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           Část II 

I. SHRNUTÍ 

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

rizik prognózy celkové inflace z 5.SZ 2010 při mírně nižším výhledu úrokových sazeb.
1
 Oproti 

prognóze došlo k nejvýraznější změně u nově zveřejněných dat spotřeby domácností, kde 

revize za 1.čtvrtletí a nová data za 2.čtvrtletí implikují zastavení meziročního poklesu 

spotřeby a její překmit k zřetelnému růstu. Spolu s tímto proinflačním vlivem působí stejným 

směrem i  vyšší tempo růstu mezd v podnikatelské sféře, vyšší výhled růstu regulovaných cen 

v důsledku očekávaného zdražení elektrické energie a zvýšení nepřímých daní. Aktuální 

odchylka inflace od prognózy je přitom zanedbatelná. Naproti tomu působení zahraničních 

veličin, silnějšího měnového kurzu a navrhované fiskální konsolidace je mírně protiinflační 

při nižších sazbách, a vyrovnává tak proinflační faktory z domácí ekonomiky. 
 

Nad rámec GRIPu existují další rizika. Významným rizikem je vývoj spotřeby a trhu práce, 

kde nová data naznačují i pro 3.čtvrtletí  rychlejší  oživení ekonomické aktivity a dřívější 

obrat na trhu práce v letošním roce. Rizika krátkodobé prognózy čisté inflace jdou 

proinflačním směrem zejména v oblasti cen potravin. Protiinflačním rizikem je naopak 

aktuální hodnota kurzu koruny. Celkovou bilanci rizik prognózy inflace z 5.SZ tak hodnotíme 

jako zhruba neutrální. 
 

U zahraničních veličin došlo k mírným změnám u všech proměnných. Tržní výhled sazeb 

3M EURIBOR je oproti základnímu scénáři z 5.SZ posunut na celé trajektorii dolů. Na konci 

roku 2012 se tržní výhled sazeb pohybuje slabě nad 1,6 %. Toto přehodnocení je pak z velké 

části určující pro bod „Zahraničí“ v simulaci GRIPu. Předpoklad tempa růstu zahraničního 

PPI na prognóze je celkově vyšší, a působí tak přes apreciaci koruny na mírně nižší inflaci 

a sazby. Dopad vyššího tempa růstu zahraniční poptávky v aktualizovaném výhledu, které 

reflektuje vyšší vykázaný růst v HDP za 2.Q 2010 u našich hlavních obchodních partnerů, do 

                                                           
1
  Simulace v GRIPu je provedena při zachování stejných předpokladů jako v prognóze z 5.SZ 2010. Jedinými 

rozdíly jsou fixace domácích úrokových sazeb pro 3. Q 2010 a aktuální změna dat. 



 2   

bilance rizik je zanedbatelný. Celkově tak bod „Zahraničí“ znamená riziko prognózy ve směru 

mírně nižší domácí inflace a sazeb. 
 

Nově zveřejněná data národních účtů potvrzují zrychlení meziročního růstu HDP, který 

v 2.Q letošního roku dosáhl 2,4 %. Oproti aktuální prognóze je růst ekonomické aktivity vyšší 

o 0,6 p.b. v meziročním i mezičtvrtletním vyjádření. Za touto odchylkou stojí do značné míry 

nově zveřejněná data reálné spotřeby domácností spolu s jejich revizí za 1.Q 2010. Tyto údaje 

znamenají zastavení meziročního poklesu spotřeby domácností již na začátku roku 2010 

a posouvají bilanci rizik proinflačním směrem. Tempa růstu vládních výdajů a investic jsou 

oproti prognóze mírně nižší. Naproti tomu byla dynamika vývozu i dovozu zboží oproti 

prognóze mírně vyšší.  
 

Růst nominálních mezd v podnikatelské sféře ve 2.Q 2010 dosáhl 3,1 %, a byl tak vyšší, než 

očekávala prognóza z 5.SZ (2,7 %). Za rychlejším růstem průměrné mzdy stálo především 

zrychlení růstu mezd v sektoru stavebnictví a také vývoj v terciární sféře. V nepodnikatelské 

sféře se sice snížila mzdová dynamika, avšak méně, než předpokládala prognóza. Vývoj 

zaměstnanosti i nezaměstnanosti byl oproti prognóze příznivější. Ve 2.Q 2010 došlo 

k výrazně nižšímu poklesu obecné zaměstnanosti, což spolu s vyšším poklesem pracovní síly 

vedlo k nižší obecné míře nezaměstnanosti, než očekávala 5.SZ. Zlepšení na trhu práce je 

patrné i z vývoje registrované míry nezaměstnanosti, kde aktuální údaje (do srpna) implikují 

oproti prognóze nižší míru (o 0,5 p.b.). Vyšší tempo růstu mezd spolu s nižší než 

prognózovanou nezaměstnaností z menší části vysvětluje neočekávaně vysoké spotřeby 

domácností v 2.Q 2010. V souhrnu jsou rizika z hlediska stávající prognózy mezd mírně 

proinflační.  
 

Celkově se bod „počáteční podmínky“ v simulaci GRIPu nachází v mírně proinflační poloze 

při vyšších úrokových sazbách.  
 

Oproti základnímu scénáři z 5.SZ zapracovává simulace GRIPu vliv připravované fiskální 

konsolidace, a reflektuje tak pravděpodobné snížení schodků státního rozpočtů v letech 

2011–2012. Struktura navrhovaných opatření zhruba odpovídá citlivostnímu scénáři fiskální 

politiky simulovaného v rámci 5.SZ. Aktuální simulace však reflektuje novější informace, 

které znamenají v obou letech vyšší míru fiskální restrikce a tím i o cca 0,3 p.b. výraznější 

propad HDP oproti citlivostnímu scénáři z 5.SZ. Bod „vláda“ se tak nachází v levém dolním 

kvadrantu a představuje riziko mírně nižší inflace i úrokových sazeb oproti prognóze. 
 

Aktuální hodnota celkové meziroční inflace za první dva měsíce třetího čtvrtletí je oproti 

prognóze z 5.SZ o 0,1 p.b. nižší. Za touto nepatrnou odchylkou stojí mírně nižší čistá inflace 

a pomalejší růst regulovaných cen. Výhled inflace regulovaných cen se však oproti 

červencové prognóze zvyšuje. Za tímto posunem stojí zejména vyšší výhled cen elektřiny 

v příštím roce. V simulaci GRIPu je rovněž zpracováno očekávané zvýšení spotřebních daní 

z cigaret od ledna 2012. Bod „Inflace“ v GRIPu tak působí mírně proinflačně při mírně 

vyšších úrokových sazbách. Rizika krátkodobé prognózy čisté inflace míří rovněž 

proinflačním směrem, a to nejvýrazněji u cen potravin. 
 

Dosavadní průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za 3.Q 2010 činí přibližně 1,2 %. Tato 

hodnota je oproti prognóze z 5.SZ 2010 (1,1 %) mírně vyšší, což v simulaci GRIPu 

představuje mírné protiinflační působení domácích úrokových sazeb. Předpoklad dalšího 

mírného poklesu rizikové prémie na 0,45 p.b. se prozatím naplňuje jen částečně, když aktuální 

rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba (cca 0,5 p.b.) se nalézá mírně nad předpokladem 

prognózy.  
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Měnový kurz je oproti krátkodobé prognóze z 5.SZ 2010 silnější. Dosavadní průměr činí 

zhruba 25,0 Kč/EUR oproti 25,3 Kč/EUR z červencové prognózy. Kurzový bod v GRIPu se 

nachází v mírně protiinflační poloze při slabě nižších úrokových sazbách.
2
 Aktuální hodnota 

nominálního kurzu je ještě apreciovanější a posouvá rizika prognózy více v protiinflačním 

směru.  
 

 

2  Prognózy ostatních institucí 

Analytici nadále očekávají v letošním roce růst HDP tempem mírně pod 2 %. Inflační 

očekávání v ročním horizontu se zvýšila a v obou horizontech se nadále pohybují nad 2% 

inflačním cílem. Všichni analytici předpokládají stabilitu základních sazeb na zářijovém 

zasedání BR ČNB. 
 

V září nebyla ke dni odevzdání 6.SZ publikována žádná ze šetření, na základě kterých by bylo 

možno provést standardní srovnání se základním scénářem prognózy z 5.SZ. Při srovnání 

proto využíváme srpnová šetření, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 

finančního trhu (IOFT, uzávěrka 18.8.), Foreign Exchange Consensus Forecasts (FECF, 

uzávěrka 9.8.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 16.8.).
3
 

 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 

rok 2010 rok 2011

IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 5/10 1.8 1.6 2.7 2.6

 6/10 1.7 1.6 2.4 2.6

 7/10 1.7 1.6 1.8 2.4 2.6

 8/10 1.8 1.6 2.3 2.3

rok 2010 rok 2011

IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 5/10 2.4 2.7 4.1 4.3

 6/10 2.3 2.5 3.6 4.1

 7/10 2.4 2.5 2.9 3.6 3.8

 8/10 2.3 2.3 3.5 3.6

mzdy             

(%)

ČNB

HDP               

(%)

1.6

ČNB

2.2

 
horizont 1R

FECF ČNB IOFT FECF

 5/10 25.4 24.5 24.2

 6/10 25.5 24.6 24.9

 7/10 25.3 (3Q10) 25.6 24.2 24.6 24.9

 8/10 25.1 24.4 24.8

horizont 1R

IOFT podniky IOFT podniky

 5/10 2.2 2.7

 6/10 2.2 2.1 2.5 2.5

 7/10 1.9 (3Q11) 2.3 2.5

 8/10 2.5 2.5

ČNB

kurz     

CZK/EUR

aktuální čtvrtletí

inflace           

(%)

horizont 3R

ČNB

 

                                                           
2
  Kurzový bod v simulaci GRIPu je zachycen pomocí jednorázového šoku do rizikové prémie.  

3
  Údaje ze zářijových šetření IOFT a FECF budou uvedena v MPD. 
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IOFT ČNB EECF IOFT

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

 5/10 1.4 1.9 2.4

 6/10 1.3 1.7 2.2

 7/10 1.2 (3Q11) 1.3 1.5 (3Q11)   1.8 2.3

 8/10 1.3 1.6 2.3

úrokové sazby 

(%) 2T REPO

horizont 1R

ČNB

 
 

Analytici v srpnu téměř nezměnili odhady růstu HDP pro letošní rok, pro příští rok je snížili. 

Hlavní část příspěvku k růstu HDP by letos měla představovat tvorba zásob, do budoucna je 

největším rizikem vývoj u hlavních exportních partnerů v eurozóně. U očekávaného růstu 

mezd došlo k mírnému poklesu, oproti letošnímu roku se v příštím roce předpokládá 

zrychlení tempa jejich růstu. Převážně domácí analytici oslovení v srpnu v rámci šetření IOFT 

očekávají v ročním horizontu silnější kurz vůči současným hodnotám (průměr za 3.Q 2010 

do 15.9. činí 25,0 CZK/EUR) o 2,2 %, převážně zahraniční analytici oslovení v rámci šetření 

FECF o 0,8 %. Ve srovnání se základním scénářem prognózy analytici oslovení v rámci 

šetření IOFT předpokládají v ročním horizontu slabší kurz o 0,9 %, analytici oslovení v rámci 

šetření FECF o 2,4 %. Inflační očekávání v ročním horizontu se v srpnu dále zvýšila; v obou 

sledovaných horizontech se tak pohybují na stejné hladině nad 2% inflačním cílem. Predikce 

úrokových sazeb zaznamenaly jen nepatrné změny. Na zářijovém zasedání BR ČNB všech 

dvanáct analytiků oslovených v rámci srpnového šetření IOFT předpokládá stabilitu 

základních úrokových sazeb ČNB. V ročním horizontu se jejich odhady repo sazby pohybují 

v rozmezí 1,00 až 1,75 %. 
 

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

konzistentní se základním scénářem prognózy. Výhled sazeb FRA se v celém horizontu 

pohybuje nad prognózovanými sazbami.  

 

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

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

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

 FRA *

 prognóza ČNB (5.SZ)

 
* kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 15.9.2010 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  

predikce 5. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt  II/10 1.8 2.4

Výdaje domácností na konečnou spotřebu  II/10 -1.4 0.8

Výdaje vlády na konečnou spotřebu  II/10 1.6 0.9

Tvorba hrubého kapitálu  II/10 8.3 6.7

Hrubá tvorba fixního kapitálu  II/10 . -4.3

Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.)  II/10 . 5.6

Vývoz zboží a služeb  II/10 11.6 13.1

Dovoz zboží a služeb  II/10 12.0 13.8

Vývoz zboží  7/10 6.9 (Q) 16.0

Dovoz zboží  7/10 9.2 (Q) 20.5

Obchodní bilance (mld. Kč)  7/10 29.0 6.3

Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  7/10 . -32.5

Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  7/10 . 38.1

Index spotřebitelských cen  8/10 2.0 1.9

Ceny průmyslových výrobců  8/10 2.8 (Q) 1.8

Ceny zemědělských výrobců  8/10 10.7 (Q) 8.8

Vývozní ceny  7/10 3.7 (Q) 2.7

Dovozní ceny  7/10 6.5 (Q) 5.9

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  8/10  9.2 (Q) 8.8

z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  8/10 . 8.6

Obecná míra nezaměstnanosti - metodika ILO (ČSÚ)  II/10 8.0 7.2

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  II/10 -1.9 -1.2

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev  II/10 -2.9 -2.6

          ostatní  II/10 2.8 5.5

Průměrná mzda ve sledovanáných organizacích  II/10 1.9 2.4

Průměrná mzda v podnikatelské sféře  II/10 2.3 2.7

Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  II/10 0.0 1.0

Průměrná nominální mzda v průmyslu  7/10 . 2.7

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  7/10 . 5.3

Peněžní zásoba (M2)  7/10  5.6 (Q) 4.8

Průmyslová produkce  7/10  . 5.3

Stavební produkce  7/10  . -4.5

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu  7/10  . -1.0

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

meziročně v %

 
 

 

 

 



 6   

II.  PROGNÓZA Z 5.SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 

Na počátku srpna 2010 byla aktualizována střednědobá prognóza na roky 2010 až 2012. 

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

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

spotřebitelských cen ve výši 1,9  %, což bylo o 0,1 p.b. méně, než očekávala prognóza z 5.SZ.  
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Aktuální prognóza a její změny oproti 3.SZ 2010 (mzr. v %, v %, sezonně očištěno) 
2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4

CPI 5.SZ 2,0 2,5 1,9 1.9 1,9 1,9

3.SZ 1,9 2,3 1,8 1,8 1,8 1,9

CPI bez primárních dopadů změn 5.SZ 0,9 1,4 1,8 1,8 1,9 1.9

nepřímých daní 3.SZ 0,7 1,2 1,6 1,8 1,8 1,9

HDP 5.SZ 2,2 1,5 1,1 1,8 1,8 2,7

3.SZ 1,2 0,8 0,7 1,4 2,3 2,8

Nominální mzdy v podnikatelské sféře* 5.SZ 2,5 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0

3.SZ 3,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,3

Implikované sazby 5.SZ 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7
3.SZ 1,0 1,1 1,4 1,7 2,1 2,5

2009 2010 2011

Zaměstnanost 5.SZ -1,4 -1,8 -0,5

3.SZ -1,4 -0,8 0,0

Míra nezaměstnanosti** 5.SZ 8,3 9,4 9,3

3.SZ 8,3 10,0 10,2

Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 5.SZ 0,1 -0,9 -0,6

3.SZ 0,1 -0,1 -0,3

*) Mzdy očištěné o vliv daňové optimalizace

**) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)  
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  

1  Vnější prostředí 
 

Aktualizovaný výhled zahraničních veličin očekává vyšší hospodářský růst v efektivní 

eurozóně v letošním roce díky lepším výsledkům našich největších obchodních partnerů 

(Německa a Slovenska) ve druhém čtvrtletí. Zahraniční inflační tlaky zůstávají utlumené, 

pouze mírně rostoucí je výhled cen ropy. Zároveň došlo k přehodnocení tržních výhledů 

zahraničních krátkodobých úrokových sazeb k nižším hodnotám na dlouhém konci 

predikčního horizontu. Očekávané zvýšení základních sazeb ECB se v souvislosti 

s obnovenými tlaky na finančních trzích a nejistotou ohledně růstových perspektiv ve 

vyspělých ekonomikách (zejména USA) odsouvá do druhé poloviny příštího roku. Po 

předchozím posílení eura se od poloviny srpna kurz USD/EUR stabilizoval okolo 1,28 

s tendencí k mírnému oslabování eura na horizontu prognózy. 

 

1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
 

Současný výhled exogenních veličin je založen na publikaci Consensus Forecasts (CF) 

z 9. srpna4, nově dostupných údajích o vývoji zahraničního HDP a tržních výhledech 

aktualizovaných k 6. září. Výhled efektivního HDP  v letošním roce je námi vlivem 

dosaženého vysokého růstu ve 2.Q „technicky“ přehodnocen o 0,8 p.b. na úroveň 2,5 %.5 

V následujících letech by se měl růst pohybovat okolo 1,9 %, respektive 2,0 %. 
 

(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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V souladu s minulým výhledem (RS05) je předpokládán mzr. růst indexu efektivního 

CPI o 1,3 % v letošním roce a v příštím roce jeho mírné zrychlení na 1,6 %. Předpoklad růstu 

spotřebitelských cen na rok 2012 činí 1,9 %. Inflační tlaky se však přehodnocují směrem 

k mírně vyšší inflaci v sektoru výrobních cen. Mzr. růst efektivního ukazatele výrobních 

                                                           
4
  Nový CF bude dostupný 17. září, proto ho nebylo možné do aktuální SZ zapracovat, ale bude představen při 

jednání bankovní rady. 
5
 Původně (RS05) byl ve 2.Q očekáván růst efektivního HDP eurozóny o 2,1 % mzr., zatímco ve skutečnosti 

bylo dosaženo 3,1% růstu (blíže viz kapitola 1.2 Eurozóna). Provedená úprava výhledu efektivního HDP 

spočívá v převzetí vyššího skutečného růstu ve 2.Q a zachování výhledu mezikvartálních růstů na další 

čtvrtletí z minulé prognózy (RS05).  
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cen je oproti minulé prognóze vyšší o 0,2 p.b. ve všech třech letech prognózy, a dosáhne tak 

1,8 % letos a v dalších dvou letech by průmyslové ceny měly růst o 2,4 %. 

 

Implikovaná trajektorie 3M EURIBORu (která je odvozena z výnosové křivky tržních sazeb 

k 6. září) se na celém horizontu nachází pod předpokladem z minulé prognózy. Rozdíl se 

postupně zvětšuje na 0,2 p.b. na konci roku 2012, kdy by sazba měla dosáhnout hodnoty cca 

1,6 %. Šetření CF08 ukazuje, že analytici nepředpokládají pohyb základní sazby ECB 

v příštích čtyřech čtvrtletích. 
 

Výhled cen ropy Brent se oproti odhadům z RS05 posunul vzhůru, rozdíl se pohybuje 

v rozmezí od dvou do čtyř procent. Ze současných hodnot cca 75 USD/b se tedy předpokládá 

růst ceny na 86 USD/b na konci roku 2012. Přehodnocení výhledu cen benzínu je podobné 

jako v případě cen ropy. 
 

Kurz USD/EUR je na horizontu prognózy silnější asi o 3 % a výhled se pohybuje v rozpětí 

1,2 až 1,3 USD/EUR. 

 

1.2  Eurozóna 
 

Mezičtvrtletní ekonomický růst eurozóny započatý v 1.Q 2010 pokračoval i v 2.Q, kdy růst 

reálného HDP eurozóny zrychlil oproti 1.Q z 0,3 % na 1 %. To bylo způsobeno především 

výrazným nárůstem exportu, jehož tempo se oproti prvnímu čtvrtletí téměř zdvojnásobilo. 

Dále k tomuto vývoji přispěl nárůst fixních investic, které ve druhém čtvrtletí rostly téměř 2% 

tempem, a také oproti prvnímu čtvrtletí nepatrně rychlejší tempo růstu spotřeby vlády 

a domácností (zrychlení z 0,2 % na 0,5 %). Nejvýraznější změna dynamiky oproti prvnímu 

čtvrtletí byla zaznamenána v odvětví stavebnictví, které z poklesu o 1,5 % přešlo ve druhém 

čtvrtletí v růst 0,5% tempem, a dále v odvětví služeb, především v oblasti dopravy, 

telekomunikací a financí. Meziročně se růst reálného HDP eurozóny ve 2.Q 2010 zvýšil 

na 1,9 %. V meziročním srovnání byl nejrychlejší růst zaznamenán v odvětví průmyslu 

(včetně energetiky), který ve druhém čtvrtletí zrychlil z 3,9 % na 7,1 %. Míra 

nezaměstnanosti za měsíc červenec stagnovala – stejně jako v předešlých čtyřech měsících – 

na hodnotě 10 %. 
 

Současné tempo růstu však pravděpodobně nebude možné udržet. Naznačují to poslední 

hodnoty průmyslové produkce z července, které jsou již poměrně negativní. Možné zpomalení 

růstu eurozóny naznačují i aktuální srpnové hodnoty předstihových ukazatelů PMI ve výrobě 

a index ekonomického sentimentu ZEW. Dle srpnové předpovědi CF, která však ještě 

nezohledňuje příznivá data za 2.Q 2010, je pro letošní rok očekáván růst HDP v reálném 

vyjádření na úrovni 1,2 %, pro rok 2011 je očekáván růst 1,4 %. Oproti červencovému CF to 

představuje mírné zlepšení výhledu pro letošní rok. Aktualizovaný výhled EK předpokládá 

růst reálného HDP eurozóny v letošním roce o 1,7 % a předpověď ECB se pohybuje 

v rozmezí 1,4 až 1,8 %. Ekonomika eurozóny by měla i nadále růst, avšak pozvolným 

tempem se stále přetrvávajícím faktorem nejistoty. I proto nejsou ve střednědobém horizontu 

očekávány významnější inflační tlaky. 
 

Ceny průmyslových výrobců, ve kterých se projevily rostoucí ceny vstupů (zejména 

průmyslové kovy, ropa), v meziročním vyjádření zrychlily v červenci svůj růst o 1 p.b. na 

4 %. Míra inflace zrychlila v červenci o 0,3 p.b. na 1,7 %. K tomuto růstu nejvíce přispěly 

rostoucí ceny dopravních služeb (4,5 %), alkoholu a tabáku (3,3 %) a ceny bydlení (2,7 %). 

Dle předběžného odhadu Eurostatu by měla srpnová inflace v eurozóně zpomalit na 1,6 %. 

Meziroční růst agregátu peněžní zásoby M3 dosáhl v červenci stejně jako v předchozím 
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měsíci pouze 0,2 %. Meziroční míra růstu úvěrů soukromému sektoru činila 0,9 %. Dle 

srpnového výhledu CF by se inflace v eurozóně měla v letošním roce pohybovat na úrovni 

1,5 % a v roce 2011 by spotřebitelské ceny měly růst 1,6% tempem. S tímto vývojem 

koresponduje také rozhodnutí Rady guvernérů ECB z 2. září ponechat úrokovou sazbu 

hlavních refinančních operací nezměněnou na úrovni 1 %. Ve střednědobém horizontu 

zůstávají inflační očekávání v eurozóně ukotvena v souladu s cílem ECB, tj. blízko pod 

hranicí 2 %. 
 

Výrazné známky ekonomického oživení lze ve 2.Q pozorovat především u našeho 

nejvýznamnějšího obchodního partnera, tj. v německé ekonomice. Mezičtvrtletní růst 

německého reálného HDP ve 2.Q dosáhl 2,2 %, což je nejvyšší hodnota od pádu Berlínské 

zdi. Hlavním faktorem růstu německé ekonomiky byl především vývoz, který reagoval na 

rostoucí zahraniční poptávku hlavních obchodních partnerů, tj. USA, Japonska a rozvíjejících 

se ekonomik. Růst průmyslové výroby zpomalil z květnových hodnot kolem 14 % k 11 % 

meziročně. Meziměsíční vývoj obratu maloobchodu, který od poloviny roku dosahoval 

záporných hodnot, reflektuje aktuální velmi nízkou domácí spotřebitelskou poptávku. 
 

Meziročně vzrostl německý HDP ve 2.čtvrtletí o 3,7 %. Dle srpnového CF, který ještě 

nezohledňoval údaje za 2.Q,  je pro rok 2010 očekáván růst německého HDP na úrovni 2,1 %, 

v roce 2011 je odhadován růst pouze o 1,7 %. Aktuální předpověď EK na rok 2010 byla 

přehodnocena o 2,2 p.b. na 3,4 %. Meziroční růst spotřebitelských cen za srpen zpomalil 

oproti předchozímu měsíci o 0,2 p.b. na 1,0 %. Červencová míra nezaměstnanosti v Německu 

zůstává stejně jako v předchozím měsíci na hodnotě 6,9 %.  
 

Rychleji než Německo meziročně rostlo ve druhém čtvrtletí v rámci eurozóny už jen 

Slovensko (5 %), které bylo zároveň nejrychleji rostoucí ekonomikou eurozóny. I v případě 

slovenské ekonomiky byla rozhodujícím faktorem růstu zahraniční poptávka, kdy export 

vzrostl ve druhém čtvrtletí meziročně o 16,5 %, zatímco import se zvýšil jen o 14,4 %. Slabá 

i nadále zůstává slovenská spotřebitelská poptávka, která poklesla o 1 %. Tento vývoj na 

domácím trhu je odrazem stále poměrně vysoké míry nezaměstnanosti, která ovšem ve 

druhém čtvrtletí meziročně klesla z 15,1 % na 14,4 %. Míra inflace na Slovensku v srpnu 

meziročně dále zrychlila na 1,1 %. Srpnový odhad EECF očekává růst slovenské ekonomiky 

pro rok 2010 na úrovni 3,5 %. Dle dubnového výhledu MMF by mohl růst slovenské 

ekonomiky v letošním roce překročit dokonce 4% hranici. 
 

1.3  Cena ropy 
 

Na začátku srpna cena ropy Brent skokově vzrostla o téměř 4 USD/b a nad hranicí 80 USD/b 

se držela celou první srpnovou dekádu. Poté stejně rychle spadla a ve zbytku srpna a v první 

dekádě září se s mírnými výkyvy pohybovala kolem úrovně 75 USD/b, kterou OPEC vnímá 

jako ideální, jak z pohledu producentů, tak spotřebitelů.   
 

Dočasný růst ceny na počátku srpna nebyl důsledkem lepšího očekávání fundamentů, ale 

spíše reakcí na propad kurzu dolaru (viz kapitola 1.4). Svou roli sehrálo rovněž očekávání, že 

kvůli hurikánu Bonnie budou uzavřeny těžební plošiny v Mexickém zálivu. Hurikán však 

nakonec nezpůsobil prakticky žádné škody a vysoké zásoby (které si rafinérie dovezly 

v očekávání výpadku těžby) nakonec poslaly cenu ropy dolů. Vysoké zásoby ropy v USA
6
 

a nižší dodávky z britských a norských ropných polí (kvůli pravidelné letní údržbě) jsou 

důvodem, proč se cena ropy Brent po delší době opět dostala nad cenu ropy WTI. Od 

                                                           
6
 Americké zásoby ropy a ropných produktů (zejména benzínu) v průběhu srpna značně narostly, a jsou tak 

v současné době vysoko nad horní hranicí pásma jedné standardní odchylky od pětiletého průměru.   
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poloviny srpna cena ropy odrážela střídavě lepší a horší zprávy z americké ekonomiky. 

Negativně se do ceny ropy promítnula na počátku září exploze na ropné plošině v mělkých 

vodách Mexického zálivu. Ta vedla k obavám ze zpřísnění regulace pobřežní těžby, případně 

i z prodloužení zákazu těžby v tamních hlubokých vodách. Nepříznivě cenu ropy ovlivňuje 

i pokračující hurikánová sezóna, která by dle předpovědi měla být nejsilnější od roku 2005. 
 

Výhled na základě tržních kontraktů k datu CF08 je poměrně pesimistický, neboť pochází 

z období na počátku srpna, kdy byla cena ropy přechodně vysoká. Proto pro srovnání s RS05 

byl použit tržní výhled z počátku září, který lépe odpovídá současnému cenovému vývoji 

(i když CF09 ještě není k dispozici). Dle tohoto výhledu by cena ropy Brent měla plynule růst 

ze zářijových cca 76 USD/b na zhruba 86 USD/b na konci roku 2012. To je v podstatě 

v souladu s předpovědí CF08 pro cenu ropy WTI. 

 

Vývoj zásob surové ropy a ropných 

produktů v zemích OECD (mil. tun)      

Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách 

ARA (CZK/litr) 
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Pozn.: Šedivá plocha je pásmo dané ±1 std. odchylkou od 

klouzavého průměru. Modrá přerušovaná čára 

znázorňuje stav zásob před rokem. 

 

 

1.4 Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru 
 

Úroková sazba 3M EURIBOR od konce března do začátku srpna postupně vzrostla z 0,6 % 

na 0,9 %. Tento nárůst byl odrazem jak zvýšení bezrizikových sazeb po vypršení 

jednoročního dodávacího tendru ECB, tak rostoucího rizika ohledně fiskální situace zejména 

jižních zemí eurozóny a nejistoty v otázce způsobu konsolidace řeckého dluhu. Krátkodobá 

nominální úroková sazba ECB zůstává i po měnověpolitickém zasedání Rady guvernérů ECB 

ze dne 2. září dle očekávání nezměněna na úrovni 1 %. Zvýšení sazeb se v současné situaci 

odsouvá do druhé poloviny roku 2011. Diferenciál mezi sazbou 3M EURIBOR 

a bezrizikovou sazbou 3M EONIA SWAP INDEX, který dosáhl letošního minima začátkem 

července na úrovni 0,21 p.b., do konce srpna vzrostl na hodnotu 0,4 p.b.  
 

Úrokový diferenciál mezi sazbami 3M PRIBOR a 3M EURIBOR se od začátku roku 

postupně snižoval z hodnot cca 0,9 p.b. až na současných cca 0,35 p.b.7 Diferenciál 

dlouhodobých (desetiletých) sazeb od poloviny roku osciluje převážně v záporných 

hodnotách v rozmezí 0 – 0,2 p.b. Implikované tržní výhledy z počátku září (odvozené 

z korunových a eurových výnosových křivek) naznačují pro tříměsíční sazbu peněžního trhu 

v ČR ještě do konce roku mírný pokles a poté již růst. Na konci roku 2012 by tak měla 

dosáhnout cca 1,8 %. V eurozóně obrat k růstu sazeb začal již v letošním 2.Q a sazby by měly 

pokračovat v růstu i nadále (až na 1,6 % v prosinci 2012). Implikované rozpětí mezi 

                                                           
7
 Úroková sazba českého mezibankovního trhu 3M PRIBOR po skokovém snížení z 1,36 % na 1,24 % 

v důsledku snížení 2T repo sazby ze 6. května o 0,25 p.b. stagnuje v koridoru 1,26 – 1,22 %. 
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tříměsíčním PRIBORem a EURIBORem by tak mělo ještě do konce roku poklesnout, pak se 

dočasně vrátit k současným hodnotám a od poloviny roku 2011 opět začít klesat. 

 

Rozdíl korunových a eurových výnosů 

(p.b.)      

Výhled implikovaného rozpětí CZK 3M – 
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U kurzu amerického dolaru vůči euru došlo v prvním srpnovém týdnu k výraznému zlomu. 

Od 7.června, kdy americký dolar vůči euru dosáhl svého maxima na úrovni 1,19 USD/EUR, 

následně euro během dvou měsíců prudce posilovalo. Důvodem byly především negativní 

zprávy o vývoji americké ekonomiky v podobě zpomalování ekonomického růstu 

a klesajícího počtu pracovních míst. V prvním srpnovém týdnu tak euro vůči americkému 

dolaru dosáhlo na své 4-měsíční maximum 1,33 USD/EUR. Následující týden euro vůči 

americkému dolaru oslabilo přibližně o 4 %.
8
 V daném období byly následně také zveřejněny 

zprávy o prohloubení řecké recese a zhoršení stavu veřejných financí. Od poloviny srpna se 

kurz eura vůči americkému dolaru ustálil a na konci 3.Q se pohybuje v rozmezí 1,26 – 1,29 

USD/EUR. Srpnový výhled CF očekává v horizontu jednoho roku oslabení kurzu eura vůči 

americkému dolaru na hodnoty kolem 1,23 USD/EUR. Tato předpověď však nezohledňuje 

vývoj kurzu v posledním období. 

 

2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 

Vzhledem k postupu prací na přípravě státního rozpočtu na rok 2011 oproti základnímu 

scénáři stávající prognózy roste pravděpodobnost výrazného snížení schodku vládního 

sektoru v letech 2011 a 2012. Struktura navrhovaných rozpočtových opatření zhruba 

odpovídá zpracovanému citlivostnímu scénáři fiskální politiky v rámci 5.SZ. Fiskální restrikce 

by však dle aktuálních informací mohla být oproti tomuto scénáři ještě poněkud výraznější 

v obou letech. Fiskální konsolidace představuje mírné protiinflační riziko prognózy.  
 

Aktuální informace ČSÚ
9
 o vývoji spotřeby vlády ukazuje na riziko prognózy tohoto 

ukazatele pro celý rok 2010. Vzhledem k tomu, že nominální spotřeba vlády v prvním pololetí 

2010 meziročně vzrostla pouze o 1,9 %, upravili jsme původní celoroční hodnoty uvažované 

                                                           
8
  Euro mimo jiné reagovalo na slovenské neschválení finanční pomoci Řecku ve výši 817,85 mil. EUR v rámci 

mezinárodního záchranného úvěru 110 mld. EUR. Jednota eurozóny byla tímto krokem narušena a nejistota 

ohledně finanční stability se opět zvýšila. 
9
  Rychlá informace ČSÚ z 8.9. 2010 o vývoji HDP ve 2. Q 2010 
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v 5.SZ směrem dolů z 3,6 % na 3,1 % (ve druhém pololetí očekáváme na základě zkušeností 

s vývojem v předchozích letech urychlení růstu spotřeby vlády). 
 

Počátkem srpna vláda předložila Programové prohlášení, v němž v oblasti veřejných financí 

deklaruje cíl zastavit rostoucí vládní dluh a nejpozději v roce 2013 dosáhnout schodek 

vládního sektoru maximálně ve výši 3 % HDP, se záměrem pokračovat k vyrovnanému 

rozpočtu v roce 2016. Konsolidační strategie se následně promítla do přípravy státního 

rozpočtu, kdy v etapě rozpisu výdajových limitů na jednotlivé rozpočtové kapitoly byla pro 

rok 2011 navržena konkrétní příjmová a výdajová opatření s celkovým dopadem do snížení 

deficitu státního rozpočtu ve výši přes 80 mld. Kč. Na základě výše uvedených opatření byl 

zpracován a předložen vládě k projednání kompletní návrh státního rozpočtu na rok 2011 

včetně střednědobého výhledu na roky 2012 a 2013. Vláda v návrhu státního rozpočtu 

deklaruje jako fiskální cíl pro rok 2011 dosažení deficitu vládního sektoru ve výši 4,6 % HDP, 

pro roky 2012 a 2013 ve výši 3,5 % HDP, resp. 3,0 % HDP. 
 

Těžiště úsporných opatření leží na výdajové straně (v souhrnu snížení výdajů SR dosahuje 

58,5 mld. Kč). Opatření na příjmové straně SR by měla přinést zvýšení příjmů 

o 24,0 mld. Kč. Podrobnou kvantifikaci dopadů jednotlivých opatření do salda SR v roce 

2011 ukazuje následující tabulka: 

 

 

Oblast opatření 
Dopad do salda 

2011, v mld. Kč 

Výdajová opatření celkem  58,5 

   z toho:  

      prostředky na platy 11,2 

      dávky státní sociální podpory 4,5 

      dávky v nezaměstnanosti 0,9 

      příspěvek na péči 1,5 

      nemocenské pojištění 4,5 

      platby do fondu kulturních a sociálních potřeb 1,2 

      nemandatorní (běžné) výdaje, včetně kapitoly MO 15,2 

      dotace SFDI 3,1 

      všeobecná pokladní správa 11,1 

      dorovnání přímých plateb z národních zdrojů 3,0 

      obsluha státního dluhu 4,0 

      zajištění prostředků na platbu zvýšeného pojistného  -1,1 

      navýšení prostředků na výzkum, vývoj a inovace -0,6 

Příjmová opatření celkem 24,0 

   z toho:   

      platby na sociální zabezpečení (zachování sazby a stropu) 12,9 

      DPH 0,2 

      DPPO 0,2 

      DPFO (včetně zdanění podpory stavebního spoření) 6,1 

      snížení slevy daně na poplatníka 4,6 

CELKEM dopad  82,5 

 

 

 

 

 



 

 13 

Realizace výše uvedených opatření by se měla promítnout do výraznějšího zpomalení 

nominálního tempa růstu spotřeby vlády (i domácností) proti základnímu scénáři v roce 2011 

a v menší míře i v roce 2012. K dosažení fiskálních cílů deklarovaných ve střednědobých 

výdajových rámcích na roky 2012 a 2013 však bude zapotřebí realizovat hlubší strukturální 

reformy s dlouhodobějším vlivem na udržitelnost veřejných financí. 
 

Struktura navrhovaných rozpočtových opatření zhruba odpovídá zpracovanému citlivostnímu 

scénáři fiskální politiky v rámci 5.SZ. Fiskální restrikce by však dle aktuálních informací 

mohla být oproti uvedenému scénáři ještě poněkud výraznější v obou letech. Negativní dopad 

fiskální konsolidace do dynamiky HDP by tak mohl dosáhnout zhruba 0,8 p.b. v roce 2011, 

což je o 0,3 p.b. výraznější vliv než v citlivostním scénáři z 5.SZ. Riziko vyplývající 

z provedení plánované fiskální konsolidace v její aktuálně připravované podobě pro budoucí 

vývoj inflace a úrokových sazeb míří oproti základnímu scénáři poslední prognózy (založena 

na předpokladu nezměněné fiskální politiky) mírně směrem dolů a je předmětem simulace 

příslušného bodu v GRIPu.  
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 

1  Trh práce 

Jestliže prognóza předpokládala, že se zpožděním za mírným ekonomickým oživením dojde ve 

2.čtvrtletí 2010 prozatím pouze k velice pozvolnému zotavení na trhu práce, aktuální údaje 

z trhu práce ukazují na jeho výraznější oživení. To se projevilo v nižším než očekávaném 

poklesu míry celkové zaměstnanosti a v příznivějším vývoji obecné i registrované míry 

nezaměstnanosti. Vlivem výrazně nižšího poklesu zaměstnanosti spolu s vyšším růstem mezd 

došlo – i přes výraznější oživení ekonomické aktivity – k mírnějšímu poklesu nominálních 

jednotkových mzdových nákladů ve srovnání s prognózou na 2.čtvrtletí. V souladu s minulou 

predikcí pak došlo ke zrychlení růstu národohospodářské produktivity práce. 
  
Srovnání predikce se skutečností 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST

Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) 8/10   9.2 (Q) 8.8

z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči 8/10 . 8.6

Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ)  II/10 8.0 7.2

Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %)  II/10 -1.9 -1.2

z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev  II/10 -2.9 -2.6

             ostatní zaměstnaní II/10 2.8 5.5

Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %)  II/10 1.9 2.4

z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %)  II/10 2.3 2.7

             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %)  II/10 0.0 1.0

Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %)  II/10 . 2.7

Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 7/10 . 2.7

Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 7/10 . 5.3

NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  II/10 -5.3 -2.3

NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  II/10 . -4.4

NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  II/10 . 0.3

Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  II/10 3.8 4.0

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

Pramen: MPSV, ČSÚ  
 

Jednotlivé ukazatele charakterizující trh práce podle nových dat za 2.Q 2010 naznačují 

výraznější změnu trendu. Pokles celkové zaměstnanosti podle metodiky VŠPS ve 2.Q 2010 

výrazně zpomalil a dosáhl hodnoty -1,2 %10 (prognóza z 5.SZ předpokládala -1,9 %). V rámci 

celkové zaměstnanosti se zmírnil pokles počtu zaměstnanců včetně členů produkčních 

družstev, a to na -2,6 % (prognóza z 5.SZ  činila -2,9 %). Růst počtu podnikatelů je nadále 

kladný, což je v souladu s cyklickou fází, kdy i přes zmíněné oživení ekonomické aktivity 

stále ještě dochází k poklesu na trhu práce11
. Pokračující pokles zaměstnanosti ve 2.Q 2010 se 

v kombinaci se zrychlujícím ekonomickým růstem podle očekávání projevil zrychlením 

meziročního růstu národohospodářské produktivity práce.   
 

Zlepšení ve vývoji zaměstnanosti ve 2.Q bylo doprovázeno i lepšími výsledky ve vývoji 

obecné míry nezaměstnanosti. Ve srovnání s počátkem letošního roku došlo v obecné míře 

nezaměstnanosti (VŠPS) k výraznému poklesu (z 8,0 % v 1.Q na 7,2 % v 2.Q). Prognóza 

z 5.SZ 2010 předpokládala spíše pozvolný obrat ve  vývoji obecné míry nezaměstnanosti 

s její kulminací až v prvním kvartále roku 2011. Jedním z možných vysvětlení aktuální 

situace na trhu práce je jeho zvýšená flexibilita ve srovnání s předchozími obdobími, díky níž 

                                                           
10

  Ve srovnání s hodnotou -2,4 % v minulém čtvrtletí. V metodice národních účtů celková zaměstnanost 

následovala podobný trend, když zmírnila svůj propad z -2,1 % na -1,0 % ve 2.Q 2010.  
11

  V metodice Výběrového šetření pracovních sil je růst počtu podnikatelů v případě ekonomické recese 

poměrně obvyklým jevem. Metodika VŠPS totiž zachycuje pracovníky v prvním nebo jediném zaměstnání. 

V případě, že je osoba především zaměstnancem a současně i částečně podniká, je prvním zaměstnáním její 

zaměstnanecký poměr a ve statistice je tedy vykazovaná jako zaměstnanec. V případě, že dojde k propuštění 

zaměstnance, pak se stává prvním zaměstnáním jeho „druhé“ – podnikání a pracovník je tedy ve statistice 

vykázán jako podnikatel.  



 

 15 

trh práce pružněji reaguje na oživení poptávky po práci vlivem zlepšeného vývoje firemních 

zakázek. K odchylce obecné míry nezaměstnanosti od prognózy došlo především v důsledku 

nižšího poklesu zaměstnanosti (cca 0,7 p.b.). Tento vliv byl dále umocněn výraznějším 

poklesem pracovní síly (-0,4 %), která ještě v 1.Q 2010 stagnovala. Vyšší pokles pracovní síly 

znamená při daném růstu zaměstnanosti menší počet nezaměstnaných. Proto byl pokles 

obecné míry nezaměstnanosti výraznější, než by odpovídalo pouze samotné odchylce od 

prognózy zaměstnanosti. Sezonně očištěná míra registrované nezaměstnanosti celkem 

(tj. bez očištění o nedosažitelné uchazeče o práci) se ve 2.Q 2010 mezičtvrtletně snížila 

o 0,1 p.b., a v meziměsíčním sezonně očištěném vyjádření tak klesá již šestý měsíc po sobě. 

Aktuální údaje naznačují, že míra registrované nezaměstnanosti by mohla být ve 3.Q 2010 

zhruba o 0,5 p.b. nižší, než předpokládala prognóza z 5.SZ. Pokles nově hlášených uchazečů 

o práci navazuje na trend, který začal v dubnu loňského roku.  

 

Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení 

uchazeči z evidence úřadů práce 
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Poznámka: sezonně očištěné údaje 

Pramen: MPSV, propočet ČNB 

Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících, roky 2009 

a 2010 jsou zvýrazněny modře 
Pramen: MPSV, propočet ČNB 

 

Stejně tak jako předchozí pokles ekonomické aktivity, tak i současné ekonomické oživení 

dopadá na jednotlivé sektory národního hospodářství rozdílnou měrou, což se projevilo mimo 

jiné i ve vývoji zaměstnanosti v těchto sektorech. Ve 2.Q 2010 pokračoval trend zmírňování 

propadu zaměstnanosti v průmyslu, když meziroční úbytek počtu pracujících v něm činil 

58,9 tis. osob (v 1.Q 2010 dosáhl 107,0 tis. osob). Oproti očekávání došlo ke zmírnění 

poklesu zaměstnanosti v tržních službách (na hodnotu -1,8 % meziročně) a zrychlení růstu 

zaměstnanosti ve službách netržních (na 4,5 % meziročně).   

Mzda v podnikatelské sféře zrychlila své tempo růstu na 2,7 %, což představuje růst 

o 0,4 p.b. vyšší, než očekávala prognóza z 5.SZ. Změna dynamiky mezd byla nejvíce patrná 

ve stavebnictví, kde růst průměrné mzdy meziročně zrychlil na 2,1 %. K odchylce od 

prognózy přispěl taktéž příznivější mzdový vývoj v terciárním sektoru. Na rozdíl od 

předchozího čtvrtletí docházelo ve 2.Q 2010 k mírnému meziročnímu poklesu mezd již pouze 

v jednom odvětví s dominantním podílem podnikatelské sféry, a to doprava a skladování. 

Oproti předchozímu vývoji již ve 2.Q 2010 nepozorujeme (s výjimkou přetrvávající nízké 

nemocnosti) vliv strukturálních efektů na průměrnou mzdu. Podle statistiky ISPV 

zveřejňované MPSV rostla v 2.Q 2010 průměrná hodinová mzda (o 2,7 %) prakticky stejným 

tempem jako mediánová hodinová mzda (o 2,6 %). Meziroční růst průměrné mzdy ve 

sledovaných organizacích dosáhl podle aktuálních statistik ČSÚ hodnoty 2,4 %, a jednalo se 

tak po minulém čtvrtletí o druhou nejpomalejší dynamiku růstu mezd od počátku srovnatelné 
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časové řady od roku 2000. Celkový objem mezd podle ČSÚ vzrostl o 0,3 % a přepočtený 

počet zaměstnanců poklesl o  2,0 %.  

Příspěvky k poklesu zaměstnaných v metodice 

VŠPS (meziroční příspěvky v p.b.) 

Nominální mzda v podnikatelské sféře 
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Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře vzrostla ve 2.Q o 1,0 %, což je výrazně rychlejší 

růst, než mzdová stagnace, kterou předpokládala prognóza z 5.SZ. Přitom v nepodnikatelské 

sféře došlo také k nárůstu počtu zaměstnanců, a to o 0,8 %. Nejvíce se na růstu průměrné 

mzdy, a to i přes výrazné zpomalení ve 2.Q, tradičně podílelo zdravotnictví a sociální péče, 

kde průměrná mzda meziročně vzrostla o 4,9 % (v 1.Q 2010 to bylo o 7,6 %). Ve veřejné 

správě a obraně se průměrná mzda zvýšila o 1,5 %, což je poloviční tempo v porovnání 

s dynamikou v minulém kvartále. Růst zaměstnanosti (o 0,8 %) a průměrné mzdy (o 1,0 %) 

v nepodnikatelské sféře implikuje růst objemu mezd a platů za 2.Q o necelá 2 %. Čerpání 

státního rozpočtu (zachycuje přibližně 65 % zaměstnanců nepodnikatelské sféry) za období 

leden až srpen 2010 přitom vykazuje nepatrný pokles objemu mezd a platů (o 0,1 %).  
 

Ve 2.Q  2010 pokračoval pokles nominálních jednotkových mzdových nákladů, který se 

však zmírnil na -2,3 %. Pokles NJMN byl důsledkem stále ještě trvající recese na trhu práce   

a již probíhajícího ekonomického oživení. Nižší pokles zaměstnanosti spolu s rychlejším 

růstem průměrné mzdy oproti prognóze vyústil v nižší pokles NJMN (5.SZ očekávala propad 

NJMN ve 2.Q 2010 o -5,3 % meziročně), a to i přes rychlejší oživení ekonomické aktivity. 

Z jednotlivých sektorů ekonomiky byl v důsledku oživení poptávky zaznamenán nejvyšší 

pokles NJMN v průmyslu (-4,4 %)12 a tržních službách (-3,9 %). Naopak nejvyšší růst NJMN 

byl zaznamenán v netržních službách (o 1,3 %). 
  
Vlivem ekonomického oživení na jedné straně a klesající zaměstnanosti na straně druhé 

pokračovala produktivita práce v národním hospodářství i ve 2.Q 2010 v kladném růstu 

(meziročně o 4 %), a navázala tak na vývoj ve čtvrtletí prvním, v němž produktivita práce 

vzrostla po revizi dat v národních účtech o 3,1 %. Prognóza z 5.SZ 2010 předpokládala růst 

produktivity práce v národním hospodářství o 3,8 %. Odchylka prognózy od skutečnosti byla 

způsobena vyšším růstem HDP, který převážil nad efektem nižšího poklesu zaměstnanosti. 

Nejvyšší růst produktivity práce byl opět dosažen v průmyslu (9,4 %). Naopak největší pokles 

produktivity byl zaznamenán ve stavebnictví (-3,2 %). Všechny sledované sektory ekonomiky 

s výjimkou již zmíněného stavebnictví pak vykázaly kladný růst produktivity práce ve 

2.Q 2010. 

                                                           
12

  Ve zpracovatelském průmyslu NJMN ve 2.Q 2010 poklesly o 4,8 % (příspěvek mezd činil 1,2 p.b. zatímco růst 

přidané hodnoty přispěl k NJMN hodnotou -6 p.b.).  
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NJMN v metodice ESA 95 

(mzr. změny v %) 

Produktivita práce v metodice ESA 95 
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Pramen: ČSÚ, propočet ČNB 

Poznámka: NJMN celkem jsou podílem objemu mezd a HDP 

v kupních cenách (zohledňují vliv daní a dotací), zatímco NJMN 
v jednotlivých odvětvích jsou podílem objemu mezd a hrubé přidané 

hodnoty v daném odvětví v základních cenách 

Pramen: ČSÚ, propočet ČNB 

 
 

2  Ekonomický růst a jeho složky 
 

Nově publikované údaje národních účtů za druhé čtvrtletí 2010 ukazují na zrychlení 

meziročního i mezičtvrtletního růstu reálného HDP. Na zrychlení meziročního HDP se nejvíc 

podílely hrubé investice, konkrétně zásoby. Ostatní výdajové složky měly mírně kladný 

příspěvek. Prognóza očekávala o něco pomalejší tempo oživení, přičemž hlavní rozdíl je 

u spotřeby domácností. Oproti vykázanému mírnému růstu spotřeby domácností očekávala 

prognóza její zřetelný pokles. Skutečné údaje ostatních výdajových složek byly oproti 

prognóze naopak nižší. Rozdíl mezi prognózou a skutečností je rovněž zčásti způsoben 

revizemi dat za první čtvrtletí, zejména v případě spotřeby domácností a hrubé tvorby 

kapitálu. 

 

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

Predikce z 5. 

SZ Skutečnost

Hrubý domácí produkt 2Q 2010 1.8 2.4

Spotřeba domácností 2Q 2010 -1.4 0.8

Spotřeba vládních institucí 2Q 2010 1.6 0.9

Hrubá tvorba kapitálu 2Q 2010 8.3 6.7

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 2Q 2010 . -4.3

Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 2Q 2010 . 5.6

Vývoz zboží a služeb 2Q 2010 11.6 13.1

Dovoz zboží a služeb 2Q 2010 12.0 13.8

Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 2Q 2010 20.6 19.5

Průmyslová výroba červenec 2010 . 10.7

Stavební výroba červenec 2010 . -2.2

Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu červenec 2010 . 2.1  
 

Sezonně očištěný HDP ve 2.Q 2010 zrychlil meziroční tempo růstu na 2,4 %. 

V mezičtvrtletním vyjádření jde rovněž o rychlejší růst (0,9 %) než v předchozím období. 

Prognóza z 5.SZ očekávala méně příznivé hodnoty v mezičtvrtletním (0,3 %) i meziročním 

(1,8 %) vyjádření. Revize národních účtů se aktuálně týkaly pouze 1.Q 2010, kde meziroční 

i mezičtvrtletní růst celkového HDP byl zpřesněn jen v zanedbatelné míře. Spotřeba 

domácností, vládní spotřeba, vývoz, dovoz i výsledný čistý vývoz byly za 1.Q přehodnoceny 
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směrem nahoru a největší příspěvek k růstu HDP měla dle nových údajů změna spotřeby 

domácností. Objemově poměrně významné snížení údaje hrubé tvorby kapitálu za stejné 

období však revize v uvedených složkách kompenzovalo. 

 

Vývoj HDP (sez. oč., mzr. v %) Vývoj HDP (sez. oč., mzč. v %) 
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Růst reálné spotřeby domácností ve 2.Q zrychlil a vykázal meziroční hodnotu 0,8 %. ČSÚ 

současně zrevidoval i předchozí čtvrtletí o 0,5 p.b. nahoru (na 0,1 %). Při odlišných 

předpokladech o výši spotřeby za 1.Q očekávala prognóza z 5.SZ pokles o 1,4 %. Oproti 

prognóze byla vyšší i nominální spotřeba při nižším než očekávaném deflátoru. Národní účty 

domácností nebyly doposud publikovány, a nelze proto provést podrobnější rozklad 

disponibilního důchodu na spotřebu a úspory. Hlavní indikátory z trhu práce se vyvíjejí ve 

směru pozorovaného oživení ve spotřebě, když zaměstnanost i mzdy vykázaly ve 2.Q 

příznivější hodnoty, než očekávala prognóza. Nicméně tyto ukazatele jsou schopny vysvětlit 

vyšší spotřebu domácností jen z menší části. Z toho plyne, že buď muselo dojít k navýšení 

nemzdových položek v nominálním disponibilním důchodu a nebo k poklesu míry úspor. 

Zároveň aktuální vývoj maloobchodních tržeb, které ČSÚ zohledňuje při odhadu spotřebních 

výdajů domácností, je sice příznivý, avšak pouze vlivem příspěvku odvětví prodeje 

motorových vozidel. 
 

Reálná spotřeba vlády ve 2.Q pokračovala v postupném zpomalení oproti vysokým 

hodnotám z předchozího roku a vykázala růst o 0,9 % meziročně. Současně se snížil 

i příspěvek vládní spotřeby k meziročnímu růstu HDP na 0,2 p.b. Ke zpomalení došlo také 

v běžných cenách, změna deflátoru byla zanedbatelná. ČSÚ nezveřejnil žádné informace, 

které by mohly detailněji vysvětlit zpomalení růstu vládní spotřeby. Prognóza z 5.SZ 

předpokládala o něco rychlejší růst spotřeby vlády (1,6 % mzr.) oproti skutečnosti. 
 

Hrubá tvorba kapitálu v 2.Q 2010 pokračuje v oživení a v meziročním vyjádření její růst 

překmitnul do kladných hodnot (6,7 %). Mezičtvrtletně došlo také k růstu (o 0,4 %), který 

pokračuje již čtvrté čtvrtletí za sebou. Oproti předchozím čtvrtletím je však růst mírnější. 

K meziročnímu růstu HTK přispěly zásoby. Propad fixních investic ve 2.Q byl zároveň méně 

hluboký než v předchozím čtvrtletí. Z hlediska věcného členění fixních investic prohloubily 

objemově nejvýznamnější investice do strojů a zařízení svůj pokles. Menší pokles než 

v předchozím čtvrtletí však vykázaly investice do budov a staveb. Investice do obydlí měly 

kladný příspěvek k meziročnímu růstu fixních investic. Příspěvky ostatních položek fixního 

kapitálu byly mírně záporné. 
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Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 

kapitálu k mzr. růstu (v p.b.) 

Příspěvky výdajových složek k růstu HDP 

(mzr. v p.b.) 
  

Spotřeba domácnostíSpotřeba vládyHrubá tvorba kapitáluČistý vývoz
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Reálný vývoz zboží a služeb ve 2.Q vzrostl o významných 13,1 % meziročně. Prognóza 

předpokládala o něco mírnější tempo (11,6 %). V mezičtvrtletním vyjádření došlo po rychlém 

růstu v 1.Q k mírnému zpomalení na stále poměrně významnou hodnotu 2,7 %. Prudký růst 

vývozu navazuje na vývoj zahraniční poptávky, kde se v údajích za 2.Q zatím stále neukazuje 

odeznění efektu stimulačních opatření v zahraničí. V návaznosti na oživení zahraniční, a do 

jisté míry i domácí poptávky, ve 2.Q rostl výrazně i reálný dovoz (meziročně o 13,8 %). 

Přitom prognóza očekávala mírnější tempo (12,0 % meziročně). Příspěvek čistého vývozu 

k meziročnímu růstu HDP v 2.Q byl opět kladný (0,4 p.b.), ale mírnější než v předchozích 

dvou čtvrtletích. Snížení příspěvku lze spojit s rychlejším růstem dovozu oproti vývozu, což 

je pravděpodobně způsobeno začínajícím oživením spotřeby domácností a hrubých investic. 

Prognóza z 5.SZ očekávala přibližně stejný příspěvek čistého vývozu jako aktuální údaj. 
 

Průmyslová produkce ve 2.Q 2010 pokračovala v růstu, mezičtvrtletně se (po sezonním 

očištění) zvýšila o 1,6 %. S přispěním přetrvávajícího vlivu velmi nízké srovnávací základny 

z první poloviny loňského roku zrychlil meziroční růst průmyslové produkce ve 2.Q 2010 na 

11,9 %, po sezonním očištění na 9,8 %. V souladu s vývojem produkce zrychlil také růst tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, zejména vlivem tržeb z přímého 

vývozu. Ve 2.Q zrychlil také růst nových průmyslových zakázek. V červenci 2010 

průmyslová produkce dále rostla, po sezonním očištění vzrostla meziměsíčně o 0,3 %, 

meziročně o 10,7 %. Úroveň průmyslové produkce však stále nedosahuje svých 

předkrizových hodnot.  
 

Stavební produkce ve 2.Q 2010 částečně zkorigovala svůj prudký propad z počátku roku 

a mezičtvrtletně (po sezonním očištění) vzrostla o 14,5 %. V meziročním srovnání však ještě 

zaznamenala pokles o 7,2 % (po sezonním očištění o 7,9 %), přičemž klesalo jak pozemní, tak 

inženýrské stavitelství. Ve 2.Q se zároveň zmírnil meziroční pokles počtu vydaných 

stavebních povolení a vzrostla orientační hodnota stavebních ohlášení a povolení. Nové 

zakázky stavebních prací v tuzemsku meziročně stagnovaly. V červenci 2010 sezonně 

očištěná stavební produkce meziměsíčně dále vzrostla (o 1,5 %), ve srovnání s červencem 

2009 však ještě byla nižší o 2,2 %, k čemuž přispělo zejména pozemní stavitelství, zatímco 

inženýrské stavitelství se meziročně snížilo jen mírně.  
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Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu ve 2.Q 2010 po sezonním očištění 

mírně vzrostly, mezičtvrtletně o 0,8 % a meziročně o 0,5 %. Přispěly k tomu však pouze 

rychle rostoucí tržby za prodej a opravy motorových vozidel
13

, zatímco tržby v maloobchodě 

(bez motoristického segmentu) pokračovaly v mezičtvrtletním i meziročním poklesu. 

Obdobný vývoj pak pokračoval i v červenci. 
 

Indikátory důvěry v červenci navázaly na růst z předchozího čtvrtletí. V srpnu však došlo ke 

zhoršení nálady spotřebitelů (na 90,2 bodu), která je od počátku roku rozkolísaná, a souhrnný 

indikátor důvěry tak mírně poklesl na 92,5 bodu. Podnikatelský indikátor pokračoval v růstu 

a dosáhl 93,0 bodů. Stejně jako v předešlém čtvrtletí rostl nejvýrazněji optimismus 

v průmyslu, nálada se však zlepšuje i v odvětví služeb a obchodu. Naopak ve stavebnictví se 

dále prohloubila pesimistická nálada. 
 

Výsledky hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) za 2.Q 2010 ukázaly 

výrazné zrychlení růstu hlavních sledovaných ukazatelů. Rychlost tohoto růstu je sice z velké 

části dána vlivem nízké srovnávací základny z 2.Q 2009, znatelné zlepšení ekonomické 

situace sledované skupiny podniků je však patrné i při pohledu na úrovně, kterých jednotlivé 

ukazatele ve 2.Q 2010 dosáhly, a které se posunuly nahoru směrem k předkrizovým 

hodnotám. V meziročním srovnání vzrostly ve 2.Q 2010 tržby o 8,9 % a výkony o 11,0 %. 

Růst výkonové spotřeby byl o něco výraznější (12,3 %), účetní přidaná hodnota tak vzrostla 

o 7,8 %. Osobní náklady se snížily již jen mírně (o -0,4 %), růst hrubého provozního přebytku 

však přesto zrychlil na 18,8 %.  

Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)
14
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13

   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. 
14

    Údaje do 2.Q 2009 jsou semidefinitivní, od 3.Q 2009 předběžné.  
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3  Platební bilance 
 

Schodek běžného účtu platební bilance byl ve 2.Q 2010 celkově v souladu s jeho čtvrtletní 

predikcí z 5.SZ (-26 mld. Kč). Oproti očekávání nižší přebytek obchodní bilance byl ve velké 

míře kompenzován mírně příznivějším vývojem bilance služeb a běžných převodů. V rámci 

finančního účtu byl ve 2.Q patrný velmi vysoký čistý odliv kapitálu sektoru podniků 

(v důsledku vyššího rozsahu poskytnutých krátkodobých obchodních a finančních úvěrů 

a depozit do zahraničí). Spolu s vývojem v 1.Q to prozatím ukazuje na výrazně vyšší roční 

čistý odliv zdrojů  podnikového sektoru do zahraničí.  
 

Ve 2.Q 2010 dosáhl běžný účet platební bilance schodku 29,5 mld. Kč a roční klouzavý 

poměr běžného účtu k HDP se nepatrně zmírnil na -1,1 % (roční klouzavý poměr běžného 

a kapitálového účtu k HDP činil -0,2 %). Saldo běžného účtu se na rozdíl od předchozího 

čtvrtletí meziročně mírně zlepšilo. Pokles celkového schodku souvisel především s vývojem 

bilance výnosů a běžných převodů.  
 

Ve 2.Q 2010 skončila výkonová bilance vysokým přebytkem (49 mld. Kč), který se však    

na rozdíl od předchozích čtyř čtvrtletí meziročně snížil (o téměř 13 mld. Kč). Pokles přebytku 

výkonové bilance byl důsledkem meziroční změny bilance služeb, která přešla z přebytku    

do schodku a výrazně převážila mírný růst přebytku obchodní bilance. Schodek bilance 

služeb (-4,8 mld. Kč) byl podobně jako v předchozím čtvrtletí způsoben vysokým schodkem 

bilance ostatních služeb, ovlivněným pokračujícím velmi rychlým růstem výdajů ostatních 

služeb obchodní povahy.
15

 Meziroční růst přebytku obchodní bilance byl výhradně spojen 

s vývojem v reálném vyjádření. Cenový vliv – při prohloubení meziroční záporné změny 

směnných relací – však dopad reálných veličin téměř zcela kompenzoval. Výrazné zrychlení 

růstu vývozu zboží odráželo pokračující růst vnější poptávky. Na urychlení růstu dovozu 

zboží působil po pěti čtvrtletích obnovený růst celkové domácí poptávky. Zejména však 

souviselo s velmi vysokým růstem dovozu pro mezispotřebu k zajištění exportní produkce.
16

  
 

Bilance výnosů dosáhla schodku 83,2 mld. Kč, který se meziročně o více než 8 mld. Kč 

snížil. Zmírnění celkového schodku bylo především spojeno s poklesem schodku výnosů 

z přímých investic z důvodu nižších výplat dividend nerezidentům. Schodek výnosů 

z přímých investic nicméně nadále představoval rozhodující složku celkové bilance.   
    
K přebytku finančního účtu ve výši 26,8 mld. Kč nejvýznamněji přispěl čistý příliv 

portfoliových investic a v menším rozsahu i přebytek přímých investic. Čistý příliv přímých 

investic (ve výši 29,1 mld. Kč) byl při celkovém nulovém odlivu tuzemských investic          

do zahraničí výhradně výsledkem přílivu přímých zahraničních investic do ČR. Jeho 

nejvýznamnější složku představoval reinvestovaný zisk, který dosáhl téměř 23 mld. Kč. Příliv 

investic do základního kapitálu byl jen mírný. Meziroční zvýšení salda přímých investic 

souviselo s růstem přílivu i s poklesem odlivu kapitálu.  

                                                           
15

  Výrazný pokles salda bilance služeb kompenzuje růst přebytku obchodní bilance související s operacemi, 

které přispívají ke zvyšování jejího přebytku i obratu, aniž by odrážely tuzemskou ekonomickou výkonnost. 

Jedná se o eliminaci (prostřednictvím tzv. brandingu) vlivu obchodních operací nadnárodních firem 

spojených se zhodnocením zboží dovezeného do ČR a jeho následným vývozem , a dále o kompenzaci vlivu 

statistického zachycování hodnoty obchodů nerezidentů, kteří provádějí na území ČR pouze celní operace. 

Celkový dopad na saldo výkonové bilance je tak neutrální, zvýšený obrat zahraničního obchodu však 

eliminován není. Provedená korekce v rámci bilance služeb je naopak spojena s dalším nadhodnocením 

celkového obratu výkonové bilance.  
16

    Ve 2.Q 2010 meziroční růst dovozu pro mezispotřebu zrychlil na 31,5 % a růst dovozu pro investiční účely    

na 16 %. Současně došlo k obnovení růstu dovozu pro konečnou spotřebu, který však byl jen mírný (2,8 %).    
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Roční klouzavé úhrny komponent platební 

bilance (v mld. Kč) 

 

Roční klouzavé úhrny obchodní bilance 

podle SITC (vybrané skupiny, v mld. Kč) 
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Portfoliové investice dosáhly páté čtvrtletí v řadě přebytku, tentokrát 57,7 mld. Kč. 

Nejzávažnější operace představovaly transakce na straně pasiv, spojené s emisemi dluhopisů 

tuzemských podniků na zahraničních trzích. Vývoj na straně aktiv byl především ovlivněn 

poklesem držby zahraničních dluhopisů tuzemskými investory. K meziročnímu poklesu 

čistého přílivu (o necelých 17 mld. Kč) přispělo především obnovení zájmu tuzemských 

investorů o zahraniční akcie. Přebytek finančního účtu byl výrazně tlumen čistým odlivem 

ostatních investic ve výši 59,5 mld. Kč. Celkový schodek byl v rozhodující míře ovlivněn 

čistým odlivem zdrojů podnikového sektoru v důsledku nárůstu poskytnutých obchodních      

a finančních úvěrů nerezidentům a depozit v zahraničí. Čistý odliv kapitálu finančních 

institucí byl jen mírný.  
 

Na základě předběžných měsíčních údajů dosáhla obchodní bilance v červenci 2010 

přebytku 6,3 mld. Kč (při propočtu dovozu v metodice CIF). Přebytek se třetí měsíc v řadě 

meziročně snižoval, tentokrát o 5,4 mld. Kč. Jeho pokles byl nejvýrazněji ovlivněn růstem 

schodku minerálních paliv, a to zejména v důsledku cenového vlivu. Obrat zahraničního 

obchodu se však vlivem rychle rostoucí vnější poptávky již pátý měsíc v řadě dvojciferným 

tempem meziročně zvyšoval. 
 

Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za červenec skončil běžný účet 

schodkem 32,5 mld. Kč. K jeho výraznému meziročnímu prohloubení přispěla v rozhodující 

míře bilance výnosů,  jejíž schodek dosáhl v důsledku vysoké hodnoty dividend vyplacených 

nerezidentům 38,1 mld. Kč. Finanční účet (bez vlivu změny devizových rezerv) skončil 

přebytkem 38,1 mld. Kč. Jeho meziroční zvýšení bylo zejména ovlivněno růstem přebytku 

přímých investic v souvislosti s přílivem zdrojů v úvěrových vztazích mezi tuzemskými 

dceřinými podniky a zahraničními mateřskými společnostmi.    
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4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 

Rizika stávající krátkodobé prognózy celkové inflace na nejbližší období jsou proinflační. 

Tímto směrem jdou rizika vývoje zejména u regulovaných cen a nepřímých daní, v rámci čisté 

inflace pak především u cen potravin. Meziroční růst dovozních cen na začátku 3.čtvrtletí  byl 

oproti prognóze mírně vyšší, meziroční růst cen průmyslových výrobců a cen zemědělských 

výrobců v červenci byl naopak nižší, než očekávala prognóza.  

 

4.1 Spotřebitelské ceny  
srpen 10        meziměsíčně v %        meziročně v % dopad odchylky

predikce 5.SZ skutečnost predikce 5.SZ skutečnost v p.b. do inflace 
1)

Index spotřebitelských cen -0.1 -0.3 2.0 1.9 -0.21

Regulované ceny 0.0 0.0 4.0 3.6 -0.05

Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b. 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00

Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0.00 0.00 1.02 1.02 0.00

Čistá inflace -0.1 -0.3 0.4 0.2 -0.16

Z toho:

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0.0 -0.6 2.6 2.3 -0.09

Korigovaná inflace bez PH 0.0 0.0 -1.1 -1.2 -0.06

Ceny pohonných hmot - čisté -2.1 -1.9 6.0 5.9 0.00

Měnověpolitická inflace -0.1 -0.3 0.9 0.8

1) bez zaokrouhlení na jedno desetinné místo  
 

Celková meziroční inflace se ve 3.Q 2010 zvýšila na 1,9 % v srpnu. Oproti prognóze z 5.SZ 

2010 byla v srpnu o 0,1 p.b. nižší. Odchylka predikce byla způsobena především nižším 

růstem cen potravin. Mírně nižší byl i růst regulovaných cen a korigovaná inflace bez PH. 

Predikce růstu cen pohonných hmot a dopadů změn daní se naplnila. 

 

Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Regulované ceny rostly oproti minulé prognóze poněkud méně. Tato odchylka byla 

způsobena nižším červencovým zvýšením regulovaného nájemného (meziměsíčně o 0,1 %, 

prognóza očekávala 0,5 %)  a nižším červencovým růstem cen zemního plynu (meziměsíčně 

o 4,2 %, prognóza očekávala 5,0 %). Naproti tomu rychleji oproti očekávání rostly 

regulované ceny v oblasti zdravotnictví, kde se na jejich růstu podílelo především ukončení 

plateb regulačních poplatků některými krajskými úřady. Nově je od října 2010 očekáván 

mírný pokles cen zemního plynu, zatímco prognóza z 5.SZ předpokládá růst o 2,5 %. 

Významnější změnou je zvýšení predikce růstu cen elektřiny od ledna 2011 z 2 % na 10 %, 

tento odhad je však prozatím zatížen výraznou nejistotou. Hlavním důvodem růstu cen 

elektřiny pro domácnosti je výrazné zvýšení poplatku na podporu výkupu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, cena za distribuci a silovou elektřinu by měla zhruba stagnovat. Část 

zvýšení  regulovaného nájemného v příštím roce přesouváme z ledna do poloviny roku, neboť 

některé samosprávy hodlají upravovat regulované nájemné až po komunálních volbách. Po 
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zahrnutí výše uvedených změn nová predikce růstu regulovaných cen za rok 2010 činí 4,3 % 

s dopadem do inflace 0,7 p.b., což je o 0,4 % resp. o cca 0,1 p.b. méně oproti 5.SZ. V roce 

2011 je predikce naopak zvýšena z 2,9 % s dopadem 0,5 p.b. na 4,5 % s dopadem do inflace 

0,8 p.b. 
  

Predikce primárních dopadů změn nepřímých daní se naplnila a všechny dopady plynoucí 

ze změn platných od počátku tohoto roku se v inflaci již projevily. Od ledna 2012 by v rámci 

připravované fiskální konsolidace mělo dojít ke zvýšení spotřebních daní u cigaret s dopadem 

do inflace ve výši 0,15 p.b.  
 

Predikce vývoje cen pohonných hmot se naplnila. Aktuální tržní výhledy ale ukazují na 

mírně vyšší cenu ropy oproti 5.SZ na celém predikovaném horizontu. Výhled kurzu USD je 

však mírně slabší, a vliv vyšších cen ropy tak částečně kompenzuje. Z týdenních šetření cen 

pohonných hmot máme zatím k dispozici údaje jen za jeden týden, ve kterém ceny pohonných 

hmot mírně klesají (v 5.SZ je predikce meziměsíčního růstu na září +0,6 %). Rizika predikce 

cen pohonných hmot jsou tedy v souhrnu mírná.  
 

Růst cen potravin (a též cen zemědělských výrobců) sice zrychlil méně, než očekávala 5.SZ, 

avšak pro delší horizont se v této oblasti kumulují proinflační rizika. Aktuální výrazný růst 

světových cen potravin (zejména pak obilovin) je pouze částečně kompenzován 

apreciovanějším kurzem. Z tohoto důvodu bychom aktuálně zvýšili predikci růstu cen 

zemědělských výrobců a návazně i spotřebitelských cen potravin, přičemž rizika růstu 

potravin vidíme v závěru letošního a na počátku příštího roku. Neúplná týdenní šetření za září 

ukazují na meziměsíční růst cen potravin o cca 0,5 % (predikce v 5.SZ očekávala 0,2 %). 

 

Vývoj cen potravin (čistých, mzr. v %)      Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %)  
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Poslední skutečné údaje jsou jen předběžné – jsou získány z průměru dvou známých skutečných měsíčních údajů 

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

 

Vývoj cen pohonných hmot (čistých, mzr. v %)   
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Meziroční korigovaná inflace bez PH byla v srpnu mírně nižší, než očekávala predikce. Ve 

srovnání s předpoklady 5.SZ se vnější nákladové faktory vyvíjejí z pohledu rizik prognózy 

inflace zhruba neutrálně, když rychlejší růst dovozních cen je kompenzován aktuálním 

kurzovým vývojem. Proinflační signály sice vyplývají z nových údajů z domácího trhu práce 

a spotřeby, proti tomu však jde připravovaná fiskální restrikce. Oproti předpokladům z 5.SZ 

rostou rychleji mzdy i zaměstnanost a pokles NJMN je tak významně mírnější.   
 

Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2  Ostatní cenové okruhy 
 

Dovozní ceny zrychlily svůj meziroční růst na začátku 3.Q 2010 na 5,9 %. K celkovému 

zvýšení dovozních cen přitom nejvýznamněji přispíval i nadále meziroční růst cen 

dovážených minerálních paliv, přestože došlo ve srovnání s květnovými hodnotami k jeho 

zmírnění přibližně o jednu pětinu, a to v návaznosti na vývoj světových cen ropy. Posílení 

meziroční dynamiky cen dovozu se tak odvíjelo především od obnoveného cenového růstu 

dovážených komodit s vyšším stupněm zpracování, na kterém se největší měrou podílelo 

v červnu obnovené zvýšení cen dovážených strojů, jejichž příspěvek v červenci dosáhl 

0,9 p.b. Srovnatelně se na vývoji cen dovozu podílely zrychlující ceny dovážených 

polotovarů, které navazovaly na růst světové poptávky. Ten se promítl i do cen dovážených 

neenergetických surovin - v červenci zaznamenaly téměř 20% meziroční zvýšení, přičemž 

ještě v květnu klesaly 3,6% tempem. Jejich příspěvek se tak přiblížil k nejvyšším hodnotám 

z konce roku 2008. Rovněž ceny dovážených potravin přešly v podmínkách rostoucích cen 

zemědělských a potravinářských komodit na světových trzích do kladných hodnot 

v meziroční dynamice. Jedinou skupinou dovozu s meziročně klesajícími cenami tak byly 

nápoje a tabák. Na začátku 3.Q 2010 dosáhl meziroční růst cen dovozu mírně silnějších 

hodnot, než předpokládala prognóza z 5.SZ, a to zejména v důsledku vyššího než 

očekávaného růstu cen zahraničních výrobců. 
 

Ceny průmyslových výrobců v srpnu zpomalily svůj meziroční růst na 1,8 %, ačkoli ještě 

v červenci došlo k jeho zrychlení na 2,3 %. Srpnové oslabení dynamiky cen výrobců se 

odvíjelo zejména od zpomalení cen jak v chemickém průmyslu, jehož příspěvek se snížil na 

pětinu červnových hodnot, tak v odvětví koksu a rafinérských výrobků, kde růst cen oslabil 

zhruba o jednu čtvrtinu ve srovnání s koncem 2.Q. Do vývoje cen v obou odvětvích se 

promítlo zmírnění meziročního růstu světových cen ropy a dovážených energetických 

surovin. Zejména  v návaznosti na posílení měnového kurzu došlo k prohloubení meziročního 

poklesu cen v odvětví dopravních prostředků. Většina ostatních odvětví zpracovatelského 

průmyslu setrvala v meziročním poklesu, který se v souhrnu prohloubil. Naopak zrychlující 
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meziroční růst cen dovážených polotovarů se promítl do razantnější dynamiky cenového 

vzestupu v odvětví obecných kovů, jehož příspěvek dosáhl výrazných 1,3 p.b. (částečně vliv 

srovnatelné základny). Růst cen průmyslových výrobců v červenci a v srpnu byl slabší, než 

předpokládá 5. SZ. Odchylka je způsobena pomalejším než předpokládaným meziročním 

růstem cen ve zpracovatelském průmyslu, což se odvíjí především od výraznějšího 

meziročního posílení kurzu koruny, které bylo patrné zejména v srpnu. 

 

Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 

v p.b.) 

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 

resp. příspěvky v p.b.) 
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Ceny zemědělských výrobců v srpnu  přešly podle očekávání k meziročnímu růstu, který 

dosáhl  8,8 % (v červenci ještě meziročně poklesly o 0,6 %). Došlo k obnovení růstu cen 

v rostlinné výrobě, a to na 11,5 %. Výrazně  se zvýšily ceny obilovin, brambor, ovoce 

a zeleniny. V živočišné výrobě meziroční růst cen zrychlil na  6,0 %, když podobně jako 

v předchozích měsících rostly ceny mléka. Ceny většiny ostatních položek v meziročním 

srovnání nadále klesaly. Vývoj cen zemědělských výrobců v srpnu byl mírně pod prognózou. 

Vysoký růst cen zemědělských produktů ve světě se na vývoji domácího indexu prozatím 

nepromítl. 

 

Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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5 Peníze a úvěry  
 

V podmínkách oživující ekonomiky zůstává dynamika peněz a úvěrů i přes mírně rostoucí 

tendenci v posledních měsících umírněná. Růst vkladů nefinančních podniků se zvýšil 

a u domácností již jen nepatrně klesal. Při nízkých úrokových sazbách a zvyšující 

se ekonomické aktivitě roste poptávka po transakčních penězích. Úvěry dále pozvolna rostly 

vlivem mírnějšího poklesu úvěrů nefinančním podnikům. Dynamika úvěrů domácnostem 

naopak dále zpomalovala a úvěry od nebankovních institucí meziročně klesaly. Podíly 

nesplácených úvěrů dále rostou. Klientské úrokové sazby se vyvíjely diferencovaně, sazba 

3M PRIBOR stagnovala a výnos desetiletého vládního dluhopisu klesal. Klientské rizikové 

prémie zůstávají poměrně vysoké, i když se u úvěrů na bydlení pozvolna snižují.  

1. Peníze 

Meziroční růst peněžního agregátu M2 

vykazuje od počátku roku 2010 mírně zvýšené 

hodnoty. Hlavní příspěvek k tomu měly 

vklady nefinančních podniků. V červenci 

se nicméně růst M2 oproti předchozímu 

měsíci snížil o 0,4 p.b. na 4,8 %. Aktuální 

prognóza z 5.SZ 2010 však předpokládá další 

mírné zvýšení růstu M2 ve 3.Q na 5,6 %, 

přičemž referenční tempo růstu zohledňující 

potenciální produkt a inflační cíl činí 3,4 %. 

Harmonizovaný peněžní agregát M3 vzrostl 

o 0,7 % (v eurozóně jeho růst dosahuje 

0,2 %).  

 

Ve struktuře M2 výrazně zrychluje dynamika M1 na 14,3 % a naopak se prohloubil pokles 

kvazi-peněz na 8,8 %. To bylo vedle nízkých úrokových sazeb a oživující ekonomické 

aktivity ovlivněno také přesunem úsporných vkladů do jednodenních vkladů vlivem změny 

jejich parametru u jedné banky. V rámci M1 nepatrně meziročně vzrostlo oběživo (0,5 %). 

V kvazi-penězích pomaleji klesaly vklady s dohodnutou splatností do dvou let 

při přetrvávajícím vysokém růstu vkladů se splatností nad dva roky. Vklady s výpovědní 

lhůtou naopak klesaly u všech splatností. Sektorová struktura vkladů odpovídá 

pozorovanému cyklickému obratu ve vývoji ekonomiky. Růst vkladů domácností již jen 

mírně zpomalil na 5 % a u vkladů nefinančních podniků zrychlil na 9,4 %. Aktuální data 

ukazují, že propady dynamiky vkladů domácností zaznamenané od roku 2009 dosáhly 

v 1.Q 2010 svého dna. Vklady finančních neměnových institucí naopak poklesly  

o 8,7 %.   

Struktura peněžních agregátů (mzr. v %) 

III/09 IV/09 I/10 II/10  6/10  7/10

Podíly na 

M2 v % 

7/10

M1 8,5 8,7 7,5 11,8 12,1 14,3 64,3

   Oběživo 6,8 -3,4 -2,4 -0,9 0,6 0,5 12,8

   Jednodenní vklady 9,0 12,6 10,6 15,6 15,5 18,3 51,5

M2-M1 (kvazi-peníze) -0,9 -2,2 -3,7 -4,8 -4,9 -8,8 35,7

   Vklady s dohod. splatností -17,8 -12,8 -7,7 -3,5 -0,4 0,7 21,5

       do 2 let -14,1 -16,9 -19,9 -17,3 -15,2 -13,8 14,7

       nad 2 roky -29,1 4,0 53,2 57,3 59,4 59,0 6,8

   Vklady s výpovědní lhůtou 34,0 16,5 3,6 -6,2 -9,9 -19,5 13,7

        do 3 měsíců 32,9 10,3 -5,7 -7,0 -6,1 -16,2 11,9

        nad 3 měsíce 39,7 53,8 64,5 -1,4 -29,4 -35,9 1,8

   Repo operace -26,9 -35,4 -37,2 -13,4 -16,2 -33,9 0,5

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

Vklady v rámci M2 dle sektorů (mzr. v %)  

-10

-5

0

5

10

15

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010

-40

-20

0

20

40

60

80

Domácnosti
Nefinanční podniky
Finanční neměnové instituce

   

Peněžní agregáty 
(mzr. v %)

-10

-5

0

5

10

15

20

 1/05  1/06  1/07  1/08  1/09  1/10
M1
M2
M2-M1 (kvazi peníze)
M3 (harmonizovaný)



 

 28 

2. Úvěry 
 
Stav úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem se v meziročním srovnání 

v posledních měsících v podstatě nemění; v červenci vzrostl o 0,7 % a po úpravě 

o netransakční vlivy o 1,5 %. Tento vývoj potvrzuje pozvolné oživování úvěrů v některých 

sektorech. Na jedné straně působí růst ekonomiky a minulé snižování úrokových sazeb 

finančního trhu, na straně druhé však přetrvávají zvýšené klientské rizikové prémie. Očekává 

se, že vývoj úvěrů bude dále ovlivňován opětovným dočasným zpomalením růstu ekonomiky 

a dlouhodobě nižším hospodářským růstem. Umírněná tempa růstu úvěrů jsou zaznamenána 

i v eurozóně a v ostatních zemích středoevropského regionu.   

Meziroční pokles úvěrů nefinančním podnikům potvrzuje nedávné dosažení svého dna; 

v červenci se dále zmírnil na 4,7 %. Snížil se pokles úvěrů zpracovatelskému průmyslu 

a obchodu, úvěry developerům se téměř 

nezměnily (v některých segmentech 

rezidenčních nemovitostí jsou již  

zaznamenány signály postupné stabilizace 

cen). Naopak pokles úvěrů do odvětví 

stavebnictví se dále prohluboval.
17

 Vývoj 

úvěrů odráží obnovení růstu účetní přidané 

hodnoty v průmyslu a snižování jejího 

poklesu v ostatních uvedených odvětvích. 

Méně klesají krátkodobé úvěry, což ukazuje, 

že podniky při zlepšování ziskovosti a cash 

flow využívají i krátkodobé financování 

(zřejmě na obnovu v krizi vyčerpaných 

zásob). Naopak přetrvává propad střednědobých úvěrů a mírný růst dlouhodobých úvěrů. 

Podle konjunkturálního průzkumu za červenec v průmyslu se změnami čerpání úvěrů 

nepočítá 45 % počtu podniků, zvýšení očekává pouze 8 % a snížení 17 % (30 % podniků 

úvěry nebude mít). Obdobný vývoj předpokládají i stavební podniky. Proto lze i nadále 

očekávat, že k obnovení meziročního růstu úvěrů by mělo dojít až v závěru roku 2010. 

Případné dočasné zvolnění zahraničního a návazně domácího ekonomického růstu však může 

vývoj úvěrů opět zeslabit.   

                                                           
17

   Časové řady úvěrů stavebnictví a developerům byly od roku 2009 upraveny tak, aby eliminovaly vliv nové 

odvětvové klasifikace ekonomických činností.   
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Meziroční tempo růstu úvěrů domácnostem pokračuje v mírném zpomalování (7,9 % 

v červenci 2010). K tomu přispívá snižující se dynamika bankovních úvěrů na bydlení 

i na spotřebu. Úvěry od nebankovních institucí nadále meziročně klesají. Oživování 

ekonomiky a mírné snižování úrokových sazeb se zatím projevuje pouze v zastavení 

meziročního propadu nových úvěrů na bydlení. Roční kumulace měsíčních toků úvěrů 

na bydlení očištěných o sezonní vlivy však má stále klesající tendenci, přestože se pohybuje 

v kladných hodnotách. Výraznější obnovení poptávky po úvěrech lze očekávat až s jistým 

odstupem po obratu na trhu práce, přičemž v závěru roku 2010 se bude růst celkových úvěrů 

domácnostem pravděpodobně pohybovat maximálně do 10 %.  

Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech se v červenci u nefinančních podniků dále 

zvýšil na 8,8 % a u domácností na 4,6 % (celkem činí 6,5 %). Celkový objem defaultních 

úvěrů tak dále vzrostl na zhruba 115 mld. Kč (z toho u podniků činí 67 mld. Kč 

a u domácností 48 mld. Kč).  
 
3. Klientské úrokové sazby 
 

Úrokové sazby z nových úvěrů a vkladů v červenci 2010 v průměru přetrvávaly 

na úrovních předchozího měsíce při stagnaci sazeb peněžního trhu (3M PRIBOR činil 1,2 %). 

Výnos desetiletého vládního dluhopisu po poklesu v roce 2009 v letošním roce kolísá 

(v červenci se snížil o 29 b.b. na 3,8 %). Úroková sazba z nových vkladů přetrvávala 

v červenci 2010 u domácností na úrovni 1,1 % a u nefinančních podniků ve výši  

0,4 %. Obě sazby v letošním roce mírně klesají. Marže mezi průměrnou úrokovou sazbou 

z nových úvěrů a vkladů stagnovala ve výši 5,7 p.b., a i přes její snížení v letošním roce 

je stále vysoká. 
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Úroková sazba z nových úvěrů 

nefinančním podnikům se od roku 2009 

pohybuje s určitými výkyvy zhruba 

na čtyřprocentní úrovni (v červenci jen 

nepatrně vzrostla o 9 b.b. na 3,9 %). Zhruba 

o 1 p.b. je nižší krátkodobá sazba z velkých 

úvěrů (dosahující historického minima) 

a krátkodobá sazba z malých úvěrů. Obě 

sazby vykazují pozvolný klesající trend.
18

 
 

V červenci pokračovalo nepatrné snižování 

úrokové sazby z úvěrů poskytnutých 

domácnostem na bydlení, a to o 6 b.b. 

na 5 %. Nejvíce klesaly sazby s fixací 

do jednoho roku (cca o 16 b.b.). Tento vývoj 

odráží minulý pokles měnověpolitické sazby, ale může být ovlivněn i zvýšenou konkurencí 

a různými marketingovými akcemi. Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů přetrvává 

na historicky vysokých hodnotách, když v červenci dosáhla 14,4 %.   

 

Klientské rizikové prémie zůstávají v historickém pohledu poměrně vysoké, a to nejvíce 

u úvěrů domácnostem. U těchto úvěrů však dochází k jejich pozvolnému poklesu.19
 Rozpětí 

mezi sazbou z úvěrů na bydlení s fixací do jednoho roku a sazbou 3M PRIBOR pokračovalo 

v mírném poklesu, v souladu s nepatrným snižováním míry nezaměstnanosti. Zůstává 

však vysoké (též vlivem zvýšené obezřetnosti bank v souvislosti s očekávanými vládními 

škrty a jejich dopady do příjmů domácností). Úrokové rozpětí nicméně nemusí plně vypovídat 

o vývoji úvěrových podmínek, neboť podle dílčích signálů probíhá snaha bank o jejich 

uvolnění přes neúrokové podmínky, tj. navyšováním úvěrových rámců v poměru k hodnotě 

zastavené nemovitosti. 

                                                           

18
  V červenci se však sazby z velkých a kontokorentních úvěrů zvýšily, zatímco úrokové sazby z malých úvěrů 

klesaly. To se u krátkodobých sazeb při stagnaci sazby 3M PRIBOR odráželo v dalším zvýšení úrokového 

rozpětí u velkých úvěrů a jeho mírném poklesu u malých úvěrů.   
19

   V eurozóně podle červencového přehledu „Bank lending survey“ ve 2.Q 2010 nepokračovalo uvolňování 

celkově stále zpřísněných úvěrových podmínek u úvěrů nefinančním podnikům. Také u úvěrů na bydlení 

a u spotřebitelských úvěrů se úvěrové podmínky neměnily. Dále je z přehledu zřejmé, že banky v eurozóně 

očekávají ve 3.Q 2010 další zvýšení poptávky nefinančních podniků po úvěrech, zatímco poptávka 

domácností po úvěrech na bydlení a po spotřebitelských úvěrech by se měla mírně snížit.       
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Úrokové sazby na peněžním trhu stagnovaly, sazby s delší splatností klesaly. Průměrná výše 

sazby 3M PRIBOR za 3.Q 2010 se pohybuje lehce nad prognózou. Kurz koruny od začátku 

srpna kolísá kolem hladiny 24,7-24,8 Kč/EUR, v průměru za dosavadní průběh 3.Q 2010 je 

silnější o cca 1,3 % v porovnání s prognózou.  
 

Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 

3.Q 2010 – základní scénář 3.Q 2010 – skutečnost * 15.9. – skutečnost

3M PRIBOR 1.1 1.2 1.2

Kurz – CZK/EUR 25.30 24.97 24.62

*     průměr za čtvrtletí do 15.9.2010  
 

1  Domácí úrokové sazby 
 

Úrokové sazby PRIBOR stagnují již od začátku května, kdy byla snížena repo sazba. Rozpětí 

3M PRIBOR - 2T repo sazba aktuálně dosahuje cca 0,5 p.b., což je nepatrně 

nad předpokladem prognózy z 5.SZ. Sazby s delší splatností (IRS a výnosy dluhopisů) se 

převážně snižovaly, stejně jako v zahraničí, kde stále panují pochybnosti o ekonomickém 

oživení a přetrvává poptávka po bezpečných instrumentech. Pokles tuzemských 

dluhopisových výnosů byl navíc podpořen nižší nabídkou státních dluhopisů v primárních 

aukcích, úspěšnou emisí eurobondu a zlepšeným výhledem ratingu ČR. Tržní výhled 3M 

sazeb FRA je do začátku příštího roku zhruba stabilní, poté mírně rostoucí. Nárůst tržních 

forwardových sazeb s delší splatností (FRA 9*12) byl pravděpodobně reakcí na komentáře 

několika členů bankovní rady týkající se okamžiku zvýšení měnověpolitických sazeb. 

Celkově se tento výhled v celém horizontu pohybuje mírně nad trajektorií konzistentní se 

základním scénářem stávající prognózy (viz graf v části I.2 Prognózy ostatních institucí).  
 

Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh 3.Q 2010 (do 15.9.) činila 1,2 %, 

aktuální prognóza předpokládá hodnotu 1,1 %. Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní 

sklon, spread 1R PRIBOR - 3M PRIBOR aktuálně dosahuje 0,5 p.b.  
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Klientské úrokové sazby v červenci stagnovaly. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů 

činila 6,6 %, sazba z termínovaných vkladů 1,5 %. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů 

v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 4,6 %, z pohledu ex ante 4,2 %. 
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2  Devizový kurz 

Kurz koruny posílil v průběhu července vůči euru o cca 4 % (z hodnoty cca 25,8 CZK/EUR) 

a poté se v srpnu víceméně stabilizoval na úrovni cca 24,8 CZ/EUR. Přibližně na této hodnotě 

(24,7 CZK/EUR) se pohyboval i na konci první zářijové dekády. Průměrná hodnota kurzu 

v dosavadním průběhu třetího čtvrtletí činila zhruba 25,0 CZK/EUR, což představuje 

meziroční (a zároveň i mezičtvrtletní) posílení koruny o cca 2,3 %. Oproti prognóze z 5.SZ na 

3.Q 2010 (25,3 CZK/EUR) byl kurz koruny dosud v průměru pevnější o cca 1,2 %.  

  

Vývoj měnového kurzu CZK/EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V červenci byla česká koruna spolu s polským zlotým nejrychleji posilující směnitelnou 

měnou světa. Relativně prudké posílení koruny mohlo být významně ovlivněno zlepšením 

výhledu ratingu České republiky odůvodněným připravovanou fiskální konsolidací. 

Statistické údaje o červencovém vývoji (platební bilance a vývoj aktiv a pasiv bankovního 

sektoru vůči zahraničí) prudké posílení koruny naopak prakticky nevysvětlují. Patrné je pouze 

obnovení zájmu nerezidentů o korunové vládní dluhopisy. V dalším průběhu 3.Q koruna, při 

přibližné stagnaci vůči euru, již poněkud ztrácela na síle vůči některým měnám rozvinutých 

zemí se zdravou ekonomikou. Favority finančních trhů se staly australský dolar, švýcarský 

frank, japonský jen a švédská koruna. Vůči koruně mírně posílil i polský zlotý. Určujícím 

faktorem dalšího vývoje kurzu koruny vůči euru zůstává nadále sentiment na finančních 

trzích. Emise vládních obligací na zahraničních trzích uskutečněná na počátku září v rozsahu 

2 mld. euro neměla zatím na vývoj kurzu vliv. 
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Příloha – Transmise měnové politiky v ČR 
 

Zuzana Antoničová, Oxana Babecká, Michal Franta, Dana Hájková, Petr Král, 

Ivana Kubicová, Renata Pašaličová, Anca Podpiera, Jakub Ryšánek, Branislav Saxa*   

Tato příloha se soustředí na popis aktuálních empirických poznatků o přenosu 

měnověpolitických rozhodnutí ČNB do reálné ekonomiky a do inflace, přičemž vedle  

celkového vlivu měnové politiky na inflaci a výstup přináší  poznatky z analýz zaměřených na 

jednotlivé kanály transmise. Analýza potvrdila přenos měnověpolitických impulsů 

do ekonomiky v intuitivním směru a v souladu s předchozími analýzami i předpoklady modelu 

g3. Globální finanční a ekonomická krize transmisi zřejmě poněkud zpomalila a oslabila, 

přičemž změny tímto směrem nacházíme především v úrokovém kanálu transmise v důsledku 

nárůstu klientských rizikových prémií.  

1. Expoziční schéma: jak analyzujeme měnověpolitickou transmisi 

Transmise měnové politiky je složitý proces. Vedle celkového vlivu měnové politiky na inflaci 

a výstup je přínosné zkoumat jeho dílčí kanály, mezi něž patří zejména úrokový a úvěrový 

kanál, kurzový kanál a kanál cen aktiv. To se odráží v množství přístupů používaných 

k analýze transmise.  

Předpokladem účinného provádění měnové politiky je znalost, s jakým přibližným 

zpožděním, v jakém směru a intenzitě měnověpolitická rozhodnutí ovlivňují cílované 

veličiny. Délka, nejistota a proměnlivost těchto parametrů transmise je způsobena existencí 

mnoha kanálů, jimiž se změny měnové politiky do ekonomiky přenášejí. Proto je nezbytně 

nutné mít představu o existenci a síle těchto kanálů.  

Znázornění základních kanálů měnověpolitické transmise uvádí Schéma 1. Primárními kanály 

transmise jsou úrokový kanál, kurzový kanál, úvěrový kanál a kanál cen aktiv. Význam těchto 

kanálů pro konkrétní ekonomiky se liší resp. mění především v závislosti na jejich 

otevřenosti, rozvinutosti finančního systému či roli bankovního systému. Vedle těchto kanálů 

působí i kanál očekávání a v poslední době bývá identifikován i tzv. „risk-taking channel“. 

Prostřednictvím úrokového kanálu měnová politika změnami základních úrokových sazeb 

ovlivňuje reálnou ekonomiku. Vzhledem k tomu, že reálná ekonomická rozhodnutí 

o spotřebě, úsporách a investicích jsou obvykle činěna na základě dlouhodobých sazeb, je 

předpokladem nejprve přenos změn měnověpolitických sazeb do úrokových sazeb peněžního 

trhu.
1
 Změny v úrokových sazbách peněžního trhu určují náklady půjček mezi bankami, na 

což banky reagují změnami úrokových sazeb z vkladů jako alternativního zdroje financování. 

Přes úrokové marže se změny nákladů financování projeví do úrokových sazeb z úvěrů. 

Úrokové sazby z klientských obchodů bank pak vstupují do optimalizačních úvah 

ekonomických subjektů jako parametr mezičasové substituce a oceňování výhodnosti 

ekonomických projektů, a to i tehdy, nejsou-li jejich transakce bezprostředně svázány 

s použitím úvěrových zdrojů či využitím jiných produktů od bank.   

                                                           
*
 Autoři děkují Tomáši Holubovi, Tiboru Hlédikovi a Luboši Komárkovi za náměty, připomínky a diskusi 

přístupů a výsledků analýz. 
1
 Tento přenos standardně funguje díky efektivnímu bezarbitrážnímu vztahu mezi těmito dvěma typy sazeb. 

Nárůst spreadu mezi měnověpolitickými sazbami a tržními sazbami související s globální finanční krizí byl 

v rozporu s tímto předpokladem a vynutil si výraznější změny měnověpolitických sazeb, než by bylo obvyklé. 

Analýza této části transmisního mechanismu není součástí této přílohy, tímto jevem se zabývají jiné právě 

probíhající výzkumné projekty v ČNB (SAOEVFS; existence strategického kótování mezibankovních sazeb 

a státních dluhopisů). 
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Schéma 1: Základní kanály transmise změn úrokových sazeb ČNB do inflace 
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Existence nedokonalých informací a substituce mezi finančními aktivy v ekonomických 

systémech založených na bankovním zprostředkování způsobuje, že přenos změn základních 

úrokových sazeb na jednotlivé subjekty není homogenní (úvěrový kanál). Na straně podniků 

se zejména jedná o vliv dostupnosti a hodnoty kolaterálu na dostupnost a podmínky úvěrů  

(financial accelerator – finanční akcelerátor, balance-sheet channel – rozvahový kanál); 

podniky s horší finanční pozicí jsou zpřísněním měnověpolitických sazeb postiženy více. Pro 

banky (bank-lending channel – kanál bankovního půjčování) je svázán s tzv. náklady 

zmocnění (agency costs) a sílou bankovních bilancí. S nimi spojená externí prémie 

financování bank a jejich přístup k vnějším zdrojům při změnách měnověpolitických sazeb 

mohou ovlivnit celkovou nabídku úvěrů. 

Vliv měnového kurzu na inflaci je významný především pro ekonomiky vyznačující se 

vysokou otevřeností. Kurzový šok má přímý dopad na spotřebitelskou inflaci přes ceny zboží 

dováženého pro konečnou spotřebu. Nepřímý vliv má pak tento šok přes substituční chování 

na cenu domácího zboží, přes dovozní ceny surovin a mezispotřeby na ceny výrobců a přes 

zpřísnění měnových podmínek pro ekonomické subjekty. 
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Kanál cen aktiv může způsobit, že změnami úrokových sazeb vyvolané změny cen aktiv 

vedou ke změnám hodnot bilancí domácností a podniků a jejich důvěry v ekonomický vývoj.  

Tento kanál funguje, pokud růst cen nemovitostí a finančních aktiv v držbě domácností je 

vnímán jako růst bohatství a zdrojů pro financování spotřeby. U podniků díky růstu tržních 

cen akcií dochází k relativnímu zlevnění kapitálu použitelného pro investice (Tobin‘s Q).  

S ohledem na potřeby měnověpolitického rozhodování se tato příloha soustředí pouze na 

exekutivní prezentaci hlavních výsledků nových analýz a jejich interpretaci, přičemž 

podrobné odhady a popisy modelů jsou k dispozici v doplňujícím materiálu. Získané 

poznatky o transmisním mechanismu jsou srovnány jak s jinde v literatuře publikovanými 

výsledky, tak s fungováním predikčního modelu g3. 

Změny mechanismů transmise v čase se obvykle dějí postupně například díky finančním 

inovacím či regulačním a legislativním změnám. V kontextu přetrvávajících dopadů nedávné 

globální finanční krize je však předmětem zájmu analýz i otázka, zda v této souvislosti došlo 

k výrazným změnám v transmisním mechanismu měnové politiky v ČR. Kde je to smysluplné 

a možné, provádíme proto i analýzu vývoje transmise v čase. Taková analýza je provedena 

pomocí časově proměnlivých regresních koeficientů, případně srovnáním výsledků v čase.
2
  

Prezentované výsledky jsou odrazem práce kolektivu autorů za poslední více než rok. Je 

přitom ambicí zpracovatelů dotáhnout výsledky svého bádání až do podoby výzkumné 

publikace ČNB/článku v prestižním ekonomickém časopise. Při čtení této přílohy je nicméně 

třeba mít na mysli, že empirické odhady ekonomických vazeb a kauzalit patří k velkým 

výzvám takto orientovaného výzkumu i pro čistě akademické účely (natož pak pro potřeby 

konkrétní měnověpolitické praxe).
3
   

Analýza prezentovaná v tomto dokumentu nejprve v kapitole 2 zkoumá transmisní 

mechanismus měnové politiky z pohledu agregátních dat, což odráží význam agregátních 

veličin v praktickém provádění měnové politiky. Podrobnější analýzy jednotlivých 

transmisních mechanismů, které postihují dílčí procesy podstatné pro měnověpolitická 

rozhodnutí, jsou prezentovány v části 3. Srovnání našich empirických výsledků s předpoklady 

modelu g3 přináší kapitola 4. Závěrečná kapitola 5 shrnuje doporučení pro další práci. 

Popis jednotlivých metod a podrobné výsledky jednotlivých analýz jsou k dispozici na disku 

situačních zpráv: Situační zprávy\! Podklady pro 6.SZ 2010\Texty\doplňující materiál 

k příloze.doc 

                                                           
2
  Srovnány jsou výsledky založené na datovém souboru do konce roku 2008 s výsledky založenými na datech 

do konce roku 2009. Tato volba byla dána existencí předchozích studií končících právě koncem roku 2008 

a podpořena faktem, že dopady pádu Lehman Brothers se ve zkoumaných českých ekonomických proměnných 

projevily nejvíce až počátkem roku 2009. 
3
 Složitý charakter transmise, kdy jednotlivé ekonomické veličiny na sebe působí vzájemně a s různými 

zpožděními, vede k obtížím identifikovat kauzální vztahy, přičemž analýza transmise pro tranzitivní 

ekonomiky navíc naráží na problém krátkosti časových řad a existence strukturálních změn. Velký počet úhlů 

pohledu na transmisi měnové politiky přináší množství výsledků, které nejsou jednoduše porovnatelné. Stejná 

interpretace navíc často není možná ani u výsledků získaných uplatněním stejných pojetí, neboť je ovlivněna 

volbou konkrétního modelu. Předpoklady jednotlivých kvantifikací krátkodobého a  střednědobého vlivu 

měnové politiky na reálnou ekonomiku se obyčejně zásadně liší. 

doplňující%20materiál%20k%20příloze.doc
doplňující%20materiál%20k%20příloze.doc
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2. Agregátní pohled na transmisi měnové politiky  

Základní představu o intenzitě a zpožděních v přenosu měnověpolitických impulzů do reálné 

ekonomiky přinášejí modely, které umožňují sledovat vzájemné působení klíčových 

makroekonomických proměnných. Námi použitý Bayesovský VAR díky svým předpokladům 

částečně překonává problémy, které má standardní strukturální vektorový autoregresní model 

při analýze českých dat a kterými jsou široké intervaly spolehlivost dané malým počtem 

pozorování. Výsledky obou modelů naznačují funkční transmisi změn úrokových sazeb do 

inflace. Bayesovský odhad potvrzuje nejsilnější transmisi za zhruba 12 měsíců, zatímco 

strukturální VAR shledává zpoždění téměř dvojnásobné. V obou modelech měnověpolitickým 

šokem vyvolaná okamžitá apreciace kurzu vymizí do jednoho roku. Transmise kurzového šoku 

do inflace je poněkud rychlejší. Lze nalézt náznak toho, že od vypuknutí globální finanční 

a ekonomické krize došlo k oslabení reakce ekonomických proměnných na měnověpolitický 

i kurzový šok, tyto změny v transmisním mechanismu však nejsou statisticky významné.  

V literatuře se již vytvořil konsensus ohledně zkoumání celkových efektů měnové politiky 

pomocí vektorově autoregresních (VAR) modelů.
4
 Zkoumá se především efekt měnových 

a kurzových šoků na ekonomiku. V současné době se výzkum zaměřuje na metody odhadu 

těchto modelů a způsoby identifikace strukturálních šoků. Předchozí výzkum v ČNB 

soustředící se na měnověpolitickou transmisi v české ekonomice pomocí VAR modelu byl 

proveden zejména v pracech Hurník a Arnoštová (2005) a Borys, Horváth a Franta (2009). 

Obě tyto analýzy potvrzují funkční transmisi měnové politiky. První jmenovaný článek 

odhaduje zpoždění přenosu měnověpolitického impulzu do české ekonomiky na 5-6 čtvrtletí, 

druhý jmenovaný překonává tzv. price puzzle často přítomný v podobném výzkumu 

a shledává maximální přenos impulzu do cen a výstupu do jednoho roku.
5
 

2.1. Strukturální VAR na čtvrtletních datech  

Nejprve analyzujeme (v literatuře nejběžněji odhadovaný) strukturální vektorový autoregresní 

(VAR) model malé otevřené ekonomiky v období 1998q1 – 2009q4 na čtvrtletních datech 

(viz též Mojon a Peersman, 2001, a Arnoštová a Hurník, 2005).
6
 Endogenními proměnnými 

jsou reálný HDP, index spotřebitelských cen, 3M PRIBOR, nominální efektivní měnový kurz 

a peněžní zásoba; jako exogenní proměnné do modelu vstupují světový komoditní cenový 

index, reálný HDP eurozóny a EONIA. Data jsou sezonně očištěná a vstupují do analýzy 

v úrovních. Model je identifikován na základě Choleského dekompozice při výše uvedeném 

pořadí endogenních proměnných.  

Graf 1 zobrazuje reakci endogenních proměnných na měnověpolitický šok. Neočekávaný 

nárůst úrokových sazeb o 1 p.b. vyvolá rychlou a statisticky významnou apreciaci kurzu 

(o zhruba 3 % ve třetím čtvrtletí po šoku), která vymizí za přibližně pět čtvrtletí, a zpomalení 

ekonomiky až o 0,5 % (přičemž nejvýraznější hodnota odezvy nastane po zhruba šesti 

čtvrtletích, není však statisticky významná). Dojde k dočasnému – avšak statisticky 

nevýznamnému – snížení peněžní zásoby o 0,7 %. CPI po prvotní pozitivní reakci poklesne až 

                                                           
4
   Přehled lze nalézt v Christiano et al. (1999). 

5
  VAR model byl k identifikaci transmise měnové politiky použit rovněž v práci Holub (2008). V této práci se 

podařilo dobře identifikovat pouze transmisi kurzových šoků, zatímco v případě šoků do úrokových sazeb 

měla zjištěná transmise intuitivně správný směr pouze v jednom ze dvou alternativních odhadů a navíc vyšla 

jako neočekávaně rychlá (maximum již po 2 čtvrtletích).   
6
 Tento model byl použit v boxu “Měnový transmisní mechanismus v ČR – výsledky VAR analýzy 1998–2008”, 

5. SZ 2009. 
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o 0,4 % (za zhruba deset čtvrtletí), ani zde však není odezva statisticky významná.
7
 Reakce 

cenového indexu na šok odezní až po třech letech.  

Graf 1: Promítnutí měnověpolitického šoku do endogenních proměnných  
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Poznámka: Časová období ve čtvrtletích na horizontální ose. Vertikální osa zobrazuje velikost impulsní odezvy 

na měnověpolitický šok v podobě neočekávaného nárůstu úrokových sazeb o 1 p.b.. Přerušované čary označují 

intervaly spolehlivosti o velikosti ±1 a  ± 2 standardní odchylky chyby odhadu pro aktuální výpočty. Růst kurzu 

představuje apreciaci. Pro simulace označené „5.SZ 2009“ byla použita data za období 1998–2008 a pro 

simulace označené „6.SZ 2010“ údaje za období 1998-2009.  

Graf 2 zobrazuje impulsní odezvy pro apreciační šok do nominálního efektivního kurzu 

v podobě neočekávaného posílení koruny vůči euru o 30 haléřů. Tento šok v modelu vede ke 

statisticky významnému poklesu CPI o 0,17 % se dnem za čtyři čtvrtletí a poklesu peněžní 

zásoby o 0,22 %. Úroková sazba (statisticky významně) poklesne o téměř 0,15 %. Překvapivá 

je pozitivní – byť statisticky nevýznamná – reakce HDP na apreciační kurzový šok, což je 

v rozporu s ekonomickou intuicí i závěry některých předchozích prací.
8
   

                                                           
7
 Dochází ke klasické „cenové hádance“ (price puzzle), kdy ceny nejprve rostou a až poté (po čtyřech čtvrtletích) 

dochází k jejich poklesu. Zahrnutí světového komoditního cenové indexu mezi exogenní proměnné, jak je 

doporučováno např. v Sims (1992) z důvodu nápravy cenové hádanky, tuto hádanku v našem případě 

neodstranilo. 
8
 Např. VAR model použitý v práci Holub (2008) nalézá statisticky významný vliv kurzového šoku na mezeru 

výstupu v intuitivně správném směru s maximálním dopadem po 5 až 6 čtvrtletích. 
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Graf 2: Promítnutí kurzového šoku do endogenních proměnných  
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Poznámka: Časová období ve čtvrtletích na horizontální ose. Vertikální osa zobrazuje velikost impulsní odezvy 

na apreciační šok do nominálního efektivního kurzu v podobě neočekávaného posílení koruny vůči euru o 30 

haléřů. Přerušované čary označují intervaly spolehlivosti o velikosti ±1 a  ± 2 standardní odchylky chyby odhadu 

pro aktuální výpočty.  Růst kurzu představuje apreciaci. 

Změnu odezev v čase zkoumáme srovnáním aktuálních odhadů s výsledky prezentovanými 

v 5.SZ 2009, kde analýza pokrývala období 1998–2008 (viz Graf 1 a Graf 2).
9
 Aktuální 

odhady se od předchozích liší výraznější apreciací kurzu v důsledku měnověpolitického šoku 

a částečně jiným průběhem úrokových sazeb v delším období v reakci na kurzový šok. 

Ostatní odezvy jsou srovnatelné.   

Výsledky analýzy potvrzují efektivnost měnové politiky ČNB i přenos změn nominálního 

kurzu do ostatních makroekonomických proměnných. Je však nutné mít na paměti limity 

použité analýzy, zejména krátkost dostupných časových řad a charakter modelem 

nevysvětlených změn úrokových sazeb a kurzu. Ve většině případů byly získány výsledky 

jdoucí v intuitivním směru, nicméně prezentované impulsní odezvy jsou zatíženy širokými 

odhady spolehlivosti (obdobně jako výsledky některých studií s aplikací na nové členské 

země EU). Proto tento model nepoužíváme k verifikaci modelových mechanismů g3 v části 4. 

                                                           
9
 Impulsní odezvy z boxu 5.SZ 2009 byly vypočítané na indexech (průměr roku 2000=100) převedených na 

logaritmy. Pro srovnatelnost s aktuálními výsledky byly impulsní odezvy upraveny. Podrobněji viz doplňující 

materiál. 
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2.2. Bayesovský VAR na měsíčních datech 

Následně je pro analýzu transmise měnověpolitického šoku odhadnut bayesovský VAR 

model, kde měnový a kurzový šok jsou identifikovány pomocí znaménkových restrikcí (viz 

též Vonnák, 2010). Bayesovský VAR model používá apriorní informace, a umožňuje tak 

zmírnit problém nutnosti odhadnout velký počet koeficientů při malém počtu pozorování, což 

u standardních VAR modelů vede k širokým intervalům spolehlivosti. Použitá data mají 

měsíční periodicitu za období 1998M1-2010M1, jsou sezonně očištěná a vstupují do analýzy 

v úrovních. Endogenními proměnnými jsou zde průmyslová produkce, CPI, 3M PRIBOR 

a nominální kurz CZK/EUR. Jako exogenní proměnné uvažujeme 3M EURIBOR a ceny 

komodit.
10

 

Graf 3 ukazuje impulzní odezvy endogenních proměnných po dobu 48 měsíců od 

měnověpolitického šoku o velikosti jednoho procentního bodu. Zobrazeny jsou mediány 

simulovaných impulzních odezev spolu s intervaly představujícími 1  resp. 2 standardní 

odchylky normálního rozdělení.  

Graf 3: Efekt měnověpolitického šoku 

 
Poznámka: Časová období v měsících na horizontální ose. Vertikální osa zobrazuje velikost impulsní odezvy na 

měnověpolitický šok v podobě neočekávaného nárůstu úrokových sazeb o 1 p.b. Přerušované čary označují 

intervaly spolehlivosti o velikosti prostředních 68 a 95,4 % posteriorní distribuce odezev. Pokles kurzu 

představuje apreciaci. 

Z obrázku vyplývá, že po neočekávaném měnověpolitickém šoku CPI poklesne a minima 

dosáhne přibližně za jeden rok. Kurz CZK/EUR okamžitě posílí o zhruba 1 CZK a po jednom 

roce se navrátí ke své původní hodnotě.  

                                                           
10

  V citlivostní analýze jsme uvažovali jako exogenní proměnné průmyslovou produkci, CPI, call money rate 

a nominální efektivní kurz pro Německo. Výsledné odezvy jsou podobné jako u prezentované množiny 

exogenních proměnných, pouze u kurzového šoku jsme dostali tzv. price puzzle, tj. růst cen bezprostředně 

po apreciačním šoku. 
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Graf 4 zachycuje efekt kurzového šoku o velikosti 0,30 CZK. Efekt skokového posílení kurzu 

CZK/EUR vede k okamžitému snížení krátkodobé úrokové míry o přibližně 15 bazických 

bodů. Dojde také k poklesu cenového indexu s maximem po necelém roce. Mírný nárůst 

indexu průmyslové produkce pozorovaný v datech po zhodnocení  kurzu je stejně neintuitivní 

jako nárůst HDP identifikovaný v části 2.1, uspokojivým výsledkem není ani absence vlivu 

měnověpolitického šoku na průmyslovou produkci. Tyto výsledky lze zřejmě vysvětlit 

modelem nepostihnutou reálnou konvergencí české ekonomiky a strukturálními změnami 

spojenými s přílivem kapitálu. Tyto dlouhodobě působící jevy ovlivnily korelace indexu 

průmyslové produkce s dalšími endogenními proměnnými na našem datovém souboru ve 

směru, který není intuitivní z hlediska cyklického příběhu.  

Graf 4: Efekt kurzového šoku 

 
Poznámka: Časová období v měsících na horizontální ose. Vertikální osa zobrazuje velikost impulsní odezvy na 

apreciační šok do nominálního efektivního kurzu v podobě neočekávaného posílení koruny vůči euru o 30 

haléřů. Přerušované čary označují intervaly spolehlivosti o velikosti prostředních 68 a 95,4 % posteriorní 

distribuce odezev.  Pokles kurzu představuje apreciaci. 

Prezentované výsledky jsou robustní vzhledem k volbě délky období předepsaných 

znaménkových restrikcí a do velké míry i vzhledem k volbě priorů VAR(p,q) modelu 

a výběru exogenních proměnných. 

Analýza změny reakce endogenních proměnných na měnověpolitický a kurzový šok 

v období krize je provedena rozšířením původního VAR modelu o předpoklad koeficientů, 

variancí a kovariancí chyb měnících se v čase.  Graf 5 a Graf 6 zobrazují měnící se odezvy na 

základě vývoje odhadovaných koeficientů mezi obdobími 2008m1, 2009m1 a 2010m1.
11

 Graf 

5 naznačuje, že propagace měnověpolitického šoku do cenové hladiny během krize mírně 

                                                           
11

   Zaměřujeme se na nalezení případných změn v transmisním mechanismu, proto jsou změny v krátkodobé 

úrokové míře respektive v kurzu normalizovány, aby byly porovnatelné. Amplitudy odezev se neliší výrazně 

od situace diskutované v předchozím modelu. 
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zeslábla. Lze zaznamenat také mírnější dopad na index průmyslové produkce a měnový 

kurz.
12

 Slabší odezvu cenové hladiny během krize pozorujeme i pro kurzový šok (Graf 6). 

Index průmyslové produkce v reakci na neočekávané posílení kurzu pro období krize 

v souladu s ekonomickou intuicí klesá.
13

 Zobrazené impulsní odezvy též naznačují, 

že počátkem roku 2010 již zřejmě docházelo k přiblížení transmisních mechanismů 

předkrizovým hodnotám. Změny v transmisním mechanismu nejsou vzhledem k šíři intervalů 

spolehlivosti statisticky významné, a tedy je nutné brát naše závěry jako pouze indikativní. 

Graf 5: Změny dopadů měnověpolitického šoku 

 
 

Poznámka: Impulsní odezvy na základě koeficientů odhadovaných pro 2008m1, 2009m1 a 2010m1. Časová 

období po šoku v měsících na horizontální ose. Vertikální osa zobrazuje velikost impulsní odezvy na 

měnověpolitický šok v podobě neočekávaného nárůstu úrokových sazeb o 1 p.b. Pokles kurzu představuje 

apreciaci.  

                                                           
12

    Zde je tedy výsledek opačný než v části 2.1. 
13

    Jednotlivé impulsní odezvy indexu průmyslové produkce však nejsou statisticky významné. 
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Graf 6: Změny dopadů kurzového šoku 

 
 

Poznámka: Impulsní odezvy na základě koeficientů odhadovaných pro 2008m1, 2009m1 a 2010m1. Časová 

období po šoku v měsících na horizontální ose. Vertikální osa zobrazuje velikost impulsní odezvy na apreciační 

šok do nominálního efektivního kurzu v podobě neočekávaného posílení koruny vůči euru o 30 haléřů. Pokles 

kurzu představuje apreciaci. 

3. Analýza jednotlivých kanálů transmise měnové politiky 

Jednotlivé transmisní kanály představují dílčí procesy podstatné pro měnověpolitická 

rozhodnutí. Výsledky analýz ukazují, že přenos změn sazeb finančního trhu do klientských 

sazeb je poměrně rychlý, ačkoliv úplný je jen pro hypoteční úvěry a krátkodobé vklady. Krize 

zvýšila restriktivnost úvěrových standardů, a tím zpomalila celkovou transmisi do sazeb úvěrů 

podnikům s krátkými fixacemi sazeb. Starší analýzy nasvědčují, že úvěrový kanál prohlubuje 

ekonomický dopad měnověpolitických změn. Promítnutí kurzového šoku do inflace je rychlé, 

hlavním kanálem jsou ceny dovozu a intenzita jeho transmise zaniká podél distribučního 

řetězce. Přítomnost kanálu bohatství nebyla empiricky potvrzena. 

3.1.  Úrokový kanál 

Klíčovým vztahem pro úrokový kanál je propojení mezi náklady financování bank na 

mezibankovním trhu, které centrální banka ovlivňuje měnovou politikou, včetně nákladů 

příležitosti, a  klientskými sazbami z úvěrů a vkladů. Transmisi mezi tržními a klientskými 

sazbami ovlivňuje zejména úroková elasticita poptávky po úvěrech, stupeň konkurence na 

trhu a existence asymetrických informací. Výsledky agregátního pohledu na úrokový kanál 

pro Českou republiku poskytují práce Crespo-Cuaresma, Egert and Reininger (2004), Egert, 

Crespo-Cuaresma and Reininger (2007) a Tieman (2004). Tyto studie považují přenos 

měnověpolitických změn úrokovým kanálem za nekompletní.
14

  Horváth a Podpiera (2009) 

používají pro analýzu dezagregovaný pohled s využitím měsíčních údajů o úrokových 

sazbách českých bank z jednotlivých typů bankovních úvěrů a depozit. Tato analýza shledává 

poměrně rychlou reakci klientských sazeb na změny sazeb peněžního trhu, přičemž ale 

                                                           
14

  Viz Horváth a Podpiera (2009) a Egert and MacDonald (2009). 
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transmise není pro některé typy sazeb úplná. Shodný přístup k analýze úrokového kanálu 

používáme i v níže prezentované analýze, která přináší aktuální výsledky. 

Analýza vazby mezi sazbami finančního trhu a komerčními sazbami je v souladu 

s literaturou
15

 provedena pomocí error correction modelu, který zachycuje jak dlouhodobý 

vztah mezi mezibankovními a klientskými sazbami, tak krátkodobou dynamiku přenosu změn 

sazeb peněžního trhu.  
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Poznámka: brit…klientská úroková sazba i-té banky v čase t, mrt…úroková sazba peněžního trhu, μt…konstanta 

kvantifikující úrokové rozpětí komerční sazby dané banky a sazby peněžního trhu. Dlouhodobý přenos je popsán 

koeficientem β1 (jestliže β1=1, přenos je označován za úplný). Koeficienty α0,i reprezentují krátkodobou 

dynamiku, parametry β0,i odráží rychlost procesu přenosu úrokových sazeb.  

Náklady financování bank jsou popsány sazbami mezibankovního trhu vybranými na základě 

průměrné korelace s úrokovými sazbami z jednotlivých typů úvěrů a vkladů. Výsledky 

analýzy na základě dat za období leden 2004 až prosinec 2009 shrnuje Tabulka 1. 

Tabulka 1: Přenos změn sazeb finančního trhu do klientských sazeb bank  

Aproximujicí 

náklady financování

Krátkodobá 

transmise α0

Celková 

transmise β1

Rychlost návratu 

β0

Rychlost návratu 

v měsících              

(β1-α0)/β0

Úvěry podnikům - malé

Floating a fixace sazby do 1R 6M PRIBOR 0,64***(0,15) 0,75***(0,04)  -0,43***(0,09)  1m

Fixace sazby nad 1 rok 10R státní dluhopis 0,33     (0,27)  1,19***(0,15) -0,4***(0,11) 3m

podnikům - velké

Floating a fixace sazby do 1R 6M PRIBOR 0,62***(0,19) 0,82***(0,03)  -0,6***(0,09) 1m

Fixace sazby nad 1 rok 10R státní dluhopis 0,67     (0,99) 0,83***(0,11) -0,64***(0,13)  2m

domácnostem na bydlení 10R státní dluhopis -0,09     (0,07) 0,91***(0,04)  -0,28***(0,03) 3m

domácnostem na spotřebu

Vklady S dohodnutou splatností do 2 let 1M PRIBOR  0,63***(0,09) 0,93***( 0,02)  -0,35***(0,07) 1m

S dohodnutou splatností nad 2R 10R státní dluhopis -0,04     (0,26) 0,73***( 0,07)  -0,47***(0,09)  2m

nebyl nalezen kointegrační vztah

 

Poznámka: Symboly ***,** a * označují statistickou významnost parametrů na 1%, 5% a 10% hladině 

významnosti.  Standardní odchylky v závorce. Symbol  označuje parametry, které jsou statisticky významně 

nižší (v absolutní hodnotě a na 10% hladině významnosti) než odhadnuté parametry pro období 2004–2008. 

Symbol  označuje parametr, který je statisticky významně vyšší (na 10% hladině významnosti) než parametr 

z odhadu pro období 2004–2008. Ostatní parametry nejsou statisticky významně rozdílné. Rychlost návratu byla 

zaokrouhlena na celé měsíce. 

Všechny klientské úrokové sazby, pro které byl nalezen kointegrační vztah,
16

 vykazují 

statisticky významnou dlouhodobou transmisi tržních úrokových sazeb (parametr β1). Síla 

dlouhodobé transmise je však statisticky významně menší než jedna u všech typů sazeb 

s výjimkou sazby u malých úvěrů s fixací na více než jeden rok, kde dokonce nelze vyloučit 

efekt přestřelování (pravděpodobně z důvodu zvýšené rizikovosti těchto úvěrů). Blízko 

kompletnímu je však též dlouhodobý přenos u sazeb z hypotečních úvěrů a krátkodobých 

vkladů. Poměrně silný je přenos také u sazeb z velkých úvěrů podnikům, což může být 

způsobeno dominantním podílem bankovnictví na základě dlouhodobého vztahu s klientem. 

                                                           
15

   De Bondt (2005), De Graeve et al. (2007). 
16

  Kointegrační analýza zamítá existenci kointegračního vztahu mezi úrokovými sazbami na spotřebitelské 

úvěry a změnami sazeb peněžního trhu. Tento výsledek byl publikován i v práci Horváth a Podpiera (2009). 

Autoři tento výsledek vysvětlují koncentrací tohoto segmentu trhu a  pravděpodobnou dominancí faktoru 

kreditního rizika při tvorbě klientských sazeb ze spotřebních úvěrů nad variabilitou krátkodobých sazeb.  
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Pro malé úvěry s pohyblivou a fixní sazbou do 1 roku a pro vklady s dlouhodobou splatností 

pozorujeme naopak již zřetelně neúplný dlouhodobý přenos.  

Analýza potvrzuje, že krátkodobé a pohyblivé sazby pro velké i malé úvěry následují 

poměrně rychle sazby peněžního trhu, i když přenos není úplný. Během jednoho měsíce 

(koeficient α0) se u těchto úvěrů uskuteční přibližně 60 procent transmise. Podobně tomu je 

i u krátkodobých vkladů. Na druhé straně u klientských sazeb z úvěrů fixovaných na více než 

jeden rok nedochází během jednoho měsíce k významné změně.  

Existence mechanismu navracejícího klientské sazby k dlouhodobé rovnováze (parametr β0) 

byla potvrzena u všech analyzovaných sazeb. U sazeb s delší fixací vykazujících vazbu na 

výnosy státních dluhopisů probíhá transmise pomaleji (déle než jeden měsíc).  

Dopad finanční krize a související nejistoty na finančních trzích na tvorbu klientských 

sazeb zkoumáme pomocí porovnání výsledků s odhadem za období 2004–2008 provedeném 

na stejném modelu. Statisticky odlišné koeficienty jsou označeny (Tabulka 1). V období 

finanční krize zřejmě došlo ke snížení celkové transmise zejména do sazeb z úvěrů podnikům 

s proměnlivou sazbou či její krátkou fixací a u vkladů. Pokles tržních sazeb se tak do nich 

promítl méně, než by tomu bylo před krizí. U podnikových úvěrů s delší fixací sazby zůstala 

celková transmise zachována, ale poněkud zpomalila (prodloužila se doba návratu 

v měsících). Na druhé straně výsledky signalizují zesílení vztahu mezi sazbami z úvěrů na 

bydlení a výnosy dlouhodobých státních dluhopisů, což může být odrazem skutečnosti, že 

v důsledku „crowding-out“ efektu emise vládních cenných papírů zůstaly sazby z hypoték 

poměrně dlouho vysoké. 

V souvislosti s finanční a ekonomickou krizí došlo k růstu bankami vnímané rizikovosti 

a relativní restriktivnosti úvěrových standardů.
17

 U všech typů úvěrů je od druhé poloviny 

roku 2008 patrný nárůst rozptylu bankami účtovaných sazeb (Graf 7), přičemž diferenciace 

sazeb je systematicky vyšší u malých úvěrů podnikům a u spotřebních úvěrů domácnostem 

než u velkých úvěrů podnikům a hypotečních úvěrů domácnostem. V poslední době výrazněji 

poklesly a k předkrizovým hodnotám se prozatím vrátily zřejmě pouze standardní odchylky 

úročení hypotečních úvěrů  a velkých úvěrů podnikům se splatností nad jeden rok.  

Graf 7: Míra diferenciace mezi klienty u jednotlivých typů úvěrů 
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Poznámka: Časové řady zobrazují vývoj průměrné standardní odchylky úrokových sazeb z daných typů úvěrů 

(váženo celkovými aktivy bank).  

                                                           
17

  To bylo potvrzeno i  modelem kreditní prémie (viz prezentace SMS na jednání Makro-fin. panelu,  12. dubna 

2010), který identifikoval nárůst fundamentálně nevysvětlené části kreditní prémie v druhé polovině roku 2008.  
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3.2. Úvěrový kanál  

Tvorba klientských úrokových sazeb a obecně dostupnost úvěrů konkrétním ekonomickým 

subjektům je vedle tržních úrokových sazeb pravděpodobně ovlivněna dalšími faktory, které 

banky zvažují při poskytování úvěrů.  

Vývoj úvěrů ovlivňují úvěrové podmínky bank. Ty vedle úrokové sazby, jejíž výše sama 

o sobě nemusí vyloučit morální hazard, zahrnují další požadavky, jimiž si banka ověřuje 

bonitu klienta a pojišťuje návratnost svých prostředků. Pro českou ekonomiku byl kanál 

finančního akcelerátoru a bilancí studován v pracech Horváth (2006) a Fidrmuc, Horváth 

a Horváthová (2009), pokryto je nicméně prozatím jen období do roku 2003. Tyto analýzy 

v souladu s ekonomickou intuicí zjišťují, že změny měnové politiky dopadají na malé firmy 

silněji než na firmy velké a že zadluženost a cash-flow firem mají významný vliv na sazbu 

jim poskytnutého úvěru. 

Měnová politika může ovlivnit různorodě i nabídku úvěrů jednotlivých bank (kanál 

bankovního půjčování). Studie zabývající se tímto tématem pro Českou republiku  potvrzují 

existenci kanálu bankovního půjčování. Matousek and Sarantis (2009) zjišťují, že variabilitu 

nabídky úvěrů v letech 1994–2003 jednotlivých bank lze vysvětlit jejich charakteristikami. 

Velké banky, banky s dostatkem likvidity a banky dostatečně kapitalizované snižují nabídku 

úvěrů po zpřísnění měnové politiky méně než banky, které těmito charakteristikami 

nedisponují (viz Tabulka A.4 v doplňujícím dokumentu). Horváth a Podpiera (2009) 

zkoumají měsíční data za období 2004–2008 a pozorují rozdílný vliv změn sazeb na 

peněžním trhu na klientské úrokové sazby jednotlivých bank v krátkém období, přičemž 

v dlouhém období heterogenita mizí. Podle jejich výsledků mají velké podnikové úvěry nižší 

úrokové marže než malé úvěry a banky s vyšší mírou financování depozity vyhlazují úrokové 

sazby, a to při celkově vyšších maržích (viz Tabulka A.5 v doplňujícím dokumentu).
18

 

Probíhající růst zadluženosti domácností pravděpodobně vede k růstu významu bilancí 

domácností v transmisním mechanismu. Ambicí SMS v rámci této přílohy proto bylo 

i posoudit existenci úvěrového kanálu ve vztahu k sektoru domácností a úvěrům na bydlení. 

Nicméně při analýze narážíme na problémy s krátkostí časových řad, které ztěžují identifikaci 

odpovídajících kanálů transmise. Naše výsledky v této oblasti prozatím nepovažujeme za 

dostatečně robustní, a proto výsledky probíhajícího výzkumu stručně prezentujeme pouze 

v dodatku k tomuto materiálu. 

3.3. Kurzový kanál  

Kurzový šok se do spotřebitelské inflace promítá přímo přes ceny zboží dováženého pro 

konečnou spotřebu a nepřímo přes vliv cen těchto výrobků na ceny zboží domácího původu 

a přes vliv dovozních cen surovin a mezispotřeby na ceny výrobců. Vliv měnového kurzu na 

dovozní ceny je přirozeně výraznější než jeho vliv na celkovou spotřebitelskou inflaci (Graf 

8). 

 

 

 

                                                           
18

 Podpiera (2007) analyzuje čtvrtletní bankovní data za období 1996–2001 a shledává operativní úvěrový kanál, 

přičemž roli pro poskytování úvěrů bankami hrály kapitalizace, likvidita, velikost banky a podíl 

klasifikovaných úvěrů. Horváth (2009) pro období 2000–2006 nachází evidenci, že efektivnější banky účtují 

nižší marže, přičemž je nekompenzují vyššími poplatky. Nižší marže jsou také účtovány většími bankami. 
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Graf 8: Měnový kurz, dovozní a domácí ceny 
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Poznámka: Indexy 2005=100, nominální efektivní kurz koruny vůči 21 obchodním partnerům. Poslední 

pozorování je březen 2010 pro kurz a inflaci a únor 2010 pro ceny dovozu. Růst nominálního efektivního kurzu 

představuje apreciaci. 

 

Podle předchozích studií zaměřených na zkoumání dopadů změn kurzu do české inflace, se 

okamžitá reakce indexu spotřebitelských cen na kurzový šok nachází v rozpětí 6 % až 40 % 

(Graf 9). Transmise kurzového šoku do české inflace je tak systematicky shledávána jako 

nekompletní (výrazně nižší než sto procent). Jedním z vysvětlení nekompletní transmise je 

cenová rigidita a pomalé přizpůsobení cen (Devereux a Yetman, 2010). Dalšími důvody jsou 

úpravy tzv. mark-up a pricing-to-market strategie (Krugman, 1987) nebo tzv. náklady změn 

ceníků (menu costs), obchodní a dopravní náklady. Zároveň je v zemích s nízkou 

a udržitelnou inflaci promítnutí kurzového šoku do spotřebitelských cen malé (Taylor, 2000). 

Jednoduchý pohled na výsledky empirických studií publikovaných v minulosti nenaznačuje 

změnu dopadů kurzového šoku v čase, výsledky empirických analýz však nejsou plně 

srovnatelné vlivem rozdílů v metodách odhadu a v časovém pokrytí.  

 

Graf 9: Transmise kurzového šoku do české inflace: přehled výsledků z literatury 
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Poznámka: Velikost pass-through v % na vertikální ose; horizontální osa označuje rok, kdy končí časová řada 

použitá pro odhad pass-through. Jednotlivé body znázorňují výsledky z následujících analýz: Babecká 

Kucharčuková (2009), Beirne a Bijsterbosch (2009), Beneš a kol. (2003), Bitāns (2004), Ca'Zorzi a kol. (2007), 

Campa a Goldberg (2005), Coricelli a kol. (2006), Darvas (2001), Holub (2008), Korhonen a Wachtel (2005), 

Maria-Dolores (2008), Mihaljek a Klau (2001). 
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Pro aktuální analýzu dopadů změn kurzu na inflaci je použit model s distribučním (cenovým) 

řetězcem odhadnutý na měsíčních datech (viz McCarthy, 2007) za období 1998M1–

2010M2.
19

 Cenový řetězec zahrnuje ceny dovozu v domácí měně, ceny průmyslových 

výrobců a celkovou inflaci. Poptávkový šok vstupuje do modelu přes index průmyslové 

produkce, nabídkový šok je zachycen pomocí sezonně očištěných cen ropy brent USD/b, 

které jsou stejně jako index průmyslové produkce eurozóny exogenní.
20

 Kurzový šok je 

modelován přes nominální efektivní kurz koruny (NEER), jehož růst vyjadřuje apreciaci.
21

 

Graf 10 zobrazuje reakci modelových proměnných na jednoprocentní šok do efektivního 

měnového kurzu. 

Graf 10: Promítnutí 1% kurzového šoku do endogenních proměnných, v % 
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Poznámka: Časová období v měsících na horizontální ose. Vertikální osa zobrazuje velikost impulsní odezvy.  

Reakce jednotlivých proměnných na kurzový šok postupně zaniká podél distribučního 

řetězce. Dle očekávání největší reakce na 1% šok do kurzu je zaznamenána u cen dovozu 

(0,44 %), které jsou hlavním kanálem transmise šoku do inflace.
22

 Impulsní odezva cen 

výrobců je výrazně menší, a odezva inflace nepřekračuje 0,14 %. V souladu s výsledky 

předchozích studií je promítnutí šoku do inflace rychlé (po 4–6 měsících). V citlivostní 

analýze provedené specifikace modelu s menší délkou zpoždění nebo menším počtem 

                                                           
19

   Předložená analýza navazuje na práci Babecká-Kucharčuková O. „Transmission of Exchange Rate Shocks 

into Domestic Inflation: The Case of the Czech Republic“, výzkumný projekt E6-2005, ČNB WP12-2007, 

Finance a úvěr, 2009, 59(2):137-152. 
20

   Model s cenovým řetězcem se dosud převážně aplikoval na vyspělé ekonomiky, kde jsou k dispozici dlouhé 

časové řady umožňující použití více proměnných. Z důvodu zachování maximálního počtu stupňů volnosti 

v modelu používáme pouze klíčové proměnné. 
21

  V citlivostní analýze bereme v úvahu možný rozdíl v intenzitě promítnutí šoku v období apreciace 

a depreciace. 
22

   Absolutní hodnota pass-through je však nižší, než jsme očekávali vzhledem k vysoké propojeností české 

ekonomiky s eurozónou a na základě předchozích analýz. Relativně nízký pass-through do cen dovozu může 

být ovlivněn korelací s endogenními proměnnými (transmise kurzového šoku do cen dovozu je cca 0,75 

ve specifikaci nezahrnující index cen výrobců). Vyšší transmise šoku do cen dovozu je také nalezena 

ve specifikaci s menším počtem zpoždění.   
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endogenních proměnných se přenos kurzového šoku do inflace nachází v rozpětí 0,04–

0,11 %. Model nezahrnující proměnnou HDP eurozóny vede k nižším hodnotám pass-

through.
 
  

Pro identifikaci změny transmise v čase byly spočteny rekurzivní odhady začínající obdobím 

1998–2004 s postupným přidáváním následujících pozorování. Přesnost rekurzivního odhadu 

roste s jeho konečným datem. Trendový pokles reakce cen na šok do kurzu pozorovaný 

v datech od roku 2005 může být vysvětlen ukotvením inflačních očekávání a nízkou hladinou 

inflace. Výpočet ukazuje určité zvýšení transmise kurzu do domácích cen v období rychlé 

apreciace před pádem Lehman Brothers a naopak její opětovné zeslabení od roku 2009 (Graf 

11).  

Graf 11: Změna celkové transmise kurzu do domácích cen v čase, v % 
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Poznámka: Měsíce na horizontální ose označují konec datového souboru při jeho posunu o jeden měsíc. 

Vertikální osa zobrazuje velikost pass-through.  

Lze shrnout, že promítnutí kurzového šoku do inflace je rychlé a dosahuje zhruba 14 %. 

Reakce inflace na kurzový šok, tj. její směr, rychlost i intenzita jsou v souladu s impulsními 

odezvami makroekonomických modelů (viz části 2.1 a 2.2). V období krize došlo ke změnám 

kurzové transmise nejprve směrem k vyššímu pass-through, nicméně od roku 2009 došlo 

k návratu k předchozím hodnotám. Intenzita promítnutí šoku zaniká podél distribučního 

řetězce, ve kterém jsou ceny dovozu hlavním prostředníkem transmise šoku. Ve většině 

případů byly získány výsledky jdoucí v intuitivním směru, nicméně prezentované impulsní 

odezvy jsou zatíženy širokými odhady spolehlivosti (obdobně jako výsledky některých studií 

s aplikací na nové členské země EU).  

3.4. Kanál bohatství 

Kanál bohatství zachycuje nepřímý vliv měnové politiky na inflaci přes vliv změny 

úrokových sazeb na ceny aktiv, jež ovlivní vnímání domácností ohledně výše jejich bohatství 

a zdrojů pro financování spotřeby.
23

 Tento kanál nebyl pro českou ekonomiku dosud 

analyzován. 

                                                           
23

  Změny úrokových sazeb ovlivní ceny aktiv jak přes oceňovací modely, tak přes dopady na dostupnou 

likviditu ekonomických subjektů a jejich poptávku po investičních instrumentech. Zdroje pro financování 

spotřeby lze získat buď prodejem aktiv nebo jejich zástavou oproti půjčce. 
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Analýza odhaduje strukturální VAR s pěti proměnnými (reálná spotřeba domácností, reálný 

hrubý disponibilní důchod, 3M PRIBOR, míra inflace a proměnná aproximující bohatství 

domácností) a efekt bohatství odhaduje kvantifikací rozdílu oproti tzv. counterfactual 

experimentu, ve kterém je předpokládána nulová vazba mezi bohatstvím domácností a jejich 

spotřebou (viz Ludvigson et al., 2002, a Bernanke et al., 1997). Pro analýzu používáme 

čtvrtletní data za období 1998Q1–2009Q4. Bohatství domácností je aproximováno cenami 

bytů z daňových přiznání.
24

  

Vybrané impulsní odezvy modelu prezentuje Graf 12. Reakce na přechodný pozitivní šok do 

úrokových sazeb ve výši jednoho procentního bodu jsou vesměs velmi pozvolné, dochází 

k mírnému poklesu reálného hrubého disponibilního důchodu a reálné spotřeby domácností. 

Model však zachycuje významnou a rychlou reakci spotřeby domácností na změny v hrubém 

disponibilním důchodu (zachycena je odezva na šok o velikosti jedné standardní odchylky), 

když reakce vrcholí dvě až tři čtvrtletí po šoku. Úrokový šok se do cen bytů promítá jen velmi 

pomalu a mírně (zhruba po deseti čtvrtletích). To může odrážet poměrně zdlouhavý 

a komplexní proces nákupu nemovitosti. 

Graf 12: Vybrané impulsní odezvy modelu spotřeby (%) 
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Poznámka: Odezvy v % na šok do uvedené veličiny o velikosti 1 %. Časová období ve 

čtvrtletích na horizontální ose. Vertikální osa zobrazuje velikost impulsní odezvy na šok do 

uvedené proměnné o velikosti 1 %. Přerušované čary označují intervaly spolehlivosti 

                                                           
24

  Jedná se o převodní ceny. Alternativní specifikace (měnový kurz a akciový index) vede k obdobným 

výsledkům, které se od sebe statisticky významně neliší. Využití údajů o čistých finančních aktivech 

domácností ze Statistiky finančních účtů znemožňuje krátkost jejich disponibilní časové řady. 
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o velikosti ± 2 standardní odchylky chyby odhadu.Graf 13 ukazuje, že empiricky pozorovaný 

dopad měnověpolitického šoku na spotřebu domácností je téměř identický, ať je vliv 

endodenních změn bohatství modelem brán v úvahu či nikoliv. Přítomnost kanálu bohatství 

tak v této analýze nebyla potvrzena. To je podobný výsledek jako v analýze Siokis (2005) pro 

eurozónu, kde pro období 1977–2002 nebyly shledány statisticky významně odlišné impulsní 

odezvy spotřeby domácností s a bez kanálu bohatství.  

Graf 13: Srovnání impulsních odezev spotřeby domácností na MP šok v modelu 

s vazbou a bez vazby mezi úrokovými sazbami, bohatstvím a spotřebou 
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Poznámka: Odezvy spotřeby v % na šok do sazeb 3M PRIBOR o velikosti 1 p.b. Časová období ve čtvrtletích na 

horizontální ose. Přerušované červené čary označují intervaly spolehlivosti o velikosti ± 2 standardní odchylky 

chyby odhadu. 

4. Srovnání empiricky pozorovaných impulsních odezev s odezvami v g3 

Dynamické simulační vlastnosti kalibrovaného strukturálního modelu g3 jsou do značné míry 

v souladu s empirickými výsledky zachycenými modelem BVAR. Analýza neidentifikovala 

problémy ve specifikaci strukturálního modelu g3. 

Srovnání impulsních odezev kalibrovaného strukturálního modelu g3 s empiricky zjištěnými 

odezvami české ekonomiky na šoky lze považovat za určité ověření specifikace tohoto 

modelu. Ke srovnání používáme model BVAR popsaný v kapitole 2.2. Model BVAR 

popisuje ekonomiku v redukované formě, a nemůže být proto konkurentem strukturálního 

modelu g3 při analýze fungování ekonomiky a dopadů hospodářských politik. Na rozdíl od g3 

však BVAR nepředpokládá restrikce mezi jednotlivými rovnicemi (cross-equation 

restrictions) a výrazné rozdíly v impulsních odezvách by naznačovaly možné problémy ve 

specifikaci strukturálního modelu.
25

 

Graf 14 a Graf 15 prezentují impulsní odezvy na měnověpolitický a kurzový šok. Modely 

BVAR a g3 jsou nesrovnatelné z pohledu množiny endogenních veličin či specifikace 

strukturálních šoků, což má dopad na interpretaci jednotlivých šoků. Zejména význam čistého 

kurzového šoku se v obou modelech výrazně liší, přičemž šok do kurzu v modelu BVAR má 

                                                           
25

  Restrikce mezi rovnicemi jsou ve strukturálním modelu výsledkem ekonomické teorie (stejné hluboké 

parametry se vyskytují ve více rovnicích). BVAR v sobě tyto vztahy neobsahuje a zaměřuje se pouze na 

korelace v samotných datech. 
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širší interpretaci, než šok do rovnice nepokryté úrokové parity v modelu g3.
26

 Za srovnatelný 

tedy považujeme šok do zahraniční sazby v g3 a šok do kurzu v modelu BVAR, odezvy jsou 

normalizovány.
27

 Prezentujeme pouze srovnání impulsních odezev, které jsou v modelu 

BVAR statisticky významné.     

Graf 14: Srovnání odezev na měnověpolitický šok 
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Poznámka: Měnověpolitický šok je zachycen normalizovaným šokem do sazby 3M PRIBOR. Odezvy jsou 

znázorněny jako anualizované mezičtvrtletní růsty indexu CPI a měnového kurzu v %. Pokles kuzru představuje 

jeho apreciaci. 

Graf 15: Srovnání odezev na kurzový šok  
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Poznámka: Kurzový šok je modelován jako šok do zahraniční úrokové sazby pro model g3 a šok do měnového 

kurzu pro model BVAR, přičemž impulsní odezvy jsou znormalizovány pro 1% změnu kurzu v anualizovaném 

vyjádření. Odezvy jsou znázorněny jako anualizované mezičtvrtletní růsty indexu CPI a měnového kurzu v %. 

Pokles kurzu představuje jeho apreciaci. 

                                                           
26

  Čistý kurzový šok v modelu g3 (krátkodobý nesystematický šok do rizikové prémie rovnice nepokryté 

úrokové parity) má v důsledku vpředhledícnosti veličin jen krátkodobé a slabé dopady. Kurzový šok 

v odhadovaném VAR modelu má jinou povahu v důsledku absence vpředhledících agentů, rigidit 

i měnověpolitického pravidla. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni rozpoznat zdroj kurzového šoku, 

volíme pro srovnání dopady společného šoku do třetí proměnné, která vede ke změně měnového kurzu, ke 

které oba modely přistupují stejně. 
27

  Impulsní odezvy z modelu BVAR jsou zároveň přepočteny na čtvrtletní frekvenci (čtvrtletní průměry 

z měsíčních hodnot), ve které produkuje odezvy model g3.  
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Srovnání impulsních odezev potvrzuje zhruba srovnatelné zachycení dynamiky příslušných 

endogenních proměnných v obou modelech. Absence výrazných rozdílů ukazuje, že 

teoretické odezvy modelu g3 uspokojivě zachycují empirické korelace přítomné v reálných 

datech. 

5. Závěry pro měnovou politiku 

Analýzy ověřily, že přenos měnověpolitických impulsů do české ekonomiky probíhá podle 

teoretických očekávání a odpovídá charakteristikám ekonomiky. Globální finanční 

a ekonomická krize ovlivnila transmisi zejména nárůstem rizikových přirážek a tím 

zpomalením přenosu měnověpolitických impulsů do tržních sazeb. Některé analýzy (VAR 

s časově proměnlivými koeficienty a analýza kurzového kanálu) však naznačují návrat 

mechanismů k jejich předkrizovému působení. Zásadnější změny v transmisním mechanismu, 

které zřejmě proběhnou v ekonomikách s velice sofistikovanými finančními trhy, se české 

ekonomiky budou pravděpodobně týkat jen zprostředkovaně. 

Transmise měnové politiky do ekonomiky je složitý a mnohorozměrný koncept, a proto se 

nabízí mnoho možných přístupů k jeho výzkumu. Kvantifikace měnověpolitické transmise 

pomocí agregátního i dílčího pohledu vždy kombinují výhody i nevýhody. Agregátní pohled 

umožňuje kvantifikovat celkové dopady měnové politiky na vybrané vzájemně se ovlivňující 

ekonomické proměnné, zároveň ale musí abstrahovat od mikroekonomických faktorů. Dílčí 

pohledy na jednotlivé kanály transmise na druhé straně přinášejí podrobnější popis 

mikroekonomických procesů, nepostihují však vzájemný vliv faktorů a agregátní dopad šoků 

není spolehlivě kvantifikovatelný. Výsledky obou přístupů jsou však přitom potřebné 

z hlediska analytické a prognostické podpory měnověpolitického rozhodování v konkrétním 

kontextu. přičemž stanovení vah jednotlivým empirickým závěrům zůstává na rozhodnutí 

tvůrce měnové politiky.   

Predikční aparát ČNB v současnosti využívá kalibrovaný strukturální model g3 založený na 

teoretických předpokladech ohledně mikroekonomického chování. Mikroekonomické základy 

umožňují studovat a modelovat systematické a očekávané změny měnové politiky, které 

jednoznačně převažují nad změnami neočekávanými. Předložená empirická analýza transmise 

v české ekonomice potvrzuje realističnost předpokladů a modelových mechanismů g3.
28

 

 

                                                           
28

 Ve stejném směru jdou poznatky pravidelných čtvrtletních vyhodnocování prognóz zkonstruovaných 

v minulosti současným jádrovým predikčním modelem.  
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Dodatek: Empirická analýza přítomnosti úvěrového kanálu na trhu úvěrů na bydlení 
 

S narůstající zadlužeností domácností pravděpodobně roste i asymetrie působení úrokových 

podmínek na jednotlivé skupiny domácností a tedy i význam úvěrového kanálu transmise 

pro tento segment trhu.
29

 V předkládané analýze je zkoumán vliv měnové politiky na finanční 

situaci domácností prostřednictvím vnější finanční prémie, a tím na jejich úvěruschopnost 

(balance-sheet channel). Dále je pro segment úvěrů na bydlení analyzován vliv měnové 

politiky na zdroje bank, a tím na jejich schopnost poskytovat úvěry (bank-lending channel).  

Pro analýzu úvěrového kanálu je použit VECM model, modelový přístup vychází z práce 

Iacoviello a Minetti (2008). Na základě testů byl pro každý z níže popsaných modelů 

reprezentovaných různými sadami endogenních proměnných vybrán nejvhodnější počet 

kointegračních vektorů a nejvhodnější počet použitých zpoždění. V modelu byly využity 

různé sady endogenních proměnných, které by měly potvrdit případnou přítomnost úvěrového 

kanálu a následně identifikovat jak velkou roli hrají kanál bilancí a kanál bankovního 

půjčování. 

o První model zahrnuje agregátní poptávku, CPI, krátkodobou úrokovou sazbu, ceny 

nemovitostí, úvěry na bydlení a celkové úvěry poskytnuté soukromému sektoru. Tento 

VAR by mohl prostřednictvím odezvy úvěrů na bydlení na měnověpolitický šok 

nepřímo naznačit velikost úvěrového kanálu, pokud by byl přítomen. 

o Druhý model zahrnuje agregátní poptávku, CPI, krátkodobou úrokovou sazbu, ceny 

nemovitostí a úrokové rozpětí mezi sazbou z nových úvěrů na bydlení a sazbou 3M 

PRIBOR. Zde by růst úrokového rozpětí v reakci na zvýšení měnověpolitické sazby 

mohl indikovat přítomnost širokého úvěrového kanálu.
30

 

o Třetí model slouží k případnému určení kanálu bankovního půjčování. Zahrnuje 

agregátní poptávku, CPI, krátkodobou úrokovou sazbu, ceny nemovitostí a poměr 

úvěrů na bydlení poskytnutých středními bankami k úvěrům na bydlení od všech bank. 

Propočty jsou provedeny s měsíčními daty za období 2004–2009. Volba měsíční frekvence 

byla dána dostupností srovnatelné časové řady dat o klientských úrokových sazbách. 

V analýze jsou pro popis endogenních proměnných použity následující statistické údaje: 

reálná průmyslová produkce, kterou aproximujeme domácí poptávku, cenový index CPI, 

nominální úroková sazba 3M PRIBOR, převodní ceny bytů z daňových přiznání v reálném 

vyjádření, reálné nové úvěry na bydlení, reálné nové celkové úvěry, úrokové rozpětí mezi 

úrokovou sazbou z nových úvěrů na bydlení a sazbou 3M PRIBOR, aproximující prémii 

vnějšího financování, a poměr úvěrů na bydlení u středních bank k úvěrům na bydlení u všech 

bank (Mix).  

Z předběžných výsledků modelů vyplývá, že po měnověpolitickém šoku (růst úrokové sazby 

o 1 p.b.) nové úvěry na bydlení a nové celkové úvěry poskytnuté soukromému sektoru 

v reálném vyjádření poklesnou (viz Graf D.1). Tento výsledek sám o sobě však ještě 

nedokazuje přítomnost úvěrového kanálu. Mírný pokles průmyslové výroby v důsledku 

měnověpolitického šoku je očekávaný a v souladu s výsledky agregátních analýz 

prezentovaných v částech 2.1 a 2.2. Dopad měnověpolitického šoku do cen nemovitostí je 

                                                           
29

   Současně roste i význam cen nemovitostí v bilancích domácností. Jak ale uvádí analýza v části 3.4, kanál 

bohatství zatím není pro české domácnosti významný. 
30

   Růst úrokového rozpětí po kladném měnověpolitickém šoku může signalizovat jak kanál bilancí, tak kanál 

bankovního půjčování, neboť při uzavírání úvěrového kontraktu hrají roli cenové i necenové faktory (např. 

při očekávání zvýšení míry defaultu domácností nemusí dojít k růstu úrokové sazby, ale ke zvýšení 

požadované výše zástavy), včetně termínové prémie. Reakce úrokového rozpětí na měnověpolitický šok 

může být dále rozdílná u jednotlivých bank.  



 

 22 

pomalý a navíc se projevuje nejprve v jejich neintuitivním mírném růstu.
31

 Ceny bytů začínají 

klesat až se zpožděním.  

Zpřísnění měnové politiky se projevuje v růstu úrokové prémie (viz Graf D.2). To signalizuje 

existenci bilančního úvěrového kanálu. Poměr úvěrů na bydlení u středních bank k úvěrům na 

bydlení u všech bank reaguje na měnověpolitický šok poklesem (viz Graf D.3). Střední banky 

mohou být tudíž v segmentu úvěrů na bydlení více citlivé na změny krátkodobé úrokové 

sazby v důsledku jejich vyšší závislosti na zdrojích z mezibankovního trhu oproti velkým 

bankám a stavebním spořitelnám.
32

  

Dosavadní výsledky analýzy ukazují, že měnová politika ovlivňuje objem nových úvěrů na 

bydlení, úrokovou prémii i nabídku úvěrů některých skupin bank. Nicméně z dosavadních 

výsledků nelze zatím vzhledem k požadované míře robustnosti odvodit jasné závěry 

o existenci úvěrového kanálu. Výsledky jsou zatím předběžné, a proto výzkum v oblasti 

úvěrového kanálu bude dále pokračovat. 

 

Graf D.1 Efekty šoku do měnověpolitické sazby – první model 
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  To je v souladu s prací Hlaváček a Komárek („Determinanty cen nemovitostí pro jednotlivé regiony ČR“, 

2010). 
32

  Význam středních bank v transmisním mechanismu je dán rostoucím podílem (i růstem) jejich úvěrů 

na bydlení od roku 2003. Podíl jejich úvěrů na bydlení na celkových úvěrech na bydlení v současnosti 

dosahuje zhruba 30 %, zatímco podíl klientských vkladů středních bank na celkových vkladech činí pouze 

4 %, i když má rostoucí trend. Podíl úvěrů na bydlení u velkých bank klesá a u stavebních spořitelen zhruba 

stagnuje. Strukturální vlivy či přesuny bank v rámci jednotlivých skupin bank neměly na uvedený poměrový 

ukazatel v segmentu úvěrů na bydlení zásadní vliv. Navíc po prohloubení globální finanční krize střední 

banky udržovaly zvýšené sazby z úvěrů na bydlení při poklesu sazeb z vkladů, zvýšení jejich úrokového 

rozpětí bylo nejvýraznější ze všech skupin bank.  
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Graf D.2 Efekty šoku do měnověpolitické sazby – druhý model  
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na měnověpolitický šok ve výši 1 procentního bodu. Modely VEC standardně neumožňují spočítat intervaly 

spolehlivosti pro impulsní odezvy.  
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Graf D.3 Efekty šoku do měnověpolitické sazby – třetí model  
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měnověpolitický šok ve výši 1 procentního bodu. Modely VEC standardně neumožňují spočítat intervaly 
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