v 1.čtvrtletí 2010. Zatímco průměrný cenový pokles v ČR se 
mezičtvrtletně prohloubil jen nepatrně (z -1,2 % ve 4. čtvrtletí 2009 na -1,3 % v 1.čtvrtletí 
2010) a v Praze se dokonce zmírnil (z -1,5 % na -0,7 %), v ČR bez Prahy došlo k prohloubení 
mezičtvrtletního poklesu (z -0,8 % na -1,8 %). V porovnání s meziročním poklesem 
dosaženým ve 4. čtvrtletí 2009 byl meziročně v 1.čtvrtletí 2010 zaznamenán mírnější cenový 
pokles jak v ČR (z -8,8 % ve 4.čtvrtletí 2009 na -7,3 % v 1.čtvrtletí 2010), tak v ČR bez Prahy 
(z -9,4 % na -6,8 %) i v Praze (z -8,1 % na -7,9 %). 
  
Vývoj nabídky na realitním trhu byl výrazně ovlivněn poklesem poptávky po rezidenčních 
nemovitostech. Developeři dávali přednost dokončování již rozestavěných bytů před 
zahajováním nové výstavby. Podle údajů ČSÚ bylo za celý rok 2009 dokončeno 38,5 tis. 
bytů, tj. o 0,4 % více než v roce 2008, a zahájeno pouze 37,3 tis. bytů, tj. o 14,3 % méně než 
v roce 20081. Nejnovější údaje ČSÚ za letošní rok potvrzují pokračování této tendence. Za 
období leden–únor 2010 bylo dokončeno 6,3 tis. bytů, tj. o 1 % méně než ve srovnatelném 
období 2009, a zahájeno pouze 3,9 tis. bytů, tj. meziročně o 31 % méně. Stávající odhady 
počtu neprodaných bytů z developerských projektů v Praze se pohybují od 2,3 tis. do 4 tis.2 . 

Postupné zmírňování podmínek pro poskytování vybraných hypotéčních úvěrů a zvyšování 
dostupnosti hypotéčních úvěrů pro širší okruh potenciálních klientů v důsledku klesajících cen 
bytů se prozatím neprojevily oživením trhu hypotéčních úvěrů. Objem nově poskytnutých 
hypotéčních úvěrů se snížil v období leden–únor 2010 meziročně o téměř 19 %. 

V návaznosti na klesající ceny rezidenčních nemovitostí klesá mírně i tržní nájemné. Realitní 
odborníci odhadují pokles tržního nájemného v ČR za rok 2009 v průměru v rozmezí od -2 % 
do -5 %. Ceny stavebních pozemků vlivem poklesu poptávky po rezidenčních nemovitostech 
za rok 2009 ve většině regionů v průměru stagnovaly a v Praze v průměru jen mírně rostly (do 
4  %).3 Dostupné údaje naznačují pokračování tohoto vývoje i v 1.čtvrtletí 2010. 

1 Poprvé od roku 1995 byl počet zahájených bytů ve srovnání s počtem dokončených bytů nižší. 
2 Nižší odhad vyplývá z analýzy developerské společnosti Ekospol, která se zaměřila na developery s 50 a více 

byty, vyšší odhad zveřejnila poradenská firma King Sturge, která zároveň uvádí, že v roce 2009 poklesly 
prodeje bytů v Praze na 1,9 tis. bytů (z 3,4 tis. bytů v roce 2008) ve srovnání s cca 5 000 ročně v letech 
realitního boomu. 

3  Zdrojem těchto údajů je časopis Realit, resp. tým prof. Dolanského z ČVÚT. 
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Vývoj nabídkových a realizačních cen bytů (předchozí čtvrtletí = 100) 
 NABÍDKOVÉ CENY         REALIZAČNÍ CENY

 Zdroj: ČSÚ
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Podle názoru realitních odborníků začíná na investičním trhu mírné oživení. Údaje 
mezinárodní poradenské společnosti CB Richard Ellis uvádějí, že v 1.čtvrtletí 2010 dosáhly 
investice do komerčních nemovitostí v ČR 100 mil. EUR, tj. meziročně stouply o zhruba 
60 %, avšak zdaleka ještě nedosáhly předkrizové úrovně (tj. 230 mil. EUR v 1.čtvrtletí 2008, 
resp. 430 mil. EUR v 1.čtvrtletí 2007). Přestože se objem nové výstavby kancelářských budov 
a logistických nemovitostí snížil v roce 2009 meziročně o polovinu4, míra neobsazenosti 
kanceláří stoupla meziročně o 3 procentní body na 12 % koncem roku 2009 a nájemné 
klesalo. Důvodem je pokles poptávky po nových prostorech ze strany nájemců vlivem 
ekonomické a finanční krize, která nájemce nutí volit úspornější varianty pronájmů cestou 
renegociace smluv (a přesunů v rámci již pronajatých ploch do menších prostor), jejichž podíl 
se v průběhu roku 2009 zvýšil z 20 % na začátku roku na 50 % koncem roku. 

Výhled realitních odborníků 
Vzhledem ke slabé poptávce a k velkému počtu neprodaných bytů na trhu očekávají 
nejnovější prognózy realitních odborníků pokračování mírného cenového poklesu ve 
2.čtvrtletí 2010, a poté do konce roku 2010 stagnaci cen rezidenčních nemovitostí. Pozvolné 
oživení na trhu a mírný cenový růst se předpokládá až v roce 2011 v návaznosti na celkový 
ekonomický vývoj. Nastartování oživení na realitním trhu však budou zpomalovat některé 
faktory, z nichž za nejvýznamnější je možno považovat demografický vývoj, resp.nižší počet 
potenciálních zájemců o první bydlení. Vzhledem k dlouhodobému poklesu průměrného 
výnosu z nájemného bude pravděpodobně dalším nepříznivým faktorem slabá poptávka ze 
strany drobných  investorů do bydlení.5  Po loňském přehodnocování, případně pozastavování 
některých projektů, jsou na trhu letos patrné určité jednotlivé signály optimismu spočívající 
především v rozhodnutí některých developerů uvést na trh nové projekty, které by 
zohledňovaly převažující poptávku klientů po menších a levnějších bytech, a které by zároveň 
snáze splňovaly zvýšené požadavky bank pro bankovní financování developerských projektů 
(minimálně 30 % vlastních finančních prostředků a zároveň nejméně 30 % předprodejů). Dále 

4 V roce 2009 bylo postaveno 162 tis. m2 nových kanceláří ve srovnání s 328 tis. m2 v roce 2008, výstavba 
nových logistických nemovitostí  se snížila z 830 tis. m2 v roce 2008 na 381 tis. m2 v roce 2009. 

5 Podle zveřejněných údajů Institutu regionálních informací průměrný výnos z nájemného v ČR klesl z více než 
8 % v roce 2000 na méně než 5 % v roce 2008. 
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se předpokládá, že tržní nájemné i ceny pozemků budou vlivem vývoje na trhu rezidenčních 
nemovitostí stagnovat.  

Nejednoznačný z hlediska působení na ceny rezidenčních nemovitostí je dopad řízené 
deregulace nájemného na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu. Zvyšování nájemného se podle informací Ministerstva pro místní rozvoj6  
týká celkem cca 760 tis. bytů, z toho cca 460 tis. ve vlastnictví obcí a cca 300 tis. ve 
vlastnictví fyzických a právnických osob. Byty s regulovaným nájmem tak představují téměř 
pětinu bytového fondu a bydlí v nich asi 17 % obyvatel ČR. Vlastníci bytů (pronajímatelé) 
s regulovaným nájemným mohou vždy nejvýše jednou ročně jednostranně zvyšovat nájemné 
o maximální procentní roční přírůstek, jehož způsob výpočtu je stanoven zákonem.7 
V souladu se zákonem č. 150/2009 Sb. z května 2009 bude deregulace nájemného 
prodloužena až do roku 2012. 

Realitní poradenská společnost Cushman and Wakefield předpokládá postupné a pomalé  
nastartování oživení trhu komerčních nemovitostí. Předpokládá se, že se letos objem 
realitních investic do komerčních nemovitostí oproti roku 2009 zvýší asi o ¼ a dosáhne 
přibližně 550 mil. EUR s tím, že předkrizové úrovně by mohlo být dosaženo v průběhu 
příštích 3–5 let. Podle informací analytiků uskupení Prague Research Fora se pro rok 2010 
v hlavních segmentech komerčních nemovitostí neočekává téměř žádná nová výstavba (pouze 
jedna kancelářská budova o rozloze přibližně 30 tis. m2 společnosti Passerinvest a skladové 
prostory společnosti VGP). Předpokládá se, že se míra neobsazenosti vlivem ukončení 
platnosti  mnoha nájemních smluv v průběhu letošního roku (a tudíž možnosti firem vracet 
přebytečné kanceláře) zvýší do konce roku 2010 až na 14 %. I nadále realitní odborníci 
předpokládají, že oživení poptávky po pronájmech nových prostor doprovázené růstem cen 
a nájmů je možno očekávat rok až dva roky po nastartování růstu HDP. 
 
 

6 Informace byly získané výběrovým šetřením ČSÚ. 
7 Nájemné se zvyšuje od ledna 2007 podle tabulkového systému „základních“ cen (střední hodnoty), které 

vycházejí ze statistiky cen nemovitostí MF ČR vytvořené z údajů finančních úřadů, které shromažďují data 
o odhadních a prodejních cenách nemovitostí. Tento systém je každý rok k 1.7. aktualizován, např. pro rok 
2009 se vycházelo z údajů od května 2005 do dubna 2008 (s vyloučením bytů nově kolaudovaných nebo 
rekonstruovaných po roce 1993). Konkrétní hodnoty maximálních nárůstů pro rok 2008 a 2009 lze vypočítat 
na stránkách MMR. V roce 2008 činil růst nájemného 22,2 %, v roce 2009 27,6 %, pro rok 2010 odhadujeme 
růst o 16,5 % a pro rok 2011 o 8,5 %. 
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Příloha 7 – ČR a rozpočet EU 

Čistá pozice1 České republiky vůči institucím Evropské unie byla v 1.Q 2010 aktivní ve výši 
6,7 mld. Kč. Celkové příjmy z rozpočtu EU dosáhly 19,4 mld. Kč a byly o více něž 18 mld. Kč 
nižší než ve stejném období loňského roku, kdy byly přijaty zálohové platby na projekty 
z fondů EU. Odvody do rozpočtu EU zůstaly přibližně na stejné úrovni jako ve stejném období 
loňského roku a činily 12,7 mld. Kč. V platební bilanci České republiky jsou přijaté platby 
zachyceny na běžném účtu v položce běžných převodů ve výši 6,2 mld. Kč a v převodech 
na kapitálovém účtu platební bilance v celkové výši 0,5 mld. Kč.  

Příjmy z EU 
Z kapitoly zemědělství získala Česká republika v 1.Q 2010 platby pro zemědělské dotace 
ve výši 15,8 mld. Kč. V rámci programu Společné organizace trhu bylo přijato 54 mil. Kč. 
Zálohy na přímé platby činily 13,9 mld. Kč. Na program rozvoje venkova byly v 1.Q 2010 
přijaty platby ve výši 1,8 mld. Kč. Dotační prostředky na zemědělskou politiku jsou příjmem 
speciálního účtu Ministerstva zemědělství, jehož zůstatek činil ke konci března 2010 
15,8 mld. Kč.  

Z kapitoly strukturálních operací získala Česká republika v 1.Q 2010 celkem 3,3 mld. Kč, 
z toho platby ze strukturálních fondů ve výši 2,8 mld. Kč a platby na projekty z Fondu 
soudržnosti ve výši 0,5 mld. Kč. Zůstatky na hlavních účtech Národního fondu 
pro strukturální operace činily ke konci roku v korunovém vyjádření celkem téměř 
49 mld. Kč.  

Na vnitřní politiky byly v 1.Q 2010 přijaty prostředky v celkové výši 31 mil. Kč. Dále 
z mimorozpočtových fondů získala Česká republika 245 mil. Kč v rámci pomoci 
společenství zemí Evropského hospodářského prostoru.  

 

Odvody do EU 
Odvody zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše ke konci 1.Q 2010 dosáhla 12,8 mld. Kč. Jedná se o zálohové 
platby a konečné vyúčtování bude provedeno vždy po ukončení období zpětně podle 
příslušných definitivních statistických údajů a s ohledem na vývoj kurzu EUR/Kč v daném 
období. Objemově nejvýznamnější položkou je zdroj založený na hrubém národním produktu 
a dále zdroj podle DPH.  

 

 

 
 
 
 

1 Čistá pozice je rozdíl mezi celkovými příjmy z institucí Evropské unie a odvody do rozpočtu/institucí Evropské 
unie.  
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Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v 1.Q 20102 
 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč
PŘÍJMY
Zemědělství 1 022,7 29 804,0 2 162,8 57 748,8 609,4 15 836,8
   tržní opatření 138,5 4 020,6 120,8 3 188,1 2,1 53,5
   přímé platby 467,8 13 568,6 1 150,1 31 085,0 536,2 13 942,1
   rozvoj venkova 408,3 11 987,7 883,7 23 261,8 71,1 1 841,2
   veterinární opatření 8,1 227,0 8,2 213,8
Strukturální operace 913,8 26 689,1 4 699,9 123 766,6 127,5 3 304,1
   strukturální fondy 548,6 16 203,9 3 643,3 96 522,1 108,1 2 804,0
   Fond soudržnosti 365,2 10 485,2 1 056,6 27 244,5 19,4 500,1
Vnitřní politiky 66,0 1 947,3 109,6 2 910,4 1,2 31,1
   přechodná opatření 14,5 420,4 15,3 409,9
   vnitřní politiky - komunitární programy 51,5 1 526,9 94,3 2 500,5 1,2 31,1
Předvstupní pomoc 255,9 7 758,7 -6,2 -149,9
   PHARE 172,2 5 177,7 -10,8 -277,4
   ISPA 35,8 1 086,8 0,0 0,0
   SAPARD 47,9 1 494,1 4,6 127,5
Kompenzace 833,1 25 119,6
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 091,6 91 318,8 6 966,2 184 275,9 738,1 19 172,0
Finanční nástroj EHP/Norsko 3,3 91,6 44,0 1 139,7 9,5 244,7
Bilaterální pomoc Švýcarska 0,0 0,0
Celkové příjmy 3 094,9 91 410,4 7 010,2 185 415,6 747,6 19 416,7
ODVODY
Tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 357,7 10 516,9 557,0 14 674,3 41,4 1 063,8
Zdroj DPH 404,3 11 953,4 590,0 15 709,9 73,0 1 906,0
Zdroj HNP 1 695,3 50 287,0 2 468,5 65 247,4 374,9 9 791,9
Kompenzace Velké Británii 212,3 6 312,2 296,9 7 854,7
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 2 669,7 79 069,5 3 912,4 103 486,2 489,3 12 761,7
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 421,9 12 249,2 3 053,8 80 789,7 248,8 6 410,3

Platby Evropské investiční bance 83,3 2 497,3 138,8 3 690,4
   podíl na základním kapitálu 23,6 708,0 39,4 1 046,3
   podíl na rezervách 59,6 1 789,3 99,4 2 644,1
Platba Evropské centrální bance 5,7 184,9 0,1 4,1
   podíl na základním kapitálu 5,7 184,9 0,1 4,1
Výzkumný fond pro uhlí a ocel 6,0 173,8 33,9 918,3
Celkové odvody vůči institucím EU 2 764,6 81 925,5 4 085,2 108 098,9 489,3 12 761,7

Čistá pozice vůči institucím EU 330,3 9 484,8 2 924,9 77 316,7 258,3 6 655,0
Pramen:  MF, propočet ČNB

2004 - 2006 2007 - 2009 2010Q1

 
 
 

 
 

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