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           Část II 

I. SHRNUTÍ 

1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
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Zahraničí
Inflace
Měnové podmínky - kurz
Měnové podmínky - sazby

  
 
Prognóza ze 7.SZ se zatím naplňuje. Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu 
znamenají vyrovnanou bilanci rizik prognózy celkové inflace při nepatrně nižším výhledu 
úrokových sazeb, přičemž i jednotlivé body v grafu jsou blízko průsečíku os.1 Ve směru mírně 
vyšší inflace působí především dosavadní vývoj měnového kurzu, naproti tomu počáteční 
podmínky působí z důvodu protiinflačního vlivu nominálních mezd a zapracování nově 
dostupných údajů národních účtů v souhrnu mírně protiinflačně. Působení ostatních veličin je 
ve srovnání s prognózou ze 7.SZ téměř neutrální.  
 
Nad rámec GRIPu existují další rizika, mající s výjimkou aktuálního vývoje kurzu koruny 
a světových cen komodit (proinflační riziko) spíše obecný charakter. Rizikem je struktura 
ekonomického růstu a její možné přehodnocení, zejména pak u spotřeby domácností. Další 
nejistotou je rozsah vlivu investic do fotovoltaických elektráren na reálnou ekonomickou 
aktivitu v letošním a příštím roce. Celkovou bilanci rizik prognózy inflace ze 7.SZ tak 
hodnotíme jako  vyrovnanou. 
 
U zahraničních veličin došlo oproti předpokladům prognózy k drobným změnám u všech 
proměnných. Tržní výhled sazeb 3M EURIBOR je oproti základnímu scénáři ze 7.SZ posunut 
zejména na delším konci nahoru. Na konci roku 2012 tržní výhled sazeb dosahuje 1,9 %. Toto 
přehodnocení posouvá výhled domácích sazeb mírně směrem vzhůru. Předpoklad tempa růstu 
zahraničního PPI se zvýšil zejména na přelomu let 2010 a 2011, a působí tak přes tlak na 
nominální apreciaci koruny na nižší sazby. Dopad vyššího tempa růstu zahraniční poptávky 
v aktualizovaném výhledu, který reflektuje vyšší vykázaný růst HDP ve 3.Q 2010 u našich 
hlavních obchodních partnerů, do bilance rizik je zanedbatelný. Celkově tak bod „Zahraničí“ 
znamená téměř neutrální riziko z hlediska výhledu domácí inflace i sazeb. Mírně směrem 
nahoru nad rámec GRIPu působí aktuální vývoj světových cen komodit. 
 

1  Simulace v GRIPu je provedena při zachování stejných předpokladů jako v prognóze ze 7.SZ 2010. Jedinými 
rozdíly jsou fixace domácích úrokových sazeb pro 4.Q 2010 a aktuální změna dat. 
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Nová data národních účtů potvrzují pokračující zrychlení meziročního růstu HDP, který 
ve 3.Q letošního roku dosáhl 2,8 %. Oproti aktuální prognóze je růst ekonomické aktivity 
vyšší o 0,1 p.b. v meziročním a o 0,2 p.b. v mezičtvrtletním vyjádření. Ve srovnání 
s prognózou měla výrazně vyšší příspěvek k růstu HDP hrubá tvorba kapitálu, naproti tomu 
příspěvek čistého exportu byl oproti očekáváním záporný. Vývoj investic a zahraničního 
obchodu je výrazně ovlivněn projevy investiční aktivity v oblasti fotovoltaických elektráren. 
Spotřeba domácností rostla podle očekávání o 1,2 %, reálná spotřeba vlády naopak oproti 
prognóze mírně poklesla. V oblasti veřejných financí nejsou signály značící riziko změny 
prognózy. 
 
Vývoj na trhu práce se ve třetím a na počátku čtvrtého čtvrtletí stabilizoval. V návaznosti na 
pokračující ekonomické oživení se pokles celkové zaměstnanosti téměř zastavil (-0,2 %). 
Obecná míra nezaměstnanosti stagnovala (7,2 %) a míra registrované nezaměstnanosti se 
mírně snížila (na 9 % sez.oč.), přičemž data za říjen a listopad naznačují zastavení tohoto 
poklesu, resp. mírné meziměsíční nárůsty. Růst průměrné nominální mzdy ve sledovaných 
organizacích ve 3.Q 2010 dosáhl 2,0 %, a byl tak nižší, než očekávala prognóza ze 7.SZ 
(2,6 %). Tato odchylka od predikce je způsobena jak mírně nižším růstem mezd 
v podnikatelské sféře (2,9 %), tak zejména neočekávaným poklesem mezd v nepodnikatelské 
sféře (-1,8 %).  
 
Neutrální vliv plynoucí z nových dat o vývoji HDP a protiinflační vliv nominálních mezd 
v souhrnu způsobují, že se bod „počáteční podmínky“ v simulaci GRIPu nachází ve slabě 
protiinflační poloze při mírně nižších úrokových sazbách.  
 
Aktuální hodnota celkové meziroční inflace za první dva měsíce čtvrtého čtvrtletí je oproti 
prognóze ze 7.SZ o 0,1 p.b. nižší. Za touto odchylkou stojí mírně nižší čistá inflace, která je 
důsledkem pomalejšího růstu cen potravin. Výhled inflace regulovaných cen se oproti 
prognóze na rok 2011 snižuje, a to vlivem nižšího růstu cen elektřiny a zemního plynu 
v příštím roce. V protisměru působí předpokládaný vyšší růst nájmů. Bod „Inflace“ v GRIPu 
se tak nachází ve slabě protiinflační poloze. Rizika krátkodobé prognózy čisté inflace jsou 
naopak mírně proinflační vlivem vyššího výhledu cen pohonných hmot. 
 
Průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh 4.Q 2010 činí přibližně 1,2 %. Tato 
hodnota je shodná s hodnotou ze 7.SZ 2010 (1,2 %), což v simulaci GRIPu představuje 
neutrální působení domácích úrokových sazeb. Aktuální rozpětí 3M PRIBOR–2T repo sazba 
(cca 0,47 p.b.) se nalézá zhruba v souladu s předpokladem prognózy (0,45 p.b.).  
 
Měnový kurz je oproti krátkodobé prognóze ze 7.SZ 2010 depreciovanější. Dosavadní 
průměr za čtvrtletí činí zhruba 24,7 Kč/EUR oproti 24,5 Kč/EUR ze stávající prognózy. 
Kurzový bod v GRIPu se proto nachází v nevýrazně proinflační poloze při skoro 
nezměněných úrokových sazbách.2 Aktuální hodnota nominálního kurzu je nicméně 
depreciovanější než dosavadní průměr a posouvá rizika prognózy do více proinflační polohy.  
 
 
 
 
 

2  Kurzový bod v simulaci GRIPu je zachycen pomocí jednorázového šoku do rizikové prémie.  
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2  Prognózy ostatních institucí 
Analytici očekávají v letošním i příštím roce růst HDP tempy okolo 2 %. Inflační očekávání 
v ročním horizontu se nepatrně snížila, přesto se v kratším i delším horizontu nadále pohybují 
nad 2% inflačním cílem. Všichni analytici předpokládají stabilitu základních sazeb na 
prosincovém zasedání BR ČNB. 
Od začátku prosince ke dni odevzdání 8.SZ bylo publikováno pouze jedno šetření, na základě 
kterého je možno provést standardní srovnání se základním scénářem prognózy  
ze 7.SZ, a to Foreign Exchange Consensus Forecasts (FECF, uzávěrka 6.12.). U dalších 
šetření využíváme údaje za listopad; jedná se o anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační 
očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 15.11.) a Eastern Europe Consensus Forecasts 
(EECF, uzávěrka 15.11.).3 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 
rok 2010 rok 2011

IOFT EECF ČNB IOFT EECF
 8/10 1.8 1.6 2.3 2.3
 9/10 1.9 1.8 2.2 2.2
 10/10 1.9 1.8 1.2 2.1 2.2
 11/10 2.1 2.0 2.0 2.2

rok 2010 rok 2011
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 8/10 2.3 2.3 3.5 3.6
 9/10 2.2 2.3 3.2 3.4
 10/10 2.3 2.4 2.6 2.7 3.3
 11/10 2.3 2.4 2.6 3.1

2.3

mzdy             
(%)

ČNB
HDP               
(%)

ČNB

2.3

 
horizont 1R

FECF ČNB IOFT FECF
 9/10 25.0 24.2 24.5
 10/10 24.5 (4Q10) 24.7 24.1 24.1 24.4
 11/10 24.6 24.1 24.1
 12/10 24.7 24.1 24.2

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 8/10 2.5 2.5
 9/10 2.6 2.4 2.5 2.3
 10/10 2.0 (4Q11) 2.5 2.5
 11/10 2.4 2.5

kurz     
CZK/EUR

aktuální čtvrtletí

inflace           
(%)

horizont 3R
ČNB

ČNB

 

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

 8/10 1.3 1.6 2.3
 9/10 1.3 1.7 2.2
 10/10 1.0 (4Q11) 1.3 1.3 (4Q11)   2.0 2.3
 11/10 1.4 1.7 2.3

ČNBúrokové sazby 
(%) 2T REPO

horizont 1R

 
 
Analytici v listopadu mírně zvýšili odhady růstu HDP pro letošní rok, prognózu pro příští rok 
postupně snižují. Kladně budou k růstu HDP v roce 2011 přispívat fixní investice a spotřeba 
domácností, záporné příspěvky naopak vykážou čisté exporty, vládní spotřeba a vládní 
investice. Očekávaný růst mezd v letošním roce se nezměnil. V příštím roce se předpokládá 
mírné zrychlení tempa jejich růstu; v souvislosti s chystanými vládními úspornými opatřeními 

3 Údaje z prosincového šetření IOFT budou uvedeny v MPD. 
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se však prognózované tempo růstu mezd oproti prognózám v minulých měsících postupně 
snižuje. Převážně domácí analytici oslovení v listopadu v rámci šetření IOFT očekávají 
v ročním horizontu silnější kurz vůči současným hodnotám (průměr za 4.Q 2010 do 15.12. 
činí 24,7 CZK/EUR) o 2,5 %, převážně zahraniční analytici oslovení v rámci prosincového 
šetření FECF pak o 2,2 %. Obě skupiny analytiků předpokládají v ročním horizontu přibližně 
stejný kurz jako základní scénář prognózy. Inflační očekávání v ročním horizontu v listopadu 
nepatrně klesla; v kratším i delším horizontu se však stále pohybují nad 2% inflačním cílem. 
Predikce úrokových sazeb zaznamenaly jen nepatrné změny. Na prosincovém zasedání BR 
ČNB všech dvanáct analytiků oslovených v rámci listopadového 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, přičemž s prodlužujícím se horizontem se odchylka 
zvyšuje. Pravděpodobným důvodem je trhem očekávaný vyšší výhled repo sazby. 
 
Srovnání sazeb FRA s trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem (v %) 

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

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

 FRA *

 prognóza ČNB (7.SZ)

 
* kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 15.12.2010 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  

predikce 7. SZ skutečnost
Hrubý domácí produkt (s.o.)  III/10 2.7 2.8
Výdaje domácností na konečnou spotřebu  (s.o.)  III/10 1.2 1.2
Výdaje vlády na konečnou spotřebu  (s.o.)  III/10 0.9 -0.5
Tvorba hrubého kapitálu  (s.o.)  III/10 8.9 14.4

Hrubá tvorba fixního kapitálu  (s.o.)  III/10 . 1.7
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c., s.o.)  III/10 . 17.9

Vývoz zboží a služeb (s.o.)  III/10 8.1 14.1
Dovoz zboží a služeb (s.o.)  III/10 8.8 16.6

Vývoz zboží  10/10 17.8 (Q) 17.2
Dovoz zboží  10/10 23.8 (Q) 19.4
Obchodní bilance (mld. Kč)  10/10 8.0 15.3
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  10/10 . 0.6
Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  10/10 . 5.9

Index spotřebitelských cen  11/10 2.1 2.0

Ceny průmyslových výrobců  11/10 2.9 (Q) 2.7
Ceny zemědělských výrobců  11/10 27.5 (Q) 23.4
Vývozní ceny  10/10 0.2 (Q) 0.0
Dovozní ceny  10/10 3.4 (Q) 3.8

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  11/10  8.8 (Q) 8.9
z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  11/10 . 8.6

Obecná míra nezaměstnanosti - metodika ILO (ČSÚ)  III/10 7.5 7.2
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  III/10 -0.6 -0.2

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev  III/10 -0.9 -1.3
          ostatní  III/10 0.8 5.2

Průměrná mzda ve sledovanáných organizacích  III/10 2.6 2.0
Průměrná mzda v podnikatelské sféře  III/10 3.2 2.9
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  III/10 0.0 -1.8

Průměrná nominální mzda v průmyslu  10/10 . 2.4
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  10/10 . 7.8

Peněžní zásoba (M2)  10/10  4.7 (Q) 4.4

Průmyslová produkce  10/10  . 6.9
Stavební produkce  10/10  . -1.4

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu  10/10  . -0.7

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

meziročně v %
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II.  PROGNÓZA ZE 7.SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
Na počátku listopadu 2010 byla publikována 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 listopadu 2010 byl dosažen meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 2,0 %, což bylo o 0,1 p.b. méně, než očekávala prognóza 
ze 7.SZ.  
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Aktuální prognóza a její změny oproti 5.SZ 2010 (mzr. v %, v %, sezonně očištěno) 
2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4

CPI 7.SZ 2,1 1,9 1,7 1,9 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1
5.SZ 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0

CPI bez primárních dopadů změn 7.SZ 1,0 1,8 1,7 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0
nepřímých daní 5.SZ 1,4 1,8 1,8 1,9 1.9 2,0 2,1 2,1 2,0
HDP 7.SZ 3,0 2,0 1,2 0,9 0,6 1,8 2,5 2,8 3,1

5.SZ 1,5 1,1 1,8 1,8 2,7 3,4 3,0 2,7 2,6
Nominální mzdy v podnikatelské sféře* 7.SZ 2,6 3,3 3,7 4,1 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7

5.SZ 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5
Implikované sazby 7.SZ 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3

5.SZ 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,3
2009 2010 2011 2012

Zaměstnanost 7.SZ -1,4 -1,1 0.1 0.2
5.SZ -1,4 -1,8 -0,5 0.5

Míra nezaměstnanosti** 7.SZ 8,3 9,2 8,9 8,0
5.SZ 8,3 9,4 9,3 8,6

Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 7.SZ 0,1 -1,7 -1.0 -1.3
5.SZ 0,1 -0,9 -0,6  

*)    Mzdy očištěné o vliv daňové optimalizace 
**)  Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období) 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  

1  Vnější prostředí 
 
Tempo hospodářského růstu eurozóny ve 3.čtvrtletí zpomalilo. Výhled CF na letošní rok byl 
přesto přehodnocen mírně vzhůru, na příští dva roky zůstává nezměněný. Očekávaný růst 
spotřebitelských cen je nadále nízký, pouze růst cen výrobců byl přehodnocen výše. Cena ropy 
po delším období prolomila hranici 90 USD/b., což při současném posílení dolaru vůči euru 
vedlo k vyššímu nárůstu cen energetických surovin v eurozóně. Krátkodobé úrokové sazby 
mezibankovního trhu eurozóny se pohybovaly mírně nad 1 % a je očekáván jejich pozvolný 
růst na 1,9 % na konci horizontu prognózy. 
 
1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
 
Současný výhled exogenních veličin je založen na prosincovém CF ze dne 6. prosince. 
Výhled efektivního HDP pro letošní rok je ještě o dvě desetiny vyšší (2,8 %), než 
předpokládá aktuální prognóza. Efektivní růsty pro příští dva roky nejsou změněny, ani přes 
další vlnu dluhové krize (Irsko). Stále jsou tak na hodnotách 2 % a 2,1 % pro roky 2011 
a 2012.  
 
Odhad meziročního růstu efektivního ukazatele výrobních cen činí letos 2,2 %. V příštích 
dvou letech by průmyslové ceny měly růst shodně o 2,7 % ročně. Meziroční růst indexu 
efektivního CPI by měl letos být 1,3 % a v roce 2011 1,8 %. V roce 2012 spotřebitelské ceny 
vzrostou o 2 % meziročně. V případě cen výrobců tak došlo k přehodnocení krátkodobého 
výhledu směrem nahoru, prognóza spotřebitelských cen se prakticky nezměnila. 
 
(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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Trajektorie 3M Euriboru, která je odvozená od implikovaných tržních sazeb, je oproti 
stávající prognóze vyšší, respektive strmější. Očekávaná tříměsíční sazba tak roste v tomto 
výhledu ze současného čtvrtletního průměru 1 % k 1,9 %  na konci roku 2012, což je 
o 0,4 p.b. výše než v prognóze. Analytici v rámci CF neočekávají žádný pohyb v základních 
sazbách ECB až do konce září 2011. 
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Výhled cen ropy Brent oproti předpokladům prognózy (RS 07) vzrostl na kratším konci až 
o 8 % s tím, že cena poté ke konci roku 2012 konverguje k úrovním z RS07, které jsou okolo 
90 USD/b. Trajektorie cen benzínu zůstává podobná RS07. 
 
Trajektorie kurzu USD/EUR na horizontu prognózy vesměs kopíruje výhled RS07, a zůstává 
tak mezi 1,3–1,4 USD/EUR. 
 

1.2  Eurozóna 
 

Mezičtvrtletní tempo růstu HDP v eurozóně ve 3.čtvrtletí 2010 zpomalilo oproti předchozímu 
čtvrtletí o 0,6 p.b. na 0,4 %. Nejvýznamněji se na tomto zpomalení podílelo snížení příspěvku 
fixních investic a tvorby zásob. Růst vládní spotřeby tento vliv kompenzoval pouze částečně. 
O zpomalení ekonomického růstu ve 3.čtvrtletí svědčí i mírné snížení dynamiky průmyslové 
výroby, maloobchodního obratu i nových průmyslových objednávek oproti 2.čtvrtletí. Míra 
nezaměstnanosti se v říjnu meziměsíčně i meziročně mírně zvýšila na 10,1 %. Meziroční 
tempo hospodářského růstu se ve 3.čtvrtletí snížilo jen o 0,1 p.b. na 1,9 %. Nižší příspěvek 
tvorby zásob byl částečně kompenzován rychlejším přírůstkem fixních investic a spotřeby 
domácností. Pro celý rok 2010 prosincový CF, MMF i EK očekávají, že tempo růstu HDP 
dosáhne 1,7 % a v příštím roce se sníží na 1,5 %. Prosincová predikce ECB očekává obdobný 
vývoj (1,7 % a 1,4 %). 
 
Inflace v eurozóně v říjnu a listopadu dosáhla hodnoty 1,9 % a proti předchozím měsícům se 
lehce zvýšila hlavně v důsledku rychlého růstu cen energií (v říjnu o 8,5 %). Tento vliv se 
v říjnu projevil i ve zrychlení meziročního růstu cen průmyslových výrobců na 4,4 %. 
V eurozóně však absentují výrazné inflační tlaky a prosincový CF pro příští měsíce očekává 
snížení inflace k hodnotám 1,5 % až 1,7 %. Tento názor potvrdila i Rada guvernérů ECB, 
když na zasedání 2. prosince ponechala svou základní měnověpolitickou sazbu na 1% hladině 
(již od května 2009). Rada guvernérů se domnívá, že cenová stabilita není ve střednědobém 
horizontu ohrožena a inflační očekávání jsou pevně ukotvena. To potvrzuje i nízký růst 
měnových agregátů (M3 v říjnu o 1 %) i úvěrových agregátů (úvěry nebankovnímu 
soukromému sektoru v říjnu o 1,4 %). Rada guvernérů také rozhodla – pravděpodobně 
i s ohledem na vývoj okolo Irska – prodloužit minimálně do dubna 2011 opatření k dodávání 
krátkodobé likvidity mezibankovnímu trhu (1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce) v neomezeném 
rozsahu a pokračovat v odkupu státních dluhopisů zemí eurozóny s následnou sterilizací 
těchto operací.  
 
Meziroční tempo růstu německé ekonomiky zůstalo ve 3.čtvrtletí 2010 na úrovni 3,9 %. 
Mezičtvrtletní růst ve 3.čtvrtletí naproti tomu zpomalil na 0,7 % z výjimečně vysoké úrovně 
2,3 % v předchozím čtvrtletí. Ve 3.čtvrtletí došlo i k mírnému snížení přírůstků průmyslové 
výroby, a to meziměsíčních (z průměrné hodnoty 1,1 % ve 2.čtvrtletí na 0,3 % ve 3.čtvrtletí) 
i meziročních (z 13 % na 10,5 %). Také dynamika maloobchodního obratu a nových 
průmyslových objednávek se ve 3.čtvrtletí snížila. Míra nezaměstnanosti zůstala v říjnu na 
hodnotě 6,7 % a meziročně klesla o 0,8 p.b. I přes zpomalení ve 3.čtvrtletí zůstává 
hospodářský růst v Německu jedním z nejvyšších v eurozóně. Hlavním zdrojem růstu zůstává 
velmi úspěšný německý vývoz do značné míry těžící ze silného růstu v asijských rozvíjejících 
se ekonomikách, kam směřuje významná část zboží vysoké technické úrovně (luxusní 
automobily, špičkové technologické celky a elektronika). Kumulovaný přebytek obchodní 
bilance za poslední čtyři čtvrtletí činil 112 mld. EUR. Ve 3.čtvrtletí 2010 dosáhl 40 mld. EUR 
a zvýšil se proti předchozímu čtvrtletí i stejnému období minulého roku.  
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Téměř všechny instituce (MMF, německá vláda, Bundesbanka) i CF zvyšovaly v průběhu 
letošního roku své odhady německého celoročního ekonomického růstu. V současné době se 
shodují na hodnotě 3,4 % (vláda, MMF) až 3,6 % (CF, Bundesbanka). Ve své listopadové 
prognóze Bundesbanka očekává pro příští dva roky pokračování hospodářského růstu při 
snížení jeho tempa na 2 % v roce 2011 a 1,5 % v roce 2012. Příspěvek vnější poptávky 
k hospodářskému růstu by se měl snížit, ale současně by měl zrychlit růst fixních investic 
(podporovaný vysokou poptávkou i nízkými úrokovými sazbami) a spotřeby domácností 
(v důsledku zvyšující se zaměstnanosti a klesající nezaměstnanosti). Inflace se podle odhadu 
Bundesbanky zvýší z průměrné úrovně 1,1 % očekávané pro letošní rok na 1,7 % resp. 1,6 % 
v příštích dvou letech. Prosincový CF očekává hodnotu 1,1 % v letošním a 1,5 % v příštím 
roce. 
 
Ve 3.čtvrtletí 2010 si slovenská ekonomika udržela vysoké 1% tempo mezičtvrtletního růstu 
HDP z předchozího čtvrtletí. Meziroční růst mírně zpomalil o 0,2 p.b. na 4,2 %. Ve 3.čtvrtletí 
se výrazně snížil průměrný meziroční růst průmyslové výroby na 15 % z 23 % v předchozím 
čtvrtletí. Maloobchodní obrat a stavební výroba meziměsíčně i meziročně klesaly, růst nových 
průmyslových objednávek zpomalil. Nezaměstnanost v říjnu stagnovala na 14,7 %, její 
hladina se však zvýšila meziročně i proti předchozímu čtvrtletí. Inflace se v říjnu mírně snížila 
na 1 %, když vývoj cen energií více než vykompenzoval rychlejší růst cen potravin. Podle 
predikce NBS dosáhne růst HDP za celý letošní rok 4,2 % (podle listopadového EECF to 
budou 4 %). Hlavním zdrojem tohoto růstu bude kladné saldo čistého vývozu, výrazně méně 
k němu přispějí spotřeba domácností a vlády a růst zásob. Pokles fixních investic bude 
působit opačným směrem. Pro příští rok prognóza NBS očekává zpomalení hospodářského 
růstu na 3 % (listopadový EECF na 3,2 %) hlavně v důsledku úsporných opatření slovenské 
vlády. Nezaměstnanost by se mohla dále zvýšit kvůli snižování počtu zaměstnanců státní 
správy a inflace se výrazně urychlí v souvislosti se zvyšováním nepřímých daní. 
 

1.3  Cena ropy 
 

Od konce srpna 2010 dochází u ceny ropy Brent s krátkodobými výkyvy k trendovému růstu. 
Do konce října byl rozhodujícím faktorem růstu ceny ropy především oslabující kurz 
amerického dolaru v souvislosti se sílícími tlaky na uvolnění americké měnové politiky 
(QE2), které se nakonec potvrdily. Tento růstový trend tak vyvrcholil v měsíci listopadu, kdy 
cena ropy Brent během necelých dvou týdnů prudce vzrostla z úrovní kolem 83 USD/barel 
těsně pod psychologickou hranici 90 USD/barel. Po následné korekci zpět k původním 
hodnotám cena ropy od poloviny listopadu opět prudce vzrostla, a to o rovných 10 %, přičemž 
k prolomení úrovně 90 USD/barel došlo 2. prosince. V prvním prosincovém týdnu se ropa 
Brent pohybovala na ceně v rozmezí 90–93 USD/barel, za kterou se naposledy obchodovala 
v říjnu 2008. Americká lehká ropa (WTI) je vzhledem k vysokým zásobám ropy v USA 
přibližně o 2 USD/barel levnější. 
 
Významnou roli v aktuálním vývoji na trhu s ropou (komoditami) hraje všeobecně uvolněná 
měnová politika způsobující příliv krátkodobého (spekulativního) kapitálu4. Dalším faktorem 
současného růstu ceny ropy je také poměrně chladný začátek zimy v Evropě a některých 
státech USA, což se nejvíce projevuje na rostoucí poptávce po topném oleji. 
 
V pravidelné zprávě OPECu je oproti původnímu očekávání odhadován vyšší růst světové 
poptávky po ropě v roce 2011, a to o 120 tis. barelů za den. Poptávka po ropě se tak v příštím 
roce zvýší o 310 tis. barelů za den na 87 mil. barelů denně. Rozhodujícím faktorem vedoucím 

4 To se však může v konečném důsledku projevit v celém komoditním trhu jako krátkodobá cenová bublina, kdy 
následně může dojít na trzích s komoditami (ropou) k útlumu způsobenému vysokou úrovní globálních zásob. 
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k zvýšení dosavadního odhadu bylo zejména očekávané zrychlení ekonomické aktivity 
v zemích OECD. Pokud se cena ropy výrazněji nezvýší (nad hranici 100 USD/barel), 
zůstanou současné těžební limity OPECu pravděpodobně nezměněny až do června 2011. 
 
Z dlouhodobého pohledu, dle ceny aktuálně obchodovaných termínovaných kontraktů, tržní 
konsens odhaduje ceny severomořské ropy Brent v roce 2011 na úrovni kolem                             
90–92 USD/barel. Prosincový CF očekává cenu ropy WTI během příštího roku v rozmezí  
84–88 USD/barel. 
 

Vývoj zásob surové ropy a ropných 
produktů v zemích OECD (mil. tun)      

Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách 
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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 v srpnu a září stagnovala na hodnotě 0,9 %. V průběhu října 
vzrostla o 15 b.b. a poté se její růst zastavil, ve druhé polovině listopadu dokonce nepatrně 
poklesla. Výhled na základě implikovaných sazeb, odvozených z tržní výnosové křivky, se 
nejprve změnil v listopadu směrem k vyššímu růstu sazeb po celém horizontu, v prosinci se 
očekávaný růst snížil pro rok 20115, naopak strmější růst je očekáván v roce 2012. Úrokový 
diferenciál  mezi sazbami 3M PRIBOR a 3M EURIBOR vzhledem ke stabilitě korunových 
sazeb v uplynulých třech měsících klesal, jeho očekávaný vývoj se stabilizoval v rozmezí  
0,2–0,4 p.b. 
 
Vývoj dlouhodobých sazeb IRS byl obdobný jak v ČR, tak v eurozóně. Po prudkém propadu 
v průběhu srpna tyto sazby poměrně rychle rostly a diferenciál se tak stále udržuje poměrně 
stabilně kolem hodnoty -0,1 p.b. V případě dlouhodobých vládních dluhopisů rostly výnosy 
v ČR v září a říjnu rychleji než v Německu a diferenciál se tak zvýšil ze srpnových 0,8 p.b. na 
1,2 p.b. v říjnu. V listopadu se růst sazeb v ČR zpomalil a rozpětí mezi českými a německými 
výnosy pokleslo o 0,1 p.b. Přechodný růst rozpětí výnosů českých vládních dluhopisů nebyl 
příliš významný s ohledem na prudký růst rozpětí mezi výnosem desetiletého irského 
a německého vládního dluhopisu, které vzrostlo z červencových 2,5 p.b. na 6,4 p.b. 
v listopadu6, resp. růst analogických rozpětí pro další periferní země EU. Předpověď dle 

5 CF12 má pro 3M EURIBOR na konec roku 2011 prakticky stejnou předpověď 1,4 %, oba výhledy se však liší 
ve tříměsíčním horizontu, kde CF12 předpokládá až do konce března stabilitu tříměsíční sazby na hodnotě 
1,0 %, zatímco z tržních výhledů vyplývá rovnoměrný růst v průběhu celého roku 2011. 

6 Rozpětí mezi výnosem irského a německého desetiletého vládního dluhopisu činilo v roce 2008 v průměru 
0,5 p.b. a v roce 2009 1,8 p.b. 
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prosincového CF očekává růst sazby desetiletého německého vládního dluhopisu z průměrné 
hodnoty 2,5 % v listopadu na 2,7 % na konci března a 3,1 % na konci roku 2011. Očekávaný 
růst odpovídajících českých výnosů je mírně nižší, a v ročním horizontu je tak očekáván 
pokles rozpětí na 1,0 p.b. 
 
Rozdíl korunových a eurových výnosů (p.b.)      Výhled implikovaného rozpětí CZK 3M – 
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Kurz amerického dolaru vůči euru začal v polovině září s příchodem špatných údajů 
o americké ekonomice a očekáváním, že Fed po listopadovém zasedání FOMC přistoupí ke 
kvantitativnímu uvolňování, oslabovat z hodnoty okolo 1,27 USD/EUR až k hodnotám nad 
1,41 USD/EUR na začátku listopadu. Poté začalo naopak rychle oslabovat euro až na 
1,3 USD/EUR v důsledku obav finančních trhů z očekávaného vysokého irského deficitu 
veřejných financí (přes 30 % HDP) za rok 2010 a neschopnosti Irska zachránit své 
disproporčně veliké banky bez mezinárodní pomoci. Té se Irsku dostalo od EU a MMF a kurz 
eura v první prosincové dekádě posílil z 1,3 USD/EUR do oblasti 1,33 USD/EUR. Prosincový 
FXCF očekává, že kurz dolaru vůči euru zůstane v příštích 12 měsících na této úrovni. 

 

2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Nově dostupné informace získané od zpracování  7.situační zprávy nesignalizují rizika změny 
prognózy fiskálních ukazatelů v období 2010 až 2012.  Pro letošní rok nadále předpokládáme 
pokles schodku vládního sektoru proti roku 2009 z 5,8 % HDP na 5,3 % HDP. V  důsledku 
přijetí konsolidačních rozpočtových opatření dojde v roce 2011 ke snížení schodku až na 
4,2 % HDP, další (mírnější) pokles na 4,0 % HDP očekáváme v roce 2012.  
 

2009 2010 2011 2012

Saldo vládního sektoru                   
(ESA 95, ČNB) v % HDP -5,8 -5,3 -4,2 -4,0

Upravené saldo *                             
(ESA 95, ČNB) v % HDP -6,1 -5,0 -4,0 -3,9

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    
(ESA 95, ČNB) v % HDP -6,1 -4,8 -3,2 -3,2

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

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. -1,2 0,8 1,1 -0,3
*    upraveno o mimořádné jednorázové operace 
**   cyklicky očištěné saldo dle metodiky ESCB (upravené o mimořádné jednorázové operace)
***  cyklicky očištěné saldo dle metodiky EK (metoda založená na produkční funkci, upravené o mimořádné jednorázové operace)
**** měří meziroční změnu strukturálního salda (kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi)

7.SZ
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Aktuální výsledky pokladního plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2010 a výsledky 
hospodaření místních rozpočtů do října t.r. (spolu s odhady Ministerstva financí z říjnového 
Fiskálního výhledu) signalizují, že deficit vládního sektoru za rok 2010 se bude nacházet 
blízko rozpočtované úrovně, která činí 5,3 % HDP. Mírně nižší úroveň schodku (5,1 % HDP) 
aktuálně odhaduje Ministerstvo financí. 
 
V polovině prosince byl Poslaneckou sněmovnou parlamentu schválen vládní návrh státního 
rozpočtu na rok 2011 se schodkem ve výši 135,0 mld. Kč. Většina z konsolidačních opatření, 
na nichž byl vládní návrh státního rozpočtu postaven, byla v průběhu listopadu a prosince 
vládou a parlamentem schválena.7 V rámci jednotlivých kapitol SR jsou rozepsána úsporná 
výdajová opatření u běžných výdajů v souladu s původním vládním návrhem. V souhrnu se 
dle stávající prognózy příjmová a výdajová opatření promítnou do výrazného poklesu 
schodku vládního sektoru v roce 2011 na 4,2 % HDP.8  
 
V roce 2011 začne platit nový zákon o „solárních elektrárnách“. Tento zákon zavádí několik 
opatření, která by měla zabránit skokovému zdražení elektřiny. Konkrétné jde o srážkovou 
daň ve výši 26 %, mimořádnou darovací daň na emisní povolenky převáděné státem na 
energetické firmy a zvýšení poplatku za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 
Celkový dopad na veřejné rozpočty bude v kratším horizontu spíše pozitivní nebo neutrální. 
V dlouhodobém horizontu může být dopad negativní, a to v případě nutnosti platit dotčeným 
podnikatelským subjektům odškodnění z titulu prohraných arbitráží ze strany státu. 
 
Pro rok 2012 se od uzavření prognózy nic nezměnilo, tj. nadále nejsou vládou specifikována 
žádná dodatečná rozpočtová opatření proti roku 2011, a proto i nadále očekáváme vlivem 
zrychlení ekonomického růstu další mírný pokles celkového schodku na 4 % HDP. Rizikem 
prognózy ve směru nižšího deficitu v roce 2012 tedy zůstává přijetí případných dodatečných 
konsolidačních opatření, jež by měla vést k dosažení 3% referenční hodnoty do roku 2013.  

 

7 Na rok 2011 vláda schválila 10% snížení objemu mzdových prostředků ve veřejné sféře. Parlamentem prošly 
zákony o snížení daňové slevy na poplatníka o 100 Kč měsíčně (tzv. povodňová daň), o zavedení 50% daně na 
příspěvky státu ke stavebnímu spoření za rok 2010 a zrušení daňového osvobození úrokového výnosu z tohoto 
spoření, o zrušení daňového osvobození výsluh a odbytného vojáků a příslušníků bezpečnostních sil, o zdanění 
poslaneckých náhrad a zrušení 50% slevy na dani z příjmů u zaměstnavatelů zdravotně postižených. 

8 V důsledku restriktivního působení těchto opatření na vládní spotřebu i spotřebu domácností předpokládá 
aktuální prognóza celkový dopad do růstu HDP pro rok 2011 ve výši -0,8 procentního bodu. 
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 

1  Trh práce 
Vývoj na trhu práce se ve 3.čtvrtletí 2010 stabilizoval. V návaznosti na pokračující 
ekonomické oživení se meziroční pokles celkové zaměstnanosti téměř zastavil, obecná míra 
nezaměstnanosti taktéž stagnovala a míra registrované nezaměstnanosti stejně tak jako 
mzdová náročnost produktu poklesla. Ukazatele zachycující vývoj na trhu práce z části již ve 
4. čtvrtletí 2010 (tedy míra registrované nezaměstnanosti a Beveridgeova křivka) naznačují, 
že období stagnace na trhu práce bude s dílčími výkyvy pokračovat i nadále. 
 
Srovnání predikce se skutečností 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) 11/10  8.8 (Q) 8.9
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči 11/10 . 8.6
Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ) III/10 7.5 7.2
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %)  III/10 -0.6 -0.2
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev  III/10 -0.9 -1.3
             ostatní zaměstnaní III/10 0.8 5.2
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %) III/10 2.6 2.0
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %)  III/10 3.2 2.9
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %)  III/10 0.0 -1.8
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %)  III/10 . 1.9
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 10/10 . 2.4
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 10/10 . 7.8
NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  III/10 -3.0 -1.4
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  III/10 . -6.7
NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  III/10 . -0.7
Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  III/10 3.4 2.6
Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 
Podle aktuálního vývoje jednotlivých ukazatelů charakterizujících trh práce došlo ve  
3.čtvrtletí k zastavení jeho propadu. Pokles celkové zaměstnanosti podle metodiky VŠPS se 
dále zmírnil na hodnotu -0,2 % (prognóza ze 7.SZ předpokládala -0,6 %). Pokles počtu 
zaměstnanců včetně členů produkčních družstev se meziročně zmírnil na -1,3 % (oproti 
predikovaným -0,9 %), naproti tomu počet podnikatelů vzrostl o 5,2 % (7.SZ očekávala 
nárůst pouze o 0,8 %). Růst počtu podnikatelů je nadále kladný, avšak výrazněji, než bychom 
čekali s ohledem na zastavení poklesu na trhu práce. Celkový podíl podnikatelů na 
zaměstnanosti dosáhl ve 3.čtvrtletí úrovně 17,8 %. 
 
Pouze mírný pokles celkové zaměstnanosti spolu s meziročním poklesem pracovní síly  
(-0,4 %, v souladu s prognózou) ovlivněný především demografickými faktory přispívají ke 
stabilizaci obecné míry nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO). Ta po sezonním 
očištění poklesla mezičtvrtletně o 0,3 p.b. na hodnotu 7,1 % (7.SZ předpokládala 7,2 %). 
V podobném duchu se vyvíjela i míra registrované nezaměstnanosti celkem, která ve třetím 
čtvrtletí 2010 dosáhla hodnoty 8,8 % (9,0 % po sezonním očištění), přičemž v obou případech 
šlo o hodnoty o 0,3 p.b. nižší oproti předchozímu čtvrtletí. Aktuální listopadové údaje 
nicméně naznačují, že by míra registrované nezaměstnanosti za 4.čtvrtletí mohla být o 0,2 p.b 
vyšší, než očekávala listopadová prognóza, a dosáhnout hodnoty 9,0 %. Sezonně očištěný 
počet nově hlášených uchazečů o zaměstnání v posledních měsících mírně stoupl, zatímco 
počet vyřazených uchazečů poklesl. Na víceméně stagnaci trhu práce v posledních měsících 
ukazuje i Beveridgeova křivka. Ta se již několikátý měsíc po sobě pohybuje v blízkém okolí 
jednoho bodu, resp. v posledních dvou měsících se posunula mírně východním směrem. 
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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 

 

Postupné oživování ekonomické aktivity se v jednotlivých sektorech národního hospodářství 
projevuje nerovnoměrně. V průmyslu došlo k meziročnímu růstu zaměstnanosti, a to o 1,8 % 
(v absolutním vyjádření o 25,1 tis. osob). Při přepočtení na plné úvazky potom zaměstnanost 
v tomto sektoru meziročně stagnovala (zpracovatelský průmysl vykázal růst o 0,2 %). 
Přibližně stejným tempem (meziročně o 2,2 %) rostla zaměstnanost i v netržních službách. 
Naopak ve stavebnictví měla pokračující krize za následek snížení zaměstnanosti, a to 
meziročně o 7,5 % (o 5,5 % při vyjádření v plných úvazcích).  

Meziroční růst průměrné mzdy ve sledovaných organizacích dosáhl podle aktuálních 
statistik ČSÚ hodnoty 2,0 %. Tato hodnota je historicky nejnižší od začátku této časové řady 
(od roku 2000). Celkový objem mezd a platů podle statistiky ČSÚ meziročně vzrostl o 0,8 % 
a přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané poklesl o 1,2 %. Reálný růst mezd činil 
0,1 %. 

Mzda v podnikatelské sféře mírně zrychlila tempo růstu na hodnotu 2,9 %, což bylo 
o 0,3 p.b. méně oproti stávající prognóze. Stejným tempem rostla mzda ve stavebnictví, 
zpracovatelském průmyslu i v celém průmyslu. Podle statistiky ISPV zveřejňované MPSV 
rostla ve 3.čtvrtletí 2010 průměrná hodinová mzda ve srovnání se stejným obdobím minulého 
roku o 1,9 %. Tento nepoměr v porovnání s průměrnou měsíční mzdou ukazuje na rostoucí 
počet odpracovaných hodin. To je v souladu s meziročním indexem odpracovaných hodin ze 
statistik národních účtů, který dosáhl hodnoty 1,6 %, což představuje první růst sezonně 
očištěného počtu odpracovaných hodin od konce roku 2008. Mediánová hodinová mzda ze 
statistiky ISPV potom meziročně vzrostla o 1,8 %. V reálném vyjádření podnikatelská sféra 
zaznamenala růst průměrné mzdy o 1,0 %.  
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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 ve 3. čtvrtletí meziročně poklesla o 1,8 %. Pokles 
mezd byl doprovázen růstem přepočteného počtu zaměstnanců na plně zaměstnané, a to 
o 0,8 %. Průměrná mzda i nadále rostla ve zdravotnictví a sociální péči. Naopak ve 
vzdělávání (-2,5 %) a veřejné správě a obraně (-1,5 %) se průměrná mzda meziročně snížila. 
Reálně se potom průměrná mzda v nepodnikatelské sféře snížila o -3,6 %. Pokladní plnění 
státního rozpočtu, které zachycuje přibližně 65 % zaměstnanců nepodnikatelské sféry, 
vykazuje za období leden až listopad meziroční pokles nominálního objemu platů o 1,7 %.  
 
Ve 3.čtvrtletí 2010 pokračoval pokles nominálních jednotkových mzdových nákladů, který 
se však zmírnil na -1,4 %. Na tomto poklesu se podílela oživující hospodářská aktivita  
(-2,5 p.b), proti tomu působil kladný příspěvek objemu mezd a platů (1,1 p.b.). Kombinace 
těchto vlivů vyústila v nižší pokles NJMN oproti 7.SZ (-3,0 %). Z jednotlivých sektorů 
ekonomiky byl v důsledku oživení poptávky zaznamenán nejvyšší pokles NJMN v průmyslu 
(-6,7 %), následovaný obchodem, pohostinstvím a dopravou (-5,1 %) a tržními službami  
(-4,8 %). Naopak jedinou oblastí s kladnou meziroční dynamikou NJMN byly netržní služby 
(o 0,4 %). 
  
Národohospodářská produktivita práce ve 3.čtvrtletí letošního roku zpomalila meziroční růst 
na 2,6 % (z 4,0 % ve 2.Q). K růstu produktivity přispěl hlavně vývoj HDP (2,5 p.b.) a v malé 
míře i pokles zaměstnanosti (0,1 p.b). Vývoj produktivity práce v jednotlivých odvětvích 
národního hospodářství však není rovnoměrný. Obdobně jako tomu bylo v několika 
předcházejících čtvrtletích, produktivita práce nejvíce rostla v průmyslu (meziročně 
o 11,8 %). Produktivita v průmyslu po meziročním poklesu během celého roku 2009 od 
počátku roku 2010 roste dvouciferným tempem. Naopak nejvyšší pokles produktivity práce 
stejně jako v minulém čtvrtletí zaznamenalo stavebnictví (-3,3 %). Dále potom produktivita 
klesla i v oblasti netržních služeb (-0,4 %). V ostatních sledovaných odvětvích produktivita 
práce meziročně vzrostla. 
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NJMN v metodice ESA 95 
(mzr. změny v %) 

Produktivita práce v metodice ESA 95 
(mzr. změny v %) 
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Poznámka: NJMN celkem jsou podílem objemu mezd a HDP 
v kupních cenách (zohledňují vliv daní a dotací), zatímco NJMN 
v jednotlivých odvětvích jsou podílem objemu mezd a hrubé 
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Pramen: ČSÚ, propočet ČNB 

 
 

2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Podle údajů za 3.čtvrtletí 2010 zrychlil reálný meziroční i mezičtvrtletní růst HDP, což bylo 
v souladu s prognózou. Největší příspěvek ke zrychlení ekonomického růstu měly hrubé 
investice, a to ve složce zásob i fixních investic. Kromě investic měla kladný příspěvek pouze 
spotřeba domácností. Čistý vývoz naopak zaznamenal poměrně významný záporný příspěvek 
a vládní spotřeba též přispěla slabě záporně. Prognóza očekávala jen nepatrně nižší tempo 
růstu HDP. Největší rozdíl mezi skutečností a prognózou byl zaznamenán v investicích 
a čistém vývozu, přičemž tyto odchylky se navzájem kompenzovaly. Prognóza očekávala 
oproti skutečnosti mírnější růst investic a pomalejší tempo růstu dovozu. Rozdíl mezi 
prognózou a skutečností je zčásti způsoben i revizemi dat za loňský rok a letošní první 
pololetí, zejména v případě hrubé tvorby kapitálu, vývozu a dovozu. Předstihové indikátory 
pro 4. čtvrtletí naznačují pokračování růstu průmyslové produkce tempem okolo 10 % 
meziročně, naopak stavebnictví a maloobchod bez automobilového segmentu stagnovaly. Po 
dvou měsících poklesu zaznamenal růst také spotřebitelský i podnikatelský indikátor důvěry, 
přičemž pesimistický byl pouze indikátor důvěry ve stavebnictví. 

 

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

7. SZ Skutečnost
Hrubý domácí produkt 3Q 2010 2.7 2.8
Spotřeba domácností 3Q 2010 1.2 1.2
Spotřeba vládních institucí 3Q 2010 0.9 -0.5
Hrubá tvorba kapitálu 3Q 2010 8.9 14.4
v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 3Q 2010 . 1.7
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 3Q 2010 . 17.9
Vývoz zboží a služeb 3Q 2010 8.1 14.1
Dovoz zboží a služeb 3Q 2010 8.8 16.6
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 3Q 2010 12.9 -3.6
Průmyslová výroba říjen 2010 . 9.4
Stavební výroba říjen 2010 . 0.4
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu říjen 2010 . 1.0  
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Sezonně očištěný HDP ve 3.Q 2010 nadále pokračuje ve zrychlení, když vykázal 2,8% růst 
v meziročním a 1,0% růst v mezičtvrtletním vyjádření. Prognóza ze 7.SZ očekávala pomalejší 
růst o 0,1 p.b. v meziročním a 0,2 p.b. v mezičtvrtletním vyjádření. Současně byly drobně 
zrevidovány národní účty za rok 2009 a za první polovinu letošního roku, přičemž zpřesnění 
výdajových složek se vzájemně kompenzovalo a růst celkového HDP zůstal takřka beze 
změn. Za rok 2009 byla snížena spotřeba vlády a zvýšena hrubá tvorba kapitálu.  
V 1. a 2.Q 2010 byl zvýšen meziroční růst hrubé tvorby kapitálu, vývozu i dovozu v průměru 
přibližně o 0,6 p.b. Za stejné období se snížil hlavně příspěvek čistého vývozu a byla 
přehodnocena mírně směrem dolů i spotřeba domácností a vlády. 
 

Vývoj HDP (sez. Oč., mzr. v %) Vývoj HDP (sez. oč., mzč. v %) 
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Reálná spotřeba domácností ve 3.Q oproti předchozímu čtvrtletí stagnovala. Při nízké 
základně stejného období předchozího roku ale meziroční růst spotřeby zrychlil na 1,2 %. 
Revize dat spotřeby za celý rok 2009 byla zanedbatelná, avšak v prvním pololetí letošního 
roku byl meziroční růst spotřeby mírně snížen o 0,1 až 0,2 p.b. Prognóza ze 7.SZ očekávala 
stejnou hodnotu meziročního i mezičtvrtletního růstu spotřeby domácností jako skutečnost za 
3.Q. Oproti prognóze byl však meziroční růst deflátoru (2,1 %) rychlejší o 0,5 p.b. Národní 
účty domácností dosud nebyly zveřejněny, takže přesný rozklad disponibilního důchodu na 
spotřebu a úspory zatím neznáme. Indikátory trhu práce za 3.Q jsou zhruba v souladu 
s předpoklady prognózy spotřeby a disponibilního důchodu, když zaměstnanost byla o něco 
příznivější a průměrná mzda naopak mírně slabší než prognóza. Maloobchodní tržby, které 
ČSÚ nejvíce zohledňuje při odhadu spotřebních výdajů domácností, se za 3.Q stále vyvíjejí 
příznivě jen vlivem příspěvku prodejů motorových vozidel. Ostatní segmenty maloobchodu 
však vykazují zlepšující tendenci podle posledních měsíčních dat. Spotřební výdaje podle 
statistiky rodinných účtů9 po stagnaci ve druhém čtvrtletí mírně zrychlily meziroční růst (viz 
graf v boxu). 
 
Box: Analýza revizí údajů o spotřebě domácností 
 

Motivací tohoto boxu je rozšířit analýzu revizí odhadů růstu HDP prezentovanou ve 2.SZ 2008 na 
popis revizí odhadů mezičtvrtletních změn sezonně očištěné spotřeby domácností ve stálých cenách. 
Porovnávané údaje analogicky zahrnují první odhad publikovaný přibližně 10 týdnů po konci čtvrtletí, 
dále druhý odhad, publikovaný po dalších 3 měsících zároveň s prvním odhadem dalšího čtvrtletí, 
roční aktualizaci publikovanou společně s odhadem za 3.čtvrtletí následujícího roku a dnešní odhad, 
tj. nejnověji publikovanou řadu. K dispozici jsou časové řady publikované v období od června 2005 do 
prosince 2010. V tomto období ČSÚ přešel při publikování HDP a jeho složek ze stálých cen roku 
1995 na stálé ceny roku 2000 (v červnu 2006) a k publikování sezonně očištěných řad jako hlavních 
výstupů (v březnu 2008). Od roku 2010 začal ČSÚ výrazněji využívat statistiku tržeb v maloobchodě. 

9 V nominálním vyjádření. 
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Velikost revizí je hodnocena prostřednictvím průměrné absolutní revize. Největší změny jsou 
pozorovány mezi prvním a současným odhadem. Velikost těchto revizí dokonce dosahuje více než tří 
čtvrtin průměrného růstu spotřeby domácností ve sledovaném období. Směr revizí je hodnocen 
prostřednictvím průměrné revize. Tyto průměrné revize jsou téměř nulové, což znamená, že revize 
nahoru a dolů se vzájemně kompenzují. Korelace mezi revizemi a mezerou výstupu jsou velmi nízké, 
na rozdíl od revizí HDP u revizí soukromé spotřeby tedy nepozorujeme korelaci mezi znaménkem 
revize a stavem hospodářského cyklu (převažující revize směrem nahoru při vzestupné fázi 
hospodářského cyklu). Revize mezi prvním a současným odhadem soukromé spotřeby se navíc 
významně neliší od bílého šumu a nelze je tedy úspěšně předvídat. 
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První vs 
druhý 
odhad

První odhad 
vs roční 

aktualizace

První vs 
současný 

odhad
Průměrná absolutní revize 0.23 0.46 0.51
Průměrná revize 0.06 0.02 0.00
Standardní odchylka revizí 0.70 0.91 0.93

Průměrná absolutní revize 0.34 0.68 0.76
Průměrná revize 0.09 0.02 0.00
Standardní odchylka revizí 1.04 1.35 1.39

Poměr k průměrnému růstu spotřeby domácností 
(ve sledovaném období byl 0.67 %):

 
 

Volatilita revizí je hodnocena prostřednictvím standardní odchylky revizí. Volatilita revizí růstu 
spotřeby domácností je velmi vysoká, všechny popisované revize mají volatilitu vyšší než je průměrný 
mezičtvrtletní růst spotřeby domácností ve sledovaném období.  
 
Obdobné výsledky vycházejí i z výpočtů pro řady meziročních změn sezonně očištěné spotřeby 
domácností.
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Srovnání se statistikou rodinných účtů a se statistikami tržeb v maloobchodě 
 

Při odhadech spotřeby domácností ČSÚ dříve využíval především výstupy ze statistiky rodinných 
účtů, jejíž využívání však od roku 2010 omezil a naopak začal více přihlížet ke statistikám tržeb 
v maloobchodě, což naznačují následující grafy. Zároveň zde lze pozorovat, že nejnovější dostupné 
údaje potvrzují domněnku uvedenou v 7.SZ 2010, že ČSÚ pravděpodobně přihlíží zejména k tržbám 
v maloobchodě včetně motoristického segmentu. 

Výdaje domácností na spotřebu Spotřeba a tržby v maloobchodě  
(běžné ceny, meziroční změny v %) (stálé ceny, sez. oč., mezičtvrtletní změny v %) 
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Korelace postupně publikovaných a revidovaných řad mezičtvrtletních změn spotřeby domácností 
s řadou tržeb v maloobchodě (včetně motoristického segmentu i bez něj) jsou proměnlivé a dosahují 
hodnot v rozmezí 0,05–0,53. Korelace řad publikovaných se v roce 2009 výrazně snížily z důvodu 
výrazné revize spotřeby domácností, kde se výrazně promítla jak změna dat, tak i sezonního očištění. 
Od roku 2010 je patrné zvýšení korelace spotřeby s tržbami v maloobchodě. Ve sledovaném období 
(řady začínají ve 2.Q 2000, což je nejdelší dostupná časová řada mezičtvrtletních změn tržeb) byla 
vyšší korelace spotřeby s řadou tržeb v maloobchodě bez motoristického segmentu než s řadou včetně 
motoristického segmentu, což nekoresponduje s aktuálním vývojem (viz výše).  
 
Korelace postupně publikovaných a revidovaných řad spotřeby domácností s tržbami  
v maloobchodě (řady začínají 2.Q 2000) 10  
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Reálná spotřeba vlády ve 3.Q poklesla o 0,5 %, poprvé po řadu čtvrtletí trvajícím stabilním 
růstu. Příspěvek tohoto poklesu k reálnému HDP však byl zanedbatelný. V běžných cenách 
došlo pouze k meziročnímu zpomalení vládní spotřeby a deflátor svůj růst naopak zrychlil. 
ČSÚ nezveřejnil detailnější informace o příčinách poklesu vládní spotřeby. Prognóza ze 7.SZ 
předpokládala pokračování mírného růstu spotřeby vlády (0,9 % mzr.). 
 

10  Pro výpočet byla použita současná řada tržeb v maloobchodě (sezonně očištěná ve s.c.), protože dříve 
publikované řady nejsou k dispozici. Mezičtvrtletní změny tržeb ale ovšem mívají rovněž zřetelné revize. 
S těmito časovými řadami jsou srovnávány časové řady spotřeby domácností (sezonně očištěné ve s.c.) 
známé v daném časovém období a začínající vždy od 2.Q 2000. 
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Růst hrubé tvorby kapitálu ve 3.Q 2010 zrychlil meziročně (na 14,4 %) i v mezičtvrtletním 
vyjádření (na 6,9 %). Při revizích národních účtů došlo navíc ke zvýšení téměř celé trajektorie 
meziročního růstu celkových investic za období 1.Q 2009–2.Q 2010. K meziročnímu růstu 
HTK v aktuálním čtvrtletí přispěla větší měrou tvorba zásob. Fixní investice ve 3.Q však také 
vykázaly kladný meziroční růst (o 1,7 %) a mezičtvrtletně výrazně zrychlily (na 3,7 %). Na 
oživení tvorby fixního kapitálu měly podle ČSÚ významný vliv instalace fotovoltaických 
panelů11. Z hlediska věcného členění k růstu fixního kapitálu přispěly kladně skoro všechny 
složky, pouze investice do dopravních prostředků měly výrazně záporný příspěvek. 
 
Příspěvky výdajových složek k růstu HDP 
(mzr. v p.b.) 

Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 
kapitálu k mzr. růstu (v p.b.) ve s.c. 

-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

I/06 III I/07 III I/08 III I/09 III I/10 III

Spotřeba domácností Hrubá tvorba kapitálu
Čistý vývoz Spotřeba vlády

 

-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0

10.0
15.0

I/06 III I/07 III I/08 III I/09 III I/10 III

Stroje a zař. Dopr. prostř.
Budovy a stav. Obydlí
Nehm. fixní aktiva  

 

Reálný vývoz zboží a služeb ve 3.Q pokračoval v rychlém růstu a vykázal meziroční hodnotu 
14,1 %. Prognóza přitom předpokládala zpomalení růstu (na 8,1 %). Mezičtvrtletní růst 
vývozu také zrychlil na významných 5,6 %. Pokračování v oživení vývozu vychází 
z aktuálního příznivého vývoje zahraniční poptávky. Ještě výraznější nárůst dovozu (16,6 % 
mzr.) než u vývozu navazuje hlavně na zrychlenou domácí investiční aktivitu, což do jisté 
míry souvisí i s instalací solárních panelů. Prognóza očekávala mírnější tempo růstu dovozu 
(8,8 % meziročně) než skutečnost. Příspěvek čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP ve 
3.Q byl kvůli výraznějšímu zrychlení dovozu záporný (-0,9 p.b.). Prognóza ze 7.SZ očekávala 
přebytek čistého vývozu a jeho zhruba neutrální příspěvek k meziročnímu růstu HDP. 

Průmyslová produkce ve 3.Q 2010 pokračovala v růstu, mezičtvrtletně se (po sezonním 
očištění) zvýšila o 2,5 %. Meziroční růst průmyslové produkce byl opět s přispěním vlivu 
nízké srovnávací základny z loňského roku dvouciferný (meziročně o 10,9 %, po sezonním 
očištění 11,4 %). V souladu s vývojem produkce ve 3.Q pokračoval také rychlý růst tržeb za 
prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, zejména pak tržeb z přímého vývozu. 
Vlivem nízké srovnávací základny z předchozího roku opět zaznamenaly rychlý meziroční 
růst i nové průmyslové zakázky, jejich úroveň však spíše stagnovala. V říjnu 2010 sezonně 
očištěná průmyslová produkce meziměsíčně mírně poklesla (o 0,3 %). Tempo meziročního 
růstu průmyslové produkce přitom zpomalilo na 6,9 %, po sezonním očištění 9,4 %.  

Stavební produkce ve 3.Q 2010 stejně jako v předchozím čtvrtletí korigovala svůj prudký 
propad z počátku roku a mezičtvrtletně vzrostla (po sezonním očištění) o 5,1 %. Nadále však 
byla nižší než před rokem (o 3,9 %, po sezonním očištění o 3,7 %), přičemž meziroční pokles 
zaznamenalo jak pozemní, tak i inženýrské stavitelství. Ve 3.Q se prohloubil meziroční 
pokles počtu vydaných stavebních povolení a poklesla i orientační hodnota stavebních 

11  ERÚ od doby zpracování aktuální prognózy zvýšil odhad instalovaného výkonu nově zprovozněných 
fotovoltaických elektráren z 1600 MWe na hodnotu přes 1813 MWe.  K 1.12.2010 byl již výkon 1394 MWe 
uveden do provozu (za celý rok 2009 to bylo 998 MWe). 
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ohlášení a povolení. Naopak hodnota nových zakázek stavebních prací v tuzemsku meziročně 
vzrostla. V říjnu 2010 se dále zmírnil meziroční pokles stavební produkce (na -1,4 %). 
Sezonně očištěná stavební produkce pokračovala v meziměsíčním růstu (o 1,2 %) 
a zaznamenala již i mírný meziroční růst (o 0,4 %). Kladně k růstu stavební produkce přispělo 
pozemní stavitelství, zatímco produkce inženýrského stavitelství dále klesala. 
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu ve 3.Q 2010 po sezonním očištění 
opět mírně vzrostly, mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1,6 %. K meziročnímu růstu opět 
přispěly zejména rychle rostoucí tržby za prodej a opravy motorových vozidel12, jejich 
mezičtvrtletní růst se však zastavil. Naopak došlo k obnovení mezičtvrtletního růstu tržeb 
v maloobchodě (bez motoristického segmentu) a v souvislosti s tím ke zmírnění jejich 
meziročního poklesu. V říjnu meziroční růst sezonně očištěných tržeb v celkovém 
maloobchodě mírně zpomalil, přičemž příznivější vývoj nadále pokračoval v motoristickém 
segmentu.  
 
Souhrnný indikátor důvěry se po zářijovém a říjnovém poklesu v listopadu vrátil k růstu 
a dosáhl 92,7 bodu. Růst zaznamenal jak spotřebitelský (na 90,2 bodu), tak podnikatelský 
indikátor důvěry (na 93,2 bodu). Optimismus rostl zejména v průmyslu, mírněji pak 
v obchodě. Pozitivní nálada převládá, i přes mírné zhoršení, také ve službách. Naopak ve 
stavebnictví nadále silně převažují negativní vyhlídky a nálada se ještě mírně zhoršila. 
 
Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) za 
3.Q 2010 ukázaly mírné zpomalení rychlého tempa růstu hlavních sledovaných ukazatelů. 
Přesto toto tempo zůstalo vlivem nízké srovnávací základny poměrně vysoké. Růst tržeb 
o 9 % byl doprovázen růstem výkonů o 9,7 %. Výkonová spotřeba opět rostla o něco rychleji 
(11,4 %), růst účetní přidané hodnoty tak zpomalil na 5,3 %. Osobní náklady poprvé po šesti 
čtvrtletích poklesu meziročně vzrostly (o 2,9 %), a růst hrubého provozního přebytku tak 
zpomalil na 8,0 %.  
 
Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)13 
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12   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. 

13    Údaje do 3.Q 2009 jsou semidefinitivní, od 4.Q 2009 předběžné.  
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3  Platební bilance 
 
Schodek běžného účtu platební bilance byl ve 3.Q 2010 oproti predikci ze 7.SZ (-58 mld. Kč) 
o téměř 20 mld. Kč vyšší. Odchylka od predikce byla způsobena vyšším než předpokládaným 
schodkem bilance výnosů, souvisejícím s vysokou výplatou dividend nerezidentům. Ostatní 
složky běžného účtu odpovídaly predikci. V rámci finančního účtu naznačuje vývoj ve 3.Q 
z pohledu celoroční predikce zřejmě mírně vyšší přebytek přímých investic vlivem nižších než 
předpokládaných investic rezidentů v zahraničí.   
 
Ve 3.Q 2010 dosáhl běžný účet platební bilance schodku 77,6 mld. Kč a roční klouzavý 
poměr běžného účtu k HDP se zvýšil na -2,7 % (roční klouzavý poměr běžného 
a kapitálového účtu k HDP činil -1,5 %). Schodek běžného účtu se třetí čtvrtletí v řadě 
meziročně zvyšoval, tentokrát však jeho prohloubení dosáhlo téměř 54 mld. Kč. Růst 
celkového schodku souvisel především s vývojem bilance výnosů.  
 
Ve 3.Q 2010 skončila výkonová bilance přebytkem 24 mld. Kč, který se podobně jako 
v předchozím čtvrtletí meziročně snížil (tentokrát o téměř 23 mld. Kč). Pokles přebytku 
výkonové bilance byl z větší části důsledkem meziroční změny bilance služeb, která přešla 
z přebytku do schodku. Schodek bilance služeb (-11,5 mld. Kč) byl stejně jako v předchozích 
dvou čtvrtletích spojen s vysokým schodkem bilance ostatních služeb, ovlivněným 
pokračujícím růstem výdajů ostatních služeb obchodní povahy.14 Meziroční pokles přebytku 
obchodní bilance byl výhradně důsledkem cenového vlivu v souvislosti s prohloubením 
záporných směnných relací. Vývoj v reálném vyjádření přitom dopad cenového vlivu zhruba 
z poloviny kompenzoval. Pokračující rychlý růst vývozu zboží i služeb odrážel zrychlující 
růst vnější poptávky. K rychlému růstu dovozu zboží přispíval zrychlující růst celkové 
domácí poptávky, zejména po komoditách investičního charakteru. Hlavně byl však spojen 
s vysokým růstem dovozu pro mezispotřebu k výrobě zboží na vývoz15.  
 
Bilance výnosů dosáhla historicky nejvyššího čtvrtletního schodku 96,4 mld. Kč, který se 
meziročně zvýšil o téměř 37 mld. Kč. Prohloubení celkového schodku bylo především 
spojeno s růstem schodku výnosů z přímých investic z důvodu vyšších výplat dividend 
nerezidentům. Schodek výnosů z přímých investic nadále představoval rozhodující složku 
celkové bilance.   
    
K přebytku finančního účtu ve výši 128,2 mld. Kč nejvýznamněji přispěl čistý příliv 
portfoliových investic a dále též přebytek přímých investic. Čistý příliv přímých investic, 
pokračující čtvrté čtvrtletí v řadě, vzrostl ve 3.Q na 44,9 mld. Kč. Souvisel s přílivem přímých 
zahraničních investic do ČR, který přesáhl 47 mld. Kč. Jeho nejvýznamnější složku 
představoval reinvestovaný zisk. Podíl investic do základního kapitálu nicméně dosáhl 39 %.  
  

14  Výrazným poklesem salda bilance služeb je kompenzován růst přebytku obchodní bilance související 
s operacemi ovlivněnými ekonomickou globalizací, které přispívají k vyššímu růstu jejího přebytku i obratu, 
aniž by odrážely tuzemskou ekonomickou výkonnost. Korekce obchodní bilance o přidanou hodnotu, která 
náleží nerezidentům, je zachycována v rámci výdajů na ostatní služby v položce branding. Její výše za 
3.Q 2010 byla odhadnuta na cca 21 mld. Kč. Bez této položky by byla bilance služeb stále v přebytku. 
V současné době ČNB a ČSÚ připravují narovnání časových řad obou bilancí. Revidované údaje za roky 
2009–2010 budou zveřejněny v březnu 2011.            

15   Ve 3.Q 2010 meziroční růst dovozu pro investiční účely výrazně zrychlil na 26,5 %. Meziroční růst dovozu 
pro mezispotřebu byl nadále velmi vysoký (30,0 %), ve srovnání s 2.Q však mírně zpomalil. Růst dovozu 
pro konečnou spotřebu naopak oproti 2.Q mírně zrychlil, zůstal však relativně nízký (5,3 %). 
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Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč) 
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Portfoliové investice dosáhly šesté čtvrtletí v řadě přebytku, tentokrát 77,7 mld. Kč. 
Rozhodující operace představovaly transakce na straně pasiv, spojené s emisemi vládních 
dluhopisů na zahraničních trzích. Emise vládních dluhopisů (ve výši 2 mld. EUR) současně 
i nejvýrazněji přispěly k meziročnímu růstu čistého přílivu o téměř 54 mld. Kč. Vývoj na 
straně aktiv byl především ovlivněn poklesem držby zahraničních akcií tuzemskými 
investory. Mírný čistý příliv 6,5 mld. Kč byl zaznamenán i u ostatních investic. Celkový 
přebytek souvisel s čistým přílivem zdrojů podnikového sektoru (v důsledku splátek 
obchodních a finančních úvěrů nerezidenty a poklesu aktiv v zahraničí) a současným čistým 
přílivem kapitálu vládního sektoru (v souvislosti s čerpáním úvěrů na rozvoj infrastruktury). 
Směrem k poklesu celkového přebytku naopak působil čistý odliv zdrojů finančních institucí.  
 
Na základě předběžných měsíčních údajů dosáhla obchodní bilance v říjnu 2010 přebytku 
15,3 mld. Kč (při propočtu dovozu v metodice CIF). Přebytek se šestý měsíc v řadě 
meziročně snižoval, tentokrát o 1,1 mld. Kč. Jeho pokles byl nejvýrazněji ovlivněn růstem 
schodku skupiny minerálních paliv (zejména v důsledku cenového vlivu) a růstem schodku 
skupiny chemikálií. Obrat zahraničního obchodu se však vlivem rychlého růstu vnější 
poptávky již osmý měsíc v řadě meziročně zvyšoval dvojciferným tempem. 
 
 
4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
Krátkodobá prognóza celkové inflace se naplňuje a také rizika na nejbližší období jsou 
vyrovnaná. Pravděpodobný vyšší růst cen pohonných hmot bude vykompenzován snížením 
predikce regulovaných cen. Rizika predikce růstu cen potravin a korigované inflace bez PH 
považujeme za vyrovnaná. Meziroční růst dovozních cen a cen průmyslových výrobců byl na 
počátku čtvrtého čtvrtletí na prognóze, meziroční růst cen zemědělských výrobců byl oproti 
prognóze nižší. 
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4.1 Spotřebitelské ceny  
 

listopad 10        meziměsíčně v %        meziročně v % dopad odchylky
predikce 7.SZ skutečnost predikce 7.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0,1 0,2 2,1 2,0 -0,19
Regulované ceny 0,1 -0,1 4,0 3,8 -0,04
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b. 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00
Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,00 0,00 1,02 1,02 0,00
Čistá inflace 0,1 0,3 0,4 0,3 -0,15
Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,8 1,2 3,5 2,9 -0,15
Kor igovaná inflace bez PH -0,2 -0,2 -1,3 -1,4 -0,05
Ceny pohonných hmot - čisté -0,6 0,4 4,4 5,7 0,05
Měnověpolitická inflace 0,1 0,2 0,9 0,9  
 
Celková meziroční inflace ve 4.Q 2010 setrvala na 2,0 % (v říjnu i v listopadu). Oproti 
prognóze ze 7.SZ 2010 byla v listopadu o 0,1 p.b. nižší. Odchylka predikce byla způsobena 
především nižším růstem cen potravin, dále mírně nižší korigovanou inflací bez PH a mírně 
nižším růstem regulovaných cen. Naproti tomu meziroční růst cen pohonných hmot byl ve 
srovnání s prognózou vyšší. 
 
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Regulované ceny rostly o něco pomaleji, než očekávala minulá prognóza. Odchylka od 
predikce byla způsobena poklesem regulovaných cen ve zdravotnictví. V dalších skupinách 
byly pohyby cen v souladu s prognózou nulové nebo zanedbatelné. Ve srovnání s prognózou 
ze 7.SZ nyní očekáváme nižší růst cen zemního plynu a cen elektřiny od ledna 2011 a vyšší 
růst regulovaného i deregulovaného nájemného16 v roce 2011 i 2012. Snížení prognózy růstu 
cen zemního plynu (1,4 % oproti 2,0 % v 7.SZ) vyplývá z oznámení distributorů o budoucích 
změnách cen. Predikci růstu cen elektřiny v lednu 2011 snižujeme (z 10 % na 5 %) vzhledem 
k očekávanému přijetí legislativních opatření vedoucích ke zmírnění vlivu nově instalovaných 
fotovoltaických elektráren na ceny elektřiny. V případě regulovaného nájemného (jehož část 
se stane od ledna 2011 deregulovaným) Ministerstvo pro místní rozvoj zaktualizovalo odhady 
budoucího vývoje a z nich vyplývá, že toto nájemné poroste rychleji, než se dříve 
předpokládalo. Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo několik variant možného budoucího 
vývoje, z nichž jsme vybrali variantu umírněnou, a to s ohledem na předchozí zkušenosti 
s naplňováním těchto výhledů a možnost soudních sporů o stanovení výše nájmů. Po zahrnutí 
výše uvedených změn nová predikce růstu regulovaných cen pro rok 2011 činí 4,0 % 
s dopadem do inflace 0,7 p.b., což je o 0,5 % resp. o cca 0,1 p.b. méně oproti 7.SZ (snížení 
predikce růstu cen elektřiny převáží zvýšení predikce růstu nájemného). V roce 2012 je 
predikce naopak zvýšena z 3,0 % na 3,6 % v důsledku zvýšení prognózy růstu nájemného. 
16   Počínaje lednem 2011 bude stávající skupina regulovaného nájemného ve spotřebním koši ČSÚ rozdělena na 

2 skupiny: regulované nájemné a deregulované nájemné, přičemž jejich váhy budou zhruba stejné. 
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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., což je zapracováno již ve stávající prognóze. 
 
Ceny pohonných hmot rostly oproti prognóze rychleji. Cena ropy se zvýšila a dále roste, 
zároveň oslabil kurz Kč k dolaru. Vyšší růsty cen pohonných hmot oproti predikci tak 
očekáváme i v nejbližších obdobích, což potvrzují i neúplné údaje z týdenní šetření, která 
ukazují na mzm. růst cen pohonných hmot v prosinci ve výši 1,6 % (v 7.SZ byla predikce 
meziměsíčního růstu 0,1 %). Rizika predikce cen pohonných hmot jsou tedy proinflační.  
 
Růst cen potravin zrychlil méně, než očekávala 7.SZ, avšak v listopadu již došlo k větší 
reakci cen potravin na akumulované proinflační tlaky v této oblasti – především výrazný růst 
cen zemědělských výrobců a růst světových cen potravin. Týdenní šetření na prosinec 
(neúplná) ukazují, že v prosinci pravděpodobně dojde k  vyššímu růstu cen potravin oproti 
stávající prognóze. To by znamenalo, že dosavadní odchylka od stávající prognózy by byla 
v následujících měsících vykompenzována. Rizika predikce u cen potravin tedy vidíme jako 
zhruba vyrovnaná.  
 
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 listopadu nepatrně nižší, než očekávala 
predikce, na druhou stranu vnější nákladové faktory se vyvíjejí ve srovnání s předpoklady 
7.SZ mírně proinflačně (mírně vyšší zahraniční růst cen průmyslových výrobců a o něco 
slabší kurz koruny). Vývoj domácí ekonomiky celkově odpovídá predikci. Z tohoto důvodu 
vidíme rizika predikce korigované inflace bez PH ze 7.SZ jako vyrovnaná. 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 
Dovozní ceny v souladu s očekáváním stávající prognózy v říjnu výrazně zpomalily svůj 
meziroční růst na 3,8 %. Ještě v září přitom rostly ceny dovozu tempem 6,2 %, což 
představuje nejvyšší hodnotu zaznamenanou od konce roku 2000 – tato hodnota byla značně 
ovlivněna efektem nízké srovnávací základny. Nejvýznamnější příspěvek k růstu dovozních 
cen zaznamenaly ceny dovážených energetických surovin, jejichž meziroční růst ale zpomalil 
pod 20% hranici, a to v souvislosti se zmírněním meziročního oslabení kurzu CZK/USD, 
které tlumilo dopad výrazného zvýšení světových cen zemního plynu do meziroční dynamiky 
domácích cen. V podmínkách robustní světové poptávky po surovinách (zejména kovech) 
pokračoval vysoký meziroční růst cen dovážených polotovarů, který však rovněž v návaznosti 
na vývoj CZK/USD zpomalil z nejvyšších hodnot zaznamenaných v předchozím měsíci. 
Posílení kurzu CZK/EUR se v říjnu promítlo do obnoveného meziročního snížení cen 
komodit s vyšším stupněm zpracování, přičemž do meziročního poklesu přešly ceny 
dovážených strojů a průmyslového spotřebního zboží. Naopak ceny ostatních neenergetických 
surovin zaznamenaly výrazné meziroční růsty blízko 40 %. 
 
Ceny průmyslových výrobců v souladu s prognózou v listopadu vzrostly o 2,7 % – jejich 
meziroční dynamika tak posílila, což se odvíjelo zejména od obnoveného růstu cen 
v potravinářském průmyslu a od zrychlení cen v chemickém průmyslu. Na zvýšení cen 
v těchto odvětvích se výrazně podílel růst cen základních vstupních surovin. V  ostatních 
odvětvích zpracovatelského průmyslu ceny v souhrnu přešly k mírnému meziročnímu růstu, 
jejich vývoj v jednotlivých odvětvích byl však velmi různorodý. Nejvýznamněji se na 
meziročním zvýšení cen i nadále podílel růst v odvětví obecných kovů, jehož příspěvek se 
stabilizoval na hodnotě 1,2 p.b. Příspěvek odvětví koksárenských a rafinovaných ropných 
produktů se oproti říjnu snížil, přičemž meziroční dynamika cen se zmírnila zhruba o jednu 
pětinu. Zvýšení cen v těchto odvětvích navazovalo na významný cenový růst dovážených 
polotovarů, resp. minerálních paliv. Na druhé straně byl vývoj cen tlumen prohloubením 
cenového poklesu v odvětví dopravních prostředků a stále ještě významným poklesem cen 
v odvětví strojů. 
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Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.) 

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 
resp. příspěvky v p.b.) 
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Do vývoje cen zemědělských výrobců se již zřetelně promítal výrazný růst cen 
zemědělských komodit ve světě, ačkoli tempo jejich zvyšování bylo v říjnu a listopadu pod 
stávající prognózou. Ceny zemědělských výrobců v listopadu dále zrychlovaly svůj meziroční 
růst, a to na 23,4 % (z 21,1 % v říjnu). V jejich rámci došlo k dalšímu výraznému zrychlení 
růstu cen v rostlinné výrobě, a to na 39,0 % (z 34,7 % v říjnu). Výrazně se zvýšily ceny 
obilovin, olejnin, brambor, ovoce a zeleniny. V živočišné výrobě meziroční růst cen zrychlil 
na  9  %, když podobně jako v předchozích měsících výrazněji rostly pouze ceny mléka.  
 

Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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5 Peníze a úvěry  
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 je nadále umírněný při poměrně vysoké dynamice 
transakčních peněz. Celkové úvěry meziročně nepatrně vzrostly, přičemž růst stavu úvěrů 
domácnostem slábne a pokles stavu úvěrů nefinančním podnikům se zmírňuje. Klientské 
úrokové sazby z nových úvěrů a vkladů většinou stanovaly či nepatrně klesaly při převážném 
snížení klientských rizikových prémií měřených ve vztahu k úrokovým sazbám finančního trhu. 
Podíly nesplácených úvěrů zůstávají zvýšené, tempo jejich růstu se však u úvěrů podnikům 
a u úvěrů domácnostem na bydlení snižuje.             
 
1. Peníze 
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 je nadále umírněný, když se v říjnu snížil o 0,3 p.b. 
na 4,4 %. Aktuální prognóza předpokládá pro 4.Q průměrný meziroční růst M2 ve výši 4,7 %. 
V 1.Q 2011 by měl růst M2 zejména vlivem srovnávací základny přechodně zrychlit a poté 
se ustálit na hodnotách kolem 6 %. Dynamika harmonizovaného peněžního agregátu M3 
dosahuje 1,3 % (v eurozóně činí 1 %), její vývoj vykazuje od počátku roku 2010 náznaky 
pozvolného oživování. Potenciální budoucí inflační tlaky plynoucí z vývoje peněz jsou slabé.  

Ve struktuře M2 přetrvává poměrně vysoké tempo růstu transakčních peněz zahrnutých 
v peněžním agregátu M1 (v říjnu dosáhlo 15,3 %). V uvedeném vývoji se odrážel především 
vývoj jednodenních vkladů ovlivněný oživováním ekonomiky, nízkou hladinou úrokových 
sazeb a přesuny z termínovaných vkladů zaznamenanými v minulých měsících. Naopak 
meziroční pokles kvazi-peněz se dále nepatrně prohloubil (na 12 %). Snižovaly se vklady 
s dohodnutou splatností do dvou let a s výpovědní lhůtou a zpomalila dynamika vkladů 
s dohodnutou splatností nad dva roky. 
Z hlediska sektorové struktury vkladů se 
v posledních třech měsících snížil meziroční 
růst vkladů nefinančních podniků na 5,2 % 
i domácností na 4,5 %. Přestože dynamika 
vkladů podniků dosahuje v letošním roce 
oproti loňskému roku vyšších hodnot, 
v posledních měsících zpomaluje. Tempo 
růstu vkladů domácností se po svém 
prudkém snížení zaznamenaném v roce 2009 
od 2.Q 2010 stabilizovalo, což odráží stagnaci 
trhu práce. Naopak vklady finančních 
neměnových institucí po předchozích poklesech v říjnu vzrostly o 10,5 %.  
 

Peněžní agregáty (mzr. v %) 
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Struktura peněžních agregátů (mzr. v %) 

 

IV/09 I/10 II/10 III/10  9/10  10/10

Podíly na 
M2 v % 
10/10

M1 8,7 7,5 12,0 15,0 15,3 15,3 66,5
   Oběživo -3,4 -2,4 -0,9 0,7 1,2 1,0 12,9
   Jednodenní vklady 12,6 10,6 15,8 19,1 19,3 19,4 53,6
M2-M1 (kvazi-peníze) -2,2 -3,7 -5,2 -10,7 -11,6 -12,0 33,5
   Vklady s dohod. splatností -12,8 -7,7 -3,6 -0,6 -1,3 -2,4 20,1
       do 2 let -16,9 -19,9 -17,3 -15,9 -17,2 -17,9 13,1
       nad 2 roky 4,0 53,2 57,3 55,6 52,8 51,0 7,0
   Vklady s výpovědní lhůtou 16,5 3,6 -6,9 -22,4 -23,1 -24,0 12,9
        do 3 měsíců 10,3 -5,7 -7,9 -18,8 -18,7 -19,3 11,1
        nad 3 měsíce 53,8 64,5 -1,4 -39,1 -42,7 -44,1 1,8
   Repo operace -35,4 -37,2 -13,4 -25,6 -28,5 -2,2 0,5
M2 4,1 2,8 4,8 4,7 4,7 4,4 100,0  
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2. Úvěry 
 
Meziroční růst stavu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem pozvolna oživuje, 
když v říjnu dosáhl 2 % a po úpravě o netransakční vlivy 3 %. Kladný příspěvek k růstu 
celkových úvěrů přetrvává u úvěrů 
domácnostem, záporný příspěvek úvěrů 
nefinančním podnikům klesá. To je ovlivňováno 
mírným růstem ekonomiky a minulým 
snižováním úrokových sazeb. V eurozóně 
dosahuje meziroční růst úvěrů rovněž nízké 
hodnoty 1,4 %. 
 
Stav úvěrů podnikům nadále meziročně klesal, 
tento pokles se však postupně zmírňuje (v říjnu 
dosáhl 2,2 %). Obdobný je i vývoj nových 
podnikových úvěrů. Snižoval se propad 
krátkodobých úvěrů (do 1 roku) při růstu 
dlouhodobých úvěrů. Pokles úvěrů slábnul 
ve většině významných odvětví, úvěry developerům v posledních měsících mírně rostou. 
Zastavení poklesu úvěrů ve stavebnictví bylo ovlivněno zejména nízkou výchozí základnou 
roku 2010. Vývoj úvěrů ve většině odvětví odráží pozvolné zvyšování hrubé přidané hodnoty 
zaznamenané ve 3.Q. Výjimkou je pouze stavebnictví, kde hrubá přidaná hodnota ve 3.Q 
meziročně klesala, i když méně než v předchozím čtvrtletí. Na druhou stranu aktuální 
náznaky oživování produkce developerů a tržeb v obchodě jsou stále poměrně slabé (počet 
nově zahájených bytů v říjnu meziročně poklesl o 25 % a maloobchod včetně motoristického 
segmentu o 0,7 %).  
 
Vývoj podnikových úvěrů je dle našeho mínění zhruba v souladu s růstem ekonomiky a se 
zmírňováním finančních problémů podniků. Podle říjnového konjunkturálního průzkumu 
pouze 7 % průmyslových podniků očekává v dalších třech měsících zvýšení úvěrů, se 
změnami v objemu nepočítá 45 % a snížení 
očekává 17 % podniků (30 % podniků úvěry 
nebude mít). Obdobný vývoj předpokládají 
i stavební podniky. Aktuální vývoj úvěrů tudíž 
potvrzuje předpoklad, že obnovení 
pozvolného meziročního růstu úvěrů 
podnikům lze očekávat na přelomu let 2010 
a 2011.  
 
Meziroční růst stavu úvěrů domácnostem  
v říjnu dále zpomalil na 7,9 %. Méně rostly 
stavy úvěrů na bydlení i spotřebitelských 
úvěrů (jejich dynamika dosáhla 7,4 %, resp. 
8,4 %).17 Nové úvěry na bydlení meziročně 
klesaly, i když v letošním roce s jistými 

17   S publikováním říjnových údajů o úvěrech byla současně provedena revize těchto dat za září 2010. Stavy 
úvěrů a  nové úvěry jsou od září ovlivněny fúzí GE Money Bank s nebankovním subjektem (spadajícím 
původně do kategorie zprostředkovatelů financování aktiv). V důsledku této operace stavy úvěrů 
domácnostem vzrostly v září oproti srpnu o 10,4 mld. Kč a nové úvěry domácnostem o 5,4 mld. Kč, což 
ovlivnilo jejich meziroční dynamiku růstu. To se promítlo i do průměrné úrokové sazby z nových úvěrů 
domácnostem, která zejména v důsledku zvýšení podílu kontokorentních úvěrů vzrostla. 

Úvěry podnikům a domácnostem 
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výkyvy méně než vloni. Aktuálně zpomaluje i propad nových spotřebitelských úvěrů. Úvěry 
od splátkových prodejců (nebankovních institucí) ve 3.Q meziročně klesaly (zejména však 
v důsledku netransakčních vlivů – po očištění o tyto vlivy se pokles úvěrů na splátky rovněž 
zmírňuje – viz poznámka 15). Oživování úvěrů domácnostem brání přetrvávající vysoká míra 
nezaměstnanosti, slabý růst reálného disponibilního důchodu a slabý trh s bydlením (nízká 
chuť domácností pořizovat si při současných cenách byty a domy a zadlužovat se kvůli tomu).  

Poměr úvěrů se selháním na celkových úvěrech daného segmentu přetrvával na zvýšených 
hodnotách, u úvěrů podnikům dosáhl 8,9 %, u spotřebitelských úvěrů 12 % a u úvěrů 
na bydlení 3,2 %. Nesplácené úvěry však rostou v roce 2010 meziročně méně než loni 
zejména u úvěrů na bydlení a u úvěrů podnikům. U spotřebitelských úvěrů se tempo růstu 
v září zvýšilo zejména vlivem fúze GE money Bank s nebankovním (splátkovým) subjektem. 
Celkový objem nesplácených úvěrů tak dále vzrostl na cca 124 mld. Kč (z toho u podniků činí 
70 mld. Kč a u domácností 54 mld. Kč).  
 
3. Klientské úrokové sazby 
 
Úrokové sazby z nových úvěrů v říjnu 2010 nadále většinou stagnovaly či nepatrně klesaly. 
To odráží stagnaci sazeb peněžního trhu a předchozí pokles výnosu desetiletého vládního 
dluhopisu, i když v říjnu začal výnos tohoto dluhopisu opět mírně růst (3M PRIBOR dosáhl 
1,2 % a výnos desetiletého vládního dluhopisu vzrostl o 9 b.b. na 3,3 %). Úroková sazba 
z nových vkladů po poklesu v roce 2009 nadále stagnuje, přičemž v říjnu dosáhla 
u domácností 1,1 % a u nefinančních podniků 0,4 %.  
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Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním 
podnikům kolísá okolo 4 %. Krátkodobé 
sazby z podnikových úvěrů jsou nižší, v říjnu 
nepatrně vzrostly u malých úvěrů a naopak 
poklesly u velkých úvěrů (na 3,9 %, resp. 
3,4 %). Sazby z kontokorentních úvěrů se  po  
předchozím poklesu mírně zvýšily na 4,2 %, 
u dlouhodobých fixací nad pět let sazby 
klesaly.  
 
U domácností pokračoval pokles úrokových 
sazeb z úvěrů na bydlení o 8 b.b. na 4,7 %. 
Snižovaly se všechny fixace sazeb. Nejnižší 
od roku 2007 jsou především sazby 
s variabilní či fixní sazbou do pěti let, což se projevuje ve zvýšení podílu nových úvěrů 
s fixací sazby od jednoho roku do pěti let (na 53 %) při poklesu podílu úvěrů s ostatními 
fixacemi. Poměrně vysoký meziroční růst těchto úvěrů se však v říjnu snížil při prohloubení 
poklesu úvěrů s ostatními fixacemi sazeb. Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů 
přetrvávala v důsledku vysokého vnímaného rizika ze strany bank na historicky vysokých 
hodnotách, i když v říjnu se snížila o 15 b.b. na 14,5 %. Sazba z kontokorentních úvěrů 
domácnostem dosahovala 18,7 %. 
   

 
 
Klientské rizikové prémie zůstávají zvýšené, zejména u úvěrů na bydlení však dochází 
k jejich snížení. Úvěrové podmínky úrokového charakteru se tedy zřejmě mírně uvolňují, 
podobně jako v eurozóně.18 Rozpětí mezi sazbou z úvěrů na bydlení s krátkou fixací a tržní 
sazbou 1R PRIBOR dále klesalo. Rozpětí mezi celkovou sazbou z úvěrů na bydlení 
a výnosem desetiletých vládních dluhopisů se rovněž nepatrně snížilo.  

18  Podle listopadového přehledu „Bank lending survey“, zmírnily banky v eurozóně ve 3.Q 2010 úvěrové 
standardy oproti předchozímu čtvrtletí. Tyto standardy však zůstávají i nadále poměrně přísné. Jejich 
postupné zmírňování souvisí u podniků zejména se zlepšením schopnosti bank získat zdroje na úvěry 
a s jejich likviditou. U úvěrů na bydlení působil na zmírnění podmínek celkový ekonomický výhled 
a výhled trhu s nemovitostmi a u spotřebitelských úvěrů zlepšování úvěruschopnosti domácností. Z přehledu 
je rovněž zřejmé, že banky v eurozóně očekávají ve 4.Q 2010 přetrvávání zvýšené poptávky nefinančních 
podniků po úvěrech zaznamenané ve 3.Q, a další růst poptávky domácností po úvěrech na bydlení 
a po spotřebitelských úvěrech.  

Úrokové sazby z úvěrů na bydlení 
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Marže mezi průměrnou úrokovou sazbou z nových úvěrů a vkladů po zářijovém zvýšení 
v říjnu přetrvávala na úrovni 6,2 p.b., v historické perspektivě marže zůstávají vysoké. 
U nových úvěrů a vkladů podniků dosahuje marže bank úrovně 3,5 p.b., u úvěrů na bydlení 
a vkladů domácností 3,6 p.b. a u spotřebitelských úvěrů 13,4 p.b. Od počátku roku 2007 
se zvýšila u podniků o 0,5 p.b., u spotřebitelských úvěrů o 1,4 p.b. a u úvěrů na bydlení 
stagnovala.  
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Úrokové sazby na peněžním trhu stagnovaly, sazby s delší splatností se mírně zvýšily. 
Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za 4.Q 2010 se pohybuje v souladu s prognózou. Kurz 
koruny oslabil mírně nad 25 Kč/EUR, v průměru za dosavadní průběh 4.Q 2010 je slabší 
o cca 20 hal (0,7 %) v porovnání s prognózou.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 

4.Q 2010 – základní scénář 4.Q 2010 – skutečnost * 15.12. – skutečnost
3M PRIBOR 1.2 1.2 1.2
Kurz – CZK/EUR 24.50 24.69 25.16
*     průměr za čtvrtletí do 15.12.2010  
 
1  Domácí úrokové sazby 
 
Úrokové sazby PRIBOR stagnují ve všech splatnostech již od začátku května, kdy byla 
snížena repo sazba. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba aktuálně dosahuje 0,47 p.b., což je 
zhruba v souladu s předpokladem prognózy ze 7.SZ (0,45 p.b.). Po listopadovém zasedání BR 
(4.11.) klesly sazby FRA; trh tak reagoval na informace, že nová prognóza ČNB počítá 
s pozdějším zvyšováním úrokových sazeb. Na konci listopadu však sazby FRA opět mírně 
vzrostly, pravděpodobně v reakci na zveřejněné makroekonomické údaje potvrzující 
ekonomické oživení (HDP, průmyslová produkce, maloobchodní tržby). Zároveň se v té době 
zvýraznily problémy Irska a dalších periferních zemí eurozóny, které se na tuzemském 
finančním trhu projevily oslabením koruny, zvýšením sazeb IRS a dluhopisových výnosů na 
primárním i sekundárním trhu, růstem CDS a poklesem cen akcií. Počátkem prosince se 
situace na některých segmentech trhu zklidnila (CDS, akciový trh), úrokové sazby s delší 
splatností však zůstaly na vyšší úrovni. Tržní výhled 3M sazeb FRA je rostoucí a v celém 
horizontu se 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 4.Q 2010 (do 15.12.) činila 1,2 %, 
stejnou hodnotu předpokládá i aktuální prognóza. Výnosová křivka peněžního trhu má 
pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR aktuálně dosahuje 0,6 p.b.  
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Klientské úrokové sazby se v říjnu jen nepatrně zvýšily. Průměrná sazba z nově 
poskytnutých úvěrů činila 7,1 %, sazba z termínovaných vkladů 1,6 %. Klientské úrokové 
sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 5,0 %, z pohledu ex 
ante 4,5 %. 

 

2  Devizový kurz 

V první polovině 4.čtvrtletí 2010 koruna vůči euru stagnovala poblíž hodnoty 
24,6 CZK/EUR, v poslední listopadové dekádě pak oslabila k hodnotě cca 25,0 CZK/EUR. 
V průběhu první prosincové dekády jevila koruna tendenci k dalšímu mírnému oslabení na 
25,1 CZK/EUR. Průměrná hodnota kurzu koruny vůči euru činila v dosavadním průběhu 
4.čtvrtletí 24,7 CZK/EUR, a byla tak oproti průměrnému kurzu za 3.čtvrtletí silnější o 0,8 %. 
Meziročně  koruna vůči euru posílila o 4,4 %. Oproti prognóze ze 7.SZ na 4.čtvrtletí 2010 
(24,5 CZK/EUR) byl kurz koruny slabší o cca 0,7 %.  
 
Vývoj měnového kurzu CZK/EUR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastavení dosavadního trendu mírného posilování koruny patrného v průběhu roku 2010 a její 
poměrně rychlé oslabení v dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí o cca 2 % bylo výrazně 
ovlivněno zhoršením sentimentu finančního trhu vůči evropským měnám (s výjimkou 
švýcarského franku), způsobeným problémy Irska s financováním svého fiskálního deficitu na 
finančních trzích. Z vývoje profitovaly měny neevropských rozvinutých zemí, měny 
východoasijského regiónu, zlato a řada dalších komodit. Oslabení české koruny však bylo 
mezi evropskými měnami nejvýraznější. Žádné informace z tuzemské ekonomiky, které by 
mohly negativně ovlivnit finanční trhy a vysvětlovaly by tento kurzový vývoj, přitom nebyly 
zveřejněny.  
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Příloha – Rovnovážný měnový kurz 
Luboš Komárek a Martin Motl* 
Příloha 8. Situační zprávy je věnována oblasti rovnovážných měnových kurzů (ERER), a to jak 
z teoretického pohledu, tak zejména z pohledu jejich využitelnosti při měnověpolitickém rozhodování. 
Její obsah tvoří přehled odhadů modelů ERER, které byly v ČNB realizovány, nebo jsou v současné 
době autory přílohy a jejich spolupracovníky rozvíjeny.  

Motivací pro tvorbu přílohy bylo: (i) připravit pro tvůrce měnové politiky množinu modelů 
rovnovážného měnového kurzu, jak v teoretické (úprava teoretického přístupu na potřeby ČR), tak 
praktické rovině (disponovat flexibilním analytickým aparátem pro vytvoření odhadů základních 
modelů ERER) a „na požádání“, resp. periodicky jejich výsledky prezentovat v Situačních zprávách, 
resp. Zprávách o inflaci, případně jiných měnověpolitických dokumentech; (ii) disponovat odhady 
ERER pro budoucí diskuse o nastavení rovnovážné apreciace v predikčních nástrojích a jejich další 
využití v měnověpolitickém procesu ČNB včetně diskusí o potenciálních rizicích přijetí eura; (iii) 
získat znalost o požadavcích evropských institucí týkajících se modelů ERER pro případné budoucí 
zahájení příprav vstupu do měnové unie. 

Analytický aparát ČNB v současné době disponuje jak modely pozitivními (modely hledající 
behaviorální rovnováhu na základě proměnných prokazatelně ovlivňujících měnový kurz), tak modely 
normativními (modely hledajícími vnější a vnitřní rovnováhu ekonomiky na základě předem 
specifikovaných normativních předpokladů). Výsledky odhadů jsou v této příloze prezentovány jak 
v podobě odhadnuté trajektorie (reálné i nominální), tak i v podobě míry nesladěnosti (velikosti 
nadhodnocení/podhodnocení v procentech). Reprezentantem pozitivních přístupů je model BEER 
(Behavioural Equilibrium Exchange Rate, viz část 4.2), reprezentantem normativních přístupů pak 
model FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate, viz část 4.3). Následně je z reprezentantů 
pozitivních a normativních modelů konstruováno pásmo nesladěnosti, ze kterého rovněž prosvítá 
informace o míře odlišnosti výsledků jednotlivých modelů. Model typu BEER a FEER lze na základně 
minulých zkušeností přímo využít pro případný, byť ze střednědobého pohledu nepravděpodobný, 
počátek jednání České republiky s evropskými autoritami (Evropská komise, ECB) o vstupu do ERM II 
a měnové unie. Výsledky modelů potvrzují dosavadní představu o apreciačním trendu koruny (nicméně 
jejich předběžné predikce ukazují na nižší míru reálné a nominální apreciace oproti výhledům dle 
stávající prognózy).  

Příloha dále shrnuje výsledky modelů rovnovážného kurzu na bázi panelového odhadu 11 zemí (model 
SRER – Sustainable Real Exchange Rate) a multifaktorového modelu, který je pravidelně využíván 
jako zdroj nastavení krátkodobého kurzového výhledu v predikčním procesu ČNB. Pro doplnění jsou 
v příloze prezentovány výpočty rovnovážných trajektorií získané jednoduchými statistickými přístupy 
(Hodrick-Prescottovým a Band-Pass filtrem).  

1 Úvod 
Oblast rovnovážných měnových kurzů (ERER) hraje důležitou roli nejen v moderní 
makroekonomii, ale i v provádění praktické hospodářské politiky. Jak je v textu přílohy 
zdůrazněno, přesné určení rovnovážné hodnoty měnového kurzu (stejně jako ostatních aktiv, 
tj. zejména cen akcií a nemovitostí) je netriviální úlohou, neboť je obtížné odlišit 

*  Odbor vnějších ekonomických vztahů, lubos.komarek@cnb.cz (l. 4491) a martin.motl@cnb.cz (l. 2427).  
Text v části 4.4 je shrnutím práce A. Dervize a J. Brůhy (2006), text v části 4.5 pak práce J. Babeckého,                 
A. Bulíře a K. Šmídkové (2010). Autoři přílohy děkují M. Gylánikovi z Národné banky Slovenska za 
vzájemné diskuse v průběhu dvou interních seminářů konaných k oblasti rovnovážných kurzů v ČNB a NBS; 
za další náměty a připomínky patří poděkování (v abecedním pořadí) O. Babecké, A. Dervizovi, J. Fraitovi 
(společně vyvíjíme strukturální model NATREX pro ČR), T. Hlédikovi, T. Holubovi, K. Janáčkovi, 
D. Kocourkovi, P. Královi, F. Novotnému, M. Skořepovi a V. Žďárskému (všichni ČNB). 
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determinanty měnových kurzů mající fundamentální a nefundamentální základy.1 Odhady 
rovnovážného kurzu jsou užitečné ze třech základních důvodů. Prvním důvodem je získání 
znalostí nezbytných pro provádění nezávislé měnové politiky, zejména jaké je tempo 
rovnovážného posilování měny a zda se současný měnový kurz liší od své rovnovážné 
hodnoty2; z čehož lze nepřímo určit pravděpodobný budoucí pohyb aktuálního měnového 
kurzu. Druhým – s předchozím důvodem úzce souvisejícím – motivem pro odhad 
rovnovážného kurzu ze strany centrálních bank často bývá odhad nastavení reálných 
měnových podmínek.3 Třetím důvodem je důležitá role odhadů ERER v procesu zafixování 
měnového kurzu při vstupu do měnové unie, jenž byly v minulých případech vyžadovány 
evropskými autoritami. 

Pro země usilující o vstup do eurozóny jde zejména o určení centrální parity (před vstupem do 
ERM II), resp. konverzního poměru (před vstupem do eurozóny).4 V této souvislosti ECB 
(2003) konstatuje, že: “…the central rate should reflect the best possible assessment of the 
equilibrium exchange rate at the time of entry into the mechanism. This assessment should be 
based on a broad range of economic indicators and developments while also taking account 
of the market rate.” Nicméně komunikace evropských institucí je v této oblasti vágní, bez 
jasného vymezení metod doporučovaných pro odhad ERER a popisu dalších souvisejících 
procedur. V této souvislosti je zajímavé analyzovat zejména slovenské zkušenosti.5  

Text přílohy je strukturován následovně. Druhá kapitola se věnuje rámcovému vymezení 
jednotlivých koncepcí rovnovážných měnových kurzů. Třetí kapitola stručně diskutuje 
ekonometrické možnosti při odhadech ERER. Čtvrtá kapitola obsahuje popis konkrétních 
přístupů ERER a jejich empirických výsledků pro ČR, a to jak těch, které byly na základě 
zkušeností vybraných členů eurozóny používány pro předvstupní negociace, tak těch, kterými 
v ČNB disponujeme „navíc“. Závěrečná kapitola patří shrnutí a doporučením. 

2  Koncepce rovnovážných měnových kurzů 
Dlouhodobý vývoj měnového kurzu je nejčastěji posuzován z hlediska parity kupní síly 
(PPP). Protože však teorie PPP implikuje konstantní reálný kurz, jsou v jejím rámci 
považovány jakékoli změny reálného kurzu za odchylky od rovnovážné úrovně (viz např. 
Mandel a Tomšík (2008), Holman (1993a,b)). Teorii parity kupní síly můžeme stále 
považovat za konečné měřítko relativní hodnoty jednotlivých měn, ale ne za vhodné měřítko 
rovnovážného reálného kurzu ve světě dlouhodobé konvergence, různých reálných šoků 
a výkyvů v kapitálových tocích. V ekonomické literatuře existuje silný konsensus, že parita 
kupní síly není vhodným měřítkem výpočtu rovnovážného měnového kurzu rozvíjejících se, 

1  Příloha navazuje na přílohu ze 4.SZ/2008 Komárek, L. – Kubicová, I.: Dynamika cen aktiv a měnová politika 
a přílohu ze 6.SZ/2008 Komárek, L. – Koprnická, K.: Dlouhodobá reálná apreciace – fenomén ekonomické 
konvergence. 

2 Konvergující ekonomiky jsou oproti vyspělým ekonomikám vystaveny „komplikaci“ této úlohy z důvodu 
odhadu tempa rovnovážné apreciace, jenž navíc není z pochopitelných důvodů v čase konstantní. 

3  Index reálných měnových podmínek v jednodušších agregátních stylizovaných modelech (viz dlouholetá praxe 
ČNB s modelem QPM) má obvykle dvě složky, a to kurzovou (odchylka reálného kurzu od odhadnuté 
rovnováhy) a úrokovou (odchylka reálných úrokových sazeb od rovnovážných). Vážený průměr těchto 
odchylek (mezera indexu reálných měnových podmínek) pak svědčí o fázi měnového cyklu, tj. o tom, je-li 
měnová politika celkově nastavena uvolněně nebo přísně. 

4  Viz např. Buiter (2004), Hochreiter a Tavlas (2004), De Grauwe a Schnabel (2005). 
5  Analýza těchto zkušeností navazuje na priority, které bankovní rada ČNB formulovala v dokumentu „Výzvy 

pro ČNB: 2009–2011“,  kde se mimo jiné uvádí: „V každém případě bude užitečné důkladně analyzovat 
zkušenosti všech zemí, které prošly mechanismem ERM II či které v něm aktuálně participují (relevantní pro 
českou ekonomiku bude zejména Slovensko).“ Z toho pak pro SMS vyplynul úkol „Připravit strategii měnové 
politiky pro období před vstupem do eurozóny, a to zejména s ohledem na podobu měnové politiky uvnitř 
systému ERM II.“ Odhady rovnovážných kurzů přitom považujeme za důležitou součást takovéto strategie. 
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respektive tranzitivních ekonomik. Tyto země mají velmi často zkušenost s relativně 
výrazným apreciačním trendem svých měn, který však teorie parity kupní síly vysvětlit 
neumí. Naopak velmi známým fenoménem snažícím se toto reálné zhodnocování vysvětlit je 
Ballasův a Samuelsonův (BS) efekt. Ten upozorňuje na skutečnost, že pro vývoj reálných 
měnových kurzů jsou velmi podstatné rozdíly v produktivitě práce mezi jednotlivými 
zeměmi, které následně vyvolávají u těchto zemí rozdíly cen obchodovatelného 
a neobchodovatelného zboží. Avšak mohou být identifikovány i další faktory, které mohu 
přispět k trendové apreciaci reálného měnového kurzu. Jde např. o trendovou apreaciaci 
reálného kurzu vypočteného na bázi pohybu cen obchodovatelných statků a administrativních 
(regulovaných) cen. Empirické prokázání BS efektu však většinou vychází jako statisticky 
nevýznamné, viz např. Flek, Marková a Podpiera (2002), Holub a Čihák (2003), Égert 
(2003b), Cincibuch a Podpiera (2004) nebo Égert a Podpiera (2008).  

Obrázek 1: Koncepce rovnovážných měnových kurzů6 

 
Poznámka: Přístupy BEER, FEER a NATREX jsou hlavními koncepcemi výpočtu rovnovážného měnového kurzu. 
Ostatní přístupy lze ve většině případů chápat jako jejich odnože. Modře podbarvené přístupy lze řadit do 
pozitivních, zeleně pak do normativních koncepcí; ER – měnový kurz. 

Reálná trendová apreciace, stejně jako teorie parity kupní síly, je dlouhodobým fenoménem, 
který je pro tvůrce hospodářské politiky sice důležitý, avšak pro pochopení vývoje v běžném 
rozhodovacím horizontu nikoli dostačující. V posledních dvaceti letech se proto objevila celá 
řada přístupů snažících se pomocí různě složitého modelového aparátu zachytit determinanty 
rovnovážného reálného měnového kurzu (ERER) a odhadnout jeho hodnotu. Aplikujeme-li na 
dané modely základní rozlišení v pojetí ekonomické vědy, a to pojetí pozitivní a normativní, 
můžeme mezi výše uvedenými přístupy identifikovat dvě skupiny. První skupina modelů (tzv. 
normativní koncepce) dosazuje do modelových vztahů „žádané“ výsledky (tj. trajektorie), ke 
kterým chce ze současného stavu dojít, a zpětně vypočítává nutnou výši současných 
proměnných nutných k zabezpečení tohoto vytýčeného cíle. Naopak druhá skupina modelů 

6 V daném přehledu není záměrně uveden přístup DARER (Debt-Adjusted Real Exchange Rate), který je spíše 
modifikací standardního propočtu reálného měnového kurzu o zohlednění vývoje běžného účtu platební 
bilance a vývoje čistých FDI, než-li „pravým“ propočtem rovnovážnosti měnového kurzu – viz např. Frait 
a Komárek (2008). 
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(tzv. pozitivní koncepce) uvažuje v modelových vztazích současné veličiny a politiky, na 
základě kterých pak určuje rovnovážnou budoucí hodnotu zvolené veličiny.7 

2.1 Normativní koncepce  
Do normativních koncepcí lze zařadit koncepci fundamentálního rovnovážného reálného 
kurzu (Fundamental Equilibrium Exchange Rate, FEER) a žádoucího rovnovážného reálného 
kurzu (Desirable Equilibrium Exchange Rate, DEER). Zejména první uvedený model FEER 
patří k nejpoužívanějším – jedná se o vícerovnicový přístup odhadu rovnovážného reálného 
kurzu, který odpovídá simultánní vnitřní i vnější rovnováze ekonomiky. Vnitřní rovnováha je 
nejčastěji definována jako úroveň výstupu konsistentní s plnou zaměstnaností (resp. 
přirozenou mírou nezaměstnanosti) i s nízkou a udržitelnou mírou inflace. Vnější rovnováha 
je pak obvykle definována jako takový stav v ekonomice, který znamená vyrovnanost 
platební bilance (respektive jejího běžného účtu). Rovnovážným měnovým kurzem není tedy 
myšlen kurz odpovídající teorii PPP, nýbrž kurz odpovídající šířeji definované 
makroekonomické rovnováze, který může lépe sloužit potřebám tvůrců hospodářské politiky. 
V základu koncepce FEER tak stojí snaha abstrahovat od krátkodobých cyklických podmínek 
či dočasných faktorů a zaměřit se na fundamentální faktory, které budou s vysokou 
pravděpodobností převládat ve střednědobém časovém horizontu. Výpočet FEER vyžaduje 
explicitní odhad udržitelné fiskální politiky při plné zaměstnanosti a stanovení cíle pro běžný 
účet (normativní aspekt).  

2.2 Pozitivní koncepce 
Do pozitivních koncepcí řadíme zejména model přirozeného rovnovážného měnového kurzu 
(Natural Equilibrium Exchange Rate, NATREX) a behaviorálního rovnovážného měnového 
kurzu (Behavioural Equilibrium Exchange Rate, BEER) – tj. dva nejčastěji používané 
„pozitivní“ přístupy.  NATREX je střednědobý až dlouhodobý reálný kurz determinovaný 
reálnými fundamentálními faktory, který se mění s tím, jak se mění tyto faktory. Mezi tyto 
faktory můžeme řadit úspory, investice, produktivitu, vybavenost práce kapitálem a čistou 
zahraniční zadluženost (a pro malé země exogenní směnné poměry, světové reálné úrokové 
sazby a přímé zahraniční investice), které ovlivňují žádoucí dlouhodobé kapitálové toky 
a mění úroveň rovnovážného reálného kurzu. Skutečný reálný kurz se tomuto rovnovážnému 
následně přizpůsobuje. NATREX je na rozdíl od přístupu FEER pozitivní koncepcí. Je to 
rovnovážný kurz určený reálnými fundamentálními faktory a existujícími hospodářskými 
politikami. Tyto politiky však nemusí být v žádném případě optimální a NATREX proto není 
optimálním reálným kurzem. NATREX je dále založen na explicitním modelování 
rovnovážného reálného kurzu dle vývoje jeho determinant.   

Model BEER je podobný specifikaci NATREXu, nicméně se více zaměřuje na pojetí 
nesladěnosti (z důvodu odlišnosti současných fundamentálních determinant od udržitelných, 
resp. žádoucích determinant – v souladu s modelem FEER), jako rozdíl mezi aktuální 
a rovnovážnou hodnotou reálného kurzu založenou na udržitelných dlouhodobých úrovních 
fundamentálních determinant. Tento model dává do souladu množinu makroekonomických 
proměnných dle ekonomické teorie prostřednictvím jednorovnicového kointegračního vztahu. 
V rámci přístupu BEER se hovoří o tzv. PEER modelu (Permanent Equilibrium Exchange 
Rate), který umožňuje rozložit nesladěnost reálného kurzu do krátkodobých odchylek, 
nahodilých chyb a odchylek fundamentálních faktorů od udržitelných hodnot. To znamená, že 
model PEER provádí dekompozici dlouhodobého kointegračního vektoru (tzv. fitted values) 

7 Níže uvedená vysvětlení jsou doprovázena zjednodušeními a abstrakcí od diskuse podmínek konstrukce 
modelových přístupů. Jejich podrobná diskuse, včetně odvození jejich matematického aparátu, je obsažena 
např. ve Frait a Komárek (1999a,b), MacDonald (2000) nebo Égert (2003a). 

 4 

                                                           



 

na permanentní a transitorní část, přičemž právě permanentní část je interpretována jako 
rovnovážný měnový kurz. Jistou modifikací BEER/PEER modelu je přístup představený ve 
Wadhwani (1999), tzv. ITMEER (Intermediate Term Model-Based Equilibrium Exchange 
Rate).  

Dalšími variantami modelů rovnovážného měnového kurzu je model makroekonomické 
bilance (Macroeconomic Balance, MB), který relativně často používal také Mezinárodní 
měnový fond. Tento přístup obchází normativní aspekt přístupu FEER pomocí přímého 
odhadu udržitelné hodnoty deficitu/přebytku běžného účtu platební bilance, která vychází 
z rovnováhy úspor a investic. Z daného pohledu je přístup MB podobný NATREXu. 
MacDonald (2000) ve své přehledové studii uvádí ještě přístup nazývaný CHEER (Capital 
Enhanced Equilibrium Exchange Rate), který zahrnuje ve svém rámci nominální měnový 
kurz, cenovou hladinu, domácí a zahraniční úrokové sazby a kapitálové toky. 

3 Možnosti empirických odhadů rovnovážných měnových kurzů 
Mezi základní techniky identifikace nesladěnosti měnových kurzů, resp. obecně cen aktiv, lze 
řadit: (a) trendové křivky a statistické filtry, (b) testy jednotkového kořene a kointegraci  
a (c) strukturálně bohaté modely.8  

3.1 Trendové křivky a statistické filtry 
Nejjednodušším, avšak čistě statistickým přístupem k zjištění nesladěnosti měnového kurzu je 
možnost porovnat trend jeho časové řady oproti jeho skutečnému průběhu. Tento přístup lze 
využít k prvotní orientaci o přibližné úrovni nesladěnosti, viz např. Csajbók (2003). Ex ante 
přitom nemusí platit, že výsledky této jednoduché neekonomické metody budou nutně méně 
úspěšné oproti výsledkům získaných na bázi sofistikovanějších metod. Pro výpočet trendu lze 
použít jednorozměrné filtry jako např. Hodrick-Prescottův filtr (HP filtr) s adekvátním 
vyhlazovacím koeficientem (dle periodicity časové řady) anebo Band-Pass filtr (BP filtr). 
Výhodou BP filtru je schopnost izolace cyklické složky časové řady od složky necyklické, viz 
např. Baxter a King (1995) nebo Christiano a Fitzgerald (2003), nicméně filtraci předchází 
předpoklad o znalosti stupně integrace časové řady. Ty jsou zjišťovány pomocí testů 
jednotkového kořene, které však mohou dávat protichůdné výsledky.  

3.2 Testy jednotkového kořene a kointegrace 
Diba a Grossmann (1988) testovali pomocí testů jednotkové kořene a kointegrační analýzy 
řád integrace finančních časových řad s cílem zjistit, zda-li se v časové řadě ceny aktiva 
vyskytuje explozivní komponent. Pokud není dynamika ceny aktiva více explozivní než vývoj 
klíčového fundamentu, pak nesladěnost (bublina) není přítomna.9 Klasické testy jednotkového 
kořene a následná kointegrační analýza tedy nemusejí postačovat ke zjištění nelineálního 
charakteru chování určitého komponentu ceny aktiva zejména u tzv. periodicky kolabujících 
bublin, viz např. Evans (1991). Pokročilé testy umožňují testovat jednotkový kořen v modelu 
s autoregresním koeficientem měnícím se v čase a s možností změny režimu (regime-
switching models), viz např. Van Norden (1996) a Van Norden a Vigfusson (1998).10 Výše 
uvedené techniky jsou základem odhadu rovnovážného kurzu pomocí přístupu BEER. 

8    Pro identifikaci nesladěnosti na trzích nemovitostí a akciových trzích lze dále použít poměrové ukazatele 
(price-to-income, price-to-rent, price-to-earnigs). 

9      Jestliže by přítomna byla, pak by generovala explozivní komponent v příslušné ceně.  
10  Tento směr testování byl zvolen zejména z důvodu časově proměnlivé rizikové prémie, která může být 

zdrojem nadměrných fluktuací a v klasických testech, tj. bez zohlednění časově proměnlivé proměnné, 
způsobuje komplikace v testování přítomnosti bubliny. Prokázaná nestacionarita časové řady totiž nutně 
nemusí znamenat přítomnost bubliny v ceně aktiva. 
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3.3 Strukturálně bohaté modely  
Za pokročilou techniku identifikace nesladěnosti (případně bubliny) lze označit využití 
strukturálně bohatých modelů odhalujících determinanty ceny aktiva (nejlépe za pomoci 
nabídkových a poptávkových faktorů). Snahou těchto modelů je potvrdit či vyvrátit existenci 
bubliny. Tyto přístupy ale nespecifikují přímo proces formování nesladěnosti (bubliny). 
Vypovídací schopnost těchto modelů je ovlivněna nepřesnou specifikací modelu a problémy 
souvisejícími s malými vzorky dat.  

Obrázek 2: Empirické metody používané pro odhady rovnovážných měnových kurzů 

 
Poznámka: Odhady pro jednotlivé země jsou nejčastějšími způsoby výpočtu rovnovážného měnového kurzu.  

Z praktického pohledu je nutné dále rozhodnout: (i) zda provádět odhad na bilaterální nebo 
efektivní bázi, (ii) jaký cenový index má být použit (nejčastěji CPI, PPI)11 a (iii) zda pro 
model ERER využít kalibrace parametrů, nebo je mít všechny modelem odhadnuty. 

4 Odhady rovnovážného měnového kurzu české koruny  
Vzhledem k tomu, že převážná část (přes 70 %) celkového českého obratu zahraničního 
obchodu je realizována se zeměmi platícími eurem, předmětem analýzy odhadu ERER bude 
bilaterální kurz české koruny vůči euru. Všechny proměnné vztahující se k zahraničí obsahují 
data za eurozónu (část 4.1 až 4.3). 

4.1 Statistické metody 
Obrázek 3 ukazuje dva typy nesladěnosti měnového kurzu získané aplikací Hodrick-
Prescottova (HP) filtru a Band-Pass (BP) filtru, a to pro reálný kurz CZK/EUR deflovaný 
PPI12 za zpracovatelský průmysl (z důvodu přímé porovnatelnosti s výsledky modelu BEER 
a FEER v částech 4.2, resp. 4.3). Výpočty byly provedeny na čtvrtletních datech13 za období 
1995Q1 – 2012Q4, přičemž zahrnutí prognózy do odhadu má za cíl zmírnit problém 
vychýlení odhadu na konci datového vzorku. Výsledky filtrací (při porovnání s níže 
prezentovanými modely ERER a trajektorií z jádrového predikčního modelu) mohou 

11    Další možností, kterou často omezuje dostupnost dat, je použití jednotkových mzdových nákladů (ULC). 
12   PPI pro ČR má oproti jeho protějšku pro eurozónu o dost vyšší podíl energeticky náročných položek, což 

může znamenat, že reálný kurz v obdobích vysokého růstu cen energií může být vychýlený. Alternativně 
bude zpracován propočet na bázi jednotkových pracovních nákladů (ULC). 

13  Data zahrnující budoucnost (2010Q4–2012Q4) o vývoji nominálního kurzu CZK/EUR a PPI jsou 
z individuálních predikcí ČNB, data o výhledu zahraničního PPI byla extrapolována prostřednictvím 
autoregresního modelu s využitím předpovědi The Economist (EIU databáze), resp. alternativně z databáze 
AMECO. 

Rovnovážný měnový kurz  

Odhady “per partes” 
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Cross section 
analysis   

Panelové odhady 

“In sample”       
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ilustrovat základní trendy, při uvědomění si známých problémů těchto jednoduchých 
filtračních metod na počátku a konci datového souboru.14 

Obrázek 3: Reálný bilaterální kurz koruny vůči euru dle HP filtru a BP filtru  
a) HP filtr a Band-Pass filtr b) Nesladěnost HP filtru a Band Pass filtru (v %) 
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Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB a databáze The Economist (EIU). 
Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled. 
 

4.2 BEER (Behavioural Equilibrium Exchange Rate) 
Podstata modelu BEER je v prvotním určení množiny relevantních proměnných ovlivňujících 
z pohledu ekonomické teorie vývoj reálného kurzu, které následně vystupují v roli jeho 
vysvětlujících proměnných. Detailní diskusi nad působením jednotlivých fundamentálních 
faktorů na reálný měnový kurz lze najít např. v Faruqee (1995), Clark a MacDonald (1998), 
Frait a Komárek (1999a,b a 2001), Égert (2003a) nebo Komárek a Melecký (2005).  
Vyšší růst průměrné produktivity domácí země oproti zemi zahraniční bude ceteris paribus 
vést k vyšší domácí inflaci15 a tedy k apreciaci reálného měnového kurzu. Navíc růst 
produktivity může být zachycen také v apreciaci nominálního měnového kurzu. Apreciační 
tlaky by měly být vyvolány také v důsledku silného přílivu přímých zahraničních investic 
(privatizace státního majetku, budování nových investičních projektů), které napomáhají 
rychlé restrukturalizaci především v oblasti sektoru obchodovatelného zboží. Růst hodnoty 
domácí měny v delším časovém období (reálná apreciace) by měl přinést i růst čistých 
zahraničních aktiv domácí země, např. rozšířením množství zahraničních aktiv vlastněných 
rezidenty. Další fundamentální proměnnou jsou tzv. externí směnné relace definované jako 
podíl exportních a importních cen domácí země. Pokud dojde k jejich zlepšení, pak za jinak 
nezměněných podmínek domácí ceny vzrostou, což povede k apreciaci reálného měnového 
kurzu. Atraktivnost domácí měny na mezinárodních trzích je rovněž odrazem reálného 
úrokového diferenciálu, který primárně ovlivňuje reálný měnový kurz přes jeho nominální 
dimenzi, tj. nominální měnový kurz. Pokud domácí ekonomika vykazuje kladný reálný 
úrokový diferenciál (a také pokud došlo k jeho růstu), pak vzroste poptávka po domácí měně, 
její hodnota vzroste (měna nominálně apreciuje), což opět vede  k apreciaci reálného kurzu. 
Kladný úrokový diferenciál však z logiky podmínky nekryté úrokové parity by měl vést ke 
vzniku očekávání budoucího oslabení měnového kurzu. Rovněž pokud bude ekonomika 

14  Abychom předešli nahrazení složitého problému odhadování ERER ještě složitějším problémem hledání 
rovnováhy pro všechny proměnné vystupující v modelech, HP filtr bude následně využit na odhad 
dlouhodobých rovnovážných úrovní exogenních proměnných. 

15    Důležitým hlediskem je dále rozlišení tržních a regulovaných komponent inflace.  
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vystavena vysokému poměru zahraničního dluhu k HDP, důvěra v domácí měnu se sníží, což 
povede k depreciaci nominálního i reálného měnového kurzu. Mezi další nejčastěji sledované 
proměnné řadíme otevřenost ekonomiky (součet exportu a importu dané země k HDP), podíl 
čistého exportu, investic nebo vládní a soukromé spotřeby na HDP.  
Proces výběru fundamentálních determinantů vstupujících do modelu BEER ČNB byl 
ovlivněn známými empirickými zkušenostmi a publikovanými doporučeními. V rámci 
posouzení jednotlivých variant odhadů rovnic byl rozhodujícím faktorem soulad výsledků 
parametrů s ekonomickou teorií a dále jejich statistická významnost. Výsledky odhadů 
a různých specifikací modelu reprezentuje následující rovnice RER:  

lnRER = f(lnDPROD; lnNFA; lnTHFK; NX),   (1) 
kde je RER – bazický index měnového kurzu CZK/EUR (2000Q1=100) deflovaný indexem 
PPI za zpracovatelský průmysl16, DPROD – diferenciál produktivity práce v ČR oproti EMU, 
NFA – podíl salda investiční pozice ČR vůči zahraničí na HDP v cenách roku 2000, THFK – 
podíl reálných investic na reálném HDP a NX – podíl čistého exportu na reálném HDP17. 
Výsledný tvar odhadu rovnice na sezónně očištěných kvartálních datech za období 1996Q4 – 
2010Q2 má tvar:  

lnERER t =  - 0,55 lnDPROD t - 0,06 lnNFA t - 0,41 lnTHFK t-1 - 0,01 NX t-1 + 9,26 
                                      (0,1867)***                (0,02141)***      (0,1659)**                (0,0021)***    

R2 = 0,959      S.E. = 0,02389      D-W = 1,69 

Všechny odhadované parametry rovnice, jsou statisticky významné na 1% hladině 
významnosti, kromě THFK (veličina významná na 5% hladině). Odhady nesladěnosti je 
možno konstruovat jak pro krátkodobou optiku, tak pro dlouhé období. V krátkém období (viz 
obrázek 4 a 5) makroekonomické fundamenty obecně podléhají více ekonomickým šokům – 
vyšší volatilita trajektorie rovnovážného kurzu. Alternativou mohou být odhady dlouhodobé 
trajektorie rovnovážného kurzu, kdy se časové řady proměnných vstupujících do modelu 
aproximují HP filtrem s „doporučovaným“ parametrem λ = 1600 pro kvartální periodicitu 
časových řad.18  

16   Reálný kurz je rovněž indikátorem konkurenceschopnosti ekonomiky, proto k jeho očištění od cenových 
vlivů byl v modelu BEER a FEER použit index PPI za zpracovatelský průmysl, který je tak zároveň 
vhodnou aproximací cen skupiny zboží tvořící hlavní oblast českého zahraničního obchodu. 

17   Alternativní specifikací by bylo opuštění jednotnosti vyjádření proměnných v reálném vyjádření a nahrazení 
NX/HDP v nominálním vyjádření. 

18   Výsledný tvar rovnice popisující období 1996Q4 – 2010Q2 byl v pracovních propočtech využit pro odhad 
vývoje ERER do 2012Q4. Pro odhad budoucího vývoje ERER byly použity standardní výhledy, které má 
SMS k dispozici. U časových řad eurozóny, tj. indexu PPI za zpracovatelský průmysl, byly data do 2012Q4 
extrapolovány prostřednictvím autoregresního modelu s využitím předpovědi The Economist (EIU 
databáze), resp. alternativně dle databáze AMECO. 
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Obrázek 4: Odhad rovnovážného reálného kurzu a jeho nesladěnosti dle modelu BEER  
a) BEER  b) Nesladěnost  BEER (v %) 
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Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB, Datastream a databáze EIU (The Economist). 
Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled. 
 
4.3 FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate) 
Odhadu rovnovážného kurzu na základě modelu FEER je založen na koncepci parciální 
vnitřní a vnější rovnováhy ekonomiky. Vnitřní rovnováha odpovídá trajektorii potenciálního 
výstupu vypočteného pomocí Cobb-Douglasovy produkční funkce. Vnější rovnováha je 
prezentována udržitelným vývojem podílu deficitu běžného účtu platební bilance ČR na HDP 
na úrovni 3,5 %, což odpovídá doporučení z Doisy a Herve (2002), nebo Gavura, Ševčovič 
a Vodička (1999). Základní verze modelu FEER obsahuje blok rovnic zahraničního obchodu 
(tj. rovnice exportu a importu) a další doplňující rovnice (identity) zabezpečující simultánní 
dosahování vnitřní a vnější rovnováhy ekonomiky. Podoba rovnic19 zahraničního obchodu 
předpokládá existenci funkční závislosti mezi exportem a importem, resp. mezi domácí 
a zahraniční poptávkou a měnovým kurzem: 

Export: lnX = f(lnMEMU; lnRER; lnDPROD; lnFDIX),   (2) 
Import: lnM = f(lnDD; lnRER; lnX),       (3) 

kde je X – reálný export zboží a služeb v cenách roku 2000, M – reálný import v cenách roku 
2000,  DD – celková domácí poptávka v cenách roku 2000, MEMU – reálný import zboží 
a služeb eurozóny, RER – bazický index bilaterálního kurzu české koruny vůči euru 
(2000Q1=100) deflovaný indexem PPI za zpracovatelský průmysl, DPROD – podíl 
produktivity práce v ČR oproti EMU, FDIX – proměnná aproximující příspěvek přílivu 
přímých zahraničních investic do automobilového a elektronického průmyslu k exportu ČR.  

Obě rovnice byly odhadnuty prostřednictvím VEC (Vector Error Correction) modelu20 na 
kvartálních sezonně očištěných datech za období 1996Q1 – 2010Q2. Všechny odhadnuté 
hodnoty parametrů tvořící kointegrační vektory jsou v souladu s ekonomickou teorií a mají 
níže uvedenou podobu: 
Export:        X = exp(0,78 lnMEMU + 1,57 lnRER + 3,19 lnDPROD - 21,44) + FDIX, 
                                                      (0,3360)                  (0,5927)              (0,6255)                        

R2 = 0,441      S.E. = 0,03352       

19   Uvedené rovnice jsou následně propojeny prostřednictvím identity čistého exportu. 
20   Pro odhad rovnovážného kurzu se používají pouze upravené dlouhodobé části rovnic (kointegrační vektory). 
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Import:        lnM = 0,75 lnDDt-1 - 1,20 lnRERt-1 + 0,36 lnXt-1 + 4,50393796828, 
                                                                             (0,2290)            (0,0375)               

R2 = 0,307      S.E. = 0,02389 

Kompletní model FEER byl vytvořen doplněním behaviorálních rovnic reálného exportu 
a importu o identity čistého exportu, reálného HDP a identity definující vnitřní a vnější 
rovnováhu: 
Identity: NX t = X t - M t,          (4)               YGAP

 t = Y t - YEQ
 t,              (7) 

                       Y t = DD t + NX t,       (5)                     CAGAP
 t = NX t - CAEB

 t, (8) 
                       CAEB

 t = CAEQ * Yt,   (6) 
kde je NX – reálný čistý export, Y – reálný HDP (v cenách roku 2000),  CAEB – udržitelné 
saldo běžného účtu platební bilance, CAEQ – konstantní hranice dlouhodobé udržitelnosti 
podílu deficitu běžného účtu platební bilance na HDP, YGAP

 – odchylka reálného HDP od cíle 
(vnitřní rovnováhy ekonomiky), YEQ – potenciální HDP vypočtený na základě Cobb-
Douglasovy produkční funkce, CAGAP – odchylka salda běžného účtu platební bilance od cíle 
(vnější rovnováhy).  

Model byl řešen v programu Winsolve jako optimalizační úloha minimalizující velikost 
čtverců proměnných YGAP a CAGAP za celé období při ohraničení jednotlivými rovnicemi 
modelu. Pro současné dosažení vnitřní a vnější rovnováhy (2 cíle) byly definovány 2 nástroje, 
a to reálný měnový kurz (RER) a domácí poptávka (DD).21  

Obrázek 5: Odhad rovnovážného reálného kurzu a jeho nesladěnosti dle modelu FEER  
a) FEER b) Nesladěnost FEER (v %) 
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Pramen: Výpočty  autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB a Datastream. 
Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled. 
Výsledky obou modelů rovnovážného měnového kurzu (BEER a FEER) prokázaly výrazný 
dlouhodobý apreciační trend, způsobený především rychlejším růstem produktivity práce 
v ČR oproti eurozóně. Výsledky odhadů také potvrdily nadhodnocení22 kurzu koruny do 
poloviny roku 1997 a také v letech 1998, 2002 a 2008. Od roku 2009 model naznačuje 
výrazné zpomalení rovnovážné apreciace zejména v důsledku zpomalení tempa růstu domácí 

21    Pro získání odhadu dlouhodobé trajektorie rovnovážného kurzu byly všechny exogenní proměnné vstupující 
do modelu aproximovány HP filtrem (λ = 1600). Pro odhad budoucího vývoje ERER byla použita data 
ČNB. U časových řad za eurozónu, tj. indexu PPI za zpracovatelský průmysl a reálného importu, byla data 
do 2012Q4 extrapolována prostřednictvím autoregresního modelu s využitím předpovědi The Economist 
(databáze EIU). 

22    Nadhodnocení je blízkým synonymem pro nadměrnou apreciaci, která vede ke ztrátě konkurenceschopnosti. 
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produktivity práce oproti eurozóně. To potvrdily i předběžné výsledky predikcí modelů do 
konce roku 2012, které ukazují na nižší míru apreciace23 oproti nominální trajektorii získané 
z jádrového predikčního modelu.  

4.4 Multifaktorový model autarkního kurzu 
Metoda multifaktorového modelu autarkního kurzu (MMAER) používá syntézy tří technik 
známých z literatury o cenách finančních aktiv. První je tzv. multifaktorový přístup ke 
statistické reprezentaci cen aktiv včetně měnového kurzu založený na dekompozici 
ceny/výnosu na podkladové rizikové faktory. Část těchto faktorů reprezentuje 
makroekonomické fundamenty a zbytek je dán specifikou trhů pro konkrétní instrumenty. 
Druhým analytickým pilířem je redukce nepozorovaného (poněvadž vázáného na mezní 
užitky spotřeby reprezentativního agenta) stochastického diskontního faktoru používaného při 
výpočtu cen aktiv na funkci pozorovatelných náhodných procesů. Třetím pilířem je analýza 
vztahu mezi tokem objednávek na trhu s daným instrumentem – zejména s národní měnou – 
a odchylkou skutečné ceny od tzv. autarkní ceny odpovídající rovnovážné ceně pro 
reprezentativního investora. Za použití tohoto přístupu definujeme autarkní kurz jakožto cenu 
měny, při které se přeshraniční tok investorských objednávek rovná nule a analyzujeme 
závislost měnového kurzu české koruny k euru na rizikových faktorech, které nemohou být 
vztaženy ke standardním makroekonomickým fundamentálním veličinám. Pro tento účel je 
vyvinut model optimalizace mezinárodního investičního portfolia, v němž je kurz 
spoluurčován rizikovým faktorem neúplně korelovaným s ostatními tržně oceněnými 
rizikovými faktory. Po úpravě do podoby stavového modelu získáváme tvar, v němž 
nepozorované proměnné určující vývoj cen aktiv, autarkního kurzu a toku objednávek 
odpovídají několika makroekonomickým a latentním rizikovým faktorům.24 Pro případ kurzu 
koruna/euro je model odhadnut metodou Kalmanova filtru. Výsledky odhadu ukazují na 
existenci „nefundamentálního“ zdroje systematických odchylek mezi pozorovanými 
a autarkními (tj. fundamentálními) změnami kurzu.25 

Obrázek 6: Odhad rovnovážného nominálního kurzu dle modelu MMAER 
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Pramen: Výpočty A. Derviz, odhad na základě dat do 31. října 2010 včetně. 
Poznámka: Svislá čára odděluje skutečnost a výhled. 

23  Výsledné zpomalení rovnovážné apreciace lze mimo rámec modelu FEER také spojovat s nedávnou 
akcelerací zahraničního dluhu ČR. 

24  Autarkní kurz vstupuje do modelu v „relativní“ podobě výnosu z držení korunové hotovosti eurovým 
rezidentem, tj. jakožto autarkní je identifikována trajektorie vycházející ze skutečné počáteční hodnoty 
kurzu ve vybraném okamžiku. 

25   Model je pravidelně využíván SMS jako jeden ze vstupů pro vypočet referenčního scénáře kurzu koruny 
figurujícího v krátkodobé predikci. Graf obsahuje příklad trajektorie skutečného a modelově vypočítaného 
autarkního kurzu při výchozím datu autarkní trajektorie 31.10.2010. 
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Kompletní verze modelu byla poprvé zveřejněna v Derviz (2004), další verze navázaná na 
metodu odhadu pomocí Kalmanova filtru je popsána v článku Brůha a Derviz (2006). 

4.5 SRER (Sustainable Real Exchange Rate) 
SRER je strukturální střednědobý přístup k modelování rovnovážného kurzu. Důležitou roli 
v rámci fundamentálních veličin vstupujících do modelu hraje čistý externí dluh a dopad 
přímých zahraničních investic (PZI) na obchodní bilanci. Z modelu SRER vyplývá, že země 
s nízkou úrovní externího dluhu a země přijímající PZI do obchodovatelných sektorů můžou 
udržet posilování reálného kurzu ve střednědobém horizontu.    

Práce Babeckého, Bulíře a Šmídkové (2010) odhaduje model SRER v devíti členských 
zemích EU, z nichž pět aplikuje režim pevného měnového kurzu (Bulharsko, Estonsko, Litva, 
Lotyšsko a od r. 2009 Slovensko) a čtyři plovoucí kurzy v rámci cílování inflace (Česká 
republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko). Čtyři země eurozóny (Řecko, Portugalsko, 
Španělsko a Slovinsko) jsou v práci použity jako benchmarky. Autoři počítají dva indikátory 
nesladěnosti měnového kurzu. První indikátor ukazuje, do jaké míry se pozorované hodnoty 
reálného kurzu liší od vypočítaných udržitelných hodnot. Druhý indikátor je vpřed hledící. 
Naznačuje totiž budoucí udržitelnou26 rychlost posilování na základě prognózy SRER.  

Pro období 1999–2009, indikátor reálného vychýlení ukazuje, že v zemích s pevnými 
měnovými kurzy se reálná nesladěnost zvýšila (ve srovnání s předchozími odhady). Nárůst 
vychýlení měny je obzvlášť značný v případě Řecka, Lotyšska a Rumunska. Na druhou stranu 
Česká republika a další země s flexibilními kurzovými režimy vykazují své měny blíže 
k rovnovážným hodnotám, které jsou dány makroekonomickými fundamenty. Přesto i měny 
těchto zemí se jeví ke konci roku 2009 jako nadhodnocené. Model SRER očekává, že reálné 
měnové kurzy v zemích s vyrovnanými čistými obchodními pozicemi (Česká republika, 
Maďarsko, Slovensko a Slovinsko) budou pokračovat v posilování za podmínky zachování 
externí udržitelnosti (odhady za ČR viz obrázek 4b). 27 

26  Udržitelné velikosti zahraničních proměnných jsou získány z modelu NiGEM (National Institute Global 
Econometric Model), kterým disponuje v ČNB SMS (odbor vnějších ekonomických vztahů) a SAO EV.  

27   Existuje několik zemí (Bulharsko, Estonsko, Řecko, Litva a Rumunsko), u nichž je vyžadována depreciace 
reálných kurzů k zajištění udržitelnosti jejich čistého externího dluhu. Jelikož většina těchto zemí fixuje své 
měny k euru, reálná depreciace znamená potřebu buď snížit domácí ceny nebo snížit velikost externího 
dluhu. 
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Obrázek 7: Odhad rovnovážného reálného kurzu a jeho nesladěnosti dle modelu SRER  
a) SRER  b) Nesladěnost SRER 
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Pramen: Babecký, Bulíř a Šmídková (2010). 
Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení. Středové čáry ukazují průměrné hodnoty 
11 scénářů; horní a spodní přerušované čáry ukazují ±2 směrodatné odchylky. Svislá čára zobrazuje začátek 
prognózy (2010Q1).  

5 Měnověpolitická diskuse a odhady rovnovážného měnového kurzu CZK/EUR 

5.1 Nominální rovnovážný měnový kurz dle modelu BEER a FEER 
V rámci porovnání výsledků dle modelu BEER a FEER lze pozorovat na celé trajektorii větší 
odchylky rovnovážného kurzu (ERER) od skutečné trajektorie dle přístupu FEER (viz 
obrázek 8a a 8b). To je způsobeno zejména podmínkou dosažení vnitřní a vnější rovnováhy, 
přičemž přístup BEER se opírá pouze o dlouhodobější vztahy mezi kurzem a jednotlivými 
ekonomickými fundamenty. Výsledná trajektorie kurzu dle modelu BEER je tak více 
propojena se skutečnou úrovní kurzu, neodráží však celkovou rovnováhu ekonomiky, ale 
pouze vzájemnou závislost několika vybraných fundamentů, které na měnový kurz působí. 

Obrázek 8: Odhad rovnovážného nominálního kurzu dle modelu BEER a FEER  
       a) BEER         b) FEER 

23

25

27

29

31

33

35

37

39

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

NER (CZK/EUR) NER (CZK/EUR) simulace
 

23

25

27

29

31

33

35

37

39

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

NER (CZK/EUR) NER (CZK/EUR) simulace
 

Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB a Datastream. 
Poznámka: Svislá čára odděluje skutečnost a výhled. 
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Následně bylo z výsledků modelu BEER a FEER sestaveno pásmo rovnovážného 
nominálního kurzu28 (viz obrázek 9), ve kterém by se měl nominální kurz pohybovat, aniž by 
vyvolával nerovnovážné výkyvy v ekonomice. Odhad rovnovážného nominální kurzu dle 
přístupu BEER v celém zkoumaném období kromě let 1996–1999 vymezuje převážně horní 
hranici pásma. Dolní hranice pásma je převážně popisována trajektorií rovnovážného kurzu 
dle modelu FEER. Od poloviny roku 2008 se tempo rovnovážné nominální apreciace výrazně 
snižuje, zejména v důsledku efektů stojících za odlivu krátkodobého kapitálu z bankovního 
sektoru. Výhledy trajektorie rovnovážného kurzu dle přístupu FEER a zejména BEER 
naznačují, že prognóza ČNB implikuje do budoucna zřetelné nadhodnocení kurzu, resp. vyšší 
míru apreciace, než modely BEER a FEER. Tento problém však už přesahuje ambice tohoto 
textu.  

Obrázek 9: Pásmo rovnovážného nominálního kurzu dle modelu BEER a FEER    
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Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB a Datastream. 
Poznámka:Svislá čára odděluje skutečnost a výhled. 

28  Obdobné pásmo rovnovážného reálného měnového kurzu obsahuje apendix 1. 
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5.2 Rovnovážný měnový kurz v modelu g3  
V modelu g3 není rovnovážný měnový kurz modelován přímo. Nepřímo je zhodnocování 
reálného rovnovážného kurzu (vyjádřeno ve spotřebitelských cenách) popsáno jako rozdíl 
růstů domácí a zahraniční exportně specifické technologie. V otevřené ekonomice dochází za 
určitých předpokladů v důsledku rychlejšího technologického pokroku v obchodovatelném 
sektoru k pomalejšímu růstu cen těchto statků oproti cenám neobchodovatelného sektoru. 
Tento efekt se nazývá Baumol-Bowenův efekt a v jeho důsledku je inflace spotřebitelských 
cen vyšší oproti inflaci dovozních cen. V modelu g3 je uvedený inflační rozdíl zachycen 
růstem tzv. exportně specifické technologie. Ke stejnému procesu dochází i v zahraničí. Za 
předpokladu, že se obě ekonomiky nacházejí v dlouhodobé rovnováze, a tedy mají konstantní 
směnné relace, je zhodnocení reálného kurzu popsáno jako rozdíl růstů exportně specifických 
technologií. Uvedený efekt se nazývá Harrod-Balassa-Samuelsonův efekt. Aktuální nastavení 
modelového aparátu g3 předpokládá dlouhodobé roční tempo zhodnocování reálného kurzu 
na úrovni 2,4 %. 

6 Shrnutí a doporučení 
Význam problematiky odhadu rovnovážných kurzů a potřeba jeho analýzy je neopomenutelná 
zejména pro malou a velmi otevřenou ekonomiku typu ČR. S rostoucí mírou otevřenosti roste 
i citlivost na odchylku skutečného měnového kurzu od jeho rovnovážné úrovně. Identifikace 
rovnovážného vývoje měnových kurzů je tak podobná otázce o identifikaci nesladěnosti 
(bublin) cen aktiv – ty je problematické spolehlivě určit nejen ex ante, ale i ex post. Přesto 
v oblasti měnových kurzů bylo formulováno několik pozitivních i normativních přístupů 
k odhadu rovnovážných kurzů. Při odhadování rovnovážného kurzu CZK/EUR bylo 
aplikováno široké spektrum metod, počínaje jednoduchými statistickými filtry, přes 
jednorovnicové modely (BEER) až po odhady strukturálních modelů (FEER, MMAER, 
SRER).  

Odhady pomocí modelu BEER a FEER lze považovat  při odhadování rovnovážných kurzů za 
základní29. Ze získané anekdotické evidence napříč novými členy eurozóny z řad zemí střední 
a východní Evropy plyne, že právě tyto modely byly evropskými autoritami vyžadovány 
v procesu přijímání jednotné měny euro (před vstupem do ERM II i před samotným vstupem 
do eurozóny). Avšak potřeba analýzy úrovně rovnovážného kurzu neztrácí na významu i pro 
země, která o přijetí do měnové unie neusilují. Z výsledků odhadů modelů BEER a FEER je 
možné periodicky sestavovat pásmo rovnovážného vývoje kurzu, na základě kterého je možné 
robustněji analyzovat minulý ekonomický vývoj a kurzové výhledy v nominální a reálné 
podobě.  

Příloha dále obsahuje odhad modelu autarkního kurzu (jehož výsledky jsou standardně 
využívány v prognostickém procesu) a odhady udržitelného reálného měnového kurzu 
(SRER). Odhady modelů byly rovněž srovnány s výsledky jednorozměrných statistických 
filtrů (Hodrick-Prescottova a Band-Pass filtru).  

SMS touto přílohou sumarizovala základní modelové přístupy, které jsou v ČNB k dispozici,  
resp. které jsou postupně zdokonalovány. Tyto modely mohou být pravidelně, resp. na 
požádání bankovní rady odhadovány tak, aby mohly být použity pro diskuse vedené jak 
s domácími, tak zahraničními institucemi, resp. odbornou veřejností v oblasti rovnovážnosti 
kurzového vývoje koruny.  

29 Odhad strukturálního modelu NATREX (jenž může být využit i pro makroprudenční analýzu), stejně jako 
rozšířeného modelu FEER o tzv. cenový blok, bude zpracován odborem vnějších ekonomických vztahů v roce 
2011. 
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Apendix 1: Pásmo rovnovážného reálného kurzu dle modelu BEER a FEER  
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Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB a Datastream. 
Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled. 
 

Apendix 2: Veličiny vstupující do modelu BEER a FEER (logaritmováno) 
RER - reálný měnový kurz CZK/EUR
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NFA - podíl salda investiční pozice ČR vůči 
zahraničí na HDP 
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THFK - podíl reálných investic na reálném HDP 
(bazický index, 2000Q1=100) 
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NX - podíl čistého exportu na reálném HDP
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YEQ - potenciální HDP vypočtený na základě  
produkční funkce 
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FDIX - příspěvek přílivu PZI do automobilového a 
elektronického průmyslu k exportu ČR 
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CAEQ - konstantní hranice dlouhodobé udržitelnosti 
podílu deficitu BÚ platební bilance na HDP (v %)
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Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB, Datastream a The Economist (EIU). 
Poznámka: Všechny proměnné kromě NX a CAEQ  byly logaritmovány, svislá čára odděluje skutečnost od 
výhledu. 
 

Apendix 3: Srovnání nesladěnosti odhadů rovnovážného reálného kurzu CZK/EUR dle 
jednotlivých přístupů (v %) 
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Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB, Datastream a databáze EIU (The Economist). 
Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled. 
 
 
 

 19 






































	V Praze dne 17. prosince 2010
	Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

	Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji je pravidelný podklad pro měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady ČNB. Obsahuje přílohu: Rovnovážný měnový kurz.
	1    Graf rizik inflační prognózy a výsledná bilance rizik prognózy………............................. 1
	3    Přehledová tabulka nově publikovaných údajů ...………………………………............... 5
	II.  Inflační prognóza zE 7.SZ a její předpoklady .............. 6
	III.  Exogenní faktory prognózy ….............................................. 7
	V.   NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH ...... 33
	1      Domácí úrokové sazby …...................................…………………………….............. 33
	2      Devizový kurz ………………………………………………………………..…........ 34
	Příloha – Rovnovážný měnový kurz


	Část II
	I. SHRNUTÍ
	2  Prognózy ostatních institucí
	Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami
	3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů

	II.  prognóza zE 7.SZ a její předpoklady
	Aktuální prognóza a její změny oproti 5.SZ 2010 (mzr. v %, v %, sezonně očištěno)

	III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY
	1  Vnější prostředí
	2  Vývoj veřejných rozpočtů
	1  Trh práce
	2  Ekonomický růst a jeho složky
	4.2 Ostatní cenové okruhy
	5 Peníze a úvěry


	Meziroční růst peněžního agregátu M2 je nadále umírněný při poměrně vysoké dynamice transakčních peněz. Celkové úvěry meziročně nepatrně vzrostly, přičemž růst stavu úvěrů domácnostem slábne a pokles stavu úvěrů nefinančním podnikům se zmírňuje. Klien...
	V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                                                                                                                                                                                                              ...
	1  Domácí úrokové sazby
	2  Devizový kurz


	Příloha – Rovnovážný měnový kurz
	1 Úvod
	2  Koncepce rovnovážných měnových kurzů
	Poznámka: Přístupy BEER, FEER a NATREX jsou hlavními koncepcemi výpočtu rovnovážného měnového kurzu. Ostatní přístupy lze ve většině případů chápat jako jejich odnože. Modře podbarvené přístupy lze řadit do pozitivních, zeleně pak do normativních konc...
	2.1 Normativní koncepce
	2.2 Pozitivní koncepce

	3 Možnosti empirických odhadů rovnovážných měnových kurzů
	3.1 Trendové křivky a statistické filtry
	3.2 Testy jednotkového kořene a kointegrace
	3.3 Strukturálně bohaté modely
	Poznámka: Odhady pro jednotlivé země jsou nejčastějšími způsoby výpočtu rovnovážného měnového kurzu.

	4 Odhady rovnovážného měnového kurzu české koruny
	4.1 Statistické metody
	Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB a databáze The Economist (EIU).
	Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled.
	4.2 BEER (Behavioural Equilibrium Exchange Rate)
	Podstata modelu BEER je v prvotním určení množiny relevantních proměnných ovlivňujících z pohledu ekonomické teorie vývoj reálného kurzu, které následně vystupují v roli jeho vysvětlujících proměnných. Detailní diskusi nad působením jednotlivých funda...
	Vyšší růst průměrné produktivity domácí země oproti zemi zahraniční bude ceteris paribus vést k vyšší domácí inflaciP33F P a tedy k apreciaci reálného měnového kurzu. Navíc růst produktivity může být zachycen také v apreciaci nominálního měnového kurz...
	Proces výběru fundamentálních determinantů vstupujících do modelu BEER ČNB byl ovlivněn známými empirickými zkušenostmi a publikovanými doporučeními. V rámci posouzení jednotlivých variant odhadů rovnic byl rozhodujícím faktorem soulad výsledků parame...
	Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB, Datastream a databáze EIU (The Economist).
	Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled.
	4.3 FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate)
	Pramen: Výpočty  autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB a Datastream.
	Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled.
	4.4 Multifaktorový model autarkního kurzu
	Pramen: Výpočty A. Derviz, odhad na základě dat do 31. října 2010 včetně.
	Poznámka: Svislá čára odděluje skutečnost a výhled.
	4.5 SRER (Sustainable Real Exchange Rate)
	Pramen: Babecký, Bulíř a Šmídková (2010).
	Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení. Středové čáry ukazují průměrné hodnoty 11 scénářů; horní a spodní přerušované čáry ukazují ±2 směrodatné odchylky. Svislá čára zobrazuje začátek prognózy (2010Q1).

	5 Měnověpolitická diskuse a odhady rovnovážného měnového kurzu CZK/EUR
	5.1 Nominální rovnovážný měnový kurz dle modelu BEER a FEER
	Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB a Datastream.
	Poznámka: Svislá čára odděluje skutečnost a výhled.
	Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB a Datastream.
	Poznámka:Svislá čára odděluje skutečnost a výhled.
	5.2 Rovnovážný měnový kurz v modelu g3

	6 Shrnutí a doporučení
	Literatura
	Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB a Datastream.
	Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled.
	Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB, Datastream a The Economist (EIU).
	Poznámka: Všechny proměnné kromě NX a CAEQ  byly logaritmovány, svislá čára odděluje skutečnost od výhledu.
	Pramen: Výpočty autorů z dat ČNB, ČSÚ, ECB, Datastream a databáze EIU (The Economist).
	Poznámka: U nesladěnosti značí (+) nadhodnocení, (–) podhodnocení, svislá čára odděluje skutečnost a výhled.


