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

 V Praze dne 17. června 2011 
                      Č.j.: 2011 / 389 / 410 
 
 

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

 
Stručný obsah – důvod předložení: 
Jedná se o pravidelný podklad pro  
měnověpolitické rozhodnutí BR ČNB. 
Materiál se předkládá bez rozporu. 
 
 
Útvary, s nimiž byl materiál projednán: 
Sekce bankovních obchodů 
Sekce řízení rizik a podpory obchodů 
 
 
Zaměstnanci, kteří budou přizváni  
na jednání bankovní rady: 
Petr Vojtíšek, Petr Král, Tibor Hlédik,  
Luboš Komárek, Karel Bauer, Jan Schmidt, 
Kateřina Šmídková, Michal Franta,  
Jan Brůha, Jaromír Tonner, Jiří Polanský 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Část I 
Předkládací zpráva 

 
 
Část II 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém 
vývoji 
Příloha: Role finančních frikcí v MP 
rozhodování 

 
Část III 
Tisková zpráva má standardní obsah  
a vyplyne z jednání bankovní rady. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Předkladatel:   Tomáš Holub 

Ředitel odboru: Tibor Hlédik 

Zpracovatel:      Sekce měnová a statistiky



 

         Část I 
 
 

 
 

 
 

Předkládací zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji je pravidelný podklad pro 
měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady ČNB. Obsahuje přílohu: Role finančních frikcí 
v MP rozhodování. 



Část II 
 
 
 
 

O B S A H 
 
 
 

I.   SHRNUTÍ …………………......................……………........……...........… 1 

1    Graf rizik inflační prognózy a výsledná bilance rizik prognózy………............................. 1 
2    Prognózy ostatních institucí ………................................................................................... 4 
3    Přehledová tabulka nově publikovaných údajů ...………………………………............... 6 
 

II.  INFLAČNÍ PROGNÓZA ZE 3.SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY ............... 7 
 

III.  EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY …............................................... 8  
1     Vnější prostředí ………………………………………..…….…........…….................... 8 
2     Vývoj veřejných rozpočtů …………………………………..………...….................... 14 

 
 
 IV.  VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN …....…...………........................ 16 
 

1 Trh práce …...………..…………………………………............................................. 16 
2 Ekonomický růst a jeho složky ………………………………………………......….. 19 
3 Platební bilance ……………………………………...........………………………..... 23 
4 Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy ………………………………..…......... 25 
5 Peníze a úvěry …………………………………………………………....……......… 29  
 

 V.   NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH ...... 35 
 
   1      Domácí úrokové sazby …...................................…………………………….............. 35 
   2      Devizový kurz ………………………………………………………………..…........ 36 

  
 
 
 
Příloha – Role finančních frikcí v MP rozhodování 
 
 
 
Tabulkové a grafické přílohy 
 



 

           Část II 

I.  SHRNTÍ 

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

 
 
Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají vyrovnanou bilanci rizik 
prognózy celkové inflace při nepatrně nižším výhledu úrokových sazeb. Nejvýraznější vliv na 
bilanci rizik má přitom vývoj v zahraničí, odrážející zejména nižší očekávaný růst 
zahraničních sazeb na dlouhém konci horizontu prognózy. Naproti tomu slabě proinflačně 
působí vyšší domácí inflace. Ostatní body v grafu jsou pak blízko průsečíku os. Vliv domácích 
úrokových sazeb a aktuální vývoj kurzu působí neutrálně. Působení počátečních podmínek je 
v souhrnu rovněž zhruba neutrální, a to i přes rychlejší růst mezd a HDP v prvním čtvrtletí 
roku 2011 oproti prognóze ze 3.SZ. Aktuální odchylky od prognózy směrem nahoru jsou totiž 
v GRIPu zhruba kompenzovány více protiinflační strukturou růstu ekonomiky plynoucí mimo 
jiné z revize historických dat.    
 
Nad rámec simulace GRIPu existují další rizika a nejistoty. Nejistotou je zejména vývoj 
úrokových sazeb a poptávky v zahraničí a dále délka trvání proinflačního působení cen 
komodit. Část inflační odchylky daná jednorázovým skokem cen potravin může být 
vykompenzována pozvolnějším růstem cen v příštích měsících. Kumulace odchylek domácích 
ekonomických veličin od prognózy směrem nahoru může mít mírně proinflační dopad, 
narozdíl od vyznění GRIPu. Významným domácím proinflačním rizikem prognózy celkové 
inflace zůstávají návrhy budoucích změn sazeb DPH, jejich implikace pro aktuální nastavení 
měnové politiky jsou však slabé.1  
 
Celkovou bilanci rizik prognózy měnověpolitické inflace a úrokových sazeb ze 3.SZ tak 
hodnotíme jako vyrovnanou. Bilance rizik prognózy celkové inflace je proinflační z důvodu 
plánovaných změn DPH. 
 

1  Alternativní scénář zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % od 1.1.2012 byl zpracován v rámci 3.SZ. 
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U zahraničních veličin došlo ke změnám u většiny proměnných oproti předpokladům 
prognózy.2 Tržní výhled sazeb 3M EURIBOR se oproti základnímu scénáři z 3.SZ posunul 
mírně dolů koncem letošního roku, s tím že tento rozdíl se dále zvětšuje v průběhu roku 2012. 
Na konci roku 2012 tržní výhled sazeb dosahuje 2,4 % (2,9 % v RS03). Toto přehodnocení je 
hlavním faktorem posunu výhledu domácích sazeb dolů. Předpoklad o vývoji cen komodit se 
naplňuje, přesto se však výhled tempa růstu zahraničního PPI na svém kratším konci ještě 
dále zvýšil. Tempo růstu zahraniční poptávky se v aktualizovaném výhledu (zatím) výrazně 
nemění, proto jeho dopad do bilance rizik je nepatrný. Celkově tak bod „Zahraničí“ znamená 
riziko mírně nižší domácí inflace při výrazněji nižších úrokových sazbách. 
 
Trh práce nadále zůstává slabý, avšak již  se objevují první známky mírného oživení. 
Sezonně očištěná obecná nezaměstnanost se v prvním čtvrtletí snížila jen nepatrně, výraznější 
snížení bylo ale ve druhém čtvrtletí pozorováno u sezonně očištěné registrované míry 
nezaměstnanosti, přičemž došlo k dalšímu mírnému nárůstu počtu volných pracovních pozic. 
Oproti prognóze byl v prvním čtvrtletí rychlejší meziroční růst mezd v podnikatelské sféře 
(když dosáhl 3 %, po sezonním očištění o 2,6 %). Naproti tomu pokles mezd (-1,7 %) 
a zaměstnanosti (-1,6 %) v nepodnikatelské sféře zcela naplnil předpoklady prognózy. Růst 
národohospodářské produktivity práce v prvním čtvrtletí sice zpomalil (na 2,4 %), ale byl 
o procentní bod nad prognózou. Pokles nominálních jednotkových mzdových nákladů byl 
oproti očekávání nepatrně mírnější (-0,7 %).  
 
Nová data národních účtů za první čtvrtletí 2011 znamenají pokračování plynulého – byť 
nevýrazného – zrychlování meziročního růstu HDP. Ten v prvním čtvrtletí roku dosáhl 
2,8 %. Největší příspěvek k růstu HDP měl čistý vývoz a kladně přispěla i hrubá tvorba 
kapitálu. Příspěvek ostatních složek byl záporný, přičemž pokračující pokles spotřeby 
domácností i vlády potvrzuje nadále utlumenou domácí poptávku a vliv fiskální konsolidace. 
Oproti prognóze ze 3.SZ byl růst ekonomické aktivity o 0,5 p.b. vyšší, což bylo zapříčiněno 
zejména vyšším než očekávaným příspěvkem hrubé tvorby kapitálu. Zde byl sice vykázán 
nižší růst fixních investic, příspěvek zásob však byl místo očekávaného výrazného poklesu 
zhruba nulový. Spotřeba vlády byla výrazně nižší. Část rozdílu mezi prognózou a skutečností 
je důsledkem revizí za rok 2010, kde došlo ke změnám růstu jednotlivých výdajových složek 
a celkové HDP se změnilo jen zanedbatelně. Aktuální předstihové indikátory však 
nesignalizují výrazné přehodnocení výhledu ekonomické aktivity. 
 
V simulaci GRIPu rychlejší růst mezd v podnikatelské sféře posouvá bod „počáteční 
podmínky“ ve směru mírně vyšších úrokových sazeb. Tento efekt však není příliš výrazný, 
protože po zohlednění revizí dat za roky 2009–2010 a po sezonním očištění je odchylka od 
prognózy poměrně malá. Vliv nových dat HDP za první čtvrtletí 2011 a jejich revize za 
loňský rok působí nepatrně ve směru nižších sazeb, protože struktura ekonomického růstu je 
po revizi více protiinflační, a kompenzuje tak celkově vyšší růst HDP v prvním čtvrtletí 
letošního roku.3 Celkově je tak bod počáteční podmínky velmi blízko průsečíku os. 
 
Hodnota celkové meziroční inflace za květen letošního roku je oproti prognóze z 3.SZ 
o 0,3 p.b. vyšší. Dominantním zdrojem této odchylky je vývoj cen potravin, a to vlivem 
skokového růstu cen především u pekárenských výrobků v květnu. Ceny potravin tak se 
zpožděním odrážejí rostoucí ceny zemědělských komodit. Navíc v červenci 2011 dojde ke 
zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti, s nímž prognóza původně počítala již na duben 

2 V této verzi GRIPu je zapracován CF 05-2011. Nový GRIP zohledňující CF 06-2011 bude prezentován na 
jednání bankovní rady.  

3 Plnohodnotné posouzení vlivu počátečních podmínek s ohledem na významné revize v roce 2010 přinese až 
nová prognóza. 
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letošního roku, takže zmizí faktor, který v květnu zčásti kompenzoval proinflační odchylku od 
prognózy u cen potravin. Bod „Inflace“ v GRIPu se tak nachází v mírně proinflační poloze. 
Domníváme se však, že i přes vyšší růst cen zemědělských výrobců bude část uvedeného 
jednorázového zvýšení cen potravin vykompenzována jejich pomalejším růstem v příštích 
měsících. U cen pohonných hmot je krátkodobý výhled ve srovnání s prognózou lehce 
protiinflační. Výhled růstu regulovaných cen se pro druhou polovinu letošního roku i rok 
2012 oproti prognóze nemění a rizika korigované inflace bez pohonných hmot vidíme jako 
zhruba vyrovnaná. Riziko krátkodobé prognózy inflace je tedy v souhrnu jen mírně 
proinflační. Z hlediska prognózy celkové inflace představují dodatečné riziko směrem nahoru 
připravované změny sazeb DPH, které byly ve 3.SZ zpracovány formou alternativního 
scénáře. Tento scénář má však pro nejbližší období neutrální implikace pro měnovou politiku. 
 
Průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh prvního čtvrtletí 2011 činí 
přibližně 1,2 %. Tato hodnota je shodná s očekáváním ze 3.SZ (1,2 %), což v simulaci GRIPu 
představuje neutrální působení domácích úrokových sazeb. Aktuální rozpětí 3M PRIBOR–2T 
repo sazba (cca 0,45 p.b.) je také v souladu s předpokladem prognózy.  
 
Měnový kurz působí ve shodě s prognózou ze 3.SZ. Dosavadní průměr za čtvrtletí činí 
zhruba 24,3 Kč/EUR, zcela v souladu s prognózou. Kurzový bod v GRIPu se proto nachází 
v neutrální poloze. Aktuální hodnota nominálního kurzu je lehce silnější oproti dosavadnímu 
průměru. 
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2  Prognózy ostatních institucí 
  
Analytici očekávají v letošním roce růst HDP tempem 2 %, v příštím roce pak předpokládají 
zvýšení ekonomické aktivity o necelá 3 %. Inflační očekávání zůstávají v kratším i delším 
horizontu nad 2% inflačním cílem. Na červnovém zasedání bankovní rady očekává jeden 
analytik zvýšení základních úrokových sazeb, zbývajících dvanáct oslovených analytiků 
předpokládá stabilitu sazeb. Tržní výhled sazeb FRA se pohybuje poblíž prognózovaných 
sazeb v celém horizontu. 
Od začátku června ke dni odevzdání 4.SZ byla publikována dvě šetření, na základě kterých je 
možno provést standardní srovnání se základním scénářem prognózy ze 3.SZ, a to anketní 
zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 13.6.) 
a Foreign Exchange Consensus Forecasts (FECF, uzávěrka 13.6.). U šetření Eastern Europe 
Consensus Forecasts (EECF) využíváme údaje za květen (uzávěrka 16.5.).4  

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 
rok 2011 rok 2012

IOFT EECF ČNB IOFT EECF
 3/11 2,0 2,2 2,8 2,9
 4/11 2,0 2,1 2,8 2,7 2,8
 5/11 2,1 2,2 2,8 2,9
 6/11 2,1 2,8

rok 2011 rok 2012
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 3/11 2,4 2,6 4,1 4,0
 4/11 2,1 2,7 4,1 3,9 4,1
 5/11 2,5 2,7 4,3 4,3
 6/11 2,3 4,2

mzdy             
(%)

ČNB
HDP               
(%)

1,5

ČNB

1,9

 
horizont 1R

FECF ČNB IOFT FECF
 3/11 24,4 23,8 23,8
 4/11 24,3 (2Q11) 24,5 23,5 23,8 23,9
 5/11 24,3 23,8 23,8
 6/11 24,4 23,7 23,8

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 3/11 2,5 2,7 2,5
 4/11 2,2 (2Q12) 2,5 2,6
 5/11 2,7 2,5
 6/11 2,7 2,5

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

 3/11 1,5 1,9 2,4
 4/11 1,6 (2Q12) 1,6 1.9 (2Q12)   1,9 2,5
 5/11 1,6 1,9 2,4
 6/11 1,6 2,5

úrokové sazby 
(%)

kurz     
CZK/EUR

aktuální čtvrtletí

2T REPO

horizont 1R

inflace           
(%)

ČNB

horizont 3R
ČNB

ČNB

 
 

 

4 Údaje z červnového šetření EECF budou uvedeny v MPD. 
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Odhady růstu HDP pro letošní i příští rok zůstávají podle analytiků nezměněny; pro letošní 
rok je v průměru očekáván ekonomický růst mírně nad 2 %, což je poněkud více, než hodnota 
predikce ČNB ve 3.SZ, pro rok 2012 analytici shodně s ČNB prognózují růst mírně pod 3 %. 
Podobně jako u HDP, očekávaný růst mezd podle analytiků pro letošní rok je nadále mírně 
vyšší, než prognózuje ČNB, pro rok 2012 je velmi podobný. Převážně domácí analytici 
oslovení v červnu v rámci šetření IOFT očekávají v ročním horizontu silnější kurz vůči 
současným hodnotám (průměr za 2.Q 2011 do 15.6. činí 24,3 CZK/EUR) o 2,6 %, převážně 
zahraniční analytici oslovení v rámci červnového šetření FECF pak o 2,3 %. Obě skupiny 
analytiků předpokládají v ročním horizontu oproti základnímu scénáři prognózy kurz o cca 
1 % slabší. Inflační očekávání v ročním horizontu zůstávají nezměněna a v kratším 
i delším horizontu se stále pohybují nad 2% inflačním cílem. Predikce úrokových sazeb 
zaznamenaly jen nepatrné změny a jsou nadále v souladu s prognózou. Na červnovém 
zasedání bankovní rady očekává jeden analytik zvýšení základních úrokových sazeb 
o 0,25 p.b., zbývajících dvanáct oslovených analytiků předpokládá stabilitu sazeb. V ročním 
horizontu se jejich odhady repo sazby pohybují v rozmezí 1,25 až 2,25 %. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní se základním scénářem prognózy. Výhled sazeb FRA se pohybuje poblíž 
prognózovaných sazeb v celém horizontu. 

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

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12

 FRA *

 prognóza ČNB (3.SZ)

            * kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 15.6.2011 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 
 

predikce 3. SZ skutečnost
Hrubý domácí produkt (s.o.)  I/11 2.3 2.8
Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.)  I/11 -0.7 -0.5
Výdaje vlády na konečnou spotřebu (s.o.)  I/11 0.3 -1.3
Tvorba hrubého kapitálu (s.o.)  I/11 0.7 3.4

Hrubá tvorba fixního kapitálu (s.o.)  I/11 . 3.8
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c., s.o.)  I/11 . 12.5

Vývoz zboží a služeb (s.o.)  I/11 9.6 15.6
Dovoz zboží a služeb (s.o.)  I/11 6.9 13.2

Vývoz zboží (přeshraniční statistika)  4/11 12.8 (Q) 14.8
Dovoz zboží (přeshraniční statistika)  4/11 13.6 (Q) 16.8
Obchodní bilance (přeshraniční statistika) (mld. Kč)  4/11 13.0 12.6
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  4/11 . -6.7
Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  4/11 . 18.5

Index spotřebitelských cen  5/11 1.7 2.0

Ceny průmyslových výrobců  5/11 6.1 (Q) 6.2
Ceny zemědělských výrobců  5/11 25.5 (Q) 31.5
Vývozní ceny  4/11 -0.6 (Q) 1.4
Dovozní ceny  4/11 3.5 (Q) 4.7

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  5/11  9.0 (Q) 8.6
z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  5/11 . 8.2

Obecná míra nezaměstnanosti - metodika ILO (ČSÚ)  I/11 7.2 7.3
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  I/11 0.9 0.7

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev  I/11 -0.3 -0.1
          ostatní  I/11 6.4 4.6

Průměrná mzda ve sledovaných organizacích  I/11 1.4 2.1
Průměrná mzda v podnikatelské sféře  I/11 2.1 3.0
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  I/11 -1.7 -1.7

Průměrná nominální mzda v průmyslu  4/11 . 3.0
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  4/11 . -2.3

Peněžní zásoba (M2)  4/11  2.8 (Q) 1.2

Průmyslová produkce  4/11  . 4.7
Stavební produkce  4/11  . -6.0

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu  4/11  . 2.7

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

meziročně v %
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II.  PROGNÓZA ZE 3.SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
Na počátku května 2011 byla publikována nová střednědobá prognóza na roky 2011 a 2012. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, její prognózu, bodovou hodnotu 
inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky. V květnu 2011 byl dosažen meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 2,0 %, což bylo o 0,3 p.b. více, než očekávala prognóza ze 3.SZ.  
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Aktuální prognóza a její změny oproti 1.SZ 2011 (mzr. v %) 
2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4

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

CPI bez primárních dopadů změn 3.SZ 1,7 2,0 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0
nepřímých daní 1.SZ 1,7 2,0 2,3 2,0 2,1 2,0 2,1
HDP (sezonně očištěno) 3.SZ 1,8 1,0 0,9 1,4 2,2 3,3 4,2

1.SZ 1,9 1,3 0,6 1,8 2,6 3,4 4,1
Nominální mzdy v podnikatelské sféře 3.SZ 2,3 3,0 3,7 4,2 4,9 5,2 5,4

1.SZ 3,2 4,0 4,6 4,9 5,1 5,1 5,1
Implikované sazby 3.SZ 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4

1.SZ 1,3 1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4
2010 2011 2012

Zaměstnanost 3.SZ -1,0 0,2 0,3
1.SZ -0,9 0,6 0,2

Míra nezaměstnanosti *) 3.SZ 9,3 9,1 8,6
1.SZ 9,3 8,8 8,0

Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 3.SZ -2,9 -3,0 -3,4
1.SZ -1,8 -1,6 -1,5

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

1  Vnější prostředí 
 
I když růst cen ropy i většiny ostatních komodit se zhruba od dubna zastavil, jejich prudké 
zvýšení v minulosti se stále ještě promítá jak do cen výrobců, tak do spotřebitelských cen 
v eurozóně. Z tohoto důvodu jsou i výhledy cenových agregátů přehodnocovány pro nejbližší 
období stále ještě směrem vzhůru. Mírně vyšší, než očekával scénář 3.SZ, byla v průměru 
i ekonomická aktivita v eurozóně v 1.čtvrtletí letošního roku, zejména zásluhou Německa. 
Výhled pro letošní rok však byl – prozatím – přehodnocen jen nepatrně vzhůru a pro příští rok 
se prakticky nemění. Obavy o udržitelnost globálního oživení a komunikace ECB po jejím 
květnovém zasedání vedly k posunu výhledu úrokových sazeb 3M EURIBOR v delším 
horizontu směrem dolů. Přesto kurz amerického dolaru po krátké korekci pokračoval 
v oslabování a ke slabším hodnotám se posunul i jeho očekávaný vývoj.   
 

1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
 

Současný výhled exogenních veličin je založen na CF05 z 9. května 2011 (efektivní HDP, 
CPI, PPI a kurz USD/EUR) a tržních údajích zpracovaných k 7. červnu (EURIBOR, cena 
ropy Brent a benzínu).   
 
U efektivního HDP  se ve srovnání s referenčním scénářem 3.SZ (RS03) změnila předpověď 
zatím jen nepatrně. Nadále se tak očekává zpomalení růstu, a to z 2,9 % v roce 2010 na 2,4 %, 
resp. 2,2 % v letech 2011 a 2012. Směrem vzhůru přitom byl přehodnocen očekávaný růst 
v Německu, Rakousku a Finsku, opačným směrem se měnil výhled pro Francii, Belgii, 
Portugalsko a Řecko. Skutečný růst efektivního ukazatele za 1.čtvrtletí 2011 byl (zejména 
zásluhou Německa) o necelé dvě desetiny procentního bodu vyšší, než vyplývá z předpovědí 
CF05. Tyto údaje se v předpovědi projeví až v následujícím vydání Consensus Forecasts5.   
 
K  vyšším hodnotám se posunuly – opět v reakci na ceny komodit – výhledy efektivních 
cenových ukazatelů. Efektivní růst cen průmyslových výrobců (PPI) v eurozóně by tak měl 
vzrůst (zejména vlivem vývoje v Německu) z 2,3 % v roce 2010 na 4,8 % v letošním 
roce a poté zpomalit na 2,6 % v roce 2012. Efektivní inflace spotřebitelských cen (CPI) by 
se měla letos téměř zdvojnásobit (z loňských 1,3 % na 2,5 %) a jen mírně nižší (2,2 %) by 
měla být v roce 2012. K přehodnocení předpovědi vzhůru došlo pro letošní rok u většiny států 
eurozóny, nejvíce u zemí postižených fiskálními problémy, kde se původně očekával 
pomalejší cenový růst. 
 
Výhled ceny ropy Brent na základě termínovaných  tržních kontraktů mírně korigoval 
předchozí posuny směrem nahoru a v současnosti je nižší oproti RS03 zhruba o 5 % na 
krátkém konci předpovědi; pro delší horizont rozdíl postupně klesá. Trajektorie cen zůstává 
nadále nepatrně klesající z průměrných cca 118 USD/b ve 2.čtvrtletí na cca 110 USD/b ve 
4.čtvrtletí 2012. 
 
 

5  Červnový CF06 bude k dispozici 16.6. a bude prezentován na jednání bankovní rady.  
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(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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U  implikované trajektorie  sazeb 3M EURIBOR, která je odvozená od tržních sazeb,  došlo 
po předchozích posunech vzhůru ke korekci, když komunikace ECB utlumila očekávání trhů 
na další rychlé zvyšování sazeb v eurozóně. Výhled tak sice zůstává rostoucí, ale vzdálený 
konec předpovědi se posunul výrazně dolů (o cca 0,5 p.b. na 2,4 % ve 4.čtvrtletí 2012). Pro 
srovnání analytici v rámci květnového šetření CF očekávají v ročním horizontu 
3M EURIBOR na úrovni 2,1 %, což je naprosto ve shodě s aktuálními tržními daty.  
 
Vzhůru (v průměru téměř o 4 % ke slabším hodnotám) se opět posunul  aktuální výhled 
měnového kurzu USD/EUR. Změna odráží pozorovanou hodnotu kurzu dolaru k datu 
průzkumu CF05, i nadále se však předpokládá postupné posilování dolaru z hodnoty 
1,44 USD/EUR ve 2.čtvrtletí 2011 pod úroveň 1,40 USD/EUR během roku 2012.  
 

1.2  Eurozóna 
 

V prvním čtvrtletí 2011 došlo v eurozóně k urychlení mezičtvrtletního (z 0,3 % na 0,8 %)  
i meziročního (z 1,9 % na 2,5 %) ekonomického růstu. Významně se na něm podílela vysoká 
dynamika HDP v Německu (1,5 % mezičtvrtletně a 4,8 % meziročně) a Francii (1 % resp. 
2,2 %). Ze složek celkové poptávky k vysokému růstu nejvíce přispěly nárůsty investic 
a spotřeby domácností. Ve druhém čtvrtletí se však v eurozóně v souladu s předpoklady 
prognózy projevují známky zvolnění růstu, a to v důsledku zpomalení globálního 
hospodářského růstu. Měnová restrikce cílená na snížení inflace zpomaluje růst HDP v Číně 
a vysoké ceny ropy jsou jednou z příčin oslabení v USA. Vývoj negativně ovlivňují 
i důsledky japonského zemětřesení. V květnu se v eurozóně meziměsíčně snížila průmyslová 
výroba, v březnu nové průmyslové objednávky a stavební výroba. V květnu se také zhoršila 
ekonomická nálada podnikatelů ve všech sektorech. Míra nezaměstnanosti v dubnu 
meziměsíčně stagnovala na 9,9 % při meziročním poklesu o 0,3 p.b. Nejvyšší nezaměstnanost 
je ve Španělsku (20,7 %), nejnižší v Holandsku a Rakousku (4,2 %). 
 
Meziroční inflace se v květnu v eurozóně podle bleskového průzkumu mírně snížila na 2,7 % 
z dubnových 2,8 %. Růst cen v dubnu byl důsledkem zejména vysokého růstu cen pohonných 
hmot o 15 % a elektřiny a plynu o 8 %. V dubnu se také dále zvýšila jádrová inflace na 1,6 % 
z 1,3 % v březnu. Kvůli cenám energií také rychle rostou ceny výrobců – v dubnu o 6,7 %. 
Rada guvernérů ECB na svém zasedání 9. června ponechala základní sazbu ECB beze změny 
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na úrovni 1,25 %, na kterou ji z hladiny 1 % zvýšila v dubnu letošního roku. Prezident Trichet 
na následné tiskové konferenci prohlásil, že „rizika ohrožení cenové stability se zvyšují, 
namístě je silná ostražitost (strong vigilance)“. Tato formulace obvykle znamená, že Rada na 
svém příštím zasedání (tj. v červenci)  zvýší sazby. Rada guvernérů také rozhodla pokračovat 
v dodávání neomezeného množství likvidity do bankovního systému eurozóny 
prostřednictvím tříměsíčních operací (v červenci, srpnu a září) a minimálně do října i v rámci 
týdenních a měsíčních operací. Prezident Trichet dále představil novou makroekonomickou 
prognózu ECB, která mírně zvyšuje odhady růstu HDP i inflace v letošním roce. 
 
Vedoucí představitelé eurozóny, MMF a ECB se v posledních týdnech intenzivně věnují 
řecké krizi. Řecko v květnu minulého roku získalo příslib mezinárodní finanční pomoci ve 
výši 110 mld. EUR od MMF a států eurozóny. Vzhledem k tomu, že Řecko nezvládá plnit 
podmínky této pomoci a jeho návrat na kapitálové trhy je prakticky nemožný, připravují pro 
něj zástupci MMF, ECB i eurozóny nový ekonomický plán, který by měl zahrnovat další 
vládní úspory a urychlení privatizace. Řeší také otázku, jak do této pomoci zapojit držitele 
řeckých dluhopisů vydělávajících na vysokých úrokových sazbách, aniž by se přitom Řecko 
formálně dostalo do stavu insolvence.  
 
Meziroční růst německé ekonomiky v prvním čtvrtletí 2011 akceleroval o 1 p.b. na 4,8 %, 
nejvyšší hodnotu od sjednocení země. Dynamicky se zvyšovala domácí poptávka (hlavně 
investice a spotřeba domácností) a vzrostlo také saldo čistého vývozu. Zvláště pozoruhodný je 
19% nárůst investic. V důsledku tohoto rychlého růstu se nezaměstnanost v dubnu dále snížila 
na 6,1 % a meziročně tak poklesla o 1,2 p.b. Její další snižování lze očekávat v květnu. Počet 
nezaměstnaných v dubnu poprvé klesl pod hranici 3 milionů. Pro druhé čtvrtletí CF05 
očekává oslabení současného rychlého růstu. Tomu by nasvědčoval i dubnový meziměsíční 
pokles průmyslové i stavební výroby. Naproti tomu nové průmyslové zakázky se v dubnu 
zvýšily a index podnikatelského klimatu Ifo zůstal v květnu na vysoké dubnové hodnotě 
(114,2 bodu). Pro celý letošní rok CF05 predikuje zvýšení HDP o 2,8 % následované 
zpomalením v příštím roce na 1,9 %. Obdobné prognózy prezentovaly i německá vláda 
a OECD.6 Meziroční inflace se v dubnu zvýšila o 0,4 p.b. na 2,7 % hlavně v důsledku 
rychlého růstu cen energií (o 10,5 %). Podle CF05 by se ve 2.polovině roku měla inflace 
snížit a její průměrná hodnota za celý letošní rok by měla dosáhnout 2,3 %. 
 
V prvním čtvrtletí 2011 se meziroční tempo růstu slovenského HDP slabě zvýšilo na 3,6 % 
z 3,4 % v předchozím čtvrtletí. Tento nárůst byl výsledkem rychlého zvýšení vývozu zejména 
do Německa. Složky domácí poptávky kromě fixních investic stagnovaly nebo klesaly. Také 
mezičtvrtletní dynamika HDP se poněkud zvýšila o 0,1 p.b. na 1 %. V důsledku silného 
hospodářského vývoje se v prvním čtvrtletí zrychlil meziroční růst zaměstnanosti na 2 % 
z 0,5 % ve čtvrtém čtvrtletí 2010. Míra nezaměstnanosti se v dubnu dále meziměsíčně 
(o 0,1 p.b.) i meziročně (o 0,6 p.b.) snížila. Celkový indikátor ekonomického sentimentu se 
proti březnu slabě zvýšil, a ukazuje tak na pokračování dynamického hospodářského vývoje. 
Podle EECF05 by měl hospodářský růst za celý letošní rok dosáhnout 3,4 % a v příštím roce 
se zvýšit na 4,1 %. Měla by dále posílit dynamika fixních investic a spotřeby domácností 
a klesat deficity veřejných financí při zvyšování přebytku obchodní bilance. Inflace se dubnu 
dále zvýšila na 3,9 % zejména v důsledku rychlého růstu cen energií a potravin. Lze očekávat, 
že v letošním roce se inflace bude udržovat na zhruba stejné hladině, protože EECF05 

6 MMF v připravované aktualizaci své prognózy (World Economic Outlook - update) se chystá zvýšit oproti 
minulé prognóze odhad růstu HDP Německa na letošní a příští rok. Vyšší růst německé ekonomiky očekává 
Bundesbank (3,1 % pro rok 2011 a 1,8 % pro rok 2012). 
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očekává její průměrnou úroveň za celý rok ve výši 3,6 %. Pro příští rok predikuje její 
zmírnění. 
 

1.3  Cena ropy 
 

Od poloviny dubna cena ropy Brent postupně směřovala k hladině 127 USD/b. Začátkem 
května však došlo k významné korekci směrem k nižším hodnotám. Pokles ceny ropy vrcholil 
5. května, kdy cena barelu ropy Brent ztratila cca 10 USD během jednoho dne. Za prudkým 
propadem cen nejen ropy ale i většiny ostatních komodit se skrývá několik faktorů. 
Spouštěcím mechanismem bylo pravděpodobně zasedání ECB, na kterém nejen že nedošlo ke 
zvýšení sazeb, ale byla naznačena i možnost jejich pomalejšího růstu v budoucnosti. To vedlo 
k prudkému posílení dolaru a následně k propadu dolarových cen komodit. I po částečném 
zotavení kurzu eura však ceny ropy pokračovaly v poklesu vlivem uzavírání spekulativních 
pozic na růst cen ropy, když trhy reagovaly na řadu špatných makroekonomických údajů jak 
z USA, tak z Evropy. Obavy vzbuzuje i snaha čínské vlády o zpřísnění měnové politiky 
a pokračující dluhová krize některých zemí eurozóny. Negativní sentiment podpořila i zpráva 
EIA, že zásoby ropy v USA vzrostly na nejvyšší hodnotu od loňského října. K významné 
změně ve vývoji fundamentů však v tomto období nedošlo a v následujících dnech tak cena 
ropy opět rychle korigovala k hladině 115–118 USD/b. Poté nicméně do poloviny května opět 
klesala. Tento trend se obrátil souběžně se zprávou Goldman Sachs o revizi svého výhledu 
ceny ropy směrem nahoru a také posilující euro. Na konci měsíce vyšší cenovou hladinu 
krátkodobě podpořilo uzavření ropovodu mezi Kanadou a USA, když společnost 
TransCanada Corp zastavila export ropy již podruhé za necelý měsíc kvůli drobnému úniku 
v Kansasu. 
 
Vývoj ceny ropy v první dekádě června byl do značené míry ovlivněn očekávaným 
rozhodnutím OPECu o limitu těžby. Názor delegáta Saudské Arábie o nutnosti růstu těžby pro 
pokrytí globální poptávky přispěl k mírnému poklesu ceny ropy v prvních dnech měsíce. Na 
svém jednání 8. června se však kartelu poprvé od začátku 80. let nepodařilo dohodnout na 
výši limitu.7 Rozhodnutí bylo odloženo na další tři měsíce. Limit těžby tak zůstal beze změny 
na úrovni 24,845 milionu barelů denně stanovené ve 2.pololetí roku 2008, kdy v důsledku 
reakce na ekonomickou krizi došlo k rekordnímu snížení limitu. Těžba ropy nicméně již teď 
překračuje stanovený limit a v květnu dosáhla 26,22 milionu barelů denně. Celkovou nabídku 
ropy v květnu (včetně Iráku, na které se limit nevztahuje) agentura Bloomberg odhaduje na 
28,9 mb/d. Kartel očekává, že letošní průměrná poptávka po jeho ropě dosáhne 29,9 md/b. 
Dle názoru ropného ministra Saudské Arábie je tato země spolu s Kuwaitem, Katarem 
a Spojenými Arabskými Emiráty připravena navýšit těžbu o 1,5 milionu barelů denně.8 Proti 
tomu se staví Libye, Angola, Ecuador, Alžírsko, Irán a Venezuela. 
 
 
 
 
 
 
 

7  Podobný scénář však byl očekáván, a proto vývoj cen ovlivnil jen mírně. Dle průzkumu agentury Bloomberg, 
který se konal 24. až 31. května, většina analytiků očekávala, že OPEC ponechá limit beze změny. 
Pravděpodobnost navýšení limitu dle odhadu Société Générale SA činila 65 %. 

8 Politické nepokoje v Libyi blokují 1,4 milionu barelů denně. Saudská Arábie připravila ropný mix v kvalitě 
odpovídající libyjské ropě. Dle zprávy Petroleum Policy Intelligence (z 1. června) Saudská Arábie plánuje 
navýšit těžbu ropy o 1 milion barelů denně, a to i bez souhlasu kartelu. 
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Vývoj zásob surové ropy a ropných produktů 
v zemích OECD (mil. tun)      

Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách 
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Mezinárodní agentura pro energii (IEA) v květnu snížila poprvé za letošní rok výhled globální 
poptávky po ropě a očekává, že vysoké ceny ropy budou tlumit spotřebu. IEA rovněž 
upozornila na „urgentní nutnost“ zvýšení těžby ropy pro pokles její ceny. Globální poptávka 
po ropě by měla letos činit 89,2 milionu barelů denně, což je o cca 0,2 mb/d méně oproti 
minulé prognóze. Globální nabídka ropy se v dubnu snížila na 87,5 mb/d. Cena ropy zůstává 
vysoká navzdory poklesům tempa oživení ekonomické aktivity ve světě a vede ke snížení 
zásob. Zásoby ropy v zemích OECD byly v únoru 2011 nižší ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku, avšak nacházely se na úrovni pětiletého průměru (viz graf). Do budoucna 
trh očekává postupný pokles ceny ropy Brent (termínové kontrakty mají tvar mírné 
„backwardation“), pro cenu ropy WTI květnový CF zhruba stagnaci.  

1.4  Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru 
 

Úroková sazba 3M EURIBOR od začátku roku rostla a trend se zastavil až na začátku 
května. Od té doby se pohybuje okolo 1,43 %, což v porovnání se začátkem roku znamená 
nárůst o 0,43 p.b. Výhled na základě implikovaných sazeb, odvozených z tržní výnosové 
křivky, se změnil v květnu a červnu směrem k pozvolnějšímu růstu sazeb po celém horizontu 
prognózy. Úrokový diferenciál mezi sazbami 3M PRIBOR a 3M EURIBOR se na konci 
března dostal do záporných hodnot a na začátku června se pohyboval okolo -0,2 p.b. 
 
Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2011 dlouhodobé sazby IRS v eurozóně spíše stagnovaly, 
začátek dubna přinesl jejich výrazný nárůst. V polovině dubna se však trend otočil 
a v současnosti se pohybují na úrovni ze začátku roku. Domácí sazby měly podobný vývoj, 
přičemž stabilně rostl úrokový diferenciál až na současných -0,4 p.b. V případě dlouhodobých 
vládních dluhopisů klesaly výnosy v Německu v dubnu a květnu podobně jako v ČR, 
a diferenciál zůstal stabilní na úrovni 0,8 p.b. Předpověď dle květnového CF očekává růst 
sazby desetiletého německého vládního dluhopisu z průměrné hodnoty 3,3 % v dubnu na 
3,4 % na konci srpna a 3,7 % na konci května roku 2012. Očekávaný růst odpovídajících 
českých výnosů je mírně nižší, a v ročním horizontu je tak očekáván pokles rozpětí na 0,6 p.b. 
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Rozdíl korunových a eurových výnosů (p.b.)      Výhled implikovaného rozpětí CZK 3M 
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Kurz amerického dolaru vůči euru se v průběhu dubna a května vyvíjel zejména pod vlivem 
komunikace ECB, která vedla ke krátkodobému oslabení eura vůči dolaru, nových zpráv 
o dluhové krizi v eurozóně. V dubnu euro posilovalo až na 1,49 USD/EUR, jelikož aukce 
španělských dluhopisů byla úspěšná a americký Fed naznačil, že období nízkých sazeb ještě 
není u konce. Na začátku května se trend obrátil. Z tiskové konference ECB vyplynulo, že 
nelze očekávat zvýšení sazeb v červnu, a také se zvýšila nejistota ohledně řešení řecké 
dluhové krize. Došlo i ke snížení řeckého ratingu, agentura Moody’s jej přehodnotila na 
stupeň Caa1, přičemž pravděpodobnost řeckého defaultu vidí jako 50%.9 Diskuze ohledně 
závazků Řecka přinesla posílení dolaru vůči euru, trend se však obrátil v červnu, kdy 
kontrolní komise IMF, ECB a EU slíbila vyplacení další splátky z mezinárodní pomoci. Navíc 
data z americké ekonomiky nebyla pozitivní; předstihové ukazatele naznačují podstatné 
zpomalení a zlepšení na trhu práce není výrazné. Květnový CF však očekává, že se kurz 
v příštích 12 měsících vrátí k úrovni 1,40 USD/EUR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 Standard & Poor's snížila 13. května úvěrový rating Řecka na nejnižší možnou úroveň CCC. O dva dny později 
přidělila Standard & Poor's stejný rating čtyřem předním řeckým bankám. 
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
V období od zpracování 3.SZ nebyly zveřejněny informace, které by vedly k přehodnocení 
fiskální prognózy na roky 2011 a 2012. Nadále tak předpokládáme výrazný meziroční pokles 
schodku vládního sektoru v letošním roce na 4,0 % HDP, především v důsledku fiskálních 
opatření přijatých vládou v roce loňském, a mírnější pokles schodku na 3,8 % HDP v roce 
2012 v důsledku zrychlení růstu ekonomiky. Vzhledem k tomu, že legislativní proces spojený 
se schvalováním fiskálních opatření týkajících se reformy daňového a důchodového systému 
v roce 2012 a dalších letech nebyl dosud završen, dojde k zahrnutí očekávaných dopadů 
těchto změn do fiskální prognózy až v příštích situačních zprávách.  
 

2009 2010 2011 2012

Saldo vládního sektoru                   
(ESA 95, ČNB) v % HDP -5,8 -4,7 -4,0 -3,8

Upravené saldo *                             
(ESA 95, ČNB) v % HDP -6,2 -4,6 -3,8 -3,7

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

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

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. -1,3 1,4 0,7 -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)

3.SZ

 
 
Pro rok 2011 nadále očekáváme, že dopad konsolidačních opatření přijatých v souvislosti   
s přípravou státního rozpočtu na letošní rok povede k výraznému poklesu schodku vládního 
sektoru na úroveň 4,0 % HDP. Předpokládáme, že tato fiskální restrikce se přes kanály 
spotřeby vlády a spotřeby domácností negativně promítne do dynamiky reálného HDP v roce 
2011 ve výši mírně nad 0,6 procentního bodu. Vývoj vládní spotřeby a mezd 
v nepodnikatelské sféře v prvním čtvrtletí 2011 potvrzuje oprávněnost tohoto předpokladu. 
 
Pro rok 2012 stávající prognóza vychází z předpokladu nezměněné fiskální politiky ve 
srovnání s rokem 2011. Prognóza zohledňuje tzv. „malou“ důchodovou reformu, která je 
v souhrnu rozpočtově neutrální.10  
 
Rizikem prognózy ve směru nižšího deficitu vládního sektoru v roce 2012 zůstává přijetí 
dodatečných konsolidačních opatření, která by do roku 2013 měla vést ke snížení deficitu pod 
3% referenční hodnotu. Jedná se zejména o zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % 
(a následně v roce 2013 sjednocení na 17,5 %), jež bylo vládou schváleno koncem května. 
Vzhledem k tomu, že k přijetí této úpravy dojde nejdříve v polovině roku, bude toto opatření 
zapracováno do hlavního scénáře prognózy až v pokročilejším stadiu legislativního procesu. 
Dopad zvýšení snížené sazby DPH v roce 2012 byl popsán v alternativním scénáři DPH ve 
3.SZ. 
 
Novou informaci představuje zveřejnění pravidelné aktualizace Konvergenčního programu 
ČR 2011 (KP), který vláda schválila 4. května t.r. Hlavním cílem fiskální politiky popsaným 
v KP 2011 je dosažení trajektorie deficitu vládního sektoru tak, aby deficit v roce 2013 
nepřekročil 2,9 % HDP. V následujících letech by fiskální konsolidace měla pokračovat: 

10  „Malá“ důchodová reforma představuje reakci na nález Ústavního soudu ohledně zvýšení náhradového 
poměru u vysokopříjmových skupin. Revidovaný vládní návrh reformy byl v květnu schválen Poslaneckou 
sněmovnou parlamentu, počátkem června však byl Senátem zamítnut a vrácen PSP (kde však bude 
pravděpodobně beze změn opět schválen). 
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v roce 2014 má deficit vládního sektoru činit 1,9 % HDP a v roce 2016 by mělo být dosaženo 
vyrovnaného rozpočtu. KP byl vládou poprvé zpracován souběžně s Národním programem 
reforem, v rámci nového harmonogramu, tzv. Evropského semestru. Smyslem Evropského 
semestru je sladěním a změnou načasování sjednotit koordinaci rozpočtových 
a hospodářských politik a umožnit členským státům doporučení Rady zapracovat do návrhů 
rozpočtové dokumentace. 
 
Počátkem června vydala Evropská komise doporučení pro vydání stanoviska Rady 
k aktualizovanému KP na období 2011–2014. Komise navrhuje Radě, aby ve fiskální oblasti 
doporučila ČR následující kroky: 
 

- provést v roce 2011 plánovanou konsolidaci a v případě výpadků příjmů nebo 
překročení plánovaných výdajů přijmout trvalá vyrovnávací opatření, přijmout fiskální 
opatření plánovaná na rok 2012, podpořit dosažení fiskálního cíle na rok 2013 
konkrétnějšími opatřeními, nekrátit výdaje u položek podporujících růst, využít 
existující prostor pro zvýšení příjmů z nepřímých daní, zlepšit dodržování daňových 
předpisů a omezit daňové úniky, 

 

- zavést komplexní důchodovou reformu, úsilí soustředit nejprve na další změny 
veřejného pilíře, včetně rychlejšího než plánovaného zvyšování zákonného věku 
odchodu do důchodu, zavést opatření zvyšující zaměstnanost starších pracovníků 
a motivující k vytváření soukromých úspor. V této souvislosti zajistit, aby plánovaný 
fondový systém získal širokou účast a byl navržen tak, aby byly administrativní náklady 
transparentní a nízké. 
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
Celkově nová data  za první a počátek druhého čtvrtletí ukazují přetrvávající stagnaci na trhu 
práce, avšak již s prvními známkami mírného zlepšování. Celková zaměstnanost v prvním 
čtvrtletí vlivem nízké srovnávací základny meziročně vzrostla, mezičtvrtletně se však mírně 
snížila. Sezonně očištěná obecná míra nezaměstnanosti v tomto období nepatrně poklesla. Po 
předcházejícím nárůstu míra registrované nezaměstnanosti v prvním a druhém čtvrtletí opět 
poklesla. Z hlediska struktury zaměstnanosti se na počátku roku 2011 nadále zlepšovala 
situace v průmyslu při stále pokračujícím růstu počtu přesčasových hodin v podnikatelské 
sféře. Růst mezd v podnikatelské sféře sice zrychlil nad prognózu, avšak po očištění o sezonní 
vlivy se stále jedná o umírněné hodnoty. Naproti tomu v nepodnikatelské sféře podle 
očekávání pokračoval již třetí čtvrtletí v řadě pokles průměrné mzdy. Mzdová náročnost 
produktu nadále meziročně klesala, zatímco produktivita rostla.  
 
Srovnání predikce se skutečností 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) 5/11  9.0 (Q) 8.6
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči 5/11 . 8.2
Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let) I/11 7.2 7.3
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) I/11 0.9 0.7
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/11 -0.3 -0.1
             ostatní zaměstnaní I/11 6.4 4.6
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %) I/11 1.4 2.1
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/11 2.1 3.0
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/11 -1.7 -1.7
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 4/11 . 3.0
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 4/11 . -2.3
NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/11 -1.1 -0.7
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/11 . -5.5
NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/11 . -1.8
Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/11 1.4 2.4
Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.
                   Nominální hodinová mzda v podn. sféře dle MPSV není k dispozici 
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 
Data z trhu práce za první čtvrtletí letošního roku poukazují na očekávané meziroční oživení 
zaměstnanosti, když celková zaměstnanost podle metodiky VŠPS meziročně vzrostla 
o 0,7 %, tedy nepatrně méně, než předpokládala prognóza ze 3.SZ. Oživení zaměstnanosti je 
však ve velké míře způsobeno nízkou srovnávací základnou. K meziročnímu růstu 
zaměstnanosti přispěl i nadále pokračující výrazný růst počtu podnikatelů (o 4,6 %), když se 
meziroční pokles počtu zaměstnanců včetně členů produkčních družstev výrazně zmírnil na  
-0,1 %11 (oproti prognózovaným -0,3 %).12 Z hlediska mezikvartálních sezonně očištěných 
dat však celková zaměstnanost přešla ze stagnace v posledním čtvrtletí roku 2010 k mírnému 
mezičtvrtletnímu poklesu (o 0,2 %) v prvním čtvrtletí 2011.  
 
Zcela v souladu s prognózou došlo v prvním čtvrtletí ke zmírnění meziročního poklesu 
pracovní síly, a to na hodnotu -0,2 %. Tento pokles spolu s výraznějším nárůstem celkové 
zaměstnanosti vyústil v meziroční pokles obecné míry nezaměstnanosti (VŠPS, dle 
metodiky ILO), a to na hodnotu 7,3 % v prvním čtvrtletí (prognóza z 1.SZ očekávala 7,2 %). 
Po očištění o sezonní vlivy potom obecná míra nezaměstnanosti poklesla o 0,7 p.b. meziročně 
a o 0,1 % mezičtvrtletně. Míra registrované nezaměstnanosti celkem dosáhla v prvním 
čtvrtletí roku 2011 v průměru hodnoty 9,9 %, resp. 9,2 % po sezonním očištění, přičemž 

11   V minulém čtvrtletí se jednalo o meziroční pokles o 1,5 %. 
12   Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti tak dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 18 %. 
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v obou případech šlo o hodnoty o 0,2 p.b. nižší, než tomu bylo na počátku roku 2010. 
Hodnoty registrované míry nezaměstnanosti však stále ještě byly výrazně ovlivněny změnami 
v zákoně o zaměstnanosti, které vstoupily v platnost na přelomu roku. Aktuální údaje za 
duben a květen poukazují na lehce nižší míru registrované nezaměstnanosti za druhé čtvrtletí, 
než jakou předpokládala květnová prognóza. Vývoj Beveridgeovy křivky ukazuje 
v posledním období posun nejdříve západním, a poté mírně severozápadním směrem. Mírný 
nárůst počtu volných pracovních míst naznačuje mírné cyklické vylepšení situace na trhu 
práce. Nicméně dochází k mírnému nárůstu sezonně očištěného podílu nově hlášených 
uchazečů o zaměstnání na celkové zaměstnanosti při v podstatě stagnující míře vyřazování 
nezaměstnaných z evidence úřadů práce, což indikuje, že zlepšování situace na trhu práce je 
zatím nevýrazné.  
 
Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení 
uchazeči z evidence úřadů práce 

Beveridgeova křivka 
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Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících, roky 2009 a 2010 
jsou zvýrazněny modře 
Pramen: MPSV, propočet ČNB 

 

Pokračující oživování ekonomické aktivity se v jednotlivých sektorech národního 
hospodářství projevuje i nadále výrazně nerovnoměrně. Nejvíce roste zaměstnanost, stejně 
jako v minulých čtvrtletích, v průmyslu, kde vzrostla meziročně v prvním čtvrtletí 
o výrazných 5,6 % (v absolutním vyjádření o 76,0 tis osob)13. Růst zaměstnanosti se přitom 
odehrál především v exportně orientovaném zpracovatelském průmyslu. K již tři čtvrtletí po 
sobě rostoucí zaměstnanosti v průmyslu se na začátku roku 2011 kladným příspěvkem přidaly 
i tržní služby. V ostatních odvětvích však zaměstnanost i nadále klesala, nejvíce pak ve 
stavebnictví (o 9,3 %). 
 
Mzda v podnikatelské sféře v prvním čtvrtletí letošního roku zrychlila tempo svého 
meziročního růstu na 3,0 %14. Na tomto růstu se podílelo jak meziroční zvýšení počtu 
odpracovaných hodin v rámci přesčasů, tak i výplata bonusů z výsledků minulého roku 
v některých oborech. Po sezonním očištění potom růst průměrné mzdy v podnikatelském 
sektoru dosáhl hodnoty 2,6 %, což je hodnota o 0,5 p.b. vyšší, než očekávala květnová 
predikce. I nadále byl vykazován výrazný růst mezd především v průmyslu (o 3,9 %) 
a v administrativních a podpůrných činnostech (4 %). Celkově potom průměrná mzda 
v podnikatelské sféře dosáhla vyšší úrovně než ve sféře nepodnikatelské. 

 

13   Počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky přitom vzrostl jen o 2,9 % (tedy 32,7 tis.). Meziroční nárůst 
zaměstnanosti se tedy odehrál především prostřednictvím nárůstu počtu podnikatelů. 

14    S novými údaji za první čtvrtletí 2011 zároveň ČSÚ zveřejnil i revizi dat o vývoji mezd od roku 2008. 
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Příspěvky k vývoji počtu zaměstnaných 
v metodice VŠPS (meziroční příspěvky v p.b.) 
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Pramen: ČSÚ Pramen: ČSÚ 
 

Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře již třetí čtvrtletí v řadě pokračovala v očekávaném 
meziročním poklesu. Ten na začátku roku 2011 dosáhl -1,7 % (zcela v souladu s prognózou). 
Pokles mezd byl navíc doprovázen i obdobným poklesem počtu zaměstnanců přepočteného 
na plně zaměstnané, a to o -1,6 % (rovněž podle našich očekávání). Průměrná mzda v rámci 
nepodnikatelské sféry poklesla hlavně ve veřejné správě a obraně (-4,2 %) resp. dopravě 
a skladování (-4,3 %). Naopak průměrná mzda vzrostla v profesních, vědeckých 
a technických činnostech (2,8 %). Reálně se potom průměrná mzda v nepodnikatelské sféře 
snížila o 3,3 %.  
 
Meziroční růst průměrné mzdy ve sledovaných organizacích tak v souhrnu dosáhl 
hodnoty 2,1 %. V reálném vyjádření potom mzdy vzrostly o 0,4 %. Celkový objem 
nominálních mezd a platů podle statistiky ČSÚ meziročně vzrostl o 2,2 % a počet 
zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané se oproti stejnému čtvrtletí loňského roku zvýšil 
o 0,1 %. 
 
I přes o něco vyšší než očekávaný růst mezd byl během prvního čtvrtletí stále pozorován 
pokles nominálních jednotkových mzdových nákladů v ekonomice, a to o -0,7 % 
meziročně (predikce ze 3.SZ očekávala pokles NJMN o -1,1 %). Celkově tedy trh práce 
působil mírně proinflačně v porovnání s prognózou ze 3.SZ. Na poklesu NJMN se podílela 
hlavně vyšší hospodářská aktivita záporným příspěvkem HDP (-3,0 p.b), proti kterému 
působil kladný příspěvek objemu mezd a platů (2,4 p.b.). Z jednotlivých sektorů ekonomiky 
byl v důsledku oživení poptávky zaznamenán nejvýraznější pokles NJMN v průmyslu  
(-5,5 %), následovaný stavebnictvím (-1,8 %) a obchodem a pohostinstvím (-1,1 %). Naopak 
jedinou oblastí s kladnou meziroční dynamikou NJMN byly finanční služby (o 0,1 %). 
  
Národohospodářská produktivita práce na začátku roku 2011 mírně zpomalila své meziroční 
tempo, a to na 2,4 % (z 2,9 % v závěrečném čtvrtletí roku 2010; o 1 p.b. více, než očekávala 
prognóza), a to především vlivem vývoje produktivity v průmyslu. K růstu produktivity 
přispěl hlavně vývoj HDP (3,1 p.b.), doprovázený záporným příspěvkem zaměstnanosti  
(-0,7 p.b.). Vývoj produktivity práce v jednotlivých odvětvích národního hospodářství však 
není rovnoměrný. Obdobně, jako tomu bylo v několika předcházejících čtvrtletích, rostla 
produktivita práce v průmyslu (meziročně o 10,3 %) výrazně více, než tomu bylo v ostatních 
odvětvích národního hospodářství. Poprvé od třetího čtvrtletí 2005 pak rostla produktivita ve 
všech sledovaných sektorech.  
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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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Pramen: ČSÚ, propočet ČNB 
Poznámka: NJMN celkem jsou podílem objemu mezd a HDP 
v kupních cenách (zohledňují vliv daní a dotací), zatímco NJMN 
v jednotlivých odvětvích jsou podílem objemu mezd a hrubé přidané 
hodnoty v daném odvětví v základních cenách 

Pramen: ČSÚ, propočet ČNB 

 
 
 
2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Nové údaje o ekonomické aktivitě za první čtvrtletí 2011 vykazují nepatrné zrychlení 
meziročního růstu reálného HDP, zatímco prognóza očekávala jeho mírné zpomalení. Kladný 
příspěvek k růstu měly čistý vývoz a fixní investice, zásoby působily zhruba neutrálně 
a naopak spotřeba domácností i vlády přispívala záporně. Oproti prognóze byl vykázán 
výraznější růst investic. Prognóza spotřeby domácností se takřka naplnila. Aktuální příspěvek 
čistého vývozu byl také zhruba stejný jako prognóza, avšak při rychlejších tempech růstu 
vývozu a dovozu oproti prognóze. Naproti tomu vládní spotřeba byla proti prognóze nižší. 
Rozdíl mezi prognózou a skutečností je zčásti způsoben i revizemi dat za loňský rok, kde při 
zanedbatelně změněné dynamice celkového HDP došlo k výraznějším změnám jednotlivých 
výdajových komponent. Předstihové indikátory pro druhé čtvrtletí naznačují pokračování 
meziročního růstu průmyslové produkce,  ale ve zpomaleném tempu oproti začátku roku. 
Maloobchodní tržby naopak zrychlují. Souhrnný indikátor důvěry v průběhu tohoto roku 
doposud klesal, a to především vlivem rychle klesajícího spotřebitelského indikátoru důvěry. 
Výrazně pesimistický byl ale pouze indikátor důvěry ve stavebnictví. 

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

3. SZ Skutečnost
Hrubý domácí produkt 1Q 2011 2.3 2.8
Spotřeba domácností 1Q 2011 -0.7 -0.5
Spotřeba vládních institucí 1Q 2011 0.3 -1.3
Hrubá tvorba kapitálu 1Q 2011 0.7 3.4
v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 1Q 2011 . 3.8
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 1Q 2011 . 12.5
Vývoz zboží a služeb 1Q 2011 9.6 15.6
Dovoz zboží a služeb 1Q 2011 6.9 13.2
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 1Q 2011 37.8 35.9
Průmyslová výroba duben 2011 . 7.7
Stavební výroba duben 2011 . -2.8
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu duben 2011 . 4.4  
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Růst sezonně očištěného HDP v prvním čtvrtletí 2011 pokračuje v pozvolném zrychlování, 
když dosáhl hodnoty 2,8 % meziročně a 0,9 % mezičtvrtletně. Prognóza ze 3.SZ naopak 
předpokládala zpomalení růstu na meziroční a mezičtvrtletní hodnoty přibližně o 0,5 p.b. nižší 
než skutečnost. Současně s novými údaji byly zveřejněny i revize dat národních účtů za rok 
2010. Hodnoty růstu celkového HDP byly v průběhu roku 2010 zpřesněny jen nepatrně, 
struktura výdajových složek však byla významně přehodnocena. Meziroční růst spotřeby 
domácností byl v průměru za loňský rok snížen, přičemž v posledním čtvrtletí došlo ke 
zvýšení jejího růstu. Snížení  spotřeby domácností v loňském roce v průměru o 0,4 p.b.  šlo ve 
směru našich dřívějších nejistot a více se tak přiblížilo časové řadě tržeb maloobchodu bez 
motoristického segmentu. Spotřeba vlády rostla v průměru za rok 2010 v důsledku revizí také 
pomaleji. Meziroční růst hrubé tvorby kapitálu byl naopak přehodnocen směrem nahoru za 
první tři čtvrtletí v průměru o necelé 2 p.b., přičemž údaj za poslední čtvrtletí byl naopak 
snížen. Tempa růstu vývozu a dovozu a příspěvek čistého vývozu zůstaly po revizích beze 
změn. 
 

Vývoj HDP (sez. oč., mzr. v %) Vývoj HDP (sez. oč., mzč. v %) 
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Reálná spotřeba domácností v prvním čtvrtletí poklesla o 0,5 % meziročně, což je hodnota 
zhruba v souladu s prognózou 3.SZ. Zároveň byla trajektorie růstu spotřeby v souhrnu za 
minulý rok přehodnocena směrem dolů. Nízká reálná spotřeba domácností v prvním čtvrtletí 
byla z velké míry ovlivněna zrychlením růstu deflátoru (na hodnotu 2,9 % mzr., prognóza 
2,2 %) a reálným poklesem spotřeby potravin a nealkoholických nápojů. Aktuální ukazatele 
z trhu práce naznačují oproti prognóze mírně příznivější vývoj disponibilního důchodu. 
Objem mezd a platů vykazuje za první čtvrtletí 2011 vyšší hodnoty ve srovnání 
s prognózou.15 Reálné tržby v maloobchodě, které jsou podle ČSÚ nejdůležitějším 
ukazatelem při odhadu spotřeby, v prvním čtvrtletí také znatelně zrychlily svůj meziroční růst 
s kladným příspěvkem motoristického segmentu i ostatních maloobchodních odvětví. 
 
Reálná spotřeba vlády v prvním čtvrtletí pokračovala v poklesu meziročním tempem -1,3 %, 
byť se jedná o příznivější hodnotu než o čtvrtletí dříve. Data reálné vládní spotřeby za rok 
2010 ČSÚ zrevidoval směrem dolů. V běžných cenách se v prvním čtvrtletí 2011 také jednalo 
o pokles, a to ve srovnatelném řádu jako v reálném vyjádření (o 0,9 %). ČSÚ nezveřejnil 
detailnější informace o příčinách poklesu vládní spotřeby. Prognóza ze 3.SZ předpokládala 
vyšší hodnotu růstu spotřeby vlády (0,3 % mzr.) než skutečnost. 
 
 

15  Národní účty domácností budou pravděpodobně zveřejněny na konci června, proto podrobnější analýza 
vývoje disponibilního důchodu a spotřeby bude provedena až v 5.SZ. 

 20 

                                                           



 

Hrubá tvorba kapitálu na začátku letošního roku vzrostla meziročně (o 3,4 %) 
i v mezičtvrtletním vyjádření (o 3,9 %). Prognóza ze 3.SZ předpokládala mírnější růst 
(o 0,7 % mzr.). V důsledku revizí národních účtů se meziroční hodnoty růstu hrubých investic 
za rok 2010 v průměru výrazně zvýšily, v posledním čtvrtletí minulého roku však došlo 
k přehodnocení směrem dolů. V prvním čtvrtletí přispěly k meziročnímu růstu pouze fixní 
investice. Jejich příspěvek byl však oproti prognóze slabší. Naopak oproti očekáváním byl 
neutrální příspěvek tvorby zásob k meziročnímu růstu celkových hrubých investic, zatímco 
prognóza očekávala jejich záporný příspěvek. Podle věcného členění k růstu fixního kapitálu 
přispěly investice do budov, staveb a dopravních prostředků. Ostatní složky, zejména 
investice do strojů, zařízení a obydlí, působily naopak záporně16.  
 

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. 
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Meziroční růst reálného vývozu zboží a služeb v prvním čtvrtletí mírně zpomalil, ale stále se 
jedná o velmi vysokou hodnotu (15,6 %). Prognóza předpokládala výraznější zpomalení růstu 
vývozu (9,6 %) oproti skutečnosti. V mezičtvrtletním vyjádření vývoz výrazně zrychlil (na 
7,4 %), což odráží pokračující oživení zahraniční poptávky, která byla vyšší oproti 
předpokladům prognózy. V případě dovozu došlo k výraznějšímu zpomalení než u vývozu 
(na 13,2 % mzr.), což pravděpodobně souvisí s vyprcháváním efektu doplňování zásob 
i investic do fotovoltaiky a částečně i s poklesem spotřeby domácností a vlády. Prognóza 
očekávala výraznější zpomalení dovozu (na 6,9 % mzr.). Uvedená odchylka byla způsobena 
mnohem příznivějšími údaji vývozu a investic, než předpokládala prognóza. Při rychlejším 
růstu vývozu oproti dovozu byl příspěvek čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP 
v prvním čtvrtletí vysoce kladný (2,5 p.b.). Prognóza ze 3.SZ očekávala zhruba stejný 
příspěvek čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP jako aktuální údaj, avšak při nižších 
tempech vývozu a dovozu. 
 
Průmyslová produkce se v prvním čtvrtletí 2011 mezičtvrtletně (po sezonním očištění) 
zvýšila o 2,6 %. Úroveň produkce však vzrostla pouze v lednu, v únoru a březnu produkce 
meziměsíčně mírně klesala. S přispěním vlivu nízké srovnávací základny z počátku roku 2010 
se průmyslová produkce v prvním čtvrtletí 2011 meziročně zvýšila o 12,7 %, po sezonním 
očištění o 11,2 %. S vývojem produkce korespondoval také růst tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb průmyslové povahy, který byl opět tažený zejména tržbami z přímého 
vývozu. Také vývoj nových zakázek byl diferencovaný – zatímco zakázky ze zahraničí 
meziročně vzrostly téměř o 20 %, zakázky z tuzemska zaznamenaly růst pouze o 3,4 %. 

16   Data hrubé tvorby fixního kapitálu jsou zatížena nejistotou ohledně vlivu investic do fotovoltaiky. Dovozy 
zařízení pro fotovoltaické elektrárny a jejich instalovaný výkon byly za loňský rok vykázány mírně nad 
původními odhady ČNB, avšak tyto efekty nejsou  prozatím v investicích zřetelné. 
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V dubnu 2011 sezonně očištěná průmyslová produkce znovu mírně meziměsíčně vzrostla 
(o 0,3 %). Meziroční růst průmyslové produkce zpomalil na 4,7 %, po sezonním očištění 
7,7 %. Mírně zpomalilo i tempo růstu nových zakázek, a to vlivem vývoje zakázek ze 
zahraničí. Naopak tempo růstu nových zakázek z tuzemska zrychlilo. 
 
Stavební produkce se v prvním čtvrtletí 2011 mezičtvrtletně (po sezonním očištění) propadla 
o 9 %. Zaznamenaný meziroční růst (o 7,0 %, po sezonním očištění o 6,6 %) je tak pouze  
odrazem vlivu velmi nízké srovnávací základny z počátku loňského roku, kdy došlo k ještě 
hlubšímu propadu stavební produkce. V prvním čtvrtletí 2011 pokračoval meziroční pokles 
počtu vydaných stavebních povolení, naopak orientační hodnota stavebních ohlášení 
a povolení meziročně vzrostla, zejména vlivem povolení nákladných energetických staveb. 
Zároveň meziročně vzrostla hodnota nových zakázek stavebních prací v tuzemsku. V dubnu 
2011 se sezonně očištěná stavební produkce opět meziměsíčně snížila (o 2,8 %) a pokles 
zaznamenala i v meziročním srovnání. Stavební produkce tak zůstala na velmi nízké úrovni. 
V dubnu navíc opět meziročně poklesla i orientační hodnota stavebních ohlášení a povolení. 
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zaznamenaly v prvním čtvrtletí 
2011 oživení. Mezičtvrtletně se (po sezonním očištění) zvýšily o 3,1 %, meziroční tempo 
růstu zrychlilo na 4,8 % (po sezonním očištění na 4,1 %). Růst byl nadále tažen zejména 
motoristickým segmentem17, ale byl již zaznamenán i v ostatním maloobchodě. Obdobný 
vývoj pokračoval i v dubnu, kdy meziročně vzrostly tržby téměř ve všech sortimentních 
skupinách.  
  
Souhrnný indikátor důvěry od počátku roku 2011 klesá a v květnu dosáhl hodnoty 
91,2 bodu. Za tímto poklesem stojí zejména výrazný pokles spotřebitelského indikátoru 
důvěry (až na květnových 81,3 bodu), podnikatelský indikátor klesal jen pozvolně (na 
93,2 bodu). Nejoptimističtější jsou nadále podnikatelé ve službách a obchodě, kde byla 
zaznamenána kladná salda18 indikátorů důvěry. Indikátor důvěry podnikatelů v průmyslu se 
od počátku roku snižuje, saldo však zůstává také kladné. Naopak ve stavebnictví pokračuje 
výrazná převaha negativních vyhlídek. 
 
Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) ukázaly, 
že v prvním čtvrtletí 2011 zrychlil meziroční růst výkonů (na 12,0 %), opět však byl 
doprovázen o něco rychlejším růstem výkonové spotřeby (meziročně o 13,8 %). Přesto 
zrychlení tempa růstu zaznamenala také účetní přidaná hodnota (na 7,5 %). Meziročně 
v prvním čtvrtletí výrazně vzrostl i hrubý provozní přebytek (o 9,6 %), a to i při rostoucích 
osobních nákladech (meziročně o 5,7 %) odrážejících jak růst průměrné mzdy, tak růst počtu 
zaměstnanců.   
 

17   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. 

18   Saldo indikátoru důvěry je rozdíl (v %) mezi odpověďmi vyjadřujícími zlepšení a zhoršení očekávaných 
i probíhajících tendencí. 
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Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)19 
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3  Platební bilance 
 
Přebytek běžného účtu platební bilance byl v prvním čtvrtletí 2011 oproti prognóze ze 3.SZ  
o téměř 13 mld. Kč vyšší. Odchylka běžného účtu od predikce byla důsledkem nižšího schodku 
bilance výnosů (vlivem prozatím nižší než předpokládané hodnoty dividend vyplacených 
nerezidentům). V rámci finančního účtu byl v prvním čtvrtletí 2011 ve srovnání s celoroční 
predikcí patrný zejména odlišný vývoj (čistý odliv) portfoliových investic. Předpokládané 
rozsáhlejší emise dluhopisů vlády a firem a institucí pod státní kontrolou nebyly v tomto 
období ještě realizovány.   
 
V 1.čtvrtletí 2011 dosáhl běžný účet platební bilance přebytku 19,8 mld. Kč a roční klouzavý 
poměr běžného účtu k HDP se zmírnil na -3,4 % (roční klouzavý poměr běžného 
a kapitálového účtu k HDP činil -2,5 %). Po mírném meziročním snížení schodku běžného 
účtu v předchozím čtvrtletí se jeho přebytek zvýšil o více než 13 mld. Kč. Růst celkového 
přebytku souvisel především s vývojem bilance výnosů. 
 
V prvním čtvrtletí 2011 skončila výkonová bilance přebytkem 47,5 mld. Kč, který se na 
rozdíl od předchozích dvou čtvrtletí, kdy došlo k jeho poklesu, mírně zvýšil (o 2,7 mld. Kč). 
Zvýšení přebytku výkonové bilance souviselo především s vývojem obchodní bilance. 
K růstu obchodního přebytku na 31,3 mld. Kč přispěl zejména pokračující relativně rychlý 
růst vnější poptávky, kdy meziroční nárůst vývozu zboží i přes posílení koruny vůči euru 
i dolaru přesáhl 18 %, a dále i zmírnění růstu celkové domácí poptávky, částečně v souvislosti 
s ukončením dovozů pro fotovoltaické elektrárny. Rychlý růst přebytku obchodní bilance 
v reálném vyjádření byl nicméně téměř kompenzován cenovým vývojem vlivem prohloubení 
záporné meziroční změny směnných relací na -3,7 %. Přebytek bilance služeb dosáhl 
16,2 mld. Kč a meziročně se jen nepatrně zvýšil. Meziroční pokles přebytku dopravních 
služeb byl vyvážen vývojem v rámci ostatních služeb, jejichž bilance přešla v tomto čtvrtletí 
do přebytku. Stabilně nejvyšší přebytek byl zaznamenán u cestovního ruchu.    
 
 
 
 
 
 

19   Údaje do 1.Q 2010 jsou semidefinitivní, od 2.Q 2010 předběžné. 
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Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč) 
 

Roční klouzavé úhrny obchodní bilance 
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Bilance výnosů dosáhla schodku 28,8 mld. Kč, který se meziročně snížil o více než 
10 mld. Kč. Zmírnění celkového schodku bylo především spojeno s poklesem schodku 
výnosů z přímých investic z důvodu nižších výplat dividend nerezidentům. Schodek výnosů 
z přímých investic nicméně i nadále představoval rozhodující složku celkové bilance  
(-31,4 mld. Kč).   
 
Ke schodku finančního účtu ve výši 23,3 mld. Kč přispěl pouze čistý odliv portfoliových 
investic, který byl zhruba z poloviny kompenzován čistým přílivem v rámci ostatních tří 
bilancí, zejména pak přebytkem přímých investic. Přímé investice dosáhly na rozdíl od 
předchozího čtvrtletí, kdy skončily schodkem, opět čistého přílivu, a to ve výši 13,3 mld. Kč. 
Souvisel s přílivem přímých zahraničních investic do ČR, který i přes hrubý odliv 
v úvěrových vztazích přesáhl 17 mld. Kč. Jeho nejvýznamnější složku představoval 
reinvestovaný zisk.   
  
Portfoliové investice zaznamenaly po sedmi čtvrtletích přebytku čistý odliv v rozsahu 
44,7 mld. Kč. Rozhodující operace představovaly nákupy zahraničních cenných papírů 
rezidenty, které dosáhly 38 mld. Kč. Výrazné oživení zájmu tuzemských investorů 
o zahraniční akcie i dluhopisy po devíti čtvrtletích jejich odprodejů také nejvýznamněji 
přispělo ke změně toků portfoliových investic. Celkový čistý odliv byl spojen i s vývojem na 
straně pasiv, ovlivněným poklesem držby tuzemských dluhopisů zahraničními investory. 
U ostatních investic byl dosažen mírný čistý příliv ve výši 5,9 mld. Kč. Celkový přebytek 
souvisel s čistým přílivem zdrojů finančních institucí (téměř 16 mld. Kč) v důsledku poklesu 
krátkodobých vkladů a poskytnutých půjček v zahraničí. Zhruba z poloviny byl však 
korigován čistým odlivem kapitálu podnikového sektoru, a to vlivem růstu poskytnutých 
úvěrů a vkladů v zahraničí. Směrem k poklesu celkového přebytku působil i mírný čistý odliv 
investic vládního sektoru.  
 
Na základě předběžných měsíčních údajů dosáhla obchodní bilance v dubnu 2011 podle 
přeshraniční statistiky při propočtu dovozu v metodice CIF přebytku 12,6 mld. Kč, který se 
po březnovém meziročním růstu snížil o 1,5 mld. Kč. Pokles celkového přebytku byl 
nejvýrazněji ovlivněn zvýšením schodku minerálních paliv. Meziroční růst obratu 
zahraničního obchodu zpomalil na 15,8 %. Na základě statistiky v národním pojetí při 
propočtu dovozu v metodice CIF dosáhla obchodní bilance schodku 0,9 mld. Kč a meziročně 
se snížila o 4,4 mld. Kč. Růst obratu zahraničního obchodu zpomalil na 9,2 %. 
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4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 

Inflace se v květnu nacházela nad aktuální prognózou, a to o 0,3 p.b20. Tato odchylka byla 
způsobena vyšším než předpokládaným růstem cen potravin, za kterým stálo především 
skokové zvýšení cen pečiva v květnu. Naproti tomu pomaleji rostly regulované ceny a ceny 
pohonných hmot. V souhrnu hodnotíme rizika prognózy pro následující měsíce jako jen mírně 
proinflační, přičemž proinflační rizika predikce cen potravin jsou částečně vyvážena mírně 
nižším výhledem cen pohonných hmot. Dovozní ceny a ceny průmyslových výrobců byly 
zhruba na prognóze, ceny zemědělských výrobců nad prognózou. V roce 2012 by měly ke 
zvýšení cenové hladiny přispět navrhované změny DPH, které nebyly do aktuální prognózy 
zahrnuty. 
 
4.1 Spotřebitelské ceny  

květen 11        meziměsíčně v %        meziročně v % dopad odchylky
predikce 3.SZ skutečnost predikce 3.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0.1 0.5 1.7 2.0 0.23
Regulované ceny 0.1 0.2 4.2 3.5 -0.12
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00
Čistá inflace 0.1 0.6 1.2 1.6 0.35
Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0.1 1.9 3.7 5.3 0.41
Kor igovaná inflace bez PH 0.0 -0.1 -0.9 -0.8 0.05
Ceny pohonných hmot - čisté 2.9 0.8 11.9 9.3 -0.11
Měnověpolitická inflace 0.1 0.5 1.7 1.9  
 
Celková meziroční inflace po dubnovém zpomalení na 1,6 % v květnu zrychlila na 2 %. Ve 
srovnání s prognózou ze 3.SZ byla o 0,3 p.b. výše. Tento rozdíl byl způsoben zejména 
skokovým růstem cen potravin v květnu, který byl částečně kompenzován nižším růstem 
regulovaných cen a cen pohonných hmot. 
 
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Růst regulovaných cen v dubnu a květnu se nacházel pod predikcí ze 3.SZ, a to v důsledku 
nerealizovaného zvýšení cen zemního plynu v dubnu, kdy prognóza předpokládala jeho 
meziroční růst o 5 %. Očekáváme však, že tato odchylka bude kompenzována výraznějším  
zvýšením cen zemního plynu v červenci. Ceny ostatních regulovaných položek se vyvíjely 
v souladu s prognózou. Rizika predikce regulovaných cen tak od druhé poloviny letošního 
roku hodnotíme jako vyrovnaná. 
 

20   Při výpočtu z přesných indexů ČSÚ vychází rozdíl mezi predikcí a skutečností 0,23 p.b., viz tabulka. 
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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. Aktuální prognóza nadále 
předpokládá jen jednu změnu daní – od ledna 2012 by mělo dojít k harmonizačnímu zvýšení 
spotřebních daní u cigaret s příspěvkem do inflace ve výši 0,15 p.b. Uvažované změny sazeb 
DPH základní scénář prognózy ze 3.SZ nezahrnoval, přičemž zohlednění těchto změn by 
znamenalo posun ve směru vyšší inflace v roce 2012 zhruba o 1 p.b. (viz alternativa ze 3.SZ). 
 
Ceny pohonných hmot rostly v meziročním srovnání mírněji, než předpokládala aktuální 
prognóza, a to zejména v důsledku mírně nižších světových cen ropy při silnějším kurzu 
CZK/USD. Jak nižší výhled světových cen ropy, tak neúplná týdenní šetření signalizují 
pomalejší meziroční růst cen pohonných hmot v červnu. Rizika predikce cen PH tedy 
hodnotíme jako mírně protiinflační. 
 
Meziroční růst cen potravin se nacházel nad aktuální prognózou, a to po jejich razantním 
zvýšení v květnu, kdy došlo k promítnutí předchozího růstu cen zemědělských komodit do 
cen pečiva. Tento vývoj, kdy je postupná kumulace nákladových tlaků následována 
skokovým navýšením spotřebitelských cen, jehož načasování je však obtížné odhadnout, je 
pro dynamiku cen pečiva charakteristický. Aktuální prognóza počítá u potravin 
s pozvolnějším rozložením cenové dynamiky do více měsíců. Je tedy pravděpodobné, že 
odchylka od predikce bude v následujících měsících zčásti vykompenzována. S ohledem na 
vyšší než očekávaný růst cen zemědělských výrobců v dubnu a květnu však hodnotíme rizika 
vývoje cen potravin jako proinflační. 
 
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 pohonných hmot se nacházela nepatrně nad prognózou, 
přičemž tempo růstu neobchodovatelných ostatních položek se nadále pohybovalo na 
historickém minimu 0,5 %. Ceny ostatních obchodovatelných položek bez PH pokračovaly ve 
výrazném meziročním poklesu, který v květnu činil 2,9 %. Výhled korigované inflace bez PH 
může být na jedné straně ovlivněn vyšším růstem mezd i ekonomické aktivity v prvním 
čtvrtletí, na druhé straně však struktura ekonomického růstu zůstává neinflační. Rizika 
predikce korigované inflace bez PH tak hodnotíme jako zhruba vyrovnaná. 
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 
Dovozní ceny v dubnu meziročně vzrostly o 4,7 %, což bylo o 0,3 p.b. méně oproti aktuální 
prognóze. Tento rozdíl byl zapříčiněn zpomalením meziročního růstu dovozních cen potravin 
na 0,2 % (do února se jejich růst přitom pohyboval nad 3 %). Predikce ostatních složek 
dovozních cen se naplňuje. Zahraniční výrobní ceny rostly oproti predikci více a předpoklad 
o vývoji kurzu Kč k euru se naplnil, kurz dolaru byl oproti prognóze slabší. V dubnu se na 
růstu dovozních cen nejvýznamněji podílely ceny dovážených minerálních paliv (2,9 p.b.), 
jejichž meziroční růst o 24,1 % byl důsledkem zvýšení světových cen ropy. V podmínkách 
robustní světové poptávky po surovinách (zejména kovech) měl nadále vysoký podíl růst cen 
dovážených polotovarů o 6,7 % s příspěvkem 1,4 p.b. a cen ostatních neenergetických surovin 
o 44,1 % s příspěvkem 1,2 p.b. Naproti tomu se dále prohloubil cenový pokles u dovážených 
strojů a dopravních prostředků na -3,4 % s příspěvkem -1,3 p.b. Vývoj v této skupině odrážel 
zejména meziroční posílení kurzu koruny.  
 
Ceny průmyslových výrobců vzrostly v květnu v souladu s prognózou meziročně o 6,2 %. 
Zastavilo se tak jejich již dlouhodobé zrychlování meziročního růstu. K meziroční dynamice 
cen v průmyslu nově nejvíce přispíval cenový růst v odvětví potravinářských výrobků 
(o 9,9 % s příspěvkem 1,6 p.b.), v návaznosti na pokračující výrazný růst světových 
i domácích cen zemědělských komodit. Vysoké příspěvky k růstu cen průmyslových výrobců 
měly nadále i odvětví obecných kovů (1,5 p.b.) a odvětví koksárenských a rafinovaných 
ropných produktů (1,3 p.b.), což rovněž přímo souvisí s růstem světových cen surovin. 
Naproti tomu ceny v odvětví výroby dopravních prostředků a výroby výpočetní techniky 
a elektronických přístrojů dále prohloubily svůj meziroční pokles na -3,4 % resp. -3,5 %.  
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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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Meziroční růst cen zemědělských výrobců v květnu 2011 již dále nezrychloval, avšak zůstal 
na vysokých hodnotách (31,5 % v květnu oproti 31,8 % v dubnu). V jejich rámci po delší 
době zpomalil meziroční růst cen v rostlinné výrobě z 57,2 % v dubnu na 55,1 % v květnu. 
I nadále výrazně rostly ceny obilovin (o 85,4 %), olejnin (54,3 %) a brambor (106,4 %). 
V živočišné výrobě meziroční růst cen naopak zrychlil, a to na 8,5 % v květnu (z  7,1 % 
v dubnu). Podobně jako v předchozích měsících to bylo především v důsledku zrychlení 
meziročního růstu cen mléka. Růst cen zemědělských výrobců byl v dubnu a květnu 2011 
vyšší oproti aktuální prognóze ze 3.SZ. 
 

Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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5 Peníze a úvěry  
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 dále zpomalil a peněžní agregát M3 již druhý měsíc 
mírně klesal. Hlavní příčinou tohoto vývoje byl zvýšený odliv podnikových finančních zdrojů 
do zahraničí ve formě portfoliových a přímých investic. Pokračovala poptávka domácností 
po vysoce likvidních vkladech při snížení termínovaných vkladů zejména v důsledku nízké 
hladiny úrokových sazeb. Stav domácích úvěrů dále pozvolna oživoval vlivem vývoje 
podnikových úvěrů. Dynamika nových úvěrů domácnostem se rovněž zvýšila v důsledku růstu 
nových hypoték při poklesu úvěrů ze stavebního spoření. Klientské úrokové sazby se většinou 
neměnily či mírně klesaly při stagnaci sazeb finančního trhu. Rizikové prémie se nepatrně 
snížily. Meziroční růst celkových aktiv měnových finančních institucí po zvýšení v posledních 
měsících v dubnu mírně zpomalil.     
         
5.1 Peníze 
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 v dubnu 2011 dále zpomalil na 1,2 % (po úpravě 
o netransakční vlivy dosáhl 1,7 %). Harmonizovaný peněžní agregát M3 obdobně jako 
v předchozím měsíci meziročně poklesl o 0,6 %. Ve zpomalování růstu, resp. prohlubování 
poklesu, širších peněžních agregátů se projevoval zejména pokles čistých zahraničních aktiv 
a podnikových vkladů. Dynamiky obou širokých agregátů zůstávají nižší než před finanční 
krizí.21 Dlouhodobé zpomalování rychlosti obratu peněz se v prvním čtvrtletí 2011 dále 
zmírnilo v důsledku zpomalující dynamiky širších peněžních agregátů a zrychlení růstu HDP. 
 

Ve struktuře peněžního agregátu M2 přetrvává vysoké tempo růstu transakčních peněz 
v podobě jednodenních vkladů zahrnutých v peněžním agregátu M1 (14,6 %) zejména 
v důsledku vývoje úrokových sazeb. Náklady příležitosti z držby jednodenních vkladů, 
vyjádřené rozpětím mezi úrokovou sazbou z ostatních krátkodobých (tj. z termínovaných 
vkladů do dvou let a do tří měsíců) a jednodenních vkladů, jsou nejnižší za posledních pět let 
vlivem minulého poklesu sazby z krátkodobých termínovaných vkladů. Nižší poptávka 
po krátkodobých termínovaných vkladech tak přispívá k propadu kvazi peněz. Pokračovalo 
i pozvolné meziroční snižování dlouhodobých vkladů. Jejich atraktivita se však od konce roku 

21   Peněžní agregát M3 eurozóny naopak v posledních měsících oživuje, i když v dubnu 2011 se jeho meziroční 
růst mírně snížil na 2 % a u peněžního agregátu M1 na 1,7 %. 
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2010 pozvolna zvýšila vlivem mírného růstu dlouhodobých úrokových sazeb. Uvedené 
posuny ve struktuře M2 souvisejí zejména s vklady domácností.  
 
Toky vkladů domácností v peněžním agregátu M2 (roční toky v mld. Kč, rozpětí v p.b.) 

Z hlediska sektorové struktury vkladů se již od počátku roku 2010 – v souladu se stabilizací 
na trhu práce – výrazněji nemění dynamika vkladů domácností, což přispívá k umírněným 
růstům širších peněžních agregátů. Vklady podniků a finančních neměnových institucí naopak 
klesaly a měly hlavní podíl na zpomalení růstu peněžní zásoby. Přestože podnikové vklady 
dosahující pouze 22 % peněžní zásoby, mohou v určitých fázích hospodářského cyklu 
prostřednictvím vývoje likvidních zdrojů (tj. jednodenních a ostatních krátkodobých vkladů) 
ovlivňovat její dynamiku. Z následujícího grafu je patrné, že i přes růst ekonomické aktivity 
podnikové vklady v posledních několika měsících propadly. Nejvýrazněji klesaly vklady 
ve zpracovatelském průmyslu a energetice, méně pak v odvětví obchodu a developerů. Pokles 
podnikových vkladů korespondoval především s propadem čistých zahraničních aktiv. V tom 
se odrážel zejména růst odlivu portfoliových investic a přímých investic v rámci úvěrových 
vztahů podniků vůči matkám či skupinám v zahraničí. V uvedeném vývoji se mohou 
projevovat i nižší úrokové sazby na delším konci výnosové křivky v ČR oproti eurozóně.   

Prognóza ze 3.SZ očekává růst M2 ve druhém čtvrtletí 2011 na úrovni 2,8 %, dubnové tempo 
růstu M2 bylo pod touto úrovní. Jeho zrychlení se předpokládá až koncem roku 2011. 
V průměru se M2 v roce 2011 zvýší o 3,4 % a v roce 2012 o 8,3 % především vlivem 
očekávaného zrychlení dynamiky nominálního HDP. Meziroční růst M1 by měl ve druhém 
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čtvrtletí dosáhnout 16,3 %, v roce 2011 v průměru 14,7 % a v roce 2012 se zejména vlivem 
zvýšení úrokových sazeb zmírní na 10,6 %. Peněžní převis, reálná i nominální peněžní 
mezera (na bázi peněžního agregátu M2) v prvním čtvrtletí 2011 nesignalizovaly rizika 
cenového vývoje z titulu peněz ve střednědobém horizontu.  
 
5.2 Úvěry 
 
Úvěry poskytnuté podnikům a domácnostem pokračují v souladu s růstem ekonomické 
aktivity v pozvolném oživování. Meziroční růst jejich stavu se v dubnu oproti předchozímu 
měsíci zvýšil o 0,7 p.b. na 5,1 % (po úpravě o netransakční vlivy dosáhl 6,2 %).22 V tom 
se projevovalo další zvýšení stavu podnikových úvěrů při mírně nižším růstu úvěrů 
domácnostem, zatímco propad úvěrů finančním neměnovým institucím se prohloubil. 
Příspěvek úvěrů realitnímu trhu, zahrnujících úvěry domácnostem, developerům 
a stavebnictví, stále stagnoval.  
 

Stav úvěrů nefinančním podnikům v dubnu 2011 meziročně vzrostl o 5,6 %. Krátkodobé 
úvěry v březnu dosáhly dna svého propadu 
a poprvé se od finanční krize zvýšily. 
Dlouhodobé úvěry pokračovaly v růstu. 
Z hlediska odvětví nadále nejrychleji rostly 
úvěry do odvětví energetiky a ostatních 
činností, což souviselo s dříve uzavřenými 
úvěry pro fotovoltaické elektrárny (jedná 
se o dlouhodobé investiční úvěry). Zvýšení 
dynamiky úvěrů bylo druhý měsíc v řadě 
zaznamenáno ve  zpracovatelském průmyslu 
při  pokračování růstu úvěrů do odvětví 
obchodu a jeho zpomalení u úvěrů 
developerům. Nové podnikové úvěry však 
v dubnu 2011 mírně poklesly, což může 
odrážet dubnové zhoršení indikátoru důvěry 
podniků, zpomalení růstu průmyslové 

22  V eurozóně úvěry rovněž mírně oživují, v dubnu meziročně vzrostly o 2,6 % (k tomuto tématu viz box 
v 2.SZ 2011: Mezinárodní srovnání vývoje úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem). 
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produkce i vyšší tvorbu zásob zaznamenanou v prvním čtvrtletí. Dubnový konjunkturální 
průzkum ČSÚ ukázal, že procento podniků očekávajících v následujících třech měsících růst 
úvěrů se zvýšilo jen mírně. 
Meziroční růst stavu úvěrů domácnostem v dubnu 2011 dále mírně zpomalil na 6,8 %. Nové 
úvěry domácnostem se zvýšily v důsledku oživení hypotečních úvěrů (39,7 %) při poklesu 
úvěrů ze stavebního spoření (-22,9 %). Podle Hypoindexu se dále meziročně zvýšil i počet 
nově sjednaných hypoték. Nové úvěry na bydlení se zvyšují u všech skupin bank s výjimkou 
stavebních spořitelen; nejdynamičtěji stále rostou u velkých bank.23 Ve druhé polovině roku 
2011 lze očekávat pokračování zvýšené poptávky po hypotékách zejména vlivem zvýšení 
sazby DPH na stavební práce od roku 2012 a předpokládaného růstu úrokových sazeb. Nové 
spotřebitelské úvěry v dubnu 2011 poprvé od prohloubení finanční krize meziročně vzrostly, 
a to o 7 %. V tom se však projevoval vliv nízké výchozí základny v dubnu 2010, zatímco 
aktuální údaje o ročních i měsíčních tocích spotřebitelských úvěrů indikují přetrvávající útlum 
na tomto trhu. Zadluženost domácností u ostatních (nebankovních) finančních institucí 
v prvním čtvrtletí 2011 stále meziročně klesala.  
 
Prohloubení poklesu nových úvěrů ze stavebního spoření zaznamenané od počátku roku 
2010 bylo ovlivněno zejména nižším poklesem úrokových sazeb z těchto úvěrů oproti sazbám 
z hypotečních úvěrů. Tím se rozpětí mezi uvedenými sazbami překmitlo ze záporných 
do kladných hodnot a dosáhlo 0,5 p.b. Důvodem může být vývoj likviditní situace stavebních 
spořitelen, kdy přes umírněnější pokles úrokových sazeb z vkladů oproti ostatním skupinám 
bank prudce poklesly nové vklady klientů u stavebních spořitelen. To s ohledem na udržení 
jejich ziskové marže, která je nejnižší v bankovním sektoru, mohlo bránit snižovat úrokové 
sazby z úvěrů ze stavebního spoření.  

Růst poměru úvěrů se selháním na celkových úvěrech se u podniků pozvolna zpomaluje 
a potvrzuje pokračující stabilizaci. U domácností tento poměr dále rostl u spotřebitelských 
úvěrů a stagnoval u úvěrů na bydlení. U úvěrů podnikům dosahuje podíl nesplácených úvěrů 
8,5 %, u domácností 5,3 %, z toho u spotřebitelských úvěrů 12,3 % a u úvěrů na bydlení 
3,3 %. Nárůst nesplácených úvěrů však dále zpomalil zejména v důsledku postupného 
oživování ekonomického růstu a stabilizace na trhu práce. 

 

23  Viz box v 7.SZ 2010: Úvěry a trh nemovitostí v současné fázi hospodářského cyklu.  
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5.3 Klientské úrokové sazby 
 
Úrokové sazby z nových úvěrů a vkladů se v dubnu 2011 v průměru většinou neměnily. 
Klesaly však některé sazby s krátkodobou a dlouhodobou fixací. Krátkodobé i dlouhodobé 
sazby finančního trhu přitom v dubnu stagnovaly (sazba 3M PRIBOR činila 1,2 % a výnos 
desetiletého vládního dluhopisu 3,9 %), v květnu dlouhodobá sazba poklesla na 3,7 %. 
Klientské rizikové prémie se snížily u velkých podnikových úvěrů a u úvěrů na bydlení 
s krátkodobou fixací, čímž se postupně začínají v těchto segmentech úvěrového trhu 
přibližovat úrovni před finanční krizí.24 Úrokové sazby z úvěrů zůstávají u podniků na 
nejnižší úrovni od roku 2004 a u domácností od roku 2007. Sazba z nových vkladů 
přetrvávala u domácností na úrovni 1 % a u podniků ve výši 0,4 %. V jejich struktuře 
většinou stagnovaly sazby z krátkodobých vkladů při pozvolném růstu sazeb z dlouhodobých 
vkladů. 
 
Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům přetrvávala na úrovni 3,7 %. Sazby 
s jednotlivými fixacemi se vyvíjely diferencovaně. Klesaly sazby s krátkodobou fixací 
(do jednoho roku) z velkých úvěrů a z kontokorentních úvěrů. V jejich vývoji se odráželo 
pozvolné snižování klientských rizikových prémií při stagnaci sazeb peněžního trhu. Vývoj 
ostatních sazeb byl rozkolísaný. V eurozóně v dubnu rostly krátkodobé i dlouhodobé úrokové 
sazby z podnikových úvěrů (dosahují zhruba 3 – 5 %). 

U domácností úroková sazba z úvěrů na bydlení po únorovém zvýšení následně jen mírně 
poklesla či stagnovala a v dubnu 2011 dosáhla 4,5 %. Oproti předchozímu měsíci se neměnily 
sazby s fixací do pěti let, zatímco ostatní sazby se mírně snížily. Sazby nepatrně klesaly 
u všech skupin bank s výjimkou velkých bank, u kterých je v letošním roce patrná stagnace 
sazeb. V eurozóně sazby většinou rostly (dosahují 3 – 4 %).  
 

24  Podle dubnového „Bank Lending Survey for Euro Area“ (viz Monthly Bulletin ECB, May 2011) banky 
začaly v prvním čtvrtletí 2011 zpřísňovat úvěrové podmínky u úvěrů podnikům i domácnostem. Na tom 
se podílely zejména faktory na straně bank (zvýšení nákladů na získání zdrojů a méně příznivý vývoj jejich 
likviditních pozic). Očekávání ohledně ekonomické aktivity neovlivnilo úvěrové podmínky bank pouze 
u podnikových úvěrů; u úvěrů domácnostem rovněž přispělo k jejich zpřísnění. Přehled dále indikuje 
zvýšení poptávky podniků po úvěrech v eurozóně a její pokles u úvěrů na bydlení a u spotřebitelských 
úvěrů. 
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Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů zůstává na vysoké úrovni, i když se v dubnu 2011 
snížila o 30 b.b. na 13,9 %. Sazba z kontokorentních úvěrů dosáhla 18,4 %. Vývoj sazeb 
v tomto segmentu úvěrového trhu nadále odráží vysoké riziko nesplácení těchto úvěrů. 
V eurozóně sazby ze spotřebitelských úvěrů přetrvávaly na úrovni 5 – 8 %.  
Marže mezi průměrnou úrokovou sazbou z nových úvěrů a vkladů zůstávají zvýšené. 
Z hlediska skupin bank nejvyšší marže udržují velké banky a střední banky, výrazně nižší 
marže mají malé banky a stavební spořitelny. 

 

Změny úrokové sazby z úvěrů na bydlení        Klientské rizikové prémie 
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH  
 
Úrokové sazby na peněžním trhu stagnovaly, sazby s delší splatností klesly. Průměrná výše 
sazby 3M PRIBOR za druhé čtvrtletí 2011 je v souladu s prognózou. Kurz koruny kolísal mezi 
24,1 – 24,6 Kč/EUR, v průměru za dosavadní průběh druhého čtvrtletí 2011 ale odpovídá 
předpokladům prognózy.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 

2.Q 2011 – základní scénář 2.Q 2011 – skutečnost * 15.6. – skutečnost
3M PRIBOR 1.2 1.2 1.2
Kurz – CZK/EUR 24.30 24.33 24.12
*     průměr za čtvrtletí do 15.6.2011  
 
1  Domácí úrokové sazby 
 
Úrokové sazby PRIBOR nadále stagnují ve všech splatnostech. Průměrná výše sazby 
3M PRIBOR za dosavadní průběh druhého čtvrtletí 2011 (do 15.6.) činila 1,2 %, stejnou 
hodnotu předpokládá i stávající prognóza. Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní 
sklon, spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR aktuálně dosahuje 0,6 p.b. Rozpětí 3M PRIBOR – 
2T repo sazba činí 0,45 p.b., což je v souladu s předpokladem prognózy ze 3.SZ.  
 
Úroková rozpětí v ČR a eurozóně 
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Sazby FRA od začátku dubna postupně klesají v reakci na zveřejňovaná makroekonomická 
data, která naznačují absenci poptávkových inflačních tlaků a jen mírný růst ekonomiky. 
V tomto smyslu vyznívala i komunikace ČNB. Na trhu proto převládá názor, že v nejbližším 
období se základní sazby ČNB zvyšovat nebudou. Tržní výhled 3M sazeb FRA se tak posunul 
téměř až k trajektorii konzistentní se základním scénářem stávající prognózy (viz graf v části 
I.2 Prognózy ostatních institucí). Úrokové sazby s delší splatností také klesaly, v souladu 
s vývojem sazeb v zahraničí. Tam stále panují obavy z prohloubení dluhových problémů zemí 
eurozóny, investoři se proto přesouvají do bezpečných aktiv. Vedle toho se nově objevují také 
obavy ze zpomalení globální ekonomiky, mj. v důsledku vysokých cen komodit.  
 
Klientské úrokové sazby zhruba stagnovaly. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů 
v dubnu činila 7,0 %, sazba z termínovaných vkladů 1,7 %. Klientské úrokové sazby 
z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 5,4 %, z pohledu ex ante 
4,4 %. 
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2  Devizový kurz 

Koruna sice v průběhu května krátkodobě oslabila, avšak poté opět zpevnila. Od počátku roku 
do konce první červnové dekády posílila koruna vůči euru o 3,8 %, a byla tak druhou nejvíce 
posilující směnitelnou měnou na světě (po maďarském forintu). Vůči neevropským měnám 
bylo posilování mnohem výraznější (vůči USD o 11,3 %). V dosavadním průběhu druhého 
čtvrtletí dosáhl průměrný kurz koruny vůči euru hodnoty 24,3 CZK/EUR, což představovalo 
meziroční posílení o 5,1 % a mezičtvrtletní o 0,4 %. Průměrný kurz koruny tak byl plně 
v souladu s prognózou ze 3.SZ na druhé čtvrtletí 2011. Aktuální hodnota kurzu koruny na 
konci první červnové dekády byla oproti čtvrtletní prognóze mírně silnější.  
 
Vývoj měnového kurzu CZK/EUR 
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Příčinou pozitivního sentimentu krátkodobých investorů vůči koruně není ani tak příznivý 
vývoj základních makroekonomických charakteristik, resp. charakteristik odrážejících vnější 
rovnováhu ČR jako spíše nepříznivý vývoj v zahraničí. Investiční klima v řadě rozvinutých 
zemí se výrazně zhoršilo, což je spojeno s neudržitelným modelem hospodářského růstu 
hnaného zejména fiskální expanzí. Zasaženy jsou přitom všechny země (i eurozóna), jejichž 
měny jsou využívány obvykle jako rezervní (s výjimkou Švýcarska). Česká koruna je pak 
jednou z alternativ pro krátkodobé investice (vedle zlata a některých dalších komodit, 
švýcarského franku, forintu, zlotého a rumunského lei). Ostatním, z pohledu 
makroekonomických charakteristik atraktivním, měnám brání v posilování politika 
centrálních bank, resp. vlád (omezující toky krátkodobého kapitálu, využívající intervence, 
existence státních fondů pro zahraniční investice apod.). Dočasné oslabení koruny v květnu 
bylo podle dostupných informací způsobeno zavíráním dlouhých korunových pozic 
krátkodobými investory a částečně též nákupy deviz na trhu, spojenými s připravovanými 
výplatami dividend nerezidentům. Naopak červnové posilování koruny bylo spojeno 
s opětovným přílivem krátkodobého kapitálu v důsledku eskalace dluhových problémů 
Řecka, nepříznivých zpráv přicházejících ze Španělska (nezaměstnanost, problémy 
s financováním regionů) a USA (zpomalování růstu, ukončení QE), a v malé míře též vyšší 
květnovou inflací v ČR (vliv na očekávání ohledně vývoje tuzemských úrokových sazeb).  
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Příloha – Role finančních frikcí v MP rozhodování 

Jan Brůha, Tibor Hlédik, Jiří Polanský, Jakub Ryšánek, Jaromír Tonner, Jan Vlček1 

1 Úvod 

V důsledku nedávné finanční a ekonomické krize se posílil zájem o lepší pochopení vazeb 
mezi reálnými a finančními sektory v rozvinutých ekonomikách. Objevuje se široké spektrum 
výzkumných prací, které poukazují na netriviální roli finančních trhů a s nimi souvisejících 
frikcí během hospodářských cyklů.2 Rozvíjejí se jednotlivé přístupy, které analyzují vliv 
„netradičních“ transmisních mechanizmů (zkoumání role cen aktiv, úvěrů či rozvah bank 
v rozhodování ekonomických subjektů) v rámci hospodářských cyklů. Například již Bernanke 
et al. (1999) uvádějí, že zhoršení podmínek na úvěrových trzích není pouze pasivním 
odrazem poklesu ekonomické aktivity, ale je faktorem, který ekonomickou aktivitu dále 
zhoršuje. Jinými slovy tak mohou nedokonalosti finančních trhů zesílit vliv některých 
(i relativně malých) šoků a propagovat je výrazně do dalších částí ekonomiky.  

V této příloze uvádíme hlavní cíle a dosavadní výsledky střednědobé výzkumné aktivity 
probíhající v SMS, která se zabývá analýzou finančních frikcí a tvorbou modelů, které tyto 
mechanizmy obsahují. Z důvodu značné heterogenity dané problematiky je v současné době 
vyvíjeno či analyzováno několik modelů, které zachycují finanční frikce. Tato skutečnost je 
motivována především rozdílnými výsledky, jež lze nalézt v odborné literatuře. Tyto rozdíly 
nejsou dány jen použitím alternativních modelových přístupů (jiného zdroje finančních 
frikcí), ale i relativně malými změnami předpokladů, které zde mohou hrát významnou roli 
pro implikace modelů do reálné ekonomické aktivity – viz Brázdik (2010).  

2 Přístupy k zachycení finančních frikcí v strukturálních modelech 

Strukturální modely se v posledních letech staly důležitým nástrojem pro analýzu měnové 
politiky. Jejich přímá vazba na ekonomickou teorii a odvození z mikroekonomických základů 
jsou hlavními faktory, které stojí za jejich rozšířením jak v akademickém výzkumu, tak 
i v centrálních bankách.3 Postupně došlo k vytvoření široce akceptovaného modelového 
rámce (např. Smets a Wouters, 2003), který se stal základem pro řadu jádrových modelů 
v centrálních bankách.4 Tyto modely zachycují střednědobý vývoj ekonomické aktivity 
z pohledu „tradičních“ transmisních mechanizmů, na druhou stranu však postrádají detailnější 
zachycení vazeb mezi reálnou a finanční částí ekonomiky, Blanchard (2008). 

1  Autoři děkují Františku Brázdikovi, Tomáši Holubovi, Miroslavu Kalousovi, Osvaldu Vašíčkovi. 
2 Výzkum, zabývající se finančními frikcemi, probíhal již před krizí z let 2008-2009, kdy byly navrženy základní 

makroekonomické přístupy ke zkoumání této problematiky. V období po roce 2008 se však tato problematika 
dostává do popředí zájmu, kdy jednotlivé přístupy jsou dále rozpracovávány a zkoumány. 

3 Přímá vazba na ekonomickou teorii je oproti nestrukturálním přístupům (např. VAR) důležitou vlastností 
především z hlediska analýzy aktuálního vývoje (počátečních podmínek) a následné tvorby prognóz. Odvození 
z mikroekonomických základů překonává některé starší přístupy, které byly založeny na „ad hoc“ vazbách 
mezi ekonomickými proměnnými a které tak byly náchylnější k Lucasově kritice, Lucas (1976).  

4 Současné strukturální přístupy přirozeně navazují na „jednodušší“ gapové modely, oproti nimž umožňují 
zachytit konzistenci stavů a toků, národních účtů, sektorově-specifických technologií apod. Pro případ ČNB 
např. Coats et al. (2003), Beneš et al. (2005), nebo Andrle et al. (2009). 
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2.1 Některé předpoklady modelů s finančními frikcemi  
Většina současných strukturálních makroekonomických modelů neobsahuje finanční frikce.5 
Předpokladem jsou finanční trhy s kompletními symetrickými informacemi pro všechny 
účastníky.  

Nedokonalost finančních trhů, která se projevuje v přítomnosti nedokonale vynutitelných 
dluhových kontraktů či asymetrických informací mezi věřiteli a dlužníky, stojí v pozadí 
většiny modelů s finančními frikcemi. Přítomnost asymetrických informací v úvěrových 
vztazích má dopady do reálné ekonomické aktivity. Dlužníci mají obvykle lepší „znalosti“ 
o očekávaných výnosech z projektů než věřitelé. Jelikož monitorování projektů či 
vymahatelnost závazků jsou nákladné aktivity, požadují většinou věřitelé vyšší výnos oproti 
jiným investičním příležitostem či úvěrové zajištění. 

Důležitým předpokladem pro zavedení úvěrových vztahů v současných makroekonomických 
modelech je opuštění konceptu reprezentativního ekonomického subjektu. Modely 
s finančním akcelerátorem předpokládají domácnosti a podnikatele s odlišnou mírou rizika. 
U modelů s kolaterálními omezeními se domácnosti dělí na trpělivé a netrpělivé z hlediska 
jejich spotřeby. Tyto předpoklady umožňují v modelech zachytit úvěrové vztahy jak 
v krátkém, tak i v dlouhém období. U modelů s nákladným bankovnictvím (costly banking) se 
předpokládá existence úrokových rozpětí, jež jsou závislé na mezních nákladech 
poskytovaných bankovních služeb. 

2.2 Hlavní přístupy k zachycení finančních frikcí 
V této části stručně popisujeme hlavní přístupy k zachycení finančních frikcí. Jde 
o mechanizmus finančního akcelerátoru, modely se zajištěním úvěrů, modely s bankovním 
sektorem a modely s nemovitostmi (podrobněji viz Brázdik, 2010).  

2.2.1 Mechanizmus finančního akcelerátoru  
Bernanke et al. (1999) vytvořili model s mechanizmem finančního akcelerátoru, který se 
stal základem pro většinu modelů s finančními frikcemi. Tento přístup zachycuje rozvahový 
transmisní kanál a ukazuje, jakým způsobem může endogenní vývoj rozvahových položek 
dlužníků (zejména jejich čistého jmění) zesílit propagaci některých šoků do ekonomiky.  

Klíčovým mechanizmem, který umožňuje zesílení dopadů finančních šoků do ekonomiky, je 
inverzní vazba mezi čistým jměním podnikatelů (zisky, ceny aktiv) a externí finanční prémií6. 
Tato prémie se vyvíjí během hospodářského cyklu endogenním způsobem, kdy během 
konjunktury (vyšší čisté jmění) dochází ke snížení prémie. Zvyšuje se poptávka po úvěrech 
a investiční aktivita, neboť podnikatelé mohou financovat více kapitálu z interních zdrojů 
(zisky) a nižší externí prémie zároveň zlevňuje nové úvěry. Naopak šok negativně ovlivňující 
čisté jmění se projeví poklesem investic, a tedy zpomalením ekonomického růstu. 

 

5 Model g3 explicitně neobsahuje finanční frikce. Jeho součástí je však rigidita v rovnici nepokryté úrokové 
parity. Ta, spolu s detailní strukturou produkčních sektorů a vztahu k zahraničí, umožňuje vložení širokého 
spektra expertních úprav a jejich analýzu jak z hlediska počátečních podmínek a prognózy, tak i z hlediska 
pravidelné tvorby scénářů pro účely finanční stability. 

6 Externí finanční prémie je definována jako rozdíl mezi externími a interními zdroji financování, kterou musí 
podnikatel zaplatit. V modelech je většinou definována jako rozdíl mezi zápůjční a bezrizikovou sazbou. 
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2.2.2 Modely se zajištěním úvěrů (collateral contraints) 
Mechanizmy zachycující finanční frikce pomocí zajištění úvěrů vycházejí z předpokladu 
omezené vymahatelnosti úvěrů (limited contract enforcement) v případě finančních potíží 
podnikatele či jeho defaultu. Věřitel se proto zajišťuje získáním kolaterálu oproti 
poskytnutému úvěru. Různá aktiva (půda, kapitál, nemovitosti) tak neslouží v těchto 
modelech pouze jako výrobní faktory, ale jejich (nominální) hodnota také určuje výši úvěru, 
který může být dlužníkovi poskytnut.7 Přítomnost úvěrových vztahů je zajištěna 
předpokladem netrpělivosti některých subjektů, kteří jsou navíc hotovostně omezeni (liquidity 
constraints).  

Klíčovým mechanizmem, který umožňuje zesilující vliv šoků, je interakce mezi cenami aktiv 
a úvěrovými limity. Vyšší hodnota čistého jmění umožní vyšší úvěr a investiční výdaje. 
Výsledný efekt finanční frikce závisí na povaze šoku. Kladný poptávkový šok implikuje vyšší 
spotřebitelské ceny a vyšší ceny aktiv. Vyšší spotřebitelské ceny zvyšují čisté jmění 
zadlužených subjektů prostřednictvím poklesu reálné hodnoty jejich dluhu. Vyšší ceny aktiv 
zároveň přímo zvyšují čisté jmění. Oba kanály působí na růst kolaterálu, který je využit při 
zajištění nových úvěrů. Při kladném nabídkovém šoku mají úvěrová omezení naopak 
zpomalující efekt, neboť při poklesu cen dochází k růstu reálné hodnoty dluhu a tím ke 
snížení prvotního dopadu šoku do výstupu. 

2.2.3 Modely s bankovním sektorem  
U základních verzí modelů s mechanizmy finančního akcelerátoru či zajištěním úvěrů nehraje 
bankovní sektor roli. Finanční frikce jsou na straně domácností či firem (podnikatelů) 
a bankovní sektor tak pouze „mechanicky“ zajišťuje přesun fondů od věřitelů k dlužníkům. 
Tyto přístupy tak neobsahují explicitní vyjádření úvěrového kanálu a neumožňují analyzovat 
případné problémy v bankovním sektoru (např. bankroty) a jejich propagaci do reálné 
ekonomiky. Z těchto důvodů jsou některé modely rozšiřovány o bankovní sektor či vznikají 
samostatné modely s nákladným bankovnictvím. Takový přístup (nákl. bankovnictví) 
nicméně nevysvětluje „mikrozáklady“ úvěrových vztahů a spíše stylizovaně zachycuje 
úvěrový transmisní kanál. Obecně může být bankovní sektor dokonale či monopolisticky 
konkurenční. 

V modelech s dokonale konkurenčním bankovním sektorem sbírají banky deposita 
a poskytují úvěry. Základním předpokladem je nákladnost bankovních služeb, kdy banky 
musí použít zdroje na provozování finančního zprostředkování, viz Edwards a Végh (1997). 
Tyto náklady jsou rostoucí funkcí objemu deposit a úvěrů.8 Nákladnost bankovního sektoru 
tak vede k úrokovým rozpětím, jejichž hodnota se během hospodářských cyklů mění. 
Zápůjční rozpětí je procyklické, neboť vyšší poptávka po úvěrech zvyšuje náklady 
bankovního sektoru a tím i zápůjční sazbu, jejíž vyšší hodnota tlumí množství úvěrů. Tímto 
způsobem propagace změn nákladů v bankovním sektoru přispívá ke stabilizaci reálné 
ekonomické aktivity. V případě modelů s monopolisticky konkurenčním bankovnictvím mají 
banky navíc tržní sílu při provádění finančního zprostředkování, která jim umožňuje 
přizpůsobit zápůjční a depozitní sazby v reakci na šoky, viz např. Gerali et al. (2009). 

7 Např. Kiyotaki a Moore (1997) předpokládají kolaterál v podobě kapitálu, Iacoviello (2005) zavádí jako 
kolaterál i hodnotu nemovitostí domácností. 

8 V případě nulových nákladů bankovního sektoru budou depozitní i zápůjční sazby shodně rovné referenční 
úrokové sazbě. Naopak v případě nákladného bankovnictví jsou mezní náklady poskytování úvěrů a přijímání 
deposit kladné a implikují odchylky úrokových sazeb od referenční sazby. 
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2.2.4 Modely s nemovitostmi  

Trh nemovitostí začal být tématizován v makroekonomických modelech v poslední dekádě. 
Jedním z důvodů je pozorovaná korelace mezi cenami nemovitostí, investicemi do 
nemovitostí a dynamikou makroekonomických agregátů. Dalším faktorem je přesvědčení 
mnohých ekonomů, že problémy na trhu nemovitostí v USA byly příčinou nedávné globální 
krize.9 Třetím diskutovaným tématem je dopad problémů na trhu nemovitostí na finanční 
stabilitu, nicméně pokrok v této oblasti je zatím omezený: existující studie jsou spíše 
mikroekonomické a mikrosimulační a jejich integrace do makroekonomického rámce je věcí 
budoucnosti; pokrok v dané oblasti diskutuje Iacoviello (2011). 

Existují tři základní přístupy vysvětlující pozorovanou korelaci mezi makroekonomickými 
agregáty a cenami nemovitostí – modely s kreditním omezením, modely se společnou 
příčinou a alternativní přístupy. 

Modely s kreditním omezením 

Nejznámějším modelem v této kategorii je model Iacoviello a Neri (2010). Tento model 
v zásadě rozšiřuje standardní nový keynesiánský DSGE modelový rámec10 o sektor 
produkující nemovitosti, které vstupují do užitkové funkce domácností a o heterogenitu 
domácností. V modelu jsou dva typy domácností: trpělivé a netrpělivé. Trpělivé domácnosti 
akumulují kapitál a půdu a půjčují netrpělivým domácnostem. Hodnota nemovitosti pak je 
kolaterálem pro tyto půjčky.  

Model replikuje procykličnost cen nemovitostí a investic do nemovitostí v průběhu 
hospodářského cyklu. Hlavním mechanizmem je kreditní frikce ve formě kolaterálu. Šok do 
preference bydlení, který způsobí růst cen nemovitostí a investic do nemovitostí, zvýší 
agregátní spotřebu tím, že sníží kreditní omezení pro netrpělivé domácnosti. Pokud by tento 
kreditní kanál v modelu nebyl přítomen, pak by spotřeba naopak poklesla z důvodu 
substitučního efektu (domácnosti by substituovali spotřebu za investice do nemovitostí). Daný 
přístup je inspirací pro velkou většinu aplikovaných modelů se sektorem nemovitostí 
v centrálních bankách (Švédsko, Kanada, ECB) nebo mezinárodních institucích (OECD, 
BIS). 

Modely se společnou příčinou 

Ačkoliv je výše zmíněný přístup populární, není všeobecně přijímaný. Např. model navržený 
Kahnem (2008a) ve FEDu vysvětluje pozorované korelace mezi cenami a investicemi do 
nemovitostí na základě společné příčiny, kterou je v jeho modelu nejistota ekonomických 
subjektů ohledně produktivity, kterou ekonomické subjekty přímo nepozorují11 a musí ji 
odhadovat na základě dostupných dat o ekonomice.  

9    To ovšem může být typický příklad post-hoc ergo propter-hoc klamu (tedy klamného závěru, že pokud určitý 
jev předchází jev jiný, je jeho příčinou); problémy na trhu nemovitostí mohly být spíše symptomem než 
příčinou krize. Ve skutečnosti neexistuje přesvědčivá studie, která by problémy na trhu nemovitostí 
dokázala identifikovat jako příčinu krize. Nicméně legitimní otázkou zůstává, zda trh nemovitostí krizi 
nezvětšil.  

10   V modelu jsou tedy přítomné standardní nominální a reálné rigidity, viz např. Smets a Wouters, (2003) nebo 
Christiano, Eichenbaum a Evans (2005). 

11  Předpoklad o tom, že ekonomické subjekty přímo nepozorují fázi ekonomického cyklu, není klíčový. Také 
model, v němž by byla fáze cyklu všeobecnou znalostí, by byl schopen generovat realitě odpovídající 
fluktuace v cenách nemovitostí. Nicméně verze modelu, v němž ekonomické subjekty musí pozici v cyklu 
odhadovat, zlepšuje mnohé empirické vlastnosti modelu.   

 4 

                                                           



 

Nejistota a odhalení případných omylů ekonomických subjektů ohledně stavu ekonomiky pak 
mohou zapříčinit to, že ceny nemovitostí mohou růst velice rychle a pak ještě rychleji 
poklesnout. Tyto cykly doprovází cykly v ekonomické aktivitě. Fluktuace v cenách 
nemovitostí hospodářské cykly nezpůsobují, jsou pouze jejich velmi viditelným projevem. 

Alternativní přístupy 

Nakonec nelze pominout výzkum, který identifikuje spojitost mezi trhem nemovitostí 
a makroekonomickým vývojem pomocí institucionálních (agency problem) nebo 
behaviorálních selhání (např. omezená racionalita jedinců). V této oblasti je možné zmínit 
model navržený v práci Piazzesi a Schneider (2008), který vysvětluje pomocí stylizovaného 
modelu všeobecné rovnováhy na řadě případových studií fluktuace v cenách nemovitostí 
pomocí měnové iluze na straně části ekonomických subjektů. 

Rozdílné modelování trhu nemovitostí má pochopitelně odlišné implikace pro hospodářskou 
politiku. Pokud jsou ceny nemovitostí příčinou hospodářských cyklů12, pak lze pochopit 
úvahy o zapojení cen nemovitostí do cílů měnové (nebo obecněji makroekonomické 
stabilizační) politiky. Pokud jsou však ceny nemovitostí pouze symptomem, pak není důvod, 
aby měnová politika na ceny nemovitostí reagovala. Konečně, pokud mají pravdu studie 
přisuzující fluktuace cen nemovitostí institucionálnímu nebo behaviorálnímu selhání, pak 
ceny nemovitostí by neměly být v zájmu makroekonomické stabilizační politiky, ale spíše 
např. institucionální regulace nebo politiky podpory finanční gramotnosti.  

Existuje rozsáhlá mikro-ekonometrická literatura, která se zabývá cenami nemovitostí 
a individuálním chováním. Mnoho studií13 ukazuje, že růst spotřeby domácností vlastnících 
nemovitosti a těch domácností, které využívají nájemné bydlení, je kvantitativně velmi 
podobný. Tudíž výsledky mikroekonomických studií nepotvrzují důležitost kreditního 
mechanizmu a nepodporují způsob, jakým se mnohé DSGE modely se sektorem nemovitostí 
v mezinárodních institucích a některých centrálních bankách ubírají. 

2.3 Rizika a nejistoty spojené s modelováním finančních frikcí 
Ačkoliv zkoumání finančních frikcí probíhalo již před finanční krizí, až současný rozsáhlý 
výzkum naznačil hlavní rizika a nejistoty této problematiky. Mezi hlavní patří: 

• Finanční sektor a s ním spojené frikce zahrnují širokou škálu mechanizmů, které se 
mohou do ekonomiky propagovat rozdílnými způsoby, a mají tak odlišné praktické 
implikace. Zahrnutí více frikcí do jednoho modelu je jen velmi obtížné, a to nejen 
z hlediska nastavení předpokladů na nichž stojí model, ale i celkové uchopitelnosti 
modelu a interpretovatelnosti jeho výsledků. Z tohoto důvodu jde většina autorů 
cestou zachycení určitého mechanizmu při abstrahování od ostatních.  

• S předchozím bodem souvisí i neexistence základního modelu (workhorse), na kterém 
by byla široká shoda podobně jako v případě monetárního modelového rámce14. 

• Velká diverzifikovanost jednotlivých modelů implikuje rozdílné závěry ohledně vlivu 
finančních frikcí na reálnou ekonomickou aktivitu. Většina autorů se na jedné straně 
shoduje na tom, že finanční frikce mají v ekonomikách vliv, nicméně jejich 
implikované či odhadnuté dopady jsou rozdílné pro různé modely. Kombinování 

12    Jak tvrdí např. Leamer E. (2007).  
13    Např. Attanasio et al. (2009) nebo Calomiris et al. (2009).  
14  V  případě  monetárního  modelu  existuje  široce  akceptovaný  konsensus  ohledně  jeho  předpokladů, 

transmisních kanálů, interakcí mezi sektory apod. Hlavní odlišnosti mezi jednotlivými modely centrálních 
bank pak spočívají v zahrnutí některých prvků (např. technologie), které umožní přiblížit model k sektorově 
specifickým datům. Viz. např. Andrle et al. (2009) nebo Tonner et al. (2011). 
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různých přístupů tak může způsobovat vzájemné „potlačování“ efektů. Příkladem 
může být zahrnutí bankovního sektoru do modelu finančního akcelerátoru, který může 
stabilizovat jeho účinky pomocí pohybu zápůjčních sazeb. 

• Finanční otřesy mají na ekonomiku zásadní dopady, nicméně jejich frekvence výskytu, 
délka trvání a případná rozdílnost dopadů mohou být limitující faktory pro tvorbu 
praktických makroekonomických modelů z hlediska volby modelových mechanizmů 
a také zvolené kalibrace. 

• Dalšími nevýhodami jsou nedostupnost některých časových řad a s tím spojené 
hledání proxy proměnných, nejistota ohledně některých časových řad (například 
rozdílné indexy cen nemovitostí, která mají různou korelaci s hospodářským cyklem). 

3 Probíhající výzkum v SMS 

Tato část představuje aktuální výzkum v SMS, který se zabývá finančními frikcemi. Tyto 
výsledky pocházejí jak z probíhajících výzkumných projektů s rozdílným časovým 
horizontem, tak z výsledků relativně nedávno zahájených prací mimo rámec projektově 
řízeného výzkumu. Z tohoto důvodu níže prezentované výsledky přirozeně vykazují rozdílnou 
fázi rozpracovanosti.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto materiálu, zkoumání finančních frikcí je značně 
heterogenní téma s mnoha rozdílnými přístupy a výsledky, a proto se výzkum v ČNB ubírá 
několika směry, které jsou popsány detailněji v následující části.15  

3.1 Vývoj modelu s finančním akcelerátorem 
Pro měnověpolitické účely vyvíjíme nový model pro českou ekonomiku, který obsahuje 
mechanizmus finančního akcelerátoru. Model vychází z Bernankeho et al. (1999) a Beneše 
(2010) a vzniká za spolupráce s J. Benešem. Finanční akcelerátor je zabudován v sektoru 
podnikatelů. Tento model by měl umožnit odhadnout vliv některých specifických šoků během 
turbulentního období, který pak může být vložen do jádrového modelu, a také analyzovat 
nejistotu z hlediska nastavení počátečních předpokladů prognózy i kalibrace některých 
parametrů týkajících se vazeb mezi reálným a finančním sektorem.  

3.1.1    Popis modelu 
Schéma 1 ukazuje mechanizmy aktuální verze modelu a interakce mezi jednotlivými sektory.  

15   Mimo níže uvedené přístupy proběhl navíc v SMS výzkum kreditní klientské prémie, který je v populární 
formě publikován v současné ZFS, výzkum Brůha a Podpiera (2008) ke globálním nerovnováhám a také 
vznikl materiál Brázdik (2010) uvádějící přehled literatury s finančními frikcemi. Dále byl publikován 
model Derviz (2011) o dopadu vzniku a prasknutí bublin v cenách aktiv na reálnou ekonomiku. 
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Domácnosti averzní vůči riziku spotřebovávají, investují, nabízejí práci producentům 
a ukládáním depozit poskytují zdroje pro úvěry. Spolu s domácnostmi obsahuje model 
podnikatele, kteří mají určité čisté jmění a na začátku každého období si zvolí velikost úvěru 
na pokrytí financování kapitálu. Velikost úvěru odpovídá hodnotě kapitálu snížené 
o hodnotu čistého jmění podnikatelů. Získaný kapitál pak nabízejí podnikatelé producentům. 
Úvěr je poskytnut finančním zprostředkovatelem, který transferuje depozita podnikatelům.  

Produkční sektor využívá práci, kapitál a dovozy jako své vstupy. Mezi jednotlivými vstupy 
je zavedena nedokonalá substituce, aby nemohly být vstupy z dovozů okamžitě zaměňovány 
za domácí výrobní faktory při jakékoliv změně jejich cen v domácí měně. Výstup producentů 
je prodáván do maloobchodního sektoru a exportérům. V maloobchodním sektoru, podobně 
jako v Bernanke et al. (1999), je předpokládána tržní síla při určování cen (cenové 
Phillipsovy křivky pro spotřební i investiční ceny). Výsledná spotřeba a investice, které 
nakupují domácnosti, se skládají z domácí produkce a dovozů. Podíly domácí produkce na 
celkových objemech spotřeby a investic jsou rozdílné. Podobně exportéři využívají jak 
domácí produkci, tak i dovozy (re-exporty) pro výrobu exportních statků. Exportéři nemají 
tržní sílu, aby ovlivnili cenu své produkce v zahraniční měně. Zbytek světa (EU) je zachycen 
exogenně. Měnová politika pracuje v režimu inflačního cílování, nicméně model umožňuje 
i použití jiných režimů. Čistá zahraniční aktiva uzavírají model pomocí dluhově-elastické 
prémie jako v práci Schmitt-Grohé a Uribe (2003). 

Model je napsán pro nový IRIS Toolbox, Beneš (2011), který umožňuje kombinovat 
simulování části modelu lineárně a části nelineárně.16 Tento aspekt může být velmi důležitý 
právě během finančních krizí, kdy velikost efektů může být odlišná od „standardního“ stavu 
ekonomiky. Proto je blok rovnic finančního akcelerátoru simulovaný v modelu nelineárně. 

16  V současné době pracujeme na přechodu na nový IRIS Toolbox i u jádrového predikčního modelu.  

Domácnosti 

Producenti 

Podnikatelé 

Maloobchod 
(spotřeba, investice) 

Exportéři 

zbytek světa 

dovozy 

vývozy 

Schéma 1: Reálné a finanční toky v modelu  

práce 

produkce 

kapitál 

Finanční zprostředkovatel 

úvěry 

vklady 

reálné toky 

finanční toky 

zahraniční dluh 

kapitál 

 7 

                                                           



 

3.1.2     Data a nastavení rovnováh finančního akcelerátoru 
Nastavení rovnováh modelu odráží pozorovaná stylizovaná fakta české ekonomiky. Jako 
výchozí empirické proměnné pro analýzu mechanizmu finančního akcelerátoru a jeho 
rovnovážné nastavení byly použity data finanční páky nefinančních podniků, rozpětí mezi 
zápůjční sazbou pro nefinanční podniky a sazbou 3M PRIBOR a podíl úvěrů v selhání na 
celkových úvěrech u nefinančních podniků, který přibližně odráží míru defaultů v modelu.17 
Obrázek 1 ukazuje klíčové mechanizmy finančního akcelerátoru.  

Obrázek 1. Rovnováha mechanizmu finančního akcelerátoru 
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Všechny obrázky zachycují rovnovážné vztahy mezi exogenní finanční pákou (podílem 
kapitálu k vlastnímu jmění) a dalšími proměnnými, jejichž rovnovážné hodnoty se od tohoto 
parametru odvíjejí. Dále je na obrázcích zachyceno srovnání se stejnou simulací při rozdílné 
hodnotě parametru pro výši monitorovacích nákladů finančního zprostředkovatele. Pokud 
v ekonomice dojde k růstu čistého jmění podnikatelů (poklesu finanční páky), podnikatelé si 
budou moci dovolit financovat nákup kapitálu více z vlastních zdrojů. Externí finanční 
prémie, definovaná jako rozpětí zápůjční sazby k bezrizikové sazbě (levý horní obrázek), 
klesá, neboť s lepší finanční situací podnikatelů je spojená nižší míra jejich defaultů (levý 
dolní obrázek), a finanční zprostředkovatel tak na nižší pravděpodobnost defaultů dlužníků 
může reagovat poklesem zápůjčních sazeb. Vztah mezi rozpětím výnosu z kapitálu 
k bezrizikové sazbě a finanční pákou podnikatelů (pravý horní obrázek) je obdobný. 
V situaci, kdy podnikateli vzroste finanční páka, bude potřebovat vyšší výnos z kapitálu, 
kterým by kompenzoval vyšší náklady externího financování plynoucí z růstu zápůjční sazby. 

17   Finanční páka je definována jako podíl celkových aktiv ku vlastnímu kapitálu nefinančních podniků a její 
průměr pro českou ekonomiku je zhruba 1,85. Rovnovážné úrokové rozpětí pro nefinanční podniky je 
přibližně kolem 2 % p.a. a podíl úvěrů v selhání má dlouhodobý průměr přibližně 6 %.  
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Pravý dolní obrázek ukazuje vztah mezi finanční pákou podnikatele a prahovou hodnotou 
šoku do výnosu z kapitálu. Tato prahová hodnota je v mechanizmu finančního akcelerátoru 
klíčová, neboť spolu se zápůjční sazbou definuje optimální kontrakt. Pokud je šok nižší než je 
tato prahová hodnota, podnikatel není schopen splatit svůj dluh a vyhlásí default. Naopak při 
hodnotě šoku rovné nebo vyšší splácí podnikatel svůj dluh. Při růstu finanční páky dochází 
k růstu této prahové hodnoty.  

Růst parametru pro monitorovací náklady se projevuje v růstu rozpětí mezi zápůjční sazbou 
a bezrizikovou sazbou, kdy finanční zprostředkovatel požaduje vyšší výnos, který mu zvýšené 
náklady kompenzuje. To se promítá do výnosu z kapitálu, který se musí také zvýšit. 
Stylizovaným faktům české ekonomiky odpovídá vyšší hodnota tohoto parametru, při níž je 
hodnota úrokového rozpětí kolem 2 % p.a. 

3.1.3     Odezva ekonomiky na růst rizikovosti podnikatelského sektoru 
Model umožňuje také porovnávat a vyhodnocovat změny v předpokladech finančního 
akcelerátoru. Základní verze, která vychází z práce Bernanke et al. (1999), obsahuje tzv.  
stavově-podmíněné (SC) kontrakty. V této specifikaci nehraje finanční zprostředkování 
významnou úlohu. Bankovní sektor má nulový zisk a celé riziko kontraktů nesou podnikatelé. 
Tento předpoklad je zachycen pomocí zápůjční sazby, která se mění ex post podle agregátních 
šoků, takže celkový výnos finančního zprostředkovatele není šoky ovlivněn a vždy se rovná 
alternativnímu výnosu (bezrizikové sazbě pro daný objem úvěrů). Jinými slovy tak 
finančnímu zprostředkovateli měnící se zápůjční sazba přesně kompenzuje náklady na 
monitorování a ztráty z defaultu podnikatelů.18 Jedno z možných rozšíření tohoto rámce 
spočívá v tzv. stavově nepodmíněných kontraktech (SNC).19 V této specifikaci půjčuje 
finanční zprostředkovatel za sazbu, která je fixní ex ante, a nemůže se tak měnit podle 
velikosti šoků. Banky tak nesou spolu s podnikateli riziko kontraktu. Rozdíl mezi oběma 
specifikacemi je výrazný především u proměnných, které se týkají úvěrového vztahu. 

Pro případy stavově podmíněných a nepodmíněných kontraktů je chování modelu 
analyzováno impulzními odezvami. Příkladem specifického šoku, který může hrát 
v ekonomice významnou roli během výrazných recesí, je zvýšená rizikovost podnikatelského 
sektoru. Banky v dané situaci mohou značně omezit objem úvěrů podnikatelům. Reakce 
modelu na tento šok je znázorněna v příloze 1.20  

Růst rizikovosti podnikatelského sektoru se v modelu projeví zvýšeným počtem podnikatelů, 
kteří nejsou schopni splatit své závazky a defaultují. Současně s tím dochází k růstu výnosu 
z kapitálu (daným hodnotou šoku do výnosu z kapitálu), který danou situaci kompenzuje. 
Inflace se nepatrně snižuje a s tím i nepatrně klesají úrokové sazby centrální banky. Větší 
rizikovost z pohledu finančního zprostředkovatele se promítá do růstu zápůjčních sazeb 
a poklesu objemu úvěrů. S nepříznivým šokem klesá čisté jmění podnikatelů a roste jejich 
finanční páka, když pokles úvěrů je menší než pokles vlastního jmění. Investice klesají a jen 
velmi pomalu se vracejí zpět do své rovnovážné hodnoty.  

Na obrázku je také vidět rozdíl mezi stavově podmíněnými a stavově nepodmíněnými 
kontrakty. V případě, že riziko nesou pouze podnikatelé (SC), dojde k výraznějšímu 
promítnutí šoku do investiční aktivity v ekonomice, jíž odpovídá výraznější pokles čistého 
jmění podnikatelů a zvýšení finanční páky. Finanční zprostředkovatel nenese žádné riziko, 

18   Za touto specifikací stojí předpoklad, že banky půjčují dostatečně diverzifikované skupině podnikatelů, takže 
nejistota, která existuje pro jednotlivé podnikatele, se rozprostře mezi všechny půjčky. 

19   Stavově nepodmíněné kontrakty jsou původní myšlenkou J. Beneše (Beneš a Kumhof, 2011).   
20    Podobný typ šoku je analyzován v de Walque et al. (2010) a de Walque a Pierrard (2011). 
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neboť je mu umožněno zvýšit zápůjční sazby pro stávající úvěry v okamžiku šoku a není tak 
nucen výrazně snižovat objem úvěrů. V případě, že část rizika nese finanční zprostředkovatel 
(SNC), je dopad do investiční aktivity podnikatelského sektoru menší. Finanční 
zprostředkovatel nemůže změnit zápůjční sazbu pro stávající úvěry v okamžiku šoku (hodnota 
rozpětí na šestém obrázku je blízká rovnováze), dostává se do ztráty, kterou kompenzuje 
poklesem objemu úvěrů. Na druhou stranu je čisté jmění podnikatelů vyšší oproti SC případu 
a proto není tak zasažena investiční činnost v ekonomice.  

V současné době pracujeme na rozšíření a kalibraci modelu, které umožní jemnější analýzu 
dopadů finančních šoků na různé ekonomické subjekty (podnikatelé, banky). Dalšími, spíše 
střednědobými cíli, jsou testování jiných způsobů zachycení finančního akcelerátoru (kdy by 
se tento mechanizmus netýkal jen podnikatelů, ale například i domácností) a také testování 
vlivu jiných statistických rozdělení pro šok do podnikatelského výnosu. 

3.2 Finanční frikce v modelu CTW malé otevřené ekonomiky 
s finančním akcelerátorem 

Christiano, Trabandt a Walentin (2007) – dále CTW model – představují ukázku toho, jak lze 
finanční frikce ve stylu Bernanke et al. (1999) zakomponovat do modelu malé otevřené 
ekonomiky.21 Tento model jsme uzpůsobili specifikům ekonomiky ČR a parametry jsme 
odhadli pomocí moderních bayesovských technik.  

3.2.1 Popis modelu 
Princip spočívá v existenci asymetrické informace mezi věřiteli (domácnostmi) a dlužníky 
(investory), což podmiňuje existenci finančních zprostředkovatelů (podnikatelů), kteří 
zajišťují za úplatu převod financí mezi těmito dvěma skupinami. Podnikatelé neobchodují 
pouze s vlastními prostředky, ale realizují i obchody, které převyšují jejich vlastní čisté jmění. 
To už představuje finanční frikci, protože takové obchody jsou rizikové. Pro jednoduchost 
v CTW modelu uvažujeme existenci půjček výhradně na jedno období, tj. jedno čtvrtletí. 
Každý podnikatel je během svého fungování vystaven vlastnímu specifickému šoku, který 
přímo ovlivňuje jeho výnos z kapitálu. Je-li takový šok pozitivní, podnikatel si může dovolit 
splatit v následujícím období jistinu včetně úroku. V opačné situaci, kdy je šok negativní, 
může dojít ke dvojí situaci – výnos podnikatele je natolik významný, že i přes negativní šok je 
podnikatel schopen dostát svým závazkům, a tedy splatí jistinu i s úrokem, přičemž stále 
realizuje zisk. Pokud je negativní šok silnější, podnikatel již nemá možnost splatit svůj 
závazek navýšený o úrok, a vyhlásí bankrot. V takovém případě má podnikatel povinnost 
vzdát se svého kapitálu a případného zisku ve prospěch banky22 v plné výši, aby banka 
alespoň částečně kompenzovala ztrátu z nevydařeného úvěru. Za takové situace podnikatelé 
zpravidla inklinují k podceňování svého kapitálu, protože nechtějí, aby jim ho banka zabavila 
v plné výši. Proto banky v případě špatných úvěrů musí navíc platit monitorovací náklady, 
aby odhalily skutečný stav kapitálu zbankrotovaného podnikatele. 

Domácnosti vkládají peníze do bank a úroková sazba, kterou za vklad dostanou, je nominálně 
pro všechny stejná. To zaručuje potenciální efekty bohatství zdůrazňované Irvingem Fisherem 
(1933). To, že úroková sazba zůstává nominálně stejná, implikuje, že v době např. poklesu 
cen získávají věřitelé a ztrácejí dlužníci. Propad cenové hladiny tedy sníží bohatství 

21   Kromě toho model obsahuje blok vysvětlující trh práce včetně endogenní determinace míry nezaměstnanosti.  
22  I přesto, že podnikatelé jsou rizikoví, banky jako takové rizikové nejsou. Předpokládáme, že banky půjčují 

dostatečně diverzifikované skupině podnikatelů, takže nejistota, která existuje pro jednotlivé podnikatele se 
rozprostře mezi všechny půjčky. Rozšíření modelu, které zachycuje i rizikovost bank, je již vyvinuto, ale 
není jisté, zda-li je zvýšená komplexnost přínosem. 
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podnikatelů na úkor domácností, ti potom omezují ekonomickou aktivitu a ekonomika jde do 
recese. Banky vklady půjčují podnikateli na klasický nominální dluhový kontrakt, který je 
optimální vzhledem k asymetrické informaci. Množství peněz, které je banka ochotna půjčit 
podnikatelům na standardní dluhový kontrakt, je funkcí čistého bohatství podnikatele. Pokud 
se vyskytne šok, který snižuje hodnotu podnikatelova bohatství, pak je omezena 
podnikatelova schopnost si půjčit. Důsledkem je nahromadění menšího množství kapitálu, 
které se projeví poklesem investic, a zpomalením ekonomického růstu. 

Výše popsané nominální a reálné toky v modelu zachycuje schéma 2. 

 

3.2.2 Data 
Odhad parametrů CTW modelu proběhl bayesovským způsobem, přičemž jsme modelovou 
strukturu propojili s následující datovou množinou. Jedná se o 16 časových řad z domácí 
ekonomiky a 3 časové řady reprezentující zahraniční ekonomiku, kterou ztotožňujeme se 
zeměmi EU12. V příloze 2 je přehled všech datových vstupů včetně použitých zdrojů. 

Konstrukce časových řad přímo zachycující finanční frikce proběhla následovně. Úrokové 
rozpětí počítáme jako úrokové sazby z nových úvěrů pro nefinanční podniky mínus 
3M PRIBOR (průměry za čtvrtletí). K této volbě nás vede to, že klesající PRIBOR během 
krize v roce 2009 nebyl zcela následován odpovídajícím pohybem ostatních tržních 
úrokových sazeb. Ačkoliv nárůst úrokového rozpětí v tomto období pozorujeme u většího 
počtu úrokových sazeb, úrokové sazby na nové úvěry pro nefinanční podniky považujeme za 
reprezentativní data srovnatelná s podnikatelskými půjčkami, které se vyskytují v námi 
analyzovaném modelu. V případě datového protějšku čistého jmění podnikatelů již volba není 
tak zřejmá. Po vzoru CTW shledáváme jako praktické ztotožnit čisté bohatství podnikatelů 
s akciovým indexem.23  

23  Zda-li je tento přístup úplně správný, není jisté. Akciový index je totiž významně ovlivněn velikostí 
vyplácené dividendy. Je ale známo, že platba dividend je v čase vyhlazená. Např. během Velké deprese 
v USA firmy byly dokonce ochotné prodávat fyzický kapitál, jen aby se vyhnuly snižování dividend. Dá se 
očekávat, že vlastníci požadují vyplácení dividend nehledě na existenci nejistoty uvnitř firmy. Tento úhel 
pohledu naznačuje, že čisté bohatství v modelu nemusí zcela korespondovat s hodnotami na agregátním 
finančním trhu (akciový index). 
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3.2.3 Odezva ekonomiky na nepříznivý finanční šok 

Mechanizmus působení finanční frikce můžeme demonstrovat v tomto modelu 
prostřednictvím negativního šoku do čistého jmění podnikatelů. 

V rozvaze každého podnikatele jsou aktiva kryta vlastním jměním a bankovní půjčkou. Má-li 
podnikatel do dalšího období splatit bankovní půjčku navýšenou o úrok, pak výnosnost aktiv 
musí být alespoň stejně vysoká jako úroková míra bankovní půjčky. S ohledem na šok24, 
kterému každý podnikatel čelí, se však výnosnost kapitálu může nečekaně změnit, 
a podnikatel bankrotuje ve chvíli, kdy se nepříznivý šok dostane pod jistou mezní hodnotu, při 
které výnosnost aktiv přesně vystačí na zaplacení bankovní půjčky navýšené o úrok. Kritická 
hodnota takového šoku je tedy funkcí velikosti aktiv a velikosti bankovní půjčky, resp. jejich 
podílu. 

Jsou-li aktiva kryta z významné části bankovním úvěrem, pak úrokové náklady podstatně 
snižují zisky, a podnikatel je tak více zranitelný vůči nepříznivému šoku. Naopak, jsou-li 
aktiva kryta z větší části vlastním jměním, úrokové náklady z bankovní půjčky nehrají 
takovou roli a podnikatel je imunní i vůči relativně silnějšímu šoku snižujícímu výnosnost 
aktiv. Tímto mechanizmem do modelu vstupuje rozvahové omezení podnikatele. 

Podíl velikosti aktiv a velikosti bankovní půjčky podnikatele komplementárně doplňuje podíl 
aktiv a čistého jmění. Negativní šok do čistého jmění za jinak stejných okolností implikuje, že 
stejný objem aktiv je kryt větším objemem bankovní půjčky. Proto se následkem takového 
šoku s ohledem na předchozí úvahy v první řadě zvýší náchylnost podnikatele k selhání, což 
z agregátního pohledu zvyšuje míru selhání všech podnikatelů (default rate). 

V příloze 1 je ukázána odezva ekonomiky na negativní šok do čistého jmění podnikatelů. 
Následkem negativního šoku do čistého jmění podnikatelů roste míra selhání podnikatelů 
(bankroty), což utlumí investiční aktivitu a sníží dovozy díky vysoké dovozní náročnosti 
investic. Výrazně nižší dovozy vedou k přebytku obchodní bilance a reálný kurz následně 
posiluje. To vyvolá reakci monetární autority ve směru nižších sazeb, což by za běžných 
okolností snížilo náklady na externí financování podnikatelů. Banky ovšem musejí odepisovat 
vyšší podíl úvěrů v selhání a své ztráty kompenzují neochotou snižovat klientské úrokové 
sazby. Tím je brzděn efekt nižších úrokových sazeb do reálných veličin. V další fázi banky 
v důsledku konkurenčního boje reagují pozvolným poklesem tržních sazeb, což postupně 
zvyšuje investice a ekonomika se navrací pozvolně do rovnováhy.  

3.2.4 Empirická analýza 
Obrázek 2 ukazuje predikci PRIBORu (a dalších významných veličin) z 2008Q3. Jde 
o srovnání sady experimentů s CTW modelem a g3 modelem. Zahraniční exogeny odpovídají 
skutečnosti a v simulaci jsou brány jako neočekávané. Kromě zahraničních proměnných 
v experimentu neuvažujeme žádné expertní zásahy ohledně budoucího vývoje ani v jednom 
z uvažovaných modelů. Model g3 v prvních kvartálech predikce poukazuje na vyšší sazby, 
ale na delším horizontu leží mezi CTW variantami s frikcemi a bez frikcí. To považujeme za 
ukázku toho, že model g3 je v současné době schopen predikovat bez výrazné odchylky i bez 
explicitního zohlednění finančních frikcí25. Přesto efekt finančních frikcí, který bere v úvahu 

24  Heterogenita podnikatelů je zvýrazněna tím, že každý z podnikatelů čelí rozdílnému šoku do vlastní 
výnosnosti aktiv. 

25  Nutno zmínit, že pro účely simulace byl využit jádrový predikční model kalibrovaný pro období před 
nástupem finanční krize. Pokud bychom pro simulaci použili současnou kalibraci, prognóza by se více 
přiblížila skutečnému vývoji. Takovéto srovnání je legitimní, protože i model CTW byl vyvinut až po 
finanční krizi, a pro odhad parametrů byly využity časové řady do současnosti. 

 12 

                                                           



 

zvyšující se úrokové rozpětí, není zanedbatelný. Na prognóze snižuje sazby v řádu několika 
desetin p.b. Tento efekt se v čase navíc zvyšuje díky vysoké perzistenci sazeb (po 6 čtvrtletích 
je již půl p.b.). 

Rozdíl mezi CTW modelem s finančními frikcemi a bez frikcí je po technické stránce 
následující. Parametr monitorovacích nákladů bank je ve variantě bez frikcí nastaven na nulu, 
banky proto s jistotou vědí, jaký je aktuální majetkový stav dlužníka. Dále perzistence čistého 
jmění podnikatelů je vypnuta, a je tedy v modelu umožněna větší flexibilita podnikatelů pro 
čerpání úvěrů (z hlediska požadované výše úvěru). 

Obrázek 2. Predikce ex post 

Reakce modelu obsahujícího finanční frikce na narůstající úrokové rozpětí ilustruje obrázek 3, 
který představuje zřetězenou prognózu úrokové míry. V předkrizovém období model bez 
frikcí predikuje úrokovou sazbu nepatrně lépe než model s frikcemi. Od začátku roku 2009, 
kdy narostlo úrokové rozpětí, ovšem model obsahující finanční frikce zachycuje realitu 
s relativně větší úspěšností. 
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Obrázek 3. Predikce 3M PRIBORu 
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3.3 Modelování trhu nemovitostí v DSGE modelech 
V rámci modelování interakce mezi makroekonomikou a trhem nemovitostí jsme se 
soustředili na srovnání různých modelových mechanizmů a českých dat. Jak bylo zmíněno 
výše, viz část 2.2.4, existují různé přístupy k modelování interakce mezi makroekonomickou 
dynamikou a cenami nemovitostí. Na jedné straně stojí přístup studie Iacoviello a Neri 
(2010), která vnímá šoky do cen nemovitostí jako jeden ze zdrojů fluktuace hospodářských 
cyklů díky omezení kolaterálu. Na druhé straně existuje přístup, který tvrdí, že korelace mezi 
hospodářským cyklem a cenami nemovitostí odráží společnou příčinu a tedy, že trh 
nemovitostí není příčinou hospodářských fluktuací.   

Z tohoto důvodu jsme analyzovali dva modely. Jedním z nich je model s kolaterálním 
omezením (nemovitostním zajištěním). Druhým z nich je přístup inspirovaný modelem Kahna 
(2008a,b).  

3.3.1 Model s nemovitostním zajištěním 
Jak bylo uvedeno výše, pro tuto třídu modelů je tažným koněm model Iacoviello a Neri 
(2010). Tento model je ovšem kalibrovaný pro uzavřenou ekonomiku (Spojené státy), a je 
tedy nevhodný pro českou ekonomiku. Existuje však jeho adaptace pro otevřenou ekonomiku, 
publikovaná v práci Christensen et al. (2009). My jsme tuto adaptaci ještě dále upravili, a to 
jednak opravou překlepů / chyb ve vzorcích a jednak tím, že jsme strukturu reálné části 
modelu přiblížili struktuře modelu g3, alespoň tam, kde to bylo možné.26  

V modelu existují dva typy domácností – trpělivé a netrpělivé. Trpělivé domácnosti vlastní 
fyzický kapitál, nemovitosti, mohou přijímat nebo poskytovat zahraniční půjčky a půjčují 
netrpělivým domácnostem. Netrpělivé domácnosti vlastní nemovitosti a půjčují si od 
trpělivých domácností. Kolaterálem k těmto půjčkám je jejich nemovitost. Netrpělivé 
domácnosti neakumulují fyzický kapitál a nevstupují do finančních transakcí se zahraničím. 
Heterogenita domácností je stylizovaný modelový prvek, který umožňuje modelovat finanční 

26   Např. v uvedeném modelu jsou investice do kapitálu vyráběny z domácí mezispotřeby, kdežto v modelu g3 
jsou dováženy.  
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toky mezi domácími subjekty. Oba typy domácností nabízejí práci firmám, vyrábějícím 
domácí meziprodukce, a jejich příjmem je tedy mzda. Pouze trpělivé domácnosti pronajímají 
firmám kapitál a jejich příjmem je tedy i výnos kapitálu.  

Reálné a finanční toky v modelu jsou zachyceny ve schématu 3. 
 
 

 

Struktura HDP v modelu je upravena tak, aby byla blízko modelu g3. To znamená, že vývoz, 
spotřeba a investice (v této verzi modelu ignorujeme vládní výdaje a slučujeme je se 
spotřebou) jsou – podobně jako v modelu g3 – složeny z domácí meziprodukce a sektorově-
specifických dovozů. Nemovitosti jsou produkovány pomocí domácí meziprodukce.  

Oba typy domácností nakupují nemovitosti na základě více motivů: 

1. nemovitosti vstupují do užitkové funkce obou typů domácností; 
2. spekulační motiv -- domácnosti nakupují nemovitosti, pokud očekávají růst jejich 

ceny v budoucnosti; 
3. netrpělivé domácnosti drží nemovitosti, protože ty slouží jako kolaterál jejich půjček.  

Modelový mechanizmus transmise šoků cen nemovitostí do HDP je následující: Šok do 
preference bydlení zvyšuje poptávku po bydlení. Růst této poptávky není ihned plně 
reflektován růstem objemu nemovitostí (z důvodu existence fixních faktorů), a tudíž tato 
poptávka způsobí růst cen nemovitostí. Tento růst cen zvyšuje agregátní spotřebu tím, že sníží 
kreditní omezení pro netrpělivé domácnosti.  

Dále jsme rozšířili domácnosti ještě o jeden typ domácností, a to domácnosti, které bydlí 
v nájmu. Tím je model rozšířen o další trh – trh nájemního bydlení – a o další cenu – nájem. 
Ukazuje se, že nájem je v modelu procyklický, podobně jako cena nemovitostí, byť elasticita 
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k cyklu je u nájemného menší.27 Tyto domácnosti tedy nekupují nemovitosti, ale pronajímají 
je od ostatních dvou typů domácností. Předpokládáme také, že tyto domácnosti jsou jinak 
shodné s netrpělivými domácnosti, ovšem s tím rozdílem, že tyto domácnosti si nemohou 
půjčovat (nemají kolaterál). Ukazuje se, že takové domácnosti po výše uvedeném 
preferenčním šoku snižují svoji spotřebu, neboť se jim zvyšují výdaje na nájem.  

Rozdíl mezi oběma verzemi modelu je ilustrován impulzními odezvami, které simulují šok do 
preference bydlení, který zvýší cenu nemovitostí o 20 %. Nejprve komentujme odezvy 
v základním modelu (bez nájemného).  

Zvýšení cen nemovitostí zvyšuje kolaterál pro netrpělivé domácnosti a ty si mohou více 
půjčovat, což zvyšuje jejich spotřebu. V modelu uzavřené ekonomiky by tento efekt byl 
částečně tlumen růstem úrokové sazby, nicméně to by nebylo dostatečné a agregátní spotřeba 
by vzrostla (viz Iacoviello a Neri, 2010). V otevřené ekonomice si mohou trpělivé domácnosti 
půjčit v zahraničí, a proto je dopad na úrokové sazby nižší.28 Zvýšení ceny nemovitostí 
zvyšuje stínovou cenu spotřeby a tím i nabídku práce, což vlastně zvyšuje jak poptávku 
(přímo po spotřebě, nepřímo po investicích), tak i nabídku (růst nabídky práce je analogický 
příznivému nabídkovému šoku). To způsobuje růst HDP, spotřeby a investic. Protože se 
ekonomika jako celek zadlužuje, kurz depreciuje a čistá zahraniční aktiva jsou záporná. 

Nicméně jak šok odeznívá, klesá i cena nemovitostí a časem je třeba začít platit dluhy (jak 
u netrpělivých domácností v rámci domácí ekonomiky, tak u trpělivých domácností do zbytku 
světa). Spotřeba netrpělivých domácností se stává z tahouna ekonomiky její brzdou a reálné 
proměnné klesajíce snižují a eventuálně klesají do záporných hodnot. Ekonomika se pak vrací 
k dlouhodobému ustálenému stavu, dluhy jsou pomalu spláceny a reálný kurz se vrací se své 
dlouhodobé rovnovážné hodnotě (ve skutečnosti přestřeluje a to z důvodu obrácení běžného 
účtu platební bilance, když ekonomika platí své dluhy).  

Nyní bude diskutován alternativní model s nájemným. Kvalitativní příběh je velmi podobný, 
nicméně kvantitativní vliv šoku je menší. Je to dáno dvěma faktory (i) menším podílem 
netrpělivých domácností, které nemovitosti vlastní, a (ii) poptávka po bydlení u domácností, 
které si bydlení pronajímají, poněkud tlumí výše zmíněný efekt. Zajímavé je, že nájemné 
neroste tak rychle jako cena nemovitostí. Je tomu tak z toho důvodu, že existuje mezera mezi 
motivem vlastnictví a pronajímání. Všechny typy domácností motivuje k vlastnictví nebo 
nájmu užitková funkce – bydlení přináší přímo užitek. Nicméně vlastnictví nemovitosti 
přináší dodatečnou výhodu v podobě kolaterálu, a proto jsou v době růstu cen nemovitostí 
netrpělivé domácnosti motivovány k vlastnictví nemovitostí více, než by odpovídalo pouze 
užitnému motivu. 

Dalším zajímavým faktem je, že spotřeba u domácností v nájmu klesá, kdežto spotřeba 
netrpělivých domácností vlastnících nemovitost roste. Jinými slovy, spotřeby těchto dvou 
typů domácností by měly být negativně korelované. To ovšem v datech nepozorujeme, což 
jsme na případě ČR ověřili na základě Statistiky rodinných účtů, která ukazují kladnou 
korelaci mezi spotřebou těchto typů domácností, a proto to může být chápáno jako jedna ze 
slabin tohoto modelu.  

27   Je tomu z toho důvodu, že nemovitosti neslouží jenom jako spotřební statek, ale slouží také jako kolaterál. 
Pokud by motiv kolaterálu nebyl přítomen, pak by nájemné mělo růst stejně rychle jako cena nemovitostí, 
aby domácnosti vlastnící nemovitost byly kompenzovány za ztrátu užitku plynoucí z toho, že část jejich 
nemovitostí jim nezvyšuje užitek. Protože však domácnosti, které si nemovitost pronajímají, mají menší 
motivaci platit za bydlení než netrpělivé domácnosti (které mohou jako kolaterál používat i nemovitost, již 
pronajímají), je elasticita nájemného vůči ceně nemovitosti menší než 1.  

28   Nicméně protože v modelu je, podobně jako v modelu g3, elastická dluhová prémie (finanční frikce svého 
druhu), určitý úrokový kanál je zachován i zde. 
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3.3.2 Adaptace Kahnova modelu 

Původní Kahnův model (2008a) je modelem uzavřené ekonomiky. Existuje však také verze 
pro otevřenou ekonomiku, viz Kahn (2008b).  

Vzhledem k tomu, že se nejedná o tzv. nový keynesiánský DSGE model, je jeho přiblížení 
k modelové struktuře modelu g3 složitější. Z toho důvodu nemá tak bohaté sektorové členění: 
domácí i zahraniční zboží jsou dokonalé substituty a lze je použít na spotřebu, investice nebo 
vývozy. Tím pádem ani nejsou pozorovány a filtrovány jednotlivé složky HDP, ale pouze 
celkové HDP. V modelu se střídají v ekonomice fáze relativně rychlého růstu s fázemi 
pomalého růstu – technologický pokrok tedy nemá charakter autoregresního procesu, jak je 
obvyklé v typických DSGE modelech, ale má charakter Markov-switching modelu. 

Mechanizmus společných pohybů cen nemovitostí a ekonomické aktivity je následující: 
nejistota ekonomických subjektů ohledně stavu ekonomiky brzdí jak standardní investice, tak 
poptávku a investice do nemovitostí. Pokud ekonomické subjekty dojdou k přesvědčení, že se 
ekonomika nachází v dobré pozici v cyklu, pak jak investiční aktivita, tak i poptávka29 po 
nemovitostech začne rychle růst. Díky tomu, že jejich nabídka není flexibilní, začne rychle 
růst i jejich cena. Pokud však ekonomické subjekty svoji představu revidují, dojde k rychlé 
korekci cen nemovitostí. Fluktuace v cenách nemovitostí tedy, na rozdíl od předchozího 
modelu, hospodářské cykly nezpůsobují, jsou pouze jedním z jejich velmi viditelných 
projevů. 

Tento mechanizmus funguje jak ve verzi uzavřené ekonomiky (Kahn, 2008a), tak ve verzi pro 
otevřenou ekonomiku (Kahn, 2008b). Ve skutečnosti verze otevřené ekonomiky dokáže 
modelovat tento mechanizmus snadněji. Důvodem je, že v modelu uzavřené ekonomiky 
působí úroková míra jako určitá brzda růstu cen aktiv v dobách expanze (reálná úroková míra 
v expansi roste, což tlumí růst cen nemovitostí). Pokud je v malé otevřené ekonomice úroková 
míra, byť alespoň částečně, ovlivněna zahraničím, pak je tato brzda oslabena. 

Kahnův model jsme také rozšířili o domácnosti, které nemovitosti nevlastní, ale pronajímají si 
je. Vzhledem k tomu, že tento model obsahuje jiný mechanizmus generování společného 
pohybu cen nemovitostí a ekonomické aktivity, ukazuje se, že spotřeba obou typů domácností 
je kladně zkorelována s pohybem HDP. To znamená, že tento model netrpí neduhem těch 
modelů, které vycházejí z práce Iacoviello a Neri (2010), a může tedy představovat užitečnou 
alternativu. 

Provedli jsme historickou simulaci obou alternativních modelů pro dvě proměnné – úrokové 
míry a mezeru výstupu (viz obrázek 4). Rozdíly mezi oběma modely jsou následující: model 
s kreditním omezením dříve očekával korekci z důvodu pozorovaného přehřívání cen 
nemovitostí. Na druhou stranu tento model podceňuje hloubku propadu výstupu. Model 
inspirovaný Kahnem uviděl korekci hospodářského vývoje a cen nemovitostí později, ale 
dovede lépe odhadnout hloubku recese. Lze tedy konstatovat, že oba modely umějí lépe 
vysvětlit jinou část pozorovaného hospodářského cyklu. 

29   To je v modelu umocněno tím, že spotřební zboží a bydlení jsou v modelu komplementy, což je ve shodě 
s mikroekonomickými studiemi.  
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Obrázek 4. Historická simulace 
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3.4 Finanční frikce v malé otevřené ekonomice s bankovním sektorem 

3.4.1 Popis modelu 
Modelová struktura30 zachycuje vzájemnou behaviorální interakci mezi domácnostmi, 
firmami, bankami, měnově-politickými a fiskálními autoritami. Spotřeba domácností, jako 
klíčová komponenta poptávkového bloku, ve své agregované podobě závisí na disponibilním 
důchodu domácností a míře úspor, která je funkcí reálných úrokových sazeb31 jak v domácí, 
tak v zahraniční měně32. Spotřeba vlády se zpožděním reaguje na vývoj spotřeby domácností. 
Poptávka po dovozech odráží dovozní náročnost spotřeby domácností a vlády, včetně vlivu 
reálného kurzu. Exporty jsou v této verzi modelu determinované zahraniční poptávkou 
(exogenní), bez vlivu reálného kurzu a domácího ekonomického cyklu. Konzistence toků 
a stavů je dosaženo přes rovnici specifikující kumulaci čistých zahraničních aktiv (ČZA), 
podle které směnné relace nebo vyšší exporty zvyšují zahraniční aktiva. Vyšší dovozy nebo 
posílení reálného kurzu působí naopak protisměrně. Zhoršení  ČZA zvyšuje rizikovou prémii 
země, jejich zlepšení působí symetricky ve směru nižší prémie Ta ovlivňuje reálnou 
ekonomickou aktivitu přes sazby na úvěry a deposita poskytované domácími bankami33. 

Nabídková strana ekonomiky je zachycena pomocí podnikového sektoru, která vyrábí zboží 
pro konečnou spotřebu pomocí využití domácích a zahraničních mezispotřebních statků. 
Podobně jako je tomu v jádrovém modelu g3, nominální rigidity (Calvo) zajišťují realistickou 
dynamiku nominálních cen. Oproti jádrovému modelu g3 je však jeden podstatný rozdíl, který 
právě umožňuje zkoumání vlivu finančních frikcí na makroekonomiku. Náklady firem 
neodráží pouze cenu pracovní síly34 a dovážených statků, ale též náklady finančního 
zprostředkování v podobě úrokových nákladů firem na financování svých aktivit. 
Předpokládá se, že k financování své výroby potřebuje podnikový sektor konstantní podíl 

30    Podrobnější popis modelového rámce lze najít v Luk et. al. (2011). 
31  Modelování klientských úrokových sazeb pomocí vložení bloku bankovního sektoru do modelu je tedy 

klíčové z pohledu interakce hospodářského a finančního cyklu a to nejenom v sektoru domácností, ale jak 
bude popsáno později, také u podniků. 

32   Model tím pádem umožňuje zachytit vliv eurizace/dolarizace  na spotřebu domácností. Přirozeně, výnosy ze 
zahraničních depozit jsou upraveny o změnu nominálního kurzu vůči zvažované zahraniční měně.  

33    Technicky je model uzavřen pres restrikci podílu úvěrů k domácím depositům. Jestliže roste podíl úvěrů na  
depositech, zvyšují se zahraniční výpůjčky (zhoršuji ČZA) a jejich cena, tj. roste riziková prémie. 

34   S ohledem na jednoduchý tvar produkční funkce, cena kapitálu nevstupuje do nákladů firem, ta reflektuje 
pouze cenu pracovní síly. 

 18 

                                                           



 

úvěrů na celkovém objemu domácí produkce. Pro náklady firem tedy hraje důležitou roli 
nejenom nastavení úrokových sazeb centrální autoritou, ale také rozpětí mezi 
měnověpolitickou sazbou a sazbami z úvěrů. Toto rozpětí je v modelu určeno endogenně, 
jako výsledek optimalizace zisku bankovního sektoru v rámci daných rozpočtových omezení.  

Zahrnutí bankovního sektoru do modelu je hlavním rozšířením standardního 
makroekonomického rámce, které umožní kvantifikovat význam finančního zprostředkování 
v transmisním mechanizmu. Na straně pasiv bankovní sektor shromažďuje vklady 
denominované v domácí měně od domácností a půjčuje si v zahraničí. Z těchto zdrojů 
nakupuje vládní dluhopisy a poskytuje úvěry. Domácí úrokové sazby na úvěry jsou odvozeny 
z výše domácích depozitních sazeb a endogenního rozpětí, zahraniční sazby na zahraničních 
depozitních sazbách, očekávané změně kurzu a rizikové prémie země. Banky jsou regulovány 
měnovou autoritou. Regulace má formu požadavku udržovat konstantní podíl úvěrů 
k depositům35. V případě nedodržení této regulatorní podmínky jsou banky nuceny platit 
penaltu, která je příjmem vlády. Tato penalta je pozitivní v případě překročení podílu úvěrů 
na depozitech přes regulatorní limit a negativní v opačném případě. Existence těchto nákladů 
spojených s mírou „obezřetného“ chování bank a samotná výše penalty jsou klíčová 
z pohledu optimalizace zisku bankovního sektoru a stojí za vznikem finančního cyklu 
a rigidit.  

Makroekonomické politiky jsou zachyceny relativně zjednodušeně. Měnová politika 
systematicky stabilizuje inflační očekávání nastavením depozitních úrokových sazeb, pomocí 
vpřed-hledícího pravidla Taylorova typu. Fiskální politika udržuje spotřebu vlády ve stálém 
poměru ke spotřebě domácností. 

Výše popsané nominální a reálné toky v modelu zachycuje Schéma 4. 

3.4.2 Data 
Čtvrtletní údaje z oblasti národních účtů ČSÚ za období 2006 1Q – 2010 4Q, zachycujících 
strukturu výdajových složek HDP a korespondujících deflátorů, jsou hlavním datovým 
35   Tento regulatorní požadavek však může být též interpretovaný jako endogenní mechanismus na finančních 

trzích, který v případě výrazného růstu podílu úvěrů na vkladech navyšuje úrokové sazby z důvodu 
intenzivnějšího vnímání rizika. 
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zdrojem modelové databáze za domácí reálnou ekonomiku. Celkový objem vkladů a úvěrů 
domácností a firem, v korunovém a cizoměnovém členění, zachycuje v agregované podobě 
hlavní zdroje aktiv a pasiv obchodních bank. Korespondující úrokové sazby, v identickém 
členění na domácí a zahraniční zdroje, měří cenu zdrojů a poskytnutých úvěrů bank. Měnový 
kurz české koruny vůči euru je dalším důležitým finančním indikátorem. Dále je využit objem 
celkových dluhopisů vládního a data čisté investiční pozice ČR. Zahraniční veličiny pocházejí 
z dat Consensus Forecast a z tržních výhledů dle databáze SMS. Všechny výše popsané údaje 
byly sezonně očištěny metodou Census X12. Shrnutí použitých dat viz Příloha 2.  

3.4.3 Odezva ekonomiky na nepříznivý finanční šok 
Nárůst rizikové prémie v rovnici pro nepokrytou paritu vede ke skokovému oslabení 
měnového kurzu a k následnému zvýšení inflace. Na nárůst inflačních tlaků reaguje centrální 
banka zvýšením – v této specifikaci modelu – depozitních úrokových sazeb. Vzhledem 
k vpřed-hledícnosti spotřebitelů a zvýšení reálných depozitních sazeb, ke kterému dojde po 
několika kvartálech, pozorujeme okamžitý pokles spotřeby domácností. Vyšší úrokové sazby 
se promítnou jak do nominálních tak reálných marginálních nákladů podniků. Dopad 
finančního prostředkování na nárůst inflace je však relativně omezený s ohledem na 
kvantitativně malou změnu reálných marginálních nákladů souvisejících s poskytnutím úvěrů 
a nízkou váhou těchto nákladů na celkových nákladech firem. Postupný nárůst reálných 
úrokových sazeb vede k prohlubování poklesu dynamiky reálné ekonomické aktivity 
reprezentované spotřebou domácností. S ohledem na dovozní náročnost spotřeby pozorujeme 
pokles dynamiky reálných dovozů. Kromě nižší poptávky po dovozech z důvodu poklesu 
dynamiky spotřeby domácností tlumí růst dovozů i oslabený reálný kurz. 

Existence úvěrových nákladů a regulatorní požadavky zvyšující náklady bank jsou hlavním 
zdrojem vzniku finančních frikcí v modelu. Ty posilují restriktivní vliv měnové politiky přes 
nárůst pozitivního rozpětí mezi depozitními sazbami a sazbami z úvěrů, odrážejícího vyšší 
penále, které banky musí zaplatit z důvodu vyšší hladiny úvěru oproti objemu vkladů. Tento 
nepoměr je způsobován rychlejším poklesem dynamiky depozit oproti rigidnějším úvěrům. 
Jak bylo zmíněno výše, právě tento mechanizmus působí v ekonomice stabilizačně a působí 
jako hlavní transmisní mechanizmus finančního sektoru.  

Mechanismus odeznívání šoku probíhá obdobně jako jeho nástup. S poklesem spotřeby 
domácností dojde k utlumení poptávky po úvěrech ve srovnání s vývojem vkladů. Tím dojde 
k postupnému poklesu reálných nákladů bank na finanční zprostředkování (a následně firem). 
Apreciace kurzu, vyvolaná zvýšením úrokových sazeb, postupně tlumí dovozní inflační tlaky. 
Domácí ekonomika po odeznění počátečního protiinflačního působení naopak pozitivně 
přispívá k domácím inflačním tlakům. 

3.4.4 Empirická analýza 
Zvolená strategie při kalibraci a empirické testování modelu je poněkud jednodušší než 
v případě jádrového modelu g3. Zatímco g3 pracuje s trendovými veličinami, v případě 
modelu s bankovním sektorem došlo k odtrendování sezonně očištěných dat pomocí HP filtru. 
Jinými slovy „gapové“ veličiny byly vytvořeny před vložením dat do modelu. Pro identifikaci 
šoků na historii byl použit Kalmanův filtr. V této fázi empirického ověřování modelu nedošlo 
k očištění dat o jednorázové vlivy, se kterými model explicitně nepracuje (daně, regulované 
ceny, vliv cen komodit, atd.), a jedná se tak pouze o první verzi kalibrace modelu. 

První část empirické analýzy se přirozeně zaměřuje na filtraci historických dat pomocí 
Kalmanova filtru. Vzhledem k tomu, že náklady firem se skládají z nákladů na pracovní sílu, 
dovážené meziprodukty a úrokové náklady, obrázek 5 zachycuje rozklad reálných 
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marginálních nákladů na tyto tři složky. Tato kvantifikace, v souladu s modelem g3, 
naznačuje vysoký růst domácích nákladových tlaků před vypuknutím globální finanční krize 
a jejich prudký propad během roku 2009. Dovozní ceny ve srovnání s domácími náklady 
působily v průběhu krize protisměrně: s ohledem na apreciaci koruny tlumily domácí inflační 
tlaky před vypuknutím krize a při propadu české ekonomiky do recese a souběžném oslabení 
kurzu přispívali k inflaci pozitivně. Současná kalibrace modelu naznačuje nízký příspěvek 
úrokových nákladů k celkovým nákladům firem, a to během celého zkoumaného období. 
Jakkoliv tento výsledek může být způsoben velice předběžnou kalibrací modelových 
parametrů, relativně nízké rozpětí mezi depozitními a úvěrovými úrokovými sazbami do 
značné míry přispívá k tomuto výsledku. 

                         Obrázek 5. Dekompozice reálných mezních nákladů 
 

2000:1 2002:1 2004:1 2006:1 2008:1 2010:1
-6

-4

-2

0

2

4

6

%

 

 

Domácí ceny

Dovozní ceny

Úrokové náklady firem

 
 

Následující část empirické analýzy se zaměřuje na testování dynamických predikčních 
vlastností modelu. Ta je provedena pomocí rekurzivních simulací, kdy se vychází 
z předpokladu, že na prognostickém horizontu jsou známé zahraniční ceny a úrokové sazby. 
Šoky konzistentní s těmito exogenními procesy jsou nastavené jako neočekávané. Obrázek 6 
níže zachycuje výsledky modelu36 pro celkovou inflaci, měnový kurz CZK/EUR, depozitní 
sazby a spotřebu domácností, která zachycuje hlavní endogenní behaviorální část reálné 
ekonomiky. Výsledky simulací naznačují uspokojivé predikční vlastnosti modelu pro inflaci 
a měnový kurz. Podrobnější zapracování již zmíněných jednorázových vlivů může dále 
zlepšit predikci nominálních veličin. Při hodnocení predikčních vlastností pro depozitní sazby 
se ukazuje určitý nedostatek modelu projevující se v předpokladu, že centrální banka 
nastavuje depozitní sazby.37 Odchylky od reality tedy nesouvisejí se špatným modelováním 
rozpětí mezi MP sazbou a depozitními sazbami ale spíš se zvolenou reakční funkcí. Nicméně 
vyšší predikované sazby před a nižší po krizi oproti historickým datům mají – při současné 
znalosti historického vývoje – svoje opodstatnění. Predikce spotřeby domácností je 
nejslabším článkem celého predikčního cvičení. Prognóza očekává rychlejší pokles spotřeby 

36   Stojí za připomenutí, že všechny veličiny znázorněné v grafech  jsou uvedeny jako odchylky od trendového 
vývoje, v případě inflace jako odchylka od inflačního cíle. 

37    V další verzi modelu předpokládáme oddělení MP sazeb od depozitních sazeb. 
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domácností před krizí a rychlejší oživění po ní. Sice je tomu tak do určité míry i u jádrového 
modelu g3, ale v mnohem menší míře než u těchto simulací. Vylepšení kalibrace/specifikace 
spotřební funkce v modelu je tedy úkolem do budoucna. 

Obrázek 6. Rekurzivní simulace 
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4 Závěr 

Tato příloha mapuje soudobé postupy zachycení finančních frikcí v dynamických modelech 
všeobecné rovnováhy. Modelování finančních frikcí postupem času vykrystalizovalo do dvou 
základních přístupů. Prvním z nich je aplikace finančního akcelerátoru, v jehož důsledku 
ekonomická aktivita v příznivých dobách akceleruje vlivem příhodných úvěrových podmínek 
a v krizových obdobích naopak přiškrcený úvěrový trh prohlubuje útlum ekonomiky. Druhým 
přístupem je zachycení finančních frikcí přes efekty úvěrového zajištění, jehož v čase 
kolísající cena ovlivňuje zejména stranu nabídky úvěrů. 

Pro účely měnověpolitické analýzy v současnosti vyvíjíme satelitní model založený na 
aplikaci finančního akcelerátoru (kap. 3.1), který bude sloužit jako doplněk jádrového g3 
modelu. Tímto způsobem vytvoříme flexibilní prostředí, které umožňuje zapracovat efekty 
specifických šoků do jádrového modelu v rámci expertních zásahů. Z modelových veličin, 
které v současnosti nemáme přímo modelově podchyceny, budeme schopni lépe porozumět 
vývoji rizikové prémie. 
V rámci empirické analýzy finančních frikcí jsme rovněž provedli bayesovský odhad 
švédského modelu CTW uzpůsobeného specifikům ČR (kap. 3.2). Jedná se o model malé 
otevřené ekonomiky, do kterého je také zasazen mechanizmus finančního akcelerátoru. Model 
poukazuje na významnost finančních veličin při vysvětlování fluktuací hospodářského cyklu. 
Negativní finanční šoky se šíří do reálné ekonomiky zejména prostřednictvím poklesu 
investic. S tímto modelem jsme provedli i experiment, kdy konstruujeme ex post prognózu 
ekonomiky z předkrizového období variantně pro model s a bez finančních frikcí. Výsledky 
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ukazují, že úrokové sazby implikované modelem zohledňujícím finanční frikce jsou pro 
období krize predikovány na nižších úrovních, tj. blíže skutečnosti než v modelu bez frikcí. 

V části 3.3 byly analyzovány dva odlišné DSGE modely se sektorem nemovitostí. Nejprve 
byl analyzován model, kde nemovitosti slouží jako kolaterál, což je v současné době 
standardní přístup. Tento model byl upraven, aby byl blízko struktuře modelu g3, kalibrován 
na česká data a simulován. Bohužel, některé implikace tohoto modelu jsou nerealistické, a to 
zejména tehdy, je-li tento model rozšířen o nájemní bydlení. Pak se ukazuje, že chování 
tohoto modelu není v úplné schodě s mikroekonomickou evidencí. To ovšem naznačuje, že – 
ačkoliv se na daný modelový rámec spoléhají centrální banky různě po světě a v různých 
nadnárodních institucích – měl by se používat opatrně a je otázka, zda se modelování v této 
oblasti ubralo správným směrem. Za několik let se totiž může ukázat, že daný rámec bude 
nutné opustit. Proto jsme také uvažovali alternativní model, který tuto potíž odstraňuje. 
Bohužel je tento model obtížně přiblížitelný ke struktuře modelu g3, neboť se nejedná 
o typický NK-DSGE model. Ačkoli v současné době autorský tým pracuje na vyřešení tohoto 
problému, tento model nebude mít k modelu g3 tak blízko, jako ostatní zmíněné přístupy.   

Model s explicitním zachycením bankovního sektoru (kap. 3.4) se zaměřuje na rozšíření 
standardního transmisního mechanizmu o finanční zprostředkování. Úrokové náklady na 
financování produkce explicitně vstupují do nákladů firem. Současně rostoucí náklady 
bankovního sektoru na poskytnutí úvěrů  nad rámec předem daného poměru k disponibilním 
vkladům vytváří finančně-stabilizační proces v rámci transmisního mechanizmu. 
Prezentované výsledky dekompozice nákladů firem na jednotlivé složky nenaznačují na 
historických datech významnější vliv úrokových nákladů v celkových nákladech firem, a to 
ani během globální finanční krize. S ohledem na předběžný charakter empirické části studie 
predikční vlastnosti modelu vykazují v celku uspokojivé výsledky. Pro vyvození měnově-
politických závěrů však bude zapotřebí další vylepšení kalibrace modelu s explicitním 
zachycením bankovního sektoru, s důrazem na zlepšení jeho predikčních vlastností pro 
reálnou ekonomiku a částečně i z hlediska realističtějšího zachycení měnové politiky.  
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Příloha 1 – Funkce odezvy vybraných modelů  
Model kap. 3.1: Zvýšená rizikovost podnikatelského sektoru 
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Model kap. 3.2: Šok do čistého jmění podnikatelů 
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Model kap. 3.3: Šok do preferencí na bydlení 
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1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3

Reálný kurz

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3

Čistá zahraniční aktiva

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3
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Model kap. 3.4: Šok do rizikové prémie, rovnice nepokryté parity  
 

Spotřebitelská inflace, mzr.

-0.06
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3

Měnový kurz, mzr.

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3

Reálné marginální náklady, spotřební 
statky

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3

Reálné marginální náklady, finanční 
zprostředkování

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3

Úrokové sazby, úvěry a vklady v domácí 
měně

-0.04

-0.02
0.00

0.02
0.04

0.06

0.08
0.10

0.12

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3

Úvěry
Vklady

Podíl úvěrů na domácí spotřebě

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3

Reálná spotřeba domácností, mzr.

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3

Reálné dovozy, mzr.

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

1Q
1

1Q
3

2Q
1

2Q
3

3Q
1

3Q
3

4Q
1

4Q
3

5Q
1

5Q
3

6Q
1

6Q
3
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Příloha 2 – Tabulka použitých dat a jejich zdrojů  
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