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           Část II 

I.  SHRNTÍ 

1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
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Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají mírně protiinflační bilanci 
rizik prognózy celkové inflace při výrazně nižším výhledu úrokových sazeb. Rozhodující vliv 
na bilanci rizik má vývoj v zahraničí, kde oproti prognóze došlo k výraznému snížení tržních 
výhledů úrokových sazeb v eurozóně, které implikuje mnohem nižší trajektorii sazeb v ČR. 
Ostatní body GRIPu leží blízko průsečíku os, když vývoj domácí ekonomiky zhruba odpovídá 
prognóze, resp. odchylky od ní jsou prozatím mírné a míří oběma směry – nahoru mzdy 
a měnový kurz, dolů inflace a HDP.  
 
Nad rámec simulace GRIPu existují další rizika a nejistoty. Klíčovou nejistotou je výhled 
zahraničních úrokových sazeb a obecně další průběh dluhové krize v eurozóně. Rizika 
krátkodobého výhledu inflace jdou velmi mírně protiinflačním směrem. Naopak aktuálně 
slabší kurz vůči prognóze je dodatečným rizikem ve směru vyšší inflace.  
 
Celkovou bilanci rizik prognózy měnověpolitické inflace z 5.SZ tak hodnotíme jako mírně 
protiinflační, u úrokových sazeb jde riziko stávající prognózy výrazně směrem dolů. 
 
U zahraničních veličin došlo ke změně zejména u výhledu úrokových sazeb.1 Tržní výhled 
sazeb 3M EURIBOR se oproti základnímu scénáři z 5.SZ posunul výrazně dolů již od konce 
letošního roku. Rozdíl oproti RS05 se postupně zvětšuje až na -1,0 p.b., a zhruba na této 
hodnotě pak setrvává až do konce roku 2013. Toto přehodnocení je dominantním faktorem 
posunu výhledu domácích sazeb dolů, a to na celé trajektorii prognózy. Předpoklad 
o zpomalení růstu cen komodit je oproti prognóze výraznější, přesto se však výhled tempa 
růstu zahraničního PPI na svém kratším konci zvýšil. Tempo růstu zahraniční poptávky se 
(prozatím) výrazně nemění, proto jeho dopad do bilance rizik je nepatrný. Celkově tak 
umístnění bodu „Zahraničí“ znamená riziko mírně nižší domácí inflace při výrazně nižších 
domácích úrokových sazbách. 

1 V této verzi GRIPu je zapracován CF 08 a tržní výhledy úrokových sazeb ke dni 5. září 2011. Nový GRIP 
zohledňující CF 09-2011 bude prezentován na jednání bankovní rady.  
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Na trhu práce se podle očekávání projevují známky mírného oživení. Celková zaměstnanost 
ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla. Současně poklesla i sezonně očištěná obecná míra 
nezaměstnanosti. Nevýrazné zlepšování situace na trhu práce naznačují i data o registrované 
nezaměstnanosti za dosavadní průběh třetího čtvrtletí. Oproti prognóze byl ve druhém čtvrtletí 
o něco rychlejší meziroční růst mezd v podnikatelské sféře (3,2 % oproti 2,9 %). Pokles 
průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře byl oproti prognóze mírnější. Růst 
národohospodářské produktivity ve druhém čtvrtletí zpomalil výrazněji oproti prognóze, a to 
primárně vlivem nižšího růstu HDP. Nominální jednotkové náklady tak proti prognóze rostly 
rychleji, a to jak vlivem vyššího růstu objemu mezd a platů, tak i vlivem nižšího 
ekonomického růstu.  
 
Nová data národních účtů za druhé čtvrtletí 2011 potvrzují nástup fáze zpomalování 
meziročního růstu HDP, které však bylo ještě zřetelnější oproti prognóze, a to na hodnotu  
2,2 %. Největší příspěvek k růstu HDP měl čistý vývoz a kladně přispěla i hrubá tvorba 
kapitálu. Příspěvek spotřeby domácností a vlády byl záporný, což potvrzuje utlumenou 
domácí poptávku a pokračující vliv fiskální konsolidace. Oproti prognóze z 5.SZ byl růst 
ekonomické aktivity o 0,3 p.b. nižší, což je zejména důsledkem nižší než očekávané domácí 
poptávky. Část rozdílu mezi prognózou a skutečností je důsledkem revize dat, když došlo ke 
změnám růstu jednotlivých výdajových složek za první čtvrtletí; celkový HDP se však změnil 
jen zanedbatelně. Aktuální předstihové indikátory nesignalizují výrazné přehodnocení 
stávajícího výhledu ekonomické aktivity pro třetí čtvrtletí, kdy prognóza počítá s dalším 
zpomalením hospodářského růstu. 
 
Rychlejší růst mezd v podnikatelské sféře v simulaci GRIPu posouvá bod „počáteční 
podmínky“ ve směru nepatrně vyšších úrokových sazeb. Tento efekt však není příliš výrazný, 
protože po sezonním očištění je odchylka mezd od prognózy poměrně malá. Vliv zpřesnění 
dat HDP za první čtvrtletí 2011 a jejich revize za loňský rok působí rovněž nepatrně ve směru 
vyšších sazeb. Struktura ekonomického růstu v nedávné minulosti je po revizi více proinflační 
(resp. méně protiinflační), a kompenzuje tak nižší růst HDP ve druhém čtvrtletí letošního 
roku. Celkově je však bod počáteční podmínky umístěn velmi blízko průsečíku os a situaci 
hodnotíme tak, že se domácí ekonomika prozatím vyvíjí zhruba v souladu s prognózou. 
 
Hodnota celkové meziroční inflace za srpen letošního roku je oproti prognóze z 5.SZ 
o 0,4 p.b. nižší. Příčinou této odchylky je zhruba stejným dílem vývoj cen potravin, 
regulovaných cen i korigované inflace. Pomalejší růst cen potravin je zejména důsledkem 
aktuálního výraznějšího poklesu cen zeleniny a ovoce, prognóza růstu cen zemědělských 
výrobců se naplňuje. Slabší růst regulovaných cen je pak důsledkem menšího než 
očekávaného nárůstu regulovaného a deregulovaného nájemného. Bod „Inflace“ v GRIPu je 
proto umístěn v slabě protiinflační poloze. Rizika krátkodobé prognózy inflace na další 
období jsou rovněž velmi mírně protiinflační vlivem nižšího výhledu regulovaných cen.  
 
Průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh třetího čtvrtletí 2011 činí přibližně 
1,2 %. Tato hodnota je v souladu s očekáváním z 5.SZ 2011 (1,2 %), proto v simulaci GRIPu 
znamená neutrální působení domácích úrokových sazeb. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo 
sazba dosahuje v průměru 0,44 p.b. (aktuálně nepatrně méně), což je také v souladu 
s předpokladem prognózy.  
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2  Prognózy ostatních institucí 

Analytici očekávají dle srpnových šetření v letošním i příštím roce růst HDP tempem mírně 
nad 2 %. Inflační očekávání v ročním horizontu se nepatrně zvýšila, v horizontu 3R se naopak 
snížila. V obou horizontech se stále pohybují nad 2% inflačním cílem. Všichni analytici 
předpokládají stabilitu základních sazeb na zářijovém zasedání BR ČNB. 
Od začátku září ke dni odevzdání 6.SZ nebylo publikováno žádné šetření, na základě kterého 
by bylo možno provést standardní srovnání se základním scénářem prognózy  
z 5.SZ. Využíváme proto údaje za srpen, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační 
očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 15.8.), Foreign Exchange Consensus Forecasts 
(FECF, uzávěrka 8.8.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 15.8.).2 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 
rok 2011 rok 2012

IOFT EECF ČNB IOFT EECF
 5/11 2.1 2.2 2.8 2.9
 6/11 2.1 2.3 2.8 2.9
 7/11 2.1 2.3 2.2 2.7 2.7
 8/11 2.1 2.3 2.2 2.5

rok 2011 rok 2012
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 5/11 2.5 2.7 4.3 4.3
 6/11 2.3 2.7 4.2 4.5
 7/11 2.3 2.6 4.1 4.2 4.6
 8/11 2.3 2.6 3.6 4.3

mzdy             
(%)

ČNB
HDP               
(%)

ČNB

2.1

2.3

 
horizont 1R

FECF ČNB IOFT FECF
 5/11 24.3 23.8 23.8
 6/11 24.4 23.7 23.8
 7/11 24.2 (3Q11) 24.2 23.0 23.7 23.8
 8/11 24.3 23.8 23.9

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 5/11 2.7 2.5
 6/11 2.7 2.5 2.5 3.8
 7/11 3.1 (3Q12) 2.7 2.4
 8/11 2.8 2.3

kurz     
CZK/EUR

aktuální čtvrtletí

inflace           
(%)

ČNB

horizont 3R
ČNB

 

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

 5/11 1.6 1.9 2.4
 6/11 1.6 1.9 2.5
 7/11 1.4 (3Q12) 1.6 1.7 (3Q12)   1.9 2.4
 8/11 1.4 1.7 2.3

úrokové sazby 
(%) 2T REPO

horizont 1R
ČNB

 
 

Analytici v srpnu ponechali odhady růstu HDP pro letošní rok beze změny, prognózu pro 
příští rok postupně snižují. Příčinou je zhoršený výhled v zahraničí, přičemž riziko prognóz 
analytiků je vychýleno spíše směrem dolů. Také očekávaný růst mezd v letošním roce se 
nezměnil. V příštím roce se předpokládá mírné zrychlení tempa jejich růstu; v souvislosti 
s nižším odhadovaným růstem ekonomiky se však prognózované tempo růstu mezd oproti 

2  Údaje ze zářijového šetření IOFT a FECF budou uvedeny v MPD. 
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prognózám v minulých měsících snížilo. Převážně domácí analytici oslovení v srpnu v rámci 
šetření IOFT očekávají v ročním horizontu silnější kurz vůči současným hodnotám (průměr 
za 3.Q 2011 do 14.9. činí 24,3 CZK/EUR) o 2,4 %, převážně zahraniční analytici oslovení 
v rámci šetření FECF pak o 1,8 %. Obě skupiny analytiků tak předpokládají v ročním 
horizontu slabší kurz než základní scénář prognózy ČNB. Inflační očekávání v ročním 
horizontu se nepatrně zvýšila, v horizontu 3R se naopak snížila. V obou horizontech se stále 
pohybují nad 2% inflačním cílem. Predikce úrokových sazeb se posunuly níže ve všech 
splatnostech. Na zářijovém zasedání BR ČNB všech deset analytiků oslovených v rámci 
šetření IOFT předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. V ročním horizontu se 
jejich odhady repo sazby pohybují v rozmezí 1,0 až 1,5 %. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní se základním scénářem prognózy. Výhled sazeb FRA se pohybuje pod 
prognózovanými sazbami, přičemž s prodlužujícím se horizontem se odchylka zvyšuje. 
Pravděpodobným důvodem je trhem očekávaný nižší výhled repo sazby. Výhled sazeb FRA 
v horizontu devíti měsíců leží lehce pod aktuálním 3M PRIBORem, což naznačuje, že trh 
nevylučuje pokles sazeb, zatímco prognóza ČNB počítala s jejich postupným růstem od 
přelomu let 2011 a 2012. 

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

1.00

1.25

1.50
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 prognóza ČNB (5.SZ)
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* kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 14.9.2011 

 4 



 

3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

predikce 5. SZ skutečnost
Hrubý domácí produkt (s.o.)  II/11 2.5 2.2
Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.)  II/11 -0.3 -0.7
Výdaje vlády na konečnou spotřebu (s.o.)  II/11 -0.9 -1.4
Tvorba hrubého kapitálu (s.o.)  II/11 6.2 5.5

Hrubá tvorba fixního kapitálu (s.o.)  II/11 . 3.6
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c., s.o.)  II/11 . 8.4

Vývoz zboží a služeb (s.o.)  II/11 16.6 9.4
Dovoz zboží a služeb (s.o.)  II/11 15.8 7.9

Vývoz zboží (přeshraniční statistika)  7/11 13.5 (Q) 9.3
Dovoz zboží (přeshraniční statistika)  7/11 11.3 (Q) 4.0
Obchodní bilance (přeshraniční statistika) (mld. Kč)  7/11 9.0 14.0
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  7/11 . -12.8
Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  7/11 . 0.1

Index spotřebitelských cen  8/11 2.1 1.7

Ceny průmyslových výrobců  8/11 5.9 (Q) 5.7
Ceny zemědělských výrobců  8/11 17.2 (Q) 16.4
Vývozní ceny  7/11 1.2 (Q) 0.2
Dovozní ceny  7/11 3.1 (Q) 2.4

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  8/11  8.4 (Q) 8.4
z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  8/11 . 8.2

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let, metodika ILO (ČSÚ)  II/11 6.7 6.8
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  II/11 0.2 0.6

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev  II/11 0.0 0.5
          ostatní  II/11 1.1 0.7

Průměrná mzda ve sledovaných organizacích  II/11 2.0 2.5
Průměrná mzda v podnikatelské sféře  II/11 2.9 3.2
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  II/11 -1.7 -0.9

Průměrná nominální mzda v průmyslu  7/11 . 2.0
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  7/11 . 0.5

Peněžní zásoba (M2)  7/11  3.7 (Q) 3.1

Průmyslová produkce (s.o.)  7/11  . 7.1
Stavební produkce (s.o.)  7/11  . -10.0

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (s.o.)  7/11  . 0.5

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

meziročně v %
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II.  PROGNÓZA Z 5.SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
Na počátku srpna 2011 byla publikována nová střednědobá prognóza na roky 2011 až 2013. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, její prognózu, bodovou hodnotu 
inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky. V srpnu 2011 byl dosažen meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 1,7 %, což bylo o 0,4 p.b. méně, než očekávala prognóza z 5.SZ.  
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Aktuální prognóza a její změny oproti 3.SZ 2011 (mzr. v %) 
III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13

CPI 5.SZ 2,0 2,3 3,4 3,2 3,1 3,2 1,8 1,8 1,8 1,9
3.SZ 2,0 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2

CPI bez primárních dopadů změn 5.SZ 2,0 2,3 2,3 2,1 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1
nepřímých daní 3.SZ 2,0 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0
HDP (sezonně očištěno) 5.SZ 1,7 1,5 1,1 1,6 2,6 3,3 3,8 3,8 3,8 3,9

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

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

3.SZ 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4
2011 2012 2013

Zaměstnanost 5.SZ 0,1 0,2 0,8
3.SZ 0,2 0,3

Míra nezaměstnanosti *) 5.SZ 8,8 8,2 7,9
3.SZ 9,1 8,6

Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 5.SZ -2,7 -3,1 -2,8
3.SZ -3,0 -3,4

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

1  Vnější prostředí 
 
Růst cen výrobců a následně i spotřebitelských cen v eurozóně pravděpodobně již kulminoval 
ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku. Přesto se zejména výhled cen výrobců opět 
posunul výše a signalizuje, že odeznívání vlivu vysokých cen komodit nebude tak rychlé, jak 
předpokládal referenční scénář 5.SZ. Objevují se známky zpomalení hospodářského růstu 
napříč zeměmi eurozóny. Úsporné kroky většiny evropských vlád budou tlumit zejména  
soukromou spotřebu a následně i inflaci. ECB v reakci na zvýšenou nejistotu na finančních 
trzích obnovila neomezené dodávání šestiměsíční likvidity bankám za fixní sazbu. To přispělo 
k poklesu očekávaných úrokových sazeb 3M EURIBOR, a to až pod aktuální výši hlavní 
refinanční sazby ECB. Negativní zprávy se objevují střídavě jak z eurozóny, tak z USA, což 
vede ke kolísání kurzu USD/EUR; aktuálně dolar vůči euru značně posílil. Předpověď CF08 
v souladu s RS05 nadále očekává postupné posilování dolaru. Cena ropy Brent by měla jen 
velmi zvolna klesat, její výhled je přitom nižší oproti předpokladům prognózy.  
 

1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
 
Aktuální výhled exogenních veličin je založen na CF08 z 8. srpna 2011 (efektivní HDP, CPI, 
PPI a kurz USD/EUR) a tržních údajích zpracovaných k 5. září 2011 (EURIBOR, ceny ropy 
Brent a benzínu).   
 
Předpověď růstu efektivního HDP v eurozóně byla ve srovnání s referenčním scénářem 5.SZ 
(RS05) změněna jen nepatrně.3 Pro letošní rok klesla z 2,8 % na 2,7 %. Nově zveřejněné 
údaje za druhé čtvrtletí byly mírně nižší především u Německa, což zatím předpověď 
nezohledňuje.4 Pro následující dva roky se výhled nezměnil a zůstává na hodnotě 2,2 %. 
 
Očekávaný efektivní růst cen průmyslových výrobců (PPI) v eurozóně byl v CF08 oproti 
RS05 zvýšen pro letošní rok z 5,2 % na 5,7 %, na další dva roky zůstala předpověď více méně 
beze změny na hodnotě 2,5 %, resp. 2,6 %. V červenci však ceny výrobců rostly o cca 0,4 p.b. 
vyšším tempem, než by odpovídalo zvýšenému předpokladu CF08. U efektivní inflace 
spotřebitelských cen jsou změny předpovědi zanedbatelné a i aktuální vývoj je v podstatě 
v souladu s předpokladem z 5.SZ. Zatímco růst cen výrobců pravděpodobně kulminoval ve 
druhém čtvrtletí, ve třetím čtvrtletí by měl nastat obrat i ve vývoji inflace spotřebitelských 
cen, která by poté měla postupně klesat z hodnoty 2,8 % k hranici dvou procent.  
 
Aktuální výhled ceny ropy Brent na základě termínovaných tržních kontraktů leží v průměru 
cca o 8 % níže, než byl předpoklad v 5.SZ, a má pozvolna klesající trajektorii. Cena by tak 
měla velmi zvolna klesat ze současných hodnot k hranici 100 USD/b.   
 
K výrazné změně došlo u implikované trajektorie sazeb 3M EURIBOR. Křivka, odvozená na 
základě aktuálních údajů trhu, se posunula směrem k nižším hodnotám a do poloviny roku 
2012 dokonce signalizuje pokles sazeb mezibankovního trhu. Rozdíl oproti RS05 se tak 
postupně zvětšuje až na -1,0 p.b. a přibližně na této hodnotě pak setrvává až do konce roku 
2013. Očekávaná hodnota sazby 3M EURIBOR by tak měla klesnout až k hodnotě cca 1,1 %, 

3 Z (pro nás) významnějších zemí snížil CF08 výhled letošního růstu o 0,1 p.b. ve Francii, Itálii, Nizozemsku 
a na Slovensku. Pro rok 2012 klesla předpověď více, a to pro Itálii, Rakousko, Španělsko a Slovensko. 

4 Výsledky však nebyly nijak výrazně odlišné od čtvrtletních hodnot, simulovaných na základě celoročních 
předpovědí CF08.  
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a dostat se tak pod aktuální hodnotu hlavní refinanční sazby ECB. To je s největší 
pravděpodobností reakce trhu na oznámení ECB, že opět zavede neomezené dodávání 
šestiměsíční likvidity bankám za fixní sazbu (a v poslední době též na změnu její komunikace 
ohledně inflačních rizik do budoucna). Pro srovnání je třeba uvést, že analytici v CF08 pokles 
tříměsíční sazby nepředpokládali a v ročním horizontu byla jejich předpověď v průměru 
o 1,1 p.b. vyšší. 
 
(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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Výhled měnového kurzu USD/EUR založený na CF08 doznal oproti RS05 jen nepatrné 
změny (zejména na delším konci prognózy). Nadále tak předpokládá postupné posilování 
dolaru z hodnoty 1,43 USD/EUR ve 3.čtvrtletí 2011 směrem k 1,35 USD/EUR na konci roku 
2013. 

1.2  Eurozóna 
 
Ve 2.čtvrtletí 2011 se v eurozóně mezičtvrtletní tempo hospodářského růstu proti 
předchozímu čtvrtletí významně snížilo (o 0,6 p.b. na 0,2 %). Spotřeba domácností a vlády 
přešla z mírného růstu v  pokles a téměř se zastavil nárůst fixních investic. Také meziroční 
růst HDP ve 2.čtvrtletí značně zpomalil na 1,6 % z 2,4 % v důsledku poklesu dynamiky všech 
složek agregátní poptávky.  
 
Pro 2.polovinu letošního roku CF08 očekával v eurozóně meziroční růst HDP na zhruba 2 %. 
Řada jiných institucí je ohledně budoucího vývoje hospodářské aktivity skeptičtější, neboť již 
zohlednila nepříznivé údaje z poslední doby, zejména HDP za 2.čtvrtletí. ECB ve své zářijové 
prognóze snížila výhled ekonomického růstu pro roky 2011 a 2012 o zhruba 0,3 p.b. a pro 
2.pololetí očekává jeho zpomalení kvůli slabšímu globálnímu vývoji a poklesu důvěry 
podnikatelů i spotřebitelů v důsledku prohlubování evropské dluhové krize. Navíc je tato 
prognóza podle ECB zatížena značnou nejistotou a její rizika jsou vychýlena směrem k nižší 
hospodářské dynamice. Také OECD predikuje téměř zastavení ekonomického růstu 
v rozvinutých ekonomikách v tomto období (pro Německo dokonce pokles ve 4.čtvrtletí) 
a jeho zpomalení v rozvíjejících se zemích. Odhady vývoje HDP eurozóny ze strany EK 
a MMF pro letošní rok se také pohybují o 0,3 p.b. pod očekáváním CF08. Ze statistických 
údajů za 3.čtvrtletí 2011 byly uveřejněny pouze vývoj maloobchodního obratu (meziměsíční 
růst o 0,2 %, meziroční pokles o 0,2 %) a míra nezaměstnanosti (stagnace na 10% hladině). 
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Hodnoty všech předstihových ukazatelů, které máme k dispozici, se snížily, ukazatel PMI za 
zpracovatelský průmysl dokonce pod úroveň 50 bodů (49 bodů), a potvrzují tak očekávané 
zpomalení ve 2.polovině roku. 
 
Srpnová inflace v eurozóně se (dle předběžného odhadu) udržela na úrovni 2,5 % a proti 
svému vrcholu ve 2.čtvrtletí (2,7 %) se mírně snížila.5 Také jádrová inflace klesla v červenci 
na 1,2 %. CF08 očekává ve 4.čtvrtletí mírné snížení inflace, ale její pokles pod 2% hladinu až 
ve 2.čtvrtletí 2012. Prognóza ECB je obdobná a vzhledem k předpovídanému ekonomickému 
ochlazení trhy neočekávají další zvyšování její základní úrokové sazby, ale spíše spekulují 
o možném uvolnění její měnové politiky.  
 
Ve 2.čtvrtletí 2011 se mezičtvrtletní tempo růstu německého HDP propadlo z 1,3 % na pouhé 
0,1 %. Důvodem bylo snížení spotřeby domácností, salda čistého vývozu a zpomalení růstu 
investic. Stejné faktory se podílely na silném zpomalení meziročního hospodářského růstu 
ze 4,6 % na 2,8 %. Dynamika německé hospodářské aktivity oslabuje, ale přesto zůstává na 
silné úrovni. Růst průmyslové výroby ve srovnání s 1.čtvrtletím zvolnil, ale jeho průměrná 
meziroční hodnota ve 2.čtvrtletí se pohybovala okolo 8 % a v červenci se zvýšila na 10 % 
(4 % meziměsíčně). Obdobná je situace u průmyslových zakázek. Růst maloobchodního 
obratu se také zvýšil. Míra nezaměstnanosti v červenci zůstala na 6,1 % a meziročně se snížila 
o téměř 1 p.b. Klesly hodnoty téměř všech předstihových ukazatelů, i když PMI v průmyslu 
i službách zůstává nad 50% hranicí. 
 
Inflace v Německu v srpnu dosáhla 2,5 %6 a důvodem její relativně vysoké úrovně zůstávají 
ceny energií. Podle německého Ministerstva financí se v letošním roce sníží deficit státního 
rozpočtu na 1,5 % HDP z 3,3 % v roce 2010 a poměr státního dluhu vůči HDP by se měl 
dostat pod úroveň 80 %. Vyrovnaného rozpočtu by Německo mělo dosáhnout v roce 2013. 
 
Mezičtvrtletní i meziroční tempa růstu slovenského HDP si ve 2.čtvrtletí 2011 zachovala 
vysokou úroveň z předchozího čtvrtletí (0,9 % resp. 3,5 %). Tento silný hospodářský růst byl 
ve 2.čtvrtletí důvodem meziročního zvýšení zaměstnanosti o 2,1 % a snížení míry 
nezaměstnanosti o 1 p.b. Naproti tomu meziroční dynamika průmyslové výroby v červnu 
a červenci oslabila na 5 % z 11 % v květnu, když meziměsíčně sezonně očištěná produkce 
klesla o 2,2 %, resp. 3,4 %. V červenci se meziměsíčně i meziročně snížil i maloobchodní 
obrat. Také většina předstihových ukazatelů se v červenci snížila (celkový indikátor 
ekonomického sentimentu, indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví a službách). Důvěra 
spotřebitelů se naopak poněkud zvýšila. Podle EECF08 by se měl vysoký ekonomický růst 
udržet i ve 2. polovině letošního roku (3,4 % za celý rok) a v příštím roce ještě akcelerovat na 
průměrnou 4% hodnotu. EECF08 očekává rychlý růst průmyslové výroby a investic, ale 
pomalé zvyšování spotřeby. 
 
Meziroční inflace se na Slovensku v červenci snížila na 3,8 % zejména vlivem nižší 
dynamiky cen potravin a energií, v srpnu se však vrátila opět na hodnotu 4,1 %. V příštích 
měsících by inflace měla být ovlivněna rychlejším růstem regulovaných cen (plyn a teplo) 
a služeb a za celý letošní rok by měla dosáhnout 3,8 %. 
 
 
 
 

5  Pro popis inflace v eurozóně i jednotlivých zemích je v této kapitole použit HICP 
6 V metodice HICP 
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1.3  Cena ropy 
 
Cena ropy Brent se od května 2011 pohybuje ve velmi širokém, více méně horizontálním, 
pásmu 100–120 USD/b a prudkými výkyvy reaguje jak na fundamentální zprávy o globálním 
ekonomickém vývoji, tak na zprávy z finančních trhů. Nadále se snižuje vazba mezi cenami 
americké ropy WTI a severomořské ropy Brent. Cena ropy WTI rovněž vykazuje oscilace, ale 
podél výrazně klesajícího trendu, takže se cenový rozdíl mezi oběma druhy ropy stále zvyšuje 
(na počátku září dosahoval dříve nepředstavitelných cca 26 USD/b). 
 
V průběhu července se cena ropy Brent dočasně zklidnila a usadila se mírně nad 115 USD/b. 
V první dekádě srpna však přišel prudký propad, když negativní zprávy zejména z americké 
ekonomiky zvýšily obavy investorů z globálního zpomalení. Částečně přispěl i kurz 
amerického dolaru, který posílil po japonské intervenci proti jenu. Na trh s ropou se následně 
přenesly turbulence z finančních trhů. Na těch byla situace napjatá již delší dobu v důsledku 
ukončení druhého kola kvantitativního uvolňování americké měnové politiky a v důsledku 
dluhových problémů vlád jak v USA, tak v Evropě. Po snížení ratingu amerických závazků od 
agentury S&P pak došlo k silným výprodejům rizikových aktiv (včetně průmyslových 
komodit) a k nákupům zlata a bezpečných měn. Trhy negativně reagovaly i na nákup 
dluhopisů Španělska a Itálie ze strany ECB. Cena ropy Brent tak klesla až na 102 USD/b, což 
byla nejnižší hodnota od letošního února. Poté došlo ke zklidnění situace a cena se ve zbytku 
srpna poměrně rychle vrátila nad 110 USD/b. Tržní kontrakty signalizují jen pozvolný pokles 
ze současných hodnot směrem k hranici 100 USD/b. Úvahy o tom, že po ukončení bojů 
v Libyi se tamější ropa rychle vrátí na trh, se ukázaly jako příliš optimistické. Po ropě Brent 
(a jejích ekvivalentech) bude i nadále silná poptávka ze strany velkých asijských rozvíjejících 
se ekonomik a situaci pravděpodobně vyostří i embargo EU na dovoz ropy ze Sýrie (které 
začne platit od poloviny listopadu). Na druhé straně nelze očekávat větší tlaky na růst ceny, 
neboť kartelu OPEC se v červenci podařilo zvýšit produkci na hodnoty, kterých dosahoval 
před výpadkem libyjské produkce (30 mil. b/d), a stále mu zbývá rezervní těžební kapacita ve 
výši cca 3,3 mil. b/d.  
 
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) snížila v srpnu předpověď letošní poptávky po ropě 
o 60 tis. b/d vzhledem k nižší poptávce v prvním a druhém čtvrtletí. IEA tak očekává pro 
letošek růst spotřeby o 1,2 mil. b/d (1,4 %) na 89,5 mil b/d. Pro příští rok naopak byla 
předpověď zvýšena o 70 tis. b/d na 91,1 mil. b/d, což je růst o 1,6 mil. b/d (1,8 %). Celkové 
zásoby ropy a ropných produktů se v zemích OECD od února pohybují pod pětiletým 
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průměrem pro dané období a podle předběžných dat IEA v červnu dále proticyklicky 
poklesly, zejména zásluhou vývoje v Evropě. V USA můžeme od poloviny července 
pozorovat pokles strategických zásob (v souladu s rozhodnutím IEA uvolnit část svých zásob 
na trh jako kompenzaci výpadku libyjské těžby), který vedl k mírnému růstu komerčních 
zásob ropy a zvýšené aktivitě rafinérií. Zásoba benzínu a ropných destilátů se však pohybuje 
od července jen velmi těsně nad pětiletým průměrem a je výrazně níže, než ve stejném období 
loňského roku.  

1.4  Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru 
 
Růst tříměsíční úrokové sazby EURIBOR, který trval prakticky nepřetržitě od začátku 
letošního února, se v polovině července zastavil těsně nad hodnotou 1,6 %. Poté, co 4. srpna 
rozhodla ECB o rozšíření poskytování likvidity na 6 měsíců za fixní sazbu, a když následně 
8. srpna ponechala měnověpolitickou sazbu beze změny, došlo k mírnému poklesu tříměsíční 
sazby mezibankovního trhu EURIBOR. ECB reagovala zejména na zvýšenou nejistotu na 
finančních trzích, spojenou s dluhovými problémy zemí jižního křídla eurozóny. Na 
zářijovém jednání ECB rovněž sazby nezměnila, ale v následné komunikaci změnila 
hodnocení inflačních rizik i rizik budoucí ekonomické aktivity v eurozóně. Tím potvrdila 
názor trhu, že sazby v nejbližší době zvyšovány nebudou. 
 
Úrokový diferenciál mezi sazbami 3M PRIBOR a 3M EURIBOR klesá nepřetržitě již od 
listopadu 2009 v důsledku trendového růstu eurových výnosů. V březnu 2011 se dostal do 
záporných hodnot a pokračoval v poklesu. Teprve v polovině července se pokles zastavil 
a diferenciál mírně vzrostl (tj. v absolutní hodnotě se mírně přivřel). V první dekádě září se 
pohyboval kolem -0,35 p.b.  
 
Aktuální tržní výhled úrokového diferenciálu se oproti RS05 posouvá výše, přičemž 
v průběhu roku 2012 by úrokový diferenciál mezi PRIBORem a EURIBORem měl být 
zhruba nulový. Poté by měl diferenciál zamířit opět do záporných hodnot a přibližovat se 
scénáři z 5.SZ. Tento vývoj odráží zejména očekávaný pokles 3M EURIBORu pod aktuální 
výši základní refinanční sazby ECB v důsledku rozšířeného poskytování likvidity bankám 
eurozóny a úvah o možném snížení úrokových sazeb ECB.  

 
Rozdíl korunových a eurových výnosů 
(p.b.)      

Výhled úrokového diferenciálu CZK 3M–
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Volatilita kurzu amerického dolaru vůči euru se od dubna výrazně zvýšila. Investoři 
reagují citlivě jak na zprávy o ochlazování americké ekonomiky, tak na vývoj dluhové krize 
v eurozóně a její rozšiřování na další země. Avšak vzhledem k tomu, že množství negativních 
zpráv z USA a eurozóny bylo donedávna zhruba vyrovnané, nejevil kurz náznaky žádného 
trendového vývoje. V dosavadním průběhu září nicméně dolar zřetelně posílil, a to navzdory 
tomu, že Fed nevyloučil možnost třetí vlny kvantitativního uvolňování. K tomu přispěly 
obavy, že ECB na delší dobu zastaví zpřísňování měnové politiky. Po tiskové konferenci ECB 
9. září a zveřejnění nové prognózy oslabilo euro nejvíce za posledních 7 měsíců a dosáhlo 
nejslabší úrovně od února 2011. Srpnový CF přitom očekával postupné posilování dolaru 
k hodnotě 1,35 USD/EUR v srpnu 2013.  

 

2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
V období od zpracování 5.SZ nebyly zveřejněny žádné informace z fiskální oblasti, které by 
znamenaly výrazné riziko pro naplňování prognózy veřejných rozpočtů na roky 2011 až 2013. 
Prognóza předpokládá meziroční pokles schodku vládního sektoru v letošním roce na 
3,8 % HDP, především v důsledku fiskálních opatření přijatých vládou v roce loňském. 
Rozsah a kanály působení této fiskální restrikce na reálnou ekonomiku zatím odpovídají 
našim očekáváním. K dalšímu významnému poklesu schodku na 3 % HDP dojde podle 
prognózy v roce 2012, zejména kvůli zvýšení snížené sazby DPH. K mírnějšímu meziročnímu 
poklesu schodku na 2,8 % HDP dojde v důsledku zrychlení růstu ekonomiky i v roce 2013. 
 

2010 2011 2012 2013

Saldo vládního sektoru                   
(ESA 95, ČNB) v % HDP -4,7 -3,8 -3,0 -2,8

Upravené saldo *                             
(ESA 95, ČNB) v % HDP -4,6 -3,6 -2,9 -2,8

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

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

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

5.SZ

 
 

V roce 2011 povede dopad konsolidačních opatření přijatých v loňském roce k výraznému 
poklesu schodku vládního sektoru na úroveň 3,8 % HDP. Tato fiskální restrikce se skrze 
kanály spotřeby vlády (včetně mezd ve veřejném sektoru) a spotřeby domácností negativně 
promítá do dynamiky reálného HDP, a to zatím (za 1.pololetí letošního roku) v očekávaném 
rozsahu. Za celý rok 2011 by měla fiskální restrikce přibrzdit ekonomický růst o cca 
0,6 procentního bodu.  
 
Pro rok 2012 očekává prognóza pokles deficitu vládního sektoru na 3 % HDP především 
v důsledku nárůstu příjmů plynoucích ze zvýšení snížené sazby DPH.7 Předpokládáme, že 
tato změna se projeví přibližně o 25 mld. Kč vyšším inkasem DPH. Vyšší životní náklady 

7 Zákon o zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % byl počátkem září schválen Poslaneckou sněmovnou 
parlamentu. Přes očekávané odmítnutí v Senátu se předpokládá následné definitivní schválení zákona ve 
sněmovně.     
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spojené s růstem DPH však budou domácnostem částečně kompenzovány formou zvýšení 
slevy na vyživované dítě z daně z příjmu fyzických osob (odhadovaný dopad 3,4 mld. Kč). 
Restriktivní působení změny DPH v příštím roce s odhadovaným dopadem do dynamiky 
reálného HDP ve výši přibližně 0,3 procentního bodu je v prognóze zachyceno především ve 
spotřebě domácností. Prognóza pro rok 2012 i nadále zohledňuje tzv. „malou“ důchodovou 
reformu, která je v souhrnu rozpočtově neutrální.8 V roce 2013 by pak mělo dojít ke 
sjednocení obou sazeb DPH na úrovni 17,5 %, což bude mít rovněž zhruba neutrální dopad na 
saldo vládního sektoru.  
 
Rizikem prognózy ve směru nižšího deficitu vládního sektoru v roce 2013 zůstává přijetí 
dodatečných konsolidačních opatření. Sem patří zejména připravovaná daňová reforma, 
plánované zdanění loterií a avizované úspory plynoucí ze zefektivnění státní správy. Žádné 
z uvedených opatření však ještě nevstoupilo do pokročilejší fáze legislativního 
procesu / konkrétních úvah o realizaci, aby bylo možno případné dopady podrobně 
kvantifikovat. Dalším rizikem je i nejistý dopad penzijní reformy (schválené Poslaneckou 
sněmovnou parlamentu počátkem září) do veřejných rozpočtů.9 Rizikem ve směru vyššího 
deficitu je naopak případný nižší domácí ekonomický růst v důsledku eskalace evropské 
dluhové krize. 
 
Novou informaci představuje skutečnost, že vláda v průběhu září projednala a schválila návrh 
zákona o státním rozpočtu na rok 2012. Navrhovaný deficit státního rozpočtu 105,0 mld. Kč 
odpovídá splnění fiskálního cíle pro vládní sektor ve výši 3,5 % HDP deklarovaného vládou 
v dubnové aktualizaci Konvergenčního programu ČR. Z podkladové zprávy k návrhu SR 
vyplývá, že MF očekává nepřekročení plánovaného deficitu státního rozpočtu na letošní rok 
ve výši 135,0 mld. Kč. Splnění rozpočtovaných hodnot se očekává u většiny hlavních 
daňových položek (DPH, DPPO, DPFO ze závislé činnosti, jen mírně nesplněno 
u spotřebních daní), k výraznějšímu výpadku dojde u DPFO z přiznání a srážkové.  
 

8 „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). 

9 Poslanecká sněmovně schválila 9. září vládní návrh zákona o důchodové reformě, zavádějící možnost 
dobrovolného spoření v nových penzijních fondech (tzv. druhý pilíř důchodového systému). Objem 
prostředků, vyvedených z průběžně financovaného prvního pilíře, a tedy i dopad do veřejných rozpočtů, bude 
záviset na počtu účastníku v tomto druhém fondovém pilíři. Předběžné odhady se pohybují v širokém rozpětí 
od 300 tis. osob dle pesimistického scénáře některých analytiků až po vládní odhad ve výši přes 2,5 mil. osob 
(50 – 60 % účastníků stávajícího průběžného systému). 
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
Nová data za druhé a počátek třetího čtvrtletí potvrzují mírné oživení na trhu práce. Celková 
zaměstnanost ve druhém čtvrtletí meziročně i mezičtvrtletně vzrostla. Sezonně očištěná 
obecná míra nezaměstnanosti v tomto období však poklesla jen nepatrně. Míra registrované 
nezaměstnanosti pokračovala ve třetím čtvrtletí v souladu s prognózou v poklesu. 
Z odvětvového hlediska se nadále zlepšovala situace v průmyslu při stále pokračujícím růstu 
počtu přesčasových hodin v podnikatelské sféře. Růst mezd v podnikatelské sféře byl sice 
nepatrně nad prognózu, avšak stále se jedná o umírněné hodnoty. V nepodnikatelské sféře 
podle očekávání pokračoval již třetí čtvrtletí v řadě pokles průměrné mzdy. Jak mzdová 
náročnost produktu, tak i produktivita práce meziročně rostla.  
 
Srovnání predikce se skutečností 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) 8/11  8.4 (Q) 8.4
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči 8/11 . 8.2
Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let) II/11 6.7 6.8
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) II/11 0.2 0.6
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev II/11 0.0 0.5
             ostatní zaměstnaní II/11 1.1 0.7
Nominální měsíční mzda v ČR celkem - ČSÚ (mzr. změna v %) II/11 2.0 2.5
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/11 2.9 3.2
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/11 -1.7 -0.9
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 7/11 . 2.0
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 7/11 . 0.5
NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95) II/11 -0.5 0.2
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95) II/11 . -2.0
NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95) II/11 . -4.9
Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95) II/11 2.3 1.7
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  
 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračoval nárůst celkové zaměstnanosti podle metodiky 
VŠPS, který dosáhl meziroční hodnoty 0,6 %10, tedy o něco více, než předpokládala prognóza 
z 5.SZ. Ve druhém čtvrtletí však došlo ke změně struktury růstu celkové zaměstnanosti, který 
byl nově tažen především vývojem ve skupině zaměstnanců. Počet zaměstnanců se oproti 
stejnému období minulého roku zvýšil o 0,5 % (tj. 21,1 tis. osob). I nadále, ale výrazně 
pomalejším tempem, pokračuje růst počtu podnikatelů o 0,7 % meziročně.11 Po sezonním 
očistění celková zaměstnanost přešla po dvou čtvrtletích mírného poklesu k mezičtvrtletnímu 
růstu o 0,3 %, zatímco srpnová predikce očekávala stagnaci. 
 
Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO) poklesla ve druhém čtvrtletí 
nepatrně méně, než čekala prognóza, a to na hodnotu 6,8 % (prognóza z 5.SZ očekávala 
6,7 %). Obecná zaměstnanost byla sice oproti prognóze mírně vyšší, současně však mírně 
vzrostla i pracovní síla, zatímco prognóza očekávala její stagnaci (a implicitně tak oproti 
prognóze byl nepatrně vyšší i  počet nezaměstnaných). 

Po očištění o sezonní vlivy obecná míra nezaměstnanosti poklesla o 0,5 p.b. meziročně, 
zatímco mezičtvrtletně stagnovala na hodnotě 7 % (v souladu s prognózou). Míra 
registrované nezaměstnanosti celkem dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2011 v průměru 
hodnoty 8,7 %, resp. 8,9 % po sezonním očištění, přičemž v obou případech šlo o hodnoty 
o 0,4 p.b. nižší, než tomu bylo ve stejném období loňského roku. Aktuální údaje za červenec 

10    Tomu odpovídá nárůst zaměstnanosti o 27,4 tis. osob. 
11    I přes nárůst počtu podnikatelů jejich podíl na celkové zaměstnanosti ve druhém čtvrtletí poklesl na 17,8 %. 
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a srpen naznačují naplnění predikce vývoje míry registrované nezaměstnanosti za třetí 
čtvrtletí. Vývoj Beveridgeovy křivky ukazuje v posledním období na zastavení růstu počtu 
volných pracovních míst během třetího čtvrtletí, při mírně zrychlujícím poklesu počtu 
nezaměstnaných. Tento vývoj nasměroval Beveridgeovu křivku takřka rovnoběžně 
s horizontální osou. Hodnota sezonně očištěného podílu nově hlášených uchazečů 
o zaměstnání na celkové zaměstnanosti se však stále pohybuje nad svou dlouhodobou úrovní. 
V posledních třech měsících docházelo k nárůstu míry vyřazování nezaměstnaných 
z evidence úřadů práce, což napomáhalo snižovat míru registrované nezaměstnanosti.  
 
Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení 
uchazeči z evidence úřadů práce 

Beveridgeova křivka 
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Poznámka: sezonně očištěné údaje 
Pramen: MPSV, propočet ČNB 

Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících 
Pramen: MPSV, propočet ČNB 

 

I ve druhém čtvrtletí 2011 byl vývoj počtu zaměstnaných osob v jednotlivých sektorech 
národního hospodářství výrazně nerovnoměrný. Nejvíce roste zaměstnanost, stejně jako tomu 
bylo v minulých čtvrtletích, v průmyslu, kde ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně 
o výrazných 6,4 % (v absolutním vyjádření o 86,7 tis osob). Růst zaměstnanosti se přitom 
odehrál především v exportně orientovaném zpracovatelském průmyslu (meziročně o 6,5 %, 
tj. 78,7 tis. osob). V porovnání s minulým čtvrtletím došlo také ke zrychlení meziročního 
růstu zaměstnanosti v tržních službách, které zaměstnávaly o 31,7 tis. osob více než ve 
stejném období roku 2010. V ostatních odvětvích však zaměstnanost i nadále klesala, nejvíce 
pak ve stavebnictví (o 9,5 %). 
 
Mzda v podnikatelské sféře během druhého čtvrtletí 2011 mírně zrychlila tempo svého 
meziročního růstu na 3,2 %12. Na tomto zrychlení se podílelo pokračující meziroční zvýšení 
počtu odpracovaných hodin v rámci přesčasů. Po sezonním očištění potom růst průměrné 
mzdy v podnikatelském sektoru dosáhl hodnoty 2,9 %, což je stejná hodnota, jakou očekávala 
srpnová predikce. Stejně jako v případě zaměstnanosti, i v případě průměrné mzdy jsou 
očividné výrazné rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Výrazný růst mezd byl zaznamenán 
v administrativních a podpůrných činnostech (5,5 %) a i nadále byl vykazován poměrně silný 
růst mezd v průmyslu (o 4,4 %). Reálně průměrná mzda v podnikatelské sféře vzrostla  
o 1,4 %. Podle údajů z července došlo k výraznému zpomalení meziročního růstu průměrné 
mzdy v průmyslu13, a to na hodnotu 2 %. 

 

12  Prognóza z 5.SZ očekávala nárůst mezd o 2,9 %. S novými údaji za druhé čtvrtletí 2011 zároveň ČSÚ 
zveřejnil i revizi dat o vývoji mezd v prvním čtvrtletí, které v rámci podnikatelské sféry posunul o 0,1 p.b. 
výše. 

13    Jedná se o údaj pro podniky s 50 a více zaměstnanci a bez agenturních zaměstnanců. 
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Příspěvky k vývoji počtu zaměstnaných 
v metodice VŠPS (mzr.,v p.b.) 
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Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře již čtvrté čtvrtletí v řadě meziročně klesala. 
V porovnání se srpnovou predikcí byl tento pokles mírnější (-0,9 % oproti predikovaným  
-1,7 %), byl však doprovázen výraznějším poklesem počtu zaměstnanců přepočteného na plně 
zaměstnané, a to o 2,5 %. To znamenalo snížení objemu mzdových prostředků o 3,4 %, tedy 
podle našich očekávání. Průměrná mzda v rámci nepodnikatelské sféry poklesla hlavně ve 
veřejné správě a obraně (-3,2 %), vzrostla naopak ve vzdělávání (o 1,9 %). Reálně se 
průměrná mzda v nepodnikatelské sféře snížila o 2,7 %.  
 
Meziroční růst průměrné mzdy v ČR tak v souhrnu dosáhl hodnoty 2,5 %, což je o 0,5 p.b. 
více, než očekávala prognóza z 5.SZ. Odchylka od predikce je dána tím, že při realizaci 
úsporných vládních opatření došlo k vyšší úspoře na straně zaměstnanosti než v oblasti mezd, 
a v menší míře i vývojem mezd v podnikatelské sféře. V reálném vyjádření mzdy vzrostly 
o 0,7 %. Celkový objem nominálních mezd a platů podle statistiky ČSÚ meziročně vzrostl 
o 2,7 % a počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané se zvýšil o 0,2 %. 
 
O něco vyšší než očekávaný růst mezd spolu s mírně nižším růstem ekonomické aktivity 
vyústil během druhého čtvrtletí v návrat nominálních jednotkových mzdových nákladů 
v ekonomice na růstovou trajektorii. Meziročně se NJMN zvýšily o mírných 0,2 %, zatímco 
predikce z 5.SZ očekávala pokles NJMN o -0,5 %. Celkově tedy trh práce působil mírně 
proinflačně v porovnání s prognózou z 5.SZ. Na mírném nárůstu NJMN se podílel hlavně 
kladný příspěvek objemu mezd a platů (2,5 p.b.), který převážil nad záporným příspěvkem 
HDP (-2,2 p.b). Z jednotlivých sledovaných odvětví ekonomiky byl nárůst NJMN 
zaznamenán jen v tržních službách (3,3 %), ve kterých došlo k nárůstu objemu mezd a platů 
(3,5 %) při jen mírném zvýšení přidané hodnoty (0,2 % meziročně). Ostatní odvětví vykázala 
pokles NJMN, který byl nejvýraznější ve stavebnictví (-4,9 %), které bylo následováno 
průmyslem (-2 %). 
  
Národohospodářská produktivita práce ve druhém čtvrtletí roku 2011 pokračovala ve 
zpomalování svého meziročního tempa, a to na 1,7 % (z 2,4 % v předcházejícím čtvrtletí). 
Toto zpomalení bylo o něco výraznější, než očekávala srpnová predikce. Zpomalení 
produktivity práce bylo patrné především v průmyslu, ve kterém produktivita po čtyřech 
čtvrtletích dvouciferného růstu zpomalila na stále výrazných 7,7 % meziročně. K růstu 
produktivity přispěl hlavně vývoj HDP (2,2 p.b.), doprovázený záporným příspěvkem 
zaměstnanosti (-0,6 p.b.). Vývoj produktivity práce v jednotlivých odvětvích národního 
hospodářství však není rovnoměrný. Kromě již zmíněného průmyslu rostla produktivita ještě 
ve stavebnictví (o 3 %), zatímco v ostatních sledovaných odvětvích mírně poklesla.  
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NJMN v metodice ESA 95 
(mzr. v %) 

Produktivita práce v metodice ESA 95 
(mzr. 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 
 
Reálný růst HDP podle údajů za druhé čtvrtletí 2011 meziročně i mezičtvrtletně zpomaluje. 
Prognóza z 5.SZ očekávala rovněž zpomalení, avšak o něco mírnější. Kladný příspěvek 
k růstu měly čistý vývoz, fixní investice a změna stavu zásob, zatímco spotřeba domácností 
a vlády přispěla záporně. Všechny výdajové složky vykázaly nižší hodnoty růstu ve srovnání se 
srpnovou prognózou kromě fixních investic, které překvapily v opačném směru. Část rozdílu 
mezi prognózou a skutečností jde na vrub revizí dat za první čtvrtletí letošního roku, kde při 
zanedbatelně změněné dynamice celkového HDP došlo ke změnám jednotlivých výdajových 
komponent. Předstihové indikátory pro třetí čtvrtletí naznačují pokračující zpomalování 
meziročního růstu HDP, v souladu s aktuální prognózou. Růst průmyslové produkce se 
snižuje a pokračuje propad výstupu ve stavebnictví. Růst maloobchodních tržeb se také 
ukazuje jako velmi slabý. Souhrnný indikátor důvěry v průběhu tohoto roku doposud klesal, 
a to především vlivem rychle klesajícího spotřebitelského indikátoru důvěry. Výrazně 
pesimistický byl nadále indikátor důvěry ve stavebnictví. 

Ukazatel (s. c. 2000, sezonně oč., mzr. změny v %) Období
Predikce z 5. 

SZ Skutečnost
Hrubý domácí produkt 2Q 2011 2.5 2.2
Spotřeba domácností 2Q 2011 -0.3 -0.7
Spotřeba vládních institucí 2Q 2011 -0.9 -1.4
Hrubá tvorba kapitálu 2Q 2011 6.2 5.5
v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 2Q 2011 1.9 3.6
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 2Q 2011 12.9 8.4
Vývoz zboží a služeb 2Q 2011 16.6 9.4
Dovoz zboží a služeb 2Q 2011 15.8 7.9
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 2Q 2011 34.4 38.6
Průmyslová výroba červenec 2011 . 7.1
Stavební výroba červenec 2011 . -10.0
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu červenec 2011 . 0.5  

Růst sezonně očištěného HDP ve druhém čtvrtletí 2011 zpomalil, když vykázal meziroční 
tempo 2,2 % a 0,1 % v mezičtvrtletním vyjádření. Oproti tomu prognóza z 5.SZ 
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předpokládala přibližně o 0,3 p.b. vyšší meziroční i mezičtvrtletní údaj. Při zveřejnění nových 
dat byl zpřesněn i první odhad národních účtů za 1.čtvrtletí 2011, zatímco údaje za předchozí 
roky zůstaly beze změn. Růst celkového HDP se  na základě tohoto zpřesnění změnil jen 
nepatrně, avšak k výraznějšímu přehodnocení došlo ve struktuře výdajových složek. 
Meziroční růst celkové hrubé tvorby kapitálu byl zrevidován směrem nahoru o 0,3 p.b., 
přičemž kladná změna ve složce tvorby zásob byla jen částečně kompenzována snížením 
růstu fixních investic o 0,4 p.b. Meziroční růsty spotřeby domácností a vlády byly také 
zvýšeny, a to oba o shodných 0,2 p.b. Tempa růstu vývozu a dovozu byla naopak snížena 
o 0,8 a 0,5 p.b. při mírném snížení salda čistého vývozu (o 2,1 mld. Kč). 

 

Meziroční růst HDP (sez. oč., v %) Mezičtvrtletní růst HDP (sez. oč., v %) 
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Reálná spotřeba domácností pokračovala v poklesu i ve druhém čtvrtletí, když vykázala 
meziroční tempo -0,7 %. Prognóza z 5.SZ očekávala o 0,3 p.b. mírnější pokles. V důsledku 
revizí dat se meziroční růst spotřeby domácností za první čtvrtletí naopak mírně zvýšil 
(o 0,2 p.b.). Reálný pokles spotřeby domácností ve druhém čtvrtletí byl významně ovlivněn 
pokračujícím rychlým růstem deflátoru o 2,1 % meziročně a reálným poklesem spotřeby řady 
komoditních skupin krátkodobé až střednědobé trvanlivosti, jako potraviny, alkohol, tabák, 
nábytek a pohonné hmoty. Objem mezd a platů vykazuje za druhé čtvrtletí 2011 vyšší 
hodnoty ve srovnání s prognózou, což naznačuje rychlejší růst disponibilního důchodu.14 Růst 
reálných tržeb v maloobchodě, které jsou podle ČSÚ nejdůležitějším ukazatelem při odhadu 
spotřeby, však vykazuje ve druhém čtvrtletí i v červenci spíše zpomalující tendenci, což 
zvyšuje nejistotu okolo krátkodobého výhledu spotřeby. 
 
Reálná spotřeba vlády ve druhém čtvrtletí prohloubila svůj meziroční pokles na 1,4 %. Údaj 
za předchozí čtvrtletí byl zrevidován mírně nahoru v reálném i nominálním vyjádření, 
přičemž deflátor spotřeby vlády zůstal stejný. V běžných cenách se ve druhém čtvrtletí 2011 
také jednalo o pokles, byť v menším rozsahu než v reálném vyjádření (o 0,5 %). ČSÚ 
nezveřejnil detailnější informace o příčinách poklesu vládní spotřeby, avšak hlavní důvod lze 
vidět v pokračování úsporných fiskálních opatření vlády. Prognóza z 5.SZ předpokládala 
oproti aktuálním údajům o něco mírnější pokles reálné spotřeby vlády (o 0,9 % mzr.). 
V nominálním vyjádření a v deflátoru spotřeby vlády byly také jen mírné rozdíly oproti 
prognóze. 
 
Hrubá tvorba kapitálu ve druhém čtvrtletí zrychlila meziroční růst na 5,5 %, 
avšak v mezičtvrtletním vyjádření mírně poklesla (o 0,1 %). Prognóza z 5.SZ předpokládala 
o něco vyšší růst (6,2 % mzr.). Při revizi dat za první čtvrtletí ČSÚ mírně zvýšil meziroční 

14   Národní účty domácností budou pravděpodobně zveřejněny na konci září, proto podrobnější analýza vývoje 
disponibilního důchodu a spotřeby bude provedena až v 7.SZ. 
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hodnotu růstu hrubých investic o 0,3 p.b. K mírně nižšímu než prognózovanému meziročnímu 
růstu hrubých investic ve druhém čtvrtletí přispěl vývoj tvorby zásob, zatímco růst fixních 
investic byl oproti prognóze vyšší. V mezikvartálním srovnání hrubé investice stagnovaly, 
přičemž v jejich rámci došlo při růstu fixních investic k poklesu tvorby zásob. Podle věcného 
členění k meziročnímu růstu fixního kapitálu přispěly pouze investice do strojů, zařízení 
a dopravních prostředků, zatímco ostatní položky vykázaly záporný příspěvek. 
 

Příspěvky výdajových složek k růstu HDP 
(mzr. v p.b.) 

Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 
kapitálu k mzr. růstu (v p.b., ve s.c.) 
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Růst reálného vývozu zboží a služeb ve druhém čtvrtletí meziročně výrazně zpomalil (na 
9,4 %) a mezičtvrtletně dokonce poklesl o 2,2 %. Prognóza byla oproti skutečnosti mnohem 
vyšší, když předpokládala meziroční růst vývozu o 16,6 %. Aktuální vývoj vývozu odráží 
výraznější oslabení zahraniční poptávky oproti předpokladu prognózy. Reálný dovoz vzrostl 
meziročně ve druhém čtvrtletí pomaleji než vývoz (růst o 7,9 % mzr.), což kromě zpomalení 
vývozu souvisí zřejmě i s poklesy konečné spotřeby. Prognóza očekávala mnohem rychlejší 
růst dovozu (o 15,8 % mzr.). Tento rozdíl lze vysvětlit utlumenějším vývojem vývozu i složek 
domácí poptávky oproti prognóze. Při rychlejším růstu vývozu oproti dovozu byl příspěvek 
čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP ve druhém čtvrtletí vysoký (1,6 p.b.). Prognóza 
z 5.SZ očekávala tentýž příspěvek čistého vývozu, avšak při výrazně vyšších tempech vývozu 
a dovozu. 
 
Průmyslová produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) ve druhém čtvrtletí 2011 
zaznamenala zpomalení mezičtvrtletního růstu (na 0,9 %), v meziročním srovnání však nadále 
rostla poměrně rychle (9,0 %). Tomuto vývoji odpovídal obdobně rychlý meziroční růst tržeb 
za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. Stále výrazněji se však prosazovala 
diferenciace mezi rychle rostoucími tržbami z přímého vývozu a značně zpomalujícími 
domácími tržbami. Význam zahraniční poptávky jakožto tahouna růstu české průmyslové 
produkce byl patrný také z vývoje nových zakázek. Zatímco zakázky ze zahraničí si i přes 
zpomalení udržely dvouciferný meziroční růst, zakázky z tuzemska meziročně dokonce mírně 
poklesly. V červenci pak pokračoval podobný vývoj: růst průmyslové produkce dále mírně 
zpomalil (sezonně očištěná produkce vzrostla meziměsíčně pouze o 0,1 %, meziročně 
o 7,1 %), meziroční růst nových zakázek ze zahraničí zpomalil na 8,1 % a pokles tuzemských 
zakázek se prohloubil na -9,4 %. 
 
Stavební produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) po propadu v prvním čtvrtletí 2011 
zaznamenala ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletní růst o 2,3 %. Ve srovnání s předchozím rokem 
však poklesla o 4,8 %. I přes nárůst počtu vydaných stavebních povolení ve druhém čtvrtletí 
výrazně meziročně poklesla orientační hodnota stavebních ohlášení a povolení, stejně jako 
hodnota nových zakázek stavebních prací v tuzemsku. V červenci se sezonně očištěná 
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stavební produkce meziměsíčně i meziročně snížila (o 1,6 %, resp. o 10 %). Výraznější pokles 
přetrvával v inženýrském stavitelství, a tento trend bude zřejmě pokračovat i v dalších 
měsících, neboť výrazný meziroční propad orientační hodnoty staveb povolených v červenci 
byl dán zejména snížením hodnoty vydaných povolení na výstavbu dopravní infrastruktury 
a nových nebytových budov. 
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (sezonně očištěné ve stálých 
cenách) ve druhém čtvrtletí 2011 mezičtvrtletně mírně poklesly (o 0,9 %), jejich meziroční 
růst zpomalil na 0,9 %. K meziročnímu zvýšení přispěl pokračující růst tržeb v motoristickém 
segmentu15 i v ostatním maloobchodě. Nejnovější údaje za červenec ukázaly další zpomalení 
růstu celkových tržeb, když tržby v motoristickém segmentu sice nadále rostly, ale tržby 
v maloobchodě bez motoristického segmentu meziročně i meziměsíčně poklesly. V jejich 
rámci zaznamenaly meziroční pokles tržby za prodej potravinářského i nepotravinářského 
zboží, a stejně jako v předešlých čtrnácti měsících také tržby z prodeje pohonných hmot.  
 
Souhrnný indikátor důvěry ve druhém čtvrtletí 2011 klesal a tento vývoj pokračoval 
i v červenci a v srpnu, kdy se indikátor snížil až na 89,6 bodu. Výrazný pokles zaznamenal 
zejména spotřebitelský indikátor důvěry (v srpnu na 78,8 bodu), podnikatelský indikátor opět 
klesal mírněji (na srpnových 91,9 bodu). Optimistické vyhlídky nadále výrazně převažují 
mezi podnikateli ve službách a obchodě. Indikátor důvěry podnikatelů v průmyslu se 
v červenci a srpnu dále snížil a saldo indikátoru důvěry16 v průmyslu zůstalo jen mírně 
kladné. Ve stavebnictví pokračuje výrazná převaha negativních vyhlídek. 
 
Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) za druhé 
čtvrtletí 2011 ukázaly zpomalení meziročního růstu hlavních sledovaných ukazatelů. Při 
zpomalení meziročního růstu výkonů (na 8,6 %) a nadále poměrně rychlém růstu výkonové 
spotřeby (10,2 %) zpomalil růst účetní přidané hodnoty na 4,7 %. Výrazné zpomalení 
meziročního růstu zaznamenal také hrubý provozní přebytek (3,5 %), který byl ovlivněn 
pokračujícím růstem osobních nákladů (meziročně o 5,8 %) odrážejícím jak růst průměrné 
mzdy, tak zvyšování počtu zaměstnanců.  
 

Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr.  v %)17 
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15   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. 

16  Saldo indikátoru důvěry je rozdíl (v %) mezi odpověďmi vyjadřujícími zlepšení a zhoršení očekávaných 
i probíhajících tendencí. 

17    Údaje do 2.Q 2010 jsou semidefinitivní, od 3.Q 2010 předběžné. 
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3  Platební bilance 
 
Vývoj běžného účtu platební bilance ve 2.čtvrtletí 2011 byl celkově v souladu s predikcí  
z 5.situační zprávy. Jen mírně nižší schodek běžného účtu byl zejména výsledkem lehce 
vyššího než předpokládaného přebytku obchodní bilance. Vyrovnaný kapitálový účet byl 
důsledkem pokračující absence výraznějšího čerpání prostředků z fondů EU, s níž prognóza 
nepočítala. V rámci finančního účtu byl z pohledu celoroční predikce v 1.pololetí 2011 patrný 
zejména odlišný vývoj (čistý odliv) portfoliových investic, ovlivněný relativně vysokými 
nákupy zahraničních cenných papírů rezidenty a skutečností, že předpokládané emise 
vládních dluhopisů nebyly v tomto období ještě realizovány.   
 
Ve 2.čtvrtletí 201118 dosáhl běžný účet platební bilance schodku 49,8 mld. Kč a roční 
klouzavý poměr běžného účtu k HDP se zvýšil na -3,5 % (roční klouzavý poměr běžného 
a kapitálového účtu k HDP činil -3,0 %). Meziročně došlo – na rozdíl od předchozího 
čtvrtletí – k prohloubení schodku o více než 22 mld. Kč, což souviselo především s vývojem 
bilance výnosů.  
 
Výkonová bilance skončila ve 2.čtvrtletí 2011 přebytkem 45,4 mld. Kč, který se čtvrté 
čtvrtletí v řadě meziročně snižoval (tentokrát o 2,3 mld. Kč). Snížení přebytku výkonové 
bilance souviselo stejně jako v předchozím čtvrtletí s poklesem přebytku bilance služeb (na 
20,5 mld. Kč). Přispěl k němu zejména pokles přebytku cestovního ruchu (v důsledku poklesu 
příjmů a současného růstu výdajů) a v menším rozsahu i snížení přebytku dopravy. Růst 
přebytku ostatních služeb korigoval tento vývoj jen částečně. Přebytek obchodní bilance 
dosáhl 24,9 mld. Kč a meziročně se mírně zvýšil. Rychlý růst přebytku v reálném vyjádření 
byl téměř kompenzován cenovým vývojem vlivem přetrvávající výrazně záporné meziroční 
změny směnných relací. Meziroční růst obchodního obratu ve druhém čtvrtletí zpomalil ve 
srovnání s hodnotami z předchozích čtyř čtvrtletí na polovinu (na necelých 11 %). Toto 
zpomalení zřejmě odráží kromě efektu vyšší srovnávací základny i zvolnění růstu vnější 
poptávky, zesílení negativních očekávání hospodářského vývoje ve světě a kumulovaný 
dopad posílení koruny. Na základě předběžných měsíčních údajů dosáhla obchodní bilance 
v červenci 2011 v národním pojetí (při propočtu dovozu v metodice CIF) schodku 
0,2 mld. Kč, který se meziročně zmírnil o 10,7 mld. Kč. Růst obratu zahraničního obchodu 
zpomalil na 5,1 %. 

Schodek bilance výnosů ve 2.čtvrtletí poprvé v historii ČR nepatrně překročil 100 mld. Kč. 
Meziroční prohloubení celkového schodku o více než 18 mld. Kč bylo spojeno s růstem 
schodku výnosů z přímých investic z důvodu vyšších výplat dividend nerezidentům. Schodek 
výnosů z přímých investic nadále představoval rozhodující složku celkové bilance.   

 
 
 
 

18   Spolu se zveřejněním údajů o platební bilanci za 2.čtvrtletí 2011 byly publikovány její revidované údaje od 
roku 2005. Revize se především týkala složek běžného účtu, zejména pak obchodní bilance v souvislosti 
s dokončením jejího očištění o vliv brandingu (marže náležející nerezidentům). Nejvýznamnější změny jsou 
patrny v letech 2007 a 2008. Jsou spojeny zejména s poklesem obchodního přebytku (v obou letech zhruba  
o 75 mld. Kč) a v této souvislosti s nárůstem schodku běžného účtu a jeho poměru k HDP (v roce 2007 
o 1,2 procentního bodu na 4,4 % a v roce 2008 o 1,6 procentního bodu na 2,2 %). V letech 2005, 2006, 2009 
a 2010 se schodek běžného účtu vlivem revizí naopak zmírnil (v letech 2009 a 2010 o cca 24 mld. Kč).    
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Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč) 
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K přebytku finančního účtu ve výši 73,1 mld. Kč přispěly všechny čtyři dílčí bilance, nejvíce 
však čistý příliv přímých investic, který dosáhl 35,7 mld. Kč. Souvisel s přílivem přímých 
zahraničních investic do ČR (ve výši 46 mld. Kč), dosaženým především v důsledku 
předpokládané hodnoty reinvestovaného zisku a splátek úvěrů tuzemským dceřiným 
podnikům. Změna toků v úvěrových vztazích současně i nejvýrazněji přispěla k meziročnímu 
růstu celkového přebytku přímých investic.   
  
Portfoliové investice po schodku v předchozím čtvrtletí dosáhly ve 2.čtvrtletí opět přebytku, 
a to 14,2 mld. Kč. Nejzávažnější operace v tomto čtvrtletí představovaly transakce na straně 
pasiv, spojené s emisemi dluhopisů tuzemských podniků na zahraničních trzích. Na straně 
aktiv pokračoval vývoj z předchozího čtvrtletí, charakteristický nákupy zahraničních akcií 
i dluhopisů rezidenty. Obnovení zájmu tuzemských investorů o zahraniční cenné papíry (viz 
Box v části IV.5) současně i nejvýznamněji ovlivnilo meziroční zmírnění přebytku 
portfoliových investic. U ostatních investic byl dosažen čistý příliv 18,3 mld. Kč. Celkový 
přebytek souvisel s čistým přílivem zdrojů u měnových finančních institucí (necelých 
41 mld. Kč), především v důsledku poklesu krátkodobých vkladů a poskytnutých půjček 
v zahraničí. Zhruba z poloviny byl však korigován čistým odlivem kapitálu podnikového 
sektoru vlivem růstu poskytnutých úvěrů a vkladů v zahraničí.  
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4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
Inflace se v srpnu nacházela pod aktuální prognózou, a to o 0,4 p.b.19 Tento rozdíl byl 
zapříčiněn souběhem slabšího růstu cen potravin, regulovaných cen a mírně nižší korigované 
inflace. V souhrnu hodnotíme rizika prognózy pro následující měsíce jako velmi mírně 
protiinflační, zejména u regulovaných cen. Dovozní ceny rostly v červenci poněkud rychleji 
oproti prognóze, naopak srpnový růst cen průmyslových výrobců byl oproti predikci nižší. 
Růst cen zemědělských výrobců v souladu s očekáváním výrazně zpomaluje. 
 
4.1 Spotřebitelské ceny 

srpen 11        meziměsíčně v %        meziročně v % dopad odchylky
predikce 5.SZ skutečnost predikce 5.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0.0 -0.3 2.1 1.7 -0.33
Regulované ceny 0.1 0.1 5.1 4.5 -0.10
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 0.00 0.00 0.00
Čistá inflace 0.0 -0.3 1.4 1.1 -0.23
Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0.4 -0.9 4.0 3.5 -0.13
Kor igovaná inflace bez PH 0.1 0.0 -0.6 -0.7 -0.09
Ceny pohonných hmot - čisté 0.6 0.1 10.3 9.9 -0.01
Měnověpolitická inflace 0.0 -0.3 2.1 1.7  

Celková meziroční inflace v červenci zpomalila na 1,7 % a na této hodnotě setrvala také 
v srpnu. Oproti prognóze z 5.SZ byla o 0,4 p.b. nižší. Tato odchylka byla způsobena zhruba 
ve stejné míře slabším růstem cen potravin, regulovaných cen a mírně nižší korigovanou 
inflací. 
 
Růst jednotlivých skupin cen (mzr. v %, kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Růst regulovaných cen v červenci a srpnu byl slabší, než předpokládala predikce z 5.SZ, a to 
v důsledku mírnějšího zvýšení regulovaného a deregulovaného nájemného v červenci.20 Také 
regulované ceny ve zdravotnictví rostly oproti očekávání méně. Vzhledem k dosavadnímu 
slabšímu růstu regulovaných cen a světových cen zemního plynu i s ohledem na vývoj 
ekonomické aktivity jde riziko predikce regulovaných cen ve směru jejich nižšího růstu. 
 
Meziroční inflace nebyla ovlivněna dopady změn nepřímých daní. Aktuální prognóza 
předpokládá zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % od ledna 2012, přičemž primární 
dopad této změny do inflace je odhadnut na cca 1,1 p.b. V lednu 2012 rovněž dojde v souladu 

19    Při výpočtu z přesných indexů ČSÚ vychází rozdíl mezi predikcí a skutečností 0,33 p.b. 
20   Deregulované nájemné vzrostlo od počátku roku o 3,1 %, regulované o 9,2 %. Prognóza z 5.SZ přepokládá 

pro celý letošní rok růst regulovaného a deregulovaného nájemného v souhrnu o 12 %. 
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s prognózou z 5.SZ k harmonizačnímu zvýšení spotřebních daní u cigaret s příspěvkem do 
inflace lehce nad 0,1 p.b. Od roku 2013 pak prognóza očekává sjednocení obou sazeb DPH na 
17,5 %, jehož souhrnný primární dopad do inflace bude činit cca -0,2 procentního bodu. 
 
Zrychlení cen pohonných hmot v srpnu bylo oproti očekávání nepatrně slabší, a to 
v důsledku nižších světových cen ropy při naplnění předpokladu o vývoji kurzu CZK/USD. 
Týdenní šetření signalizují pomalejší meziroční růst cen pohonných hmot i v září. Směrem 
dolů se posunul i výhled cen ropy, přestože jejich aktuální výše je blízko předpokladu 
prognózy. Rizikem směrem nahoru je naopak nedávné posílení kurzu dolaru. Rizika predikce 
cen PH jsou tak v souhrnu hodnocena jako přibližně vyrovnaná. 
 
Meziroční růst cen potravin v srpnu zpomalil a nacházel se pod predikcí z 5.SZ, přičemž 
ceny potravin byly ovlivněny výrazným snížením tradičně volatilních cen zeleniny a ovoce. 
Ceny zemědělských výrobců za červenec a srpen jsou takřka na prognóze. Vzhledem 
k možnosti částečné kompenzace dosavadní odchylky u cen potravin v příštích měsících 
a naplňování prognózy u cen zemědělských výrobců hodnotíme rizika vývoje cen potravin 
jako zhruba neutrální. 
 
Ceny 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.  
 
Ceny pohonných hmot (čistých, mzr. v %)  
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Korigovaná inflace bez pohonných hmot se nacházela nepatrně pod aktuální prognózou. 
Růst cen neobchodovatelných ostatních položek přitom setrval na historickém minimu 0,5 %. 
Pokles cen ostatních obchodovatelných položek bez PH byl stále výrazný, nadále však bylo 
patrné jeho pozvolné zmírňování, a to na -2,5 % v srpnu. Výhled korigované inflace bez PH 
je na jedné straně ovlivněn vyšším růstem zahraničního PPI a slabě proinflačním vývojem 
měnového kurzu CZK/EUR a mezd, v opačném směru působí výraznější zpomalení domácí 
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ekonomické aktivity (zejména hlubší pokles spotřeby domácností) a nižší výhled světových 
cen surovin. Rizika predikce korigované inflace bez PH tak jsou celkově zhruba vyrovnaná. 

Minulý vývoj a prognóza inflace z 5.SZ (mzr, v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 
Dovozní ceny v červenci meziročně vzrostly o 2,4 %, což bylo o 0,7 p.b. více ve srovnání 
s aktuální prognózou. Tento rozdíl byl zapříčiněn především mírnějším než předpokládaným 
poklesem dovozních cen bez potravin a energií. Mírně vyšší meziroční růst oproti predikci 
měly však i dovozní ceny potravin a dovozní ceny energií. Zahraniční výrobní ceny rostly 
oproti predikci více, kurz koruny k dolaru i euru byl za červenec mírně slabší. V červenci se 
na růstu dovozních cen nejvýznamněji podílely (2,9 p.b.) ceny dovážených minerálních paliv, 
jejichž meziroční růst o 24,5 % byl důsledkem meziročního růstu světových cen ropy. 
V podmínkách zvýšené světové poptávky po surovinách měl nadále vysoký dopad růst cen 
dovážených polotovarů o 4,3 % s příspěvkem 0,9 p.b. a růst cen ostatních neenergetických 
surovin o 13,6 % s příspěvkem 0,5 p.b. Naproti tomu se dále prohloubil cenový pokles 
u dovážených strojů a dopravních prostředků na -5,5 % s příspěvkem -2,1 p.b. Vývoj v této 
skupině odrážel zejména utlumenou poptávku a meziroční posílení kurzu koruny.  
 
Ceny průmyslových výrobců vzrostly v srpnu mírněji (5,7 %) oproti prognóze (6,1 %). 
K meziroční dynamice cen v průmyslu nadále nejvíce přispíval cenový růst v odvětví 
potravinářských výrobků (o 9,4 % s příspěvkem 1,5 p.b.), který odrážel výrazný (i když nyní 
již zpomalující) meziroční růst světových i domácích cen zemědělských komodit. Zvýšil se 
příspěvek cenového růstu v odvětví koksárenských a rafinovaných ropných produktů (na 
1,3 p.b.), což rovněž přímo souvisí s růstem světových cen surovin. Významný příspěvek 
k růstu cen průmyslových výrobců mělo nadále i odvětví obecných kovů (0,7 p.b.). Meziroční 
pokles cen byl podobně jako v minulých měsících zaznamenán pouze ve skupině dopravních 
prostředků (-1,3 %). Ceny v odvětví výroby výpočetní techniky a elektronických přístrojů již 
mírně meziročně vzrostly (o 0,5 %).  
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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 srpnu 2011 dále podle očekávání výrazně 
zpomalil, a  to na 16,4 %. V jejich rámci zpomalil meziroční růst cen v rostlinné výrobě, a to 
na 24,7 % v srpnu. Ve struktuře cen rostlinné výroby nadále meziročně rostly ceny obilovin 
(44 %) a olejnin (42 %), u obilovin se však oproti červenci cenový růst snížil o téměř 30 p.b. 
V živočišné výrobě meziroční růst cen naopak zrychlil na 7,6 % v srpnu. Podobně jako 
v předchozích měsících rostly především ceny mléka a drůbeže. Na zrychlení meziročního 
růstu cen živočišné produkce v srpnu však měla vliv i nízká srovnávací základna. Růst cen 
zemědělských výrobců byl za červenec a srpen 2011 oproti aktuální prognóze z 5.SZ jen 
zanedbatelně nižší.  
 

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

Meziroční růst peněžního agregátu M2 a M3 v červenci 2011 zrychlil, přesto zůstává  
umírněný. Inflační tlaky související s peněžním vývojem nejsou patrné. Přírůstek stavu úvěrů 
se mírně zvýšil v důsledku zrychlení růstu úvěrů nefinančním podnikům, zatímco nové úvěry 
na bydlení signalizují zvolnění poptávky v tomto segmentu úvěrového trhu. Pokles čistých 
zahraničních aktiv odrážející v první polovině roku odliv kapitálu do zahraničí v červenci 
zpomalil. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů a vkladů většinou mírně klesaly nebo se 
neměnily. Riziková prémie u úvěrů na bydlení s krátkodobou fixací úrokové sazby, která 
v nedávné minulosti korigovala svůj značný nárůst z období krize, se aktuálně nepatrně 
zvyšuje.  
 
1. Peníze 
 

Meziroční růst peněžního agregátu M2 se po poklesu ve druhém čtvrtletí následně 
v červenci zvýšil, a to oproti červnu o 0,8 p.b. na 3,1 %. Peněžní agregát M3 v červenci 
překmitl do kladné růstové dynamiky ve výši 0,9 %.21 Ve druhém čtvrtletí bylo tempo růstu 
M2 poblíž růstu nominálního HDP, u transakčně motivovaného agregátu M3 bylo pod jeho 
úrovní. Aktuální měnový vývoj nesignalizuje inflační rizika. Rychlost obratu peněžního 
agregátu M2 se ve druhém čtvrtletí meziročně nezměnila, u M3 se zvýšila a u M1 se její 
pokles zmírnil. Z hlediska faktorů nabídky peněz se v červenci snížil meziroční pokles čistých 
zahraničních aktiv ovlivněný na počátku tohoto roku odlivem kapitálu do zahraničí (viz Box: 
Toky zahraničního kapitálu a jejich dopad do peněžní zásoby). Naopak nepatrně vyšší 
růst byl zaznamenán zejména u úvěrů soukromému sektoru při přetrvávajícím zvýšeném 
financování vlády.  

Ve struktuře M2 pokračovalo v červenci zpomalování růstu vysoce transakčních peněz 
v důsledku snižování dynamiky jednodenních vkladů při nepatrném zvýšení oběživa. 
Aktuálně se tak meziroční tempo růstu M1 blíží hodnotám z let 2008–2009 (v absolutním 
vyjádření však likvidita zahrnutá v M1 zůstává zvýšená zejména v důsledku nízkých nákladů 
příležitosti). Naopak se zmírnil propad ostatních krátkodobých vkladů při nepatrně vyšším 
růstu dlouhodobých vkladů. V rámci sektorové struktury vkladů zahrnutých v M2 zrychlil 
růst vkladů domácností o 0,3 p.b. na 5,3 %, pokles vkladů nefinančních podniků se zmírnil na 
2,5 % a vklady finančních neměnových institucí se po předchozím poklesu zvýšily o 3,3 %.  

21   V eurozóně přetrvával meziroční růst peněžního agregátu M3 v červenci 2011 na úrovni 2 %. 
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     Poznámka: Rychlost obratu peněz je vypočtena jako poměr                                     
nominálního HDP ke stavu příslušného peněžního agregátu. 
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Prognóza z 5.SZ 2011 očekává růst M2 ve třetím čtvrtletí 2011 na úrovni 3,7 %; červencové  
tempo růstu M2 tak zatím bylo pod touto úrovní. Do poloviny roku 2012 se očekává mírné 
zrychlení růstu M2 a následně do konce roku 2013 naopak jeho zvolnění.22 Meziroční růst M1 
by měl ve třetím čtvrtletí dosáhnout 10,2 % (aktuální tempo je však pod touto prognózou) 
a v roce 2011 v průměru 11,7 %. V dalších dvou letech bude růst M1 dále zpomalovat. V tom 
se bude odrážet očekávané zvyšování úrokových sazeb a korekce doposud rychlejšího 
než rovnovážného tempa růstu uvedených peněžních agregátů.  
 
Box: Toky zahraničního kapitálu a jejich dopad do peněžní zásoby 
 

Zvýšený odliv zahraničního kapitálu zaznamenaný na počátku roku 2011 přispíval k poklesu čistých 
zahraničních aktiv měnových finančních institucí a k zpomalení dynamiky širších peněžních agregátů. 
Dlouhodobá úroková sazba v ČR klesala a krátkodobá sazba přetrvávala na nízké úrovni, čímž 
se rozdíly výnosů domácích a zahraničních sazeb prohlubovaly do více záporných hodnot. Tento box 
se proto zabývá analýzou struktury toků zahraničního kapitálu a jejich vazbou na M2 a dále 
posouzením, do jaké míry mohou být tyto pohyby ovlivňovány vývojem diferenciálu domácích 
a zahraničních úrokových sazeb a výnosů akciového trhu. 
 
Čistá zahraniční aktiva MFI a M2                      Struktura vybraných toků zahraničního kapitálu   
(roční toky v mld. Kč, mzr. v %)                         (čisté roční toky v mld. Kč) 
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Poznámka: Kladný tok představuje čistý příliv investic do ČR a záporný jejich čistý odliv z ČR. Údaje o sektorovém členění 
portfoliových investic v podobě ročních toků jsou k dispozici až od roku 2010. 
 
U nefinančních podniků čistý odliv kapitálu do zahraničí dosáhl v prvním čtvrtletí 6 mld. Kč, zatímco 
ve druhém čtvrtletí byl již zaznamenán čistý příliv kapitálu ve výši 13 mld. Kč především vlivem 

22   V průměru by se měl peněžní agregát M2 v roce 2011 zvýšit o 3,3 %, v roce 2012 o 5,5 % a v roce 2013 
o 4,1 %. 
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portfoliových investic a vazeb na mateřské společnosti. U domácností byl patrný čistý odliv zdrojů ve 
formě portfoliových investic ve výši 11 mld. Kč v prvním čtvrtletí a 19 mld. Kč ve druhém čtvrtletí 
2011.    
Portfoliové investice se tak začaly v letošním roce více podílet na alokaci zdrojů podniků a zejména  
domácností; hrubý odliv kapitálu činil v prvním čtvrtletí 21 mld. Kč a ve druhém čtvrtletí 15 mld. Kč. 
Je to poměrně nový jev, neboť se jedná  o nejvyšší odlivy tohoto kapitálu od předkrizového období. 
Domácí subjekty investovaly především do majetkových cenných papírů a v menší míře 
do dlouhodobých dluhopisů. Poměr stavu portfoliových investic k domácím bankovním vkladům 
dosahuje u domácností 9 %. Motivy investic do zahraničních portfoliových investic mohou být různé. 
Při aktuální vyšší (ex ante i ex post) výnosnosti akciových trhů v ČR i v zahraničí ve srovnání 
s dluhovými instrumenty může být důvodem zahraničních investic nižší nabídka atraktivních 
domácích akciových titulů, resp. nižší hloubka a likvidita domácího akciového trhu.23  
 
Portfoliové investice podniků a domácností v zahraničí (roční toky v mld. Kč) 
Typy portfoliových investic v zahraničí                    Sektory portfoliových investic v zahraničí 
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Poznámka: Kladný tok představuje příliv investic do ČR a záporný jejich odliv z ČR. Údaje o sektorovém členění 
portfoliových investic v podobě ročních toků jsou k dispozici od roku 2010.  
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Celkově lze shrnout, že odlivy kapitálu do zahraničí jsou v dosavadním průběhu roku 2011 
realizovány převážně ve formě portfoliových investic, zejména pak do majetkových cenných papírů. 
Odliv kapitálu tudíž s největší pravděpodobností nesouvisí se záporným úrokovým diferenciálem, 
který má primární vliv na investice do dluhových instrumentů. Zatímco u podniků byl čistý odliv 
celkových investic zaznamenán pouze v prvním čtvrtletí tohoto roku, u domácností se následně ve 
druhém čtvrtletí dále zvýšil. To bylo v hodnoceném období pravděpodobně motivováno vyššími 
výnosy některých majetkových cenných papírů oproti jiným domácím i zahraničním instrumentům.  

23   Zahraniční a domácí akciový index FTSE 100 a index PX se od druhé poloviny roku 2010 zvyšovaly. Trhy 
očekávaný relativní výnos na akcii dosahoval v červnu 2011 v průměru u indexu FTSE 100 13,9 % 
a u indexu PX 11 %.  
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2. Úvěry 
 

Úvěry poskytnuté podnikům a domácnostem dále pozvolně rostou při umírněné dynamice 
nominálního HDP zaznamenané ve druhém čtvrtletí 2011. Meziroční růst stavu úvěrů 
se v červenci zvýšil o 0,5 p.b. na 5,6 % vlivem úvěrů nefinančním podnikům při mírně nižší 
dynamice úvěrů domácnostem a zmírnění poklesu úvěrů finančním neměnovým institucím. 
V eurozóně se meziroční růst úvěrů již druhý měsíc snižuje a dosahuje 2,4 %. 

V červenci pokračovalo zrychlení meziročního růstu stavu úvěrů nefinančním podnikům,  
a to oproti předchozímu měsíci o 0,9 p.b. na 6,5 %. Uvedený vývoj odrážel zrychlení 
dynamiky krátkodobých úvěrů při poklesu úvěrů se splatností od jednoho roku do pěti let  
a mírně vyšší dynamice dlouhodobých úvěrů (jejich příspěvek k růstu podnikových úvěrů 
však zůstává nejvyšší). Na zrychlující úvěrové dynamice se podílely úvěry zpracovatelskému 
průmyslu, úvěry developerům a energetice. Nové podnikové úvěry na rozdíl od stavů úvěrů 
meziročně klesaly při současném zpomalování dynamiky kontokorentních a revolvingových 
úvěrů. Podíl těchto dvou druhů úvěrů ve struktuře stavu úvěrů se však od roku 2010 zvyšuje, 
aktuálně dosahuje 27 %. Červencový konjunkturální průzkum ČSÚ ukazuje, že procento 
průmyslových podniků očekávajících růst úvěrů v následujících třech měsících se snížilo.  
 
Meziroční růst stavu úvěrů domácnostem v červenci 2011 dále zpomalil o 0,1 p.b. na 6,6 %. 
Dynamika nových úvěrů domácnostem se snížila v důsledku zpomalení růstu hypotečních 
úvěrů a dalšího poklesu úvěrů ze stavebního spoření. Podle Hypoindexu se v červenci snížil 
i růst počtu nových hypoték. Aktuální údaje ukazují na zvolnění úvěrového trhu s bydlením, 
a to při přetrvávajícím poklesu cen nemovitostí a nepatrném snižování některých úrokových 
sazeb. Pokles nabídkových cen pokračuje v roce 2011 zejména u velkých bytů. Na vývoj 
hypotečních úvěrů bude ve zbývající části letošního roku pozitivně působit plánované zvýšení 
DPH na stavební práce od roku 2012 a 2013. Růst nových spotřebitelských úvěrů se téměř 
zastavil, což odráží sníženou ochotu domácností čerpat úvěry v důsledku stále relativně 
nízkého růstu mezd a nejistých vyhlídek. Spotřebitelské úvěry poskytnuté nebankovními 
subjekty nadále klesaly. 
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Podíl úvěrů s fixací úrokové sazby do tří měsíců se od roku 2010 pozvolna zvyšuje, čímž 
roste úroková citlivost úvěrů na změny úrokové sazby peněžního trhu. Podle nově dostupných 
údajů24 podíl nových úvěrů s pohyblivou a fixní sazbou do tří měsíců dosahuje u domácností 
23 % a u nefinančních podniků 95 %.   

 
Poměr úvěrů se selháním na celkových úvěrech se u podniků dále mírně snížil, zatímco 
u domácností stagnoval. U podnikových úvěrů dosahoval 8,3 % a u domácností 5,3 % 
(u spotřebitelských úvěrů činil 12,2 % a u úvěrů na bydlení 3,4 %). 

 

 

 
 

24  Údaje pocházejí z nové podrobnější statistiky o objemech a úrokových sazbách z nových obchodů 
nefinančních podniků a domácností vůči měnovým finančním institucím, která byla vydána v návaznosti na 
nařízení ECB 2009/7, kterým se mění původní nařízení ECB 2001/18. 

Úvěry na bydlení 
(nové obchody, mzr. v %, příspěvky v p.b.) 
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  Spotřebitelské úvěry 
  (nové obchody, mzr. v % a úrok. sazba v %) 
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Poznámka: Podíl úvěrů s pohyblivou a fixní úrokovou 
sazbou do tří měsíců je propočten jako podíl na celkových 
nových úvěrech a je zahrnut v rámci úvěrů s fixací sazby do 
jednoho roku. 
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3. Klientské úrokové sazby 
 

Úrokové sazby z nových úvěrů pokračovaly v červenci 2011 většinou v pozvolném 
snižování nebo se výrazněji neměnily. Sazby z nových vkladů stagnovaly, pouze sazba 
z vkladů s dohodnutou splatností se snížila. Krátkodobá sazba peněžního trhu 3M PRIBOR 
i výnos desetiletého vládního dluhopisu stagnovaly na úrovni 1,2 %, resp. 3,6 %. Klientské 
rizikové prémie se snížily zejména u velkých úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč, u malých 
úvěrů se neměnily či mírně vzrostly. Riziková prémie u úvěrů na bydlení s krátkodobou fixací 
sazby se po korekci svého výrazného nárůstu z období krize aktuálně mírně zvýšila.   
 
Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům se u malých úvěrů snížila o 15 b.b. 
na 3,7 % při obdobném poklesu u velkých úvěrů na 2,5 %, a to u většiny krátkodobých 
i dlouhodobých sazeb. Krátkodobá sazba u velkých úvěrů je současně nejnižší od roku 2004. 
Úroková sazba u nejmenších úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč kolísala okolo 5 %; její vyšší 
úroveň oproti ostatním sazbám je dána větší rizikovostí tohoto segmentu úvěrového trhu. 
V úrokových sazbách podnikových úvěrů se odrážela stagnace sazeb peněžního trhu 
a u některých druhů úvěrů pokračující pokles rizikových prémií. V eurozóně aktuálně 
úrokové sazby z podnikových úvěrů rostou (většinou se pohybují v rozmezí 3–5 %).25 
 

 
U domácností se úroková sazba z úvěrů na bydlení nepatrně snížila na 4,4 %. Klesaly sazby 
s fixací od jednoho roku do pěti let, sazby s ostatními fixacemi se mírně zvýšily. V rámci 
krátkodobých úvěrů se stále nepatrně snižovala či stagnovala sazba s fixací do tří měsíců 
(3,8 %). Ve vývoji sazeb z úvěrů na bydlení se projevovalo pozvolné zvýšení rizikových 
prémií zejména u krátkodobých fixací při stagnaci sazeb peněžního trhu a poklesu sazeb IRS. 
V eurozóně sazby z úvěrů na bydlení většinou stagnovaly na úrovni 3–4 %.  
 
Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů dále korigovala svůj výrazný nárůst z období 
krize, když se v červenci nepatrně snížila na 13,7 %. Sazba z kontokorentních úvěrů rovněž 
mírně poklesla na 15,3 %, sazba z kreditních karet stagnovala na úrovni 20,7 %. Rozpětí mezi 
sazbou ze spotřebitelských úvěrů a 3M PRIBORem se dále mírně snížilo, stále však odráží 

25  V eurozóně banky dle srpnového „Bank Lending Survey for Euro Area“ (viz Monthly Bulletin ECB, August 
2011) vykazují ve druhém čtvrtletí 2011 oproti předchozímu čtvrtletí mírné uvolnění úvěrových podmínek 
u úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem. Nepatrně se snižuje poptávka podniků po úvěrech 
(v důsledku nižší potřeby financování investic a provozu), zmírňuje se pokles poptávky po úvěrech 
na bydlení (vlivem méně negativního výhledu trhu s bydlením) a prohlubuje se pokles poptávky 
po spotřebitelských úvěrech (v důsledku nižší poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby). 

Úrokové sazby z úvěrů podnikům                    Úrokové sazby z úvěrů na bydlení 
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vysoké riziko nesplácení těchto úvěrů. V eurozóně sazby ze spotřebitelských úvěrů 
přetrvávaly na úrovni 5–8 % (u kontokorentních úvěrů se pohybují okolo 8 % a u kreditních 
karet 17 %).  

Změny úrokové sazby z úvěrů na bydlení        Klientské rizikové prémie 
(nové obchody, mzm.v p.b. a sazba v %)          (v p.b.) 
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH  
 
Úrokové sazby na peněžním trhu stagnovaly, sazby s delší splatností klesaly. Průměrná výše 
sazby 3M PRIBOR za třetí čtvrtletí  2011 je  v souladu s prognózou. Kurz koruny fluktuoval 
mezi 24–24,6 Kč/EUR, v průměru za dosavadní průběh 3.Q 2011 je lehce slabší v porovnání 
s prognózou.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 

3.Q 2011 – základní scénář 3.Q 2011 – skutečnost * 14.9. – skutečnost
3M PRIBOR 1.2 1.2 1.2
Kurz – CZK/EUR 24.20 24.33 24.55
*     průměr za čtvrtletí do 14.9.2011  

 
1  Domácí úrokové sazby 
 
Úrokové sazby PRIBOR nadále stagnují ve všech splatnostech. Průměrná výše sazby 3M 
PRIBOR za dosavadní průběh třetího čtvrtletí  2011 (do 14.9.) činila 1,2 %, stejnou hodnotu 
předpokládá i stávající prognóza. Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon, rozpětí 
1R PRIBOR–3M PRIBOR aktuálně dosahuje 0,6 p.b. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba 
dosahuje v průměru 0,44 p.b., což je v souladu s předpokladem prognózy z 5.SZ.  
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3M PRIBOR - ČNB 2T REPO
3M EURIBOR - 3M EONIA SWAP INDEX

 

Sazby FRA postupně klesají již několik měsíců. Během srpna a začátku září zrychlily svůj 
pokles, především v delších splatnostech. Tržní výhled 3M sazeb FRA se tak posunul pod 
trajektorii konzistentní se základním scénářem stávající prognózy (viz graf v části I.2 
Prognózy ostatních institucí). Na trhu v současnosti převládá očekávání dlouhodobé stability 
úrokových sazeb ČNB; výhled sazeb FRA v horizontu devíti měsíců se nicméně nachází 
nepatrně pod aktuálním 3M PRIBORem, což naznačuje, že trh nevylučuje ani pokles sazeb, 
připisuje mu však malou pravděpodobnost. Úrokové sazby s delší splatností také klesaly, 
v souladu s vývojem sazeb v zahraničí. Od začátku července se sazby IRS snížily podle 
jednotlivých splatností až o 1 p.b. Rozhodujícím faktorem pro dění na finančním trhu 
zůstávají obavy ze zpomalení globální ekonomiky a dalšího šíření dluhové krize v eurozóně. 
Investoři proto preferují bezpečná aktiva; české dluhopisy jsou v prostředí vysoké rizikové 
averze vnímány jako atraktivní, k čemuž přispělo i zvýšení jejich ratingu.  
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Klientské úrokové sazby zhruba stagnovaly. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů 
v červenci činila 6,8 %, sazba z termínovaných vkladů 1,7 %. Klientské úrokové sazby 
z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 5,0 %, z pohledu ex ante  
4,0 %. 
 

2  Devizový kurz 
 
Po výrazném posílení koruny vůči euru v lednu 2011 kurz kolísal v pásmu zhruba 24 až 
24,6 CZK/EUR. Vůči americkému dolaru se posilování koruny zastavilo až na začátku 
května. Od té doby se kurz pohybuje v rozmezí 16,5 až 17,5 CZK/USD bez známky trendu. 
V dosavadním průběhu třetího čtvrtletí dosáhl průměrný kurz koruny vůči euru hodnoty 
24,3 CZK/EUR, což odpovídá hodnotě z předchozího čtvrtletí. Meziroční posílení koruny 
činilo necelé jedno procento. Prognóza z 5.SZ předpokládala pro třetí čtvrtletí 2011 výraznější 
zhodnocení (24,2 CZK/EUR). Aktuální hodnota kurzu koruny na konci první zářijové dekády 
tak byla oproti čtvrtletní prognóze slabší cca o 30 hal. na jedno euro. 
 
Vývoj měnového kurzu CZK/EUR 
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Kurz koruny ve třetím čtvrtletí odrážel nervozitu investorů, pramenící jak z vývoje evropské 
dluhové krize, tak z nepříznivých zpráv z americké ekonomiky (napětí kolem zvýšení 
dluhového stropu, známky pouze slabého oživení). Nárůst globálního rizika tak vedl ke 
zvýšeným oscilacím koruny v reakci na jednotlivé zprávy. Z dosavadního vývoje vyplývá, že 
zájem investorů se při zvýšené nejistotě obrací primárně k bezpečným aktivům (jako 
švýcarský frank nebo zlato). V rámci regionu je však i česká koruna považována za atraktivní 
měnu a její hodnocení se ještě zlepšilo po srpnovém zvýšení ratingu od agentury S&P o dva 
stupně z "A" na "AA-“. Navíc se na začátku září u dalších středoevropských měn (polského 
zlotého a maďarského forintu) projevoval negativní vliv posilujícího švýcarského franku. Obě 
země mají vysoký podíl domácích půjček v této měně a jejich měny oslabily.  
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Příloha – Analýza výkonnosti německé ekonomiky 

Luboš Komárek, Tomáš Adam, Oxana Babecká, Milan Klíma, Martin Motl, Filip Novotný 
a Ladislav Prokop1  

Příloha 6.SZ přináší analýzu exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti německé ekonomiky, která 
je a i v dlouhodobém horizontu bude nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Tato 
analýza dochází k následujícím závěrům: (i) Německo dlouhodobě plní a mělo by nadále vystupovat 
v roli „exportní lokomotivy“ eurozóny (přebytková obchodní bilance se všemi hlavními obchodními 
partnery s výjimkou Číny; přebytkový běžný účet platební bilance); (ii) z pohledu teritoriální struktury 
německý vývoz směřuje ze 40 % do zemí eurozóny, ze 60 % do zemí EU, ze 7 % do USA a z necelých 
6 % do Číny; (iii) z pohledu zbožové struktury byl rozhodující složkou vývozu zboží Německa vývoz 
strojů a dopravních prostředků (cca 50 %), následovaný chemikáliemi, tržními výrobky 
a průmyslovým spotřebním zbožím; (iv) koncentrace zahraničního obchodu dle zbožových skupin 
dosahuje v případě Německa vyšší úrovně ve srovnání se Spojenými státy a Francií; (v) úroveň 
vnitroodvětvového obchodu Německa je vyšší s Českou republikou než s Francií či USA, což odráží 
podobnou faktorovou vybavenost ekonomik, resp. ukazuje na jejich strukturální podobnost; (vi) 
Německá ekonomika je jedna z nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa (jak z pohledu cenové, 
tak necenové konkurenceschopnosti); (vii) tzv. Mittelstand je jedním ze základních kamenů úspěšnosti 
německého hospodářství; (viii) celkový český vývoz (dovoz) zboží a celkový německý dovoz (vývoz) je 
velmi silně propojen; (ix) přebytek zahraničního obchodu ČR s Německem se v uplynulých pěti letech 
plynule zvyšoval, rozhodující složkou byla skupina strojů a dopravních prostředků; (x) příliv přímých 
zahraničních investic z Německa je jedním z důvodů jeho postavení jako nejvýznamnějšího obchodního 
partnera ČR, viz Box; (xi) modelový scénář depreciačního kurzového šoku eura vůči americkému 
dolaru by zřetelně stimuloval německou ekonomiku, což by v české ekonomice vedlo k vyšší trajektorii 
inflace, úrokových sazeb a HDP při silnějším kurzu ve srovnání se základním scénářem; (xii) 
modelový scénář nižšího než aktuálně očekávaného růstu klíčových rozvinutých ekonomik by vedl 
k útlumu německé ekonomiky, což by se v české ekonomice projevilo nepatrně nižší trajektorií inflace, 
zřetelně nižší trajektorií sazeb a HDP při slabším kurzu koruny ve srovnání se základním scénářem. 

1  Úvod 
Příloha 6.situační zprávy je věnována analýze exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti 
německé ekonomiky, včetně dvou modelových scénářů vykreslujících dopady vývoje 
vnějšího prostředí na německou, resp. českou ekonomiku. Motivací pro vypracování přílohy 
je fakt, že: (a) německá ekonomika je od počátku vzniku České republiky naším zdaleka 
nejvýznamnějším obchodním partnerem; (b) exportní charakter německé ekonomiky má 
významné implikace pro malou otevřenou a s Německem propojenou českou ekonomiku 
(v současnosti podíl německého trhu na celkových vývozech ČR činí přibližně jednu třetinu)2.  

Text přílohy je strukturován následovně. Druhá kapitola přináší souhrnný pohled na 
teritoriální a zbožovou strukturu německého exportu, včetně diskuse možné postupné 
teritoriální přeorientace německého exportu v závislosti na měnící se růstové dynamice 
hlavních světových teritorií. Třetí kapitola zkoumá německou konkurenceschopnost, 
tj. cenové a necenové faktory pomáhající Německu úspěšně soutěžit s jinými ekonomikami. 
Dále rozebírá tzv. Mittelstand, který je zřejmě jedním ze základních kamenů úspěšnosti 
německého hospodářství. Ve čtvrté kapitole je diskutováno Německo z pohledu hlavního 
obchodního partnera ČR, a to zejména za uplynulé šestileté období. Pátá kapitola přináší 
1  Odbor vnějších ekonomických vztahů (414); autoři děkují odboru 412 za provedení modelových odezev šoků 

do německé ekonomiky v jádrovém predikčním modelu na základě odborem 414 simulovaných situací vývoje 
zahraničí v modelu NiGEM. Za řadu podnětných připomínek děkujeme zejména T. Holubovi, P. Královi, 
T. Hlédikovi, R. Šnoblovi, F. Brázdikovi. R. Olšovskému a M. Nejmanovi děkujeme za podkladová data 
k Boxu. 

2  Podíl zemí Evropské unie na celkovém českém exportu činí 85 %. 
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modelové simulace, tj. scénář depreciačního kurzového šoku eura a scénář nižšího než 
aktuálně očekávaného růstu klíčových rozvinutých ekonomik. Jejich cílem je ukázat, jak by si 
v daném období německá ekonomika vedla a zejména jaké by byly dopady uvedených 
scénářů do české ekonomiky. Závěrečná kapitola patří shrnutí, přičemž výčet dílčích závěrů 
je uveden v perexu této přílohy. 

2  Struktura německého zahraničního obchodu 
Německo dosahuje přebytku obchodní bilance se všemi hlavními obchodními partnery 
s výjimkou Číny. Největších přebytků dosahuje Německo ve vzájemném obchodě se zeměmi 
EU. Německo je rovněž dlouhodobě charakteristické vysokými přebytky běžného účtu 
platební bilance (5,6 % v poměru k HDP v roce 2010). Tyto údaje potvrzují pověst Německa 
jako „exportní lokomotivy“ eurozóny.  

2.1 Teritoriální struktura 
Vzhledem k teritoriální blízkosti směřuje největší podíl vývozu zboží Německa do zemí 
eurozóny (v roce 2010 42,0 %). Do zbývajících zemí Evropské unie mimo eurozónu (EU-10) 
v současnosti Německo vyváží 19,8 % celkového exportu. Celá Evropská unie tedy absorbuje 
přibližně 60 % německého vývozu. Mezi další významné regiony, které generují poptávku po 
německých vývozech, se dále řadí USA (7,0 %) a Čína  (5,8 %).  

Teritoriální struktura německého exportu se během posledních 15 let pozvolna měnila, 
a odrážela tak měnící se podíl hlavních teritorií na světové ekonomice. Od roku 1995 se zvýšil 
podíl Číny a zemí EU-10, které zahrnují mimo jiné země střední a východní Evropy. Naopak 
podíl Japonska, zemí jihovýchodní Asie a Spojených států poklesl (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Změna teritoriální struktury 
německého exportu mezi roky 1995 a 2010 
(v %, rozdíl v p.b.) 

Graf 1: Příspěvek jednotlivých teritorií 
k celkovému mzr. růstu německého exportu  
(v p.b., propočet z údajů v USD) 

Podíl teritorií na exportu Německa 1995 2010
Rozdíl 
2010-
1995

Eurozóna 44,8 42,0 -2,9
EU-10 19,6 19,8 0,2
USA 8,1 7,0 -1,1
Čína 1,6 5,8 4,2
Zbytek světa 25,8 25,4 -0,4
   Rusko 1,5 2,8 1,3
   Arabský poloostrov a Sev. Afrika 3,1 3,7 0,6
   Latinská Amerika 2,5 2,8 0,3
   Indie 0,7 1,0 0,3
   JV Asie (bez Číny a Japonska) 3,6 2,4 -1,2
   Japonsko 2,8 1,4 -1,4  
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Zdroj: OECD, vlastní výpočty 

Změnu teritoriální struktury německého exportu urychlila nedávná finanční krize. Mezi léty 
2007 a 2010 poklesl podíl USA, ale také např. eurozóny na německém exportu o 0,7 p.b., 
resp. 3,0 p.b. Naopak podíl Číny vzrostl o 2,6 p.b. Z grafu 1 je patrné, že v krizovém roce 
2009 nejvíce přispěly k mzr. propadu celkového exportu Německa země EU. Pouze export do 
Číny přispíval mírným mzr. růstem k celkovému německému exportu. 

Přebytek obchodní bilance Německa kulminoval v uplynulém šestiletém období v roce 2007 
(195,3 mld. EUR) a poté se v souvislosti s nástupem finanční krize v letech 2008 a 2009 
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snižoval (v roce 2009 klesl až na 138,7 mld. EUR). V roce 2010 se sice zvýšil, jeho hodnota 
však doposud nepřekročila ani úroveň z roku 2005. Určující složku celkového přebytku 
Německa představoval přebytek v obchodu se zeměmi eurozóny, zejména pak s Francií, 
Rakouskem, Spojeným královstvím a Španělskem. Jak je patrné z Tabulky 2, trend 
postupného poklesu přebytků v obchodní výměně Německa se státy eurozóny, ostatními členy 
EU a USA, patrný v posledních pěti letech, byl významně vyvažován trendovým růstem 
přebytku dílčího agregátu „zbytek světa“. Tento přebytek byl zejména spojen s přebytky se 
Švýcarskem, Spojenými arabskými emiráty, Tureckem a Austrálií. 

Tabulka 2: Obchodní bilance Německa s nejvýznamnějšími regiony a zeměmi (v mld. EUR) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Eurozóna 94.5 93.1 115.5 105.7 85.0 85.5
EU-10 40.0 48.0 58.6 56.0 35.4 36.8
USA 27.5 28.8 27.3 25.0 15.1 20.5
Čína -19.6 -22.5 -26.5 -26.8 -19.4 -22.9
Zbytek světa 15.7 11.6 20.4 18.3 22.7 33.4
   Norsko -9.4 -13.0 -10.2 -14.7 -10.9 -9.7
   Japonsko -8.4 -10.1 -11.4 -10.4 -8.1 -9.0
   Švýcarsko 7.0 9.6 6.6 7.7 7.4 9.2
   ostatní 26.5 25.2 35.3 35.7 34.3 42.9
celkem 158.2 159.0 195.3 178.3 138.7 153.3  
Zdroj: Německý statistický úřad (Destatis), vlastní propočty.  

Jak vyplývá z Grafu 2 a 3 pro meziroční změnu celkového přebytku byly v posledním období 
(s výjimkou roku 2010) určující změny přebytků v obchodu se státy eurozóny a s ostatními 
státy EU. V roce kulminující krize 2009 se na poklesu celkového přebytku podílely zcela 
rovným dílem. Zhruba z jedné pětiny ke zmírnění celkového přebytku přispěl i obchod 
s USA. Téměř polovina záporného příspěvku států eurozóny přitom souvisela se zrychleným 
poklesem přebytku u Španělska (Graf 3). Ke zmírnění propadu celkového přebytku naopak 
přispěl kladný příspěvek v obchodu s Čínou (zejména vlivem poklesu německého dovozu, ale 
i růstu vývozu). V roce 2010 vzrostl přebytek SRN se státy EU jen velmi mírně. Zvýšení 
celkového přebytku tak bylo spojeno především s růstem přebytku v obchodu s ostatními 
zeměmi mimo EU a s USA, Čínou a Tureckem.  

Graf 2: Meziroční změny obchodní bilance 
Německa dle teritoriální strukt. (v mld. EUR) 

Graf 3: Meziroční změny obchodní bilance 
Německa s členskými státy EU (v mld. EUR) 
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Zdroj: Německý statistický úřad (Destatis), vlastní propočty. 
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Přes zvýšení přebytku s Latinskou Amerikou a vysoký růst vývozu do Asie v roce 2010 je 
zřejmé, že pro vývoj zahraničního obchodu Německa zůstane i v budoucnu rozhodující 
teritorium eurozóny, resp. – v širším náhledu – teritorium EU a USA. Nicméně z hlediska 
výše příspěvku k celkové dynamice vývozu začíná hrát významnou roli Čína (viz Graf 1). 

2.2  Zbožová struktura 
Z pohledu zbožové struktury je rozhodující složkou vývozu zboží Německa vývoz strojů 
a dopravních prostředků, který se na celkovém vývozu podílí zhruba z poloviny (Graf 4). 
Podíl vývozu strojů na celkových vývozech se nicméně v průběhu posledních pěti let 
pozvolna snižoval (za pět let klesl o 4,5 p.b.). Vývoj vývozu strojů a dopravních prostředků 
současně i nejvýznamněji ovlivňoval meziroční změny celkového vývozu (Tabulka 3).  

Tabulka 3: Meziroční změny vývozu zboží Německa dle zbožové struktury (v mld. EUR)  
2006 2007 2008 2009 2010

Chemikálie 15.8 11.8 11.2 -17.3 19.6
Tržní výrobky tříděné podle materiálu 19.1 13.0 -0.6 -32.6 18.3
Stroje a dopravní prostředky 45.1 30.4 0.7 -103.0 73.0
Průmyslové spotřební zboží 10.0 8.1 2.6 -10.3 9.9
Ostatní 16.7 8.9 5.1 -17.6 35.4
Celkem 106.8 72.2 18.9 -180.8 156.2  
Zdroj: Německý statistický úřad (Destatis), vlastní propočty.  

V rámci vývoje samotné skupiny strojů byl nejvýznamnější složkou vývoz silničních vozidel, 
který se na prudkém meziročním poklesu strojírenských vývozů v roce 2009 a jejich 
následném růstu v roce 2010 podílel necelou polovinou (Graf 5). 

Graf 4: Vývoz zboží Německa dle struktury 
(v mld. EUR)                                                                    

Graf 5: Meziroční změny vývozu skupiny 
SITC 7 – Stroje ze SRN (v mld. EUR) 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ostatní
Průmyslové spotřební zboží
Tržní výrobky tříděné podle materiálu
Chemikálie
Stroje a dopravní prostředky
Celkem

 

-120
-100

-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

2006 2007 2008 2009 2010

Ostatní
Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (72)
Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (77)
Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (74)
Silniční vozidla (78)
Celkem

 
Zdroj: Německý statistický úřad (Destatis), vlastní propočty. 

Určující složku obchodního přebytku SRN představoval přebytek skupiny strojů a dopravních 
prostředků, který však byl více či méně korigován schodkem minerálních paliv. Zbývajících 
osm dílčích bilancí dle SITC ovlivňovalo vývoj celkového přebytku již podstatně méně 
významně (Graf 6). Přebytek ve skupině strojů byl přitom zhruba z poloviny tvořen 
přebytkem v dílčí podskupině silničních vozidel (Graf 7).    
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Graf 6: Obchodní bilance Německa dle 
zbožové struktury (v mld. EUR)                                                       

Graf 7: Bilance skupiny 7 – Stroje a dopravní 
prostředky SRN (v mld. EUR) 
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Zdroj: Německý statistický úřad (Destatis), vlastní propočty. 

Rovněž pro meziroční změnu celkového přebytku (obdobně jako v případě obchodní bilance 
ČR) byly určující změny salda skupiny strojů a skupiny paliv. Meziroční změny přebytku 
strojů souvisely zejména s vývojem vnější i domácí poptávky, zatímco změny schodku 
minerálních paliv byly především ovlivněny cenovým vývojem. V rámci skupiny strojů hrál 
rozhodující roli vývoj v podskupině silničních vozidel, determinovaný vývojem vnější 
poptávky. Jak je patrné z Tabulky 4, meziroční pokles celkového přebytku v roce 2008 byl 
způsoben prohloubením schodku minerálních paliv vlivem růstu dovozních cen energií. 
Naopak v krizovém roce 2009 zmírnění schodku minerálních paliv kompenzovalo z necelé 
poloviny výrazný pokles přebytku strojů a dopravních prostředků. V roce 2010 byl meziroční 
dopad změn sald obou bilancí opět protisměrný, ve výsledku však převážil nárůst přebytku 
bilance strojů a v jejich rámci zejména silničních vozidel. 

Tabulka 4: Meziroční změny obchodní bilance Německa dle zbožové struktury (v mld. EUR)  
Skupiny SITC 2006 2007 2008 2009 2010
Minerální paliva -10.9 7.0 -27.8 27.1 -14.0
Stroje a dopravní prostředky 7.9 27.2 4.3 -61.5 29.4
     siniční vozidla 4.5 11.6 -3.2 -34.7 31.7
     ostatní 3.4 15.6 7.4 -26.8 -2.3
Ostatní skupiny 3.9 2.2 6.5 -5.3 -0.7
Celkem 0.9 36.3 -17.1 -39.6 14.6  
Zdroj: Německý statistický úřad (Destatis), vlastní propočty.  

Koncentrace exportu do určitých zbožových skupin vede k větší náchylnosti na případný 
externí šok, který dopadá na konkrétní odvětví. Jako měřítko koncentrace německého exportu 
jsme využili Herfindahlův–Hirschmanův index (HHI), který je definován jako součet druhých 
mocnin podílů jednotlivých zbožových skupin na celkovém exportu. HHI nabývá hodnot od 
0 do 1 s tím, že čím větší je koncentrace exportu do určitých zbožových skupin, tím více se 
hodnota indexu blíží jedné. 

V Grafu 8 je HHI počítán ze zbožového členění zahraničního obchodu v metodice SITC.3 
Z vývoje HHI je patrné, že ve srovnání s Francií a Spojenými státy dosahuje koncentrace 

3 Používáme dvoumístnou klasifikaci, tj. celkem máme k dispozici 66 zbožových skupin. Sledujeme vývoj HHI 
pro exporty Německa v čase a dále ve srovnání s Českou republikou, Francií a Spojenými státy. 
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zahraničního obchodu Německa vyšší úrovně. To souvisí s vysokou vahou odvětví strojů 
a dopravních prostředků (viz graf 4). Podobné koncentrace svého exportu jako v případě 
Německa dosáhla na konci 90. let také ČR. Zatímco však zbožová koncentrace českého 
vývozu dále rostla, koncentrace německého vývozu od té doby poklesla. 

Dalším aspektem zahraničního obchodu je úroveň vnitroodvětvového obchodu. 
Vnitroodvětvový obchod je typický pro země s podobnou faktorovou vybaveností, a jde tedy 
o jeden z mnoha indikátorů strukturální podobnosti ekonomik. Pro analýzu 
vnitroodvětvového obchodu byl použit Grubelův-Lloydův index (GLI), který udává podíl 
absolutní hodnoty vnitroodvětvového obchodu na obratu zahraničního obchodu (Graf 9). 

Podíváme-li se na úroveň vnitroodvětvového obchodu Německa s Českou republikou, Francií 
a Spojenými státy, tak je patrné, že má Německo nejvyšší úroveň vnitroodvětvového obchodu 
právě s ČR. Relativně vysoké úrovně dosahuje také vnitroodvětvový obchod Německa 
s Francií a od roku 2005 došlo k nárůstu vnitroodvětvového obchodu mezi Německem 
a Spojenými státy. Uvedené země spolu tedy obchodují převážně v podobných skupinách 
výrobků. 

Graf 8: Herfindahlův–Hirschmanův index Graf 9: Grubelův-Lloydův index 
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Poznámka: Vyšší hodnota indexu vyjadřuje vyšší koncentraci vývozu, resp. vyšší úroveň vnitroodvětv. obchodu. 
Zdroj: OECD, vlastní výpočty. 

3 Konkurenceschopnost německé ekonomiky 
Ekonomický růst, který Německo vykazovalo až do 1.čtvrtletí 2011 na překvapivě vysokých 
hodnotách, je  podporován jeho vysokou konkurenceschopností. Tato kapitola zkoumá cenové 
a necenové faktory pomáhající Německu úspěšně soutěžit s jinými ekonomikami. Analýza je 
zaměřená především na srovnání Německa (DE) s Francií (FR), Itálií (IT), Nizozemskem 
(NL), Španělskem (ES), Velkou Británií (GB) a eurozónou (EA). 

3.1 Standardní měřítka konkurenceschopnosti 
Díky jednoduchosti výpočtu a dostupnosti dat se konkurenceschopnost země nejčastěji měří 
pomocí efektivních měnových kurzů domácí měny. Graf 10a znázorňuje vývoj cenové 
konkurenceschopnosti na základě nominálního efektivního kurzu (NEER) a reálných 
měnových kurzů deflovaných inflací spotřebitelských cen (REER CPI), deflátorem HDP 
(REER GDP) a jednotkovými náklady práce (REER ULC). Od roku 2003 nominální efektivní 
apreciace eura zhoršuje konkurenční podmínky pro německé firmy oproti době, než byla 
jednotná evropská měna zavedena. V reálném vyjádření se německá konkurenceschopnost 
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naopak zlepšila. Produktivita práce (Graf 10b) byla negativně ovlivněna poslední 
ekonomickou a finanční krizí, avšak vzhledem k stoupajícímu trendu ve vývoji průmyslové 
produkce (před krizí a od roku 2009) při mírnějším růstu mezd, poklesu odpracovaných hodin 
resp. poklesu zaměstnanosti v průmyslu lze pozorovat, že se produktivita práce (a s ní 
konkurenceschopnost) zvýšila. 

Graf 10: Vývoj cenové konkurenceschopnosti a produktivity práce v Německu 
     b)  Produktivita práce     a)  Měnový kurz
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Poznámka: počet obchodních partnerů (levý graf) je v závorkách. Hodnota vyšší (nižší) než 100 na levém grafu 
znamená ztrátu (zlepšení) konkurenceschopnosti oproti průměru roku 1998. 
Zdroj: výpočet ČNB s použitím dat ECB a Eurostatu. 

Graf 11 porovnává Německo s dalšími zeměmi eurozóny a Velkou Británií. Cenová 
konkurenceschopnost se od roku 1998 zlepšila u Německa (dle REER) a u Velké Británie, 
která je však konkurenceschopnější vlivem nominální depreciace britské libry. Německo 
vykazuje od roku 2001 ze všech sledovaných zemí největší růst průmyslové produkce 
a zároveň nejmenší růst mezd. Změna počtu zaměstnanců v průmyslu je přitom srovnatelná 
(s výjimkou Velké Británie), z čehož se dá vyvodit hrubý závěr o vyšším růstu produktivity 
práce v Německu oproti ostatním srovnávaným zemím. 
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Graf 11: Změna cenové konkurenceschopnosti a produktivity práce v eurozóně a EU6 
     b) Změna oproti 2000q1      a) Změna oproti průměru roku 1998
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Poznámka: počet obchodních partnerů je uveden v závorkách (levý graf). Pro Velkou Británii použito 41 
obchodních partnerů pro výpočet NEER nebo REER CPI a 36 obchodních partnerů pro výpočet REER ULC. 
Index měnového kurzu Velké Británie (levý graf) na rozdíl od ostatních zemí není harmonizován, tj. nejde o tzv. 
„harmonised competitiveness indicators“. Kladné (záporné) hodnoty znamenají ztrátu (posílení) 
konkurenceschopnosti měřenou efektivním měnovým kurzem (změna je vypočítána jako rozdíl mezi průměrem 
2010–2011 a průměrem 1998 nebo 2000q1). Data za zaměstnanost pro Itálii nejsou k dispozici.  
Zdroj: výpočet ČNB s použitím databáze ECB a Eurostatu. 

Graf 12 znázorňuje dynamiku vybraných cenových a necenových ukazatelů 
konkurenceschopnosti v kratším časovém horizontu, a umožňuje tak více se soustředit na 
změnu konkurenceschopnosti související s nedávnou ekonomickou a finanční krizí. Posílení 
konkurenceschopnosti (v nominálním efektivním vyjádření) od začátku krize až do 1. kvartálu 
2009 zaznamenala především Velká Británie. Ve srovnání s librou euro oslabilo vůči měnám 
obchodních partnerů mnohem méně a rychle se vrátilo k předkrizovému trendu.  

V reálném vyjádření má Německo lepší pozici oproti ostatním sledovaným zemím, zejména 
díky nižším nákladům práce. Počet zaměstnanců v německém průmyslu byl přitom ovlivněn 
krizí méně a aktuálně dosáhl předkrizových hodnot. Růst mezd v průmyslu dokonce překročil 
předkrizovou úroveň (i když dlouhodobě mzdy v Německu rostly nejméně). Objem 
průmyslové produkce v Německu (po velkém propadu v době krize) téměř dosáhnul hodnot 
pozorovaných začátkem roku 2008. V ostatních zemích je tento rozdíl zatím větší. Ve 
Španělsku je pozorován klesající trend v dynamice průmyslové produkce od druhé poloviny 
roku 2006. Růst počtu zaměstnanců a mezd přitom vrcholil až začátkem roku 2008, ale od té 
doby prudce klesá. 
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Graf 12: Vývoj konkurenceschopnosti před a po krizi (index, 1995=100) 
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Poznámka: Index měnového kurzu Velké Británie (levý graf) na rozdíl od ostatních zemí není harmonizován. 
Hodnota vyšší (nižší) než 100 znamená ztrátu (zlepšení) konkurenceschopnosti měřenou efektivním měnovým 
kurzem oproti 2005q1. Počet zaměstnanců v průmyslu; Itálie – celková zaměstnanost.  
Zdroj: výpočet ČNB s použitím databáze ECB, Datastream a Eurostatu. 

Studie ECB (di Mauro a kol., 2010) na základě údajů o vývozu zboží dle jednotlivých skupin 
propočítává podíl na trhu a relativní ceny vývozu pro čtyři země eurozóny a měnovou unii 
jako celek. Z grafu 13 je vidět, že ačkoliv autoři nalezli pokles podílu exportů na konci 
sledovaného období u všech zemí a u eurozóny, Německo vykazuje od roku 1999 nejvyšší 
růst podílu na trhu. Její ceny vývozu oproti cenám konkurentů rostly nejméně (Graf 14a). 
Autory vypočítaný ukazatel komparativních výhod (Balassa index of Revealed Comparative 
Advantages, RCA4) dosáhl pro Německo nejlepších výsledků v oblasti středního 
a vysokotechnologického průmyslu. Ve vysokotechnologickém průmyslu sledované země 
(s výjimkou Nizozemska) komparativní výhody nemají (RCA<1).  

4 Index RCA  je vypočítán dle následujícího vzorce 

 

c

w

ws

cs

X
X

X
XRCA ∗=

, kde X je vývoz, c znamená země, s je 
skupinou zboží, Xws je světový export s, Xw je celkový světový vývoz. Xc je celkový vývoz země. Index 
nabývá hodnot od 0 do  ∞+ . Země se specializuje na vývozu s, pokud RCA >1. Rozdělení na vysoko-, 
středně- a nízkotechnologický průmysl byl proveden dle klasifikace OECD. 

 9 

                                                           



 

Graf 13: Konkurenceschopnost vývozu 

 

     a)  Exportní podíl na trhu     b) Relativní ceny vývozu
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Poznámka: 1999q1=100, data jsou sezonně očištěná. Reálný podíl na trhu exportu každé země je vypočítán 
poměrem exportu k váženému průměru objemu importu hlavních obchodních partnerů této země. Relativní ceny 
vývozu jsou váženým součtem exportních cen konkurentů k domácím cenám (všechny ceny jsou v domácí 
měně). Nižší hodnota indexu ukazuje na nižší konkurenceschopnost. 
Zdroj: di Mauro a kol. (2010). 

Makroekonomicky zaměřené metody měření konkurenceschopnosti lze doplnit analýzou 
mikroekonomických dat. Ottaviano a kol. (2009) považují za nejvíce konkurenceschopnou 
zemi tu, která má nejlepší podmínky pro vznik firem s vysokou produktivitou. Autoři 
používají jak makro data, tak data za jednotlivé firmy, a kalibrují model, na základě kterého 
formulují dva indexy konkurenceschopnosti. Index konkurenceschopnosti výrobců měří 
schopnost soutěžit s konkurenty na základě faktorů bezprostředně souvisejících s výrobou. 
Těmi jsou technologie, schopnost produkovat za nízké náklady, a také kvalita 
institucionálního prostředí, zejména náklady a omezení na vstup do odvětví pro nové firmy. 
Celkový index konkurenceschopnosti zachycuje produktivitu firem, která závisí od makro- 
a mikroekonomických proměnných definovaných modelem. Dle indikátoru 
konkurenceschopnosti výrobců je nejúspěšnější Francie (Graf 14b). Obecně však lepší 
podmínky mají firmy v Nizozemsku, které je těsně následováno Německem a Francií. Makro 
a mikro data také kombinuje Globální index konkurenceschopnosti, který každoročně 
zveřejňuje World Economic Forum (WEF)  pro 139 zemí. Měřítkem konkurenceschopnosti 
podle WEF je schopnost ekonomiky vytvořit podmínky pro vyšší příjmy obyvatel 
a dlouhodobě vysokou úroveň prosperity ve společnosti. Graf 14b zobrazuje indexy 
konkurenceschopnosti obou studií. Nejvíce konkurenceschopnými ekonomikami jsou 
Německo a Nizozemsko. Vysokou konkurenceschopnost má rovněž Francie. V roce 2010 
bylo Německo na 5. místě ze 139 zemí v žebříčku konkurenceschopnosti WEF. Nizozemsko 
přitom bylo na 8. a Francie na 15. místě. Doplněním k agregátnímu indexu WEF jsou 
publikované subindikátory, vytvořené na základě dotazníků. Dle dotazníku WEF ještě vyšší 
konkurenceschopnosti Německa nejvíce překáží daňové regulace, restrikce na trhu práce, 
dostupnost k financím, vysoké daně a neefektivita práce úředníků.  
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Graf 14: Konkurenceschopnost dle alternativních způsobů měření  

     a) RCA vypočítány di Mauro a kol.(2010)        b) Agregátní indexy Ottaviano a kol. a WEF
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Poznámka: Celková konkurenceschopnost je zobrazena na levé ose pravého grafu. Index konkurenceschopnosti 
výrobců a globální index konkurenceschopnosti jsou na pravé ose. Agregát EA pro indexy celkové 
konkurenceschopnosti a konkurenceschopnosti výrobců na pravém grafu je spočítán jako vážený průměr 9 zemí 
EA reprezentujících 94 % HDP eurozóny (r. 2010). Data za ostatní země EA nejsou pro tyto indikátory 
k dispozici. Zkratky na levém grafu znamenají: HT – vysokotechnologický průmysl, MHT – středně  
a vysokotechnologický průmysl, MLT – středně a nízkotechnologický průmysl, LT – nízkotechnologický 
průmysl. 
Zdroj: ČNB s použitím di Mauro a kol. (2010), Ottaviano a kol. (2009), World Economic Forum (WEF, 2010) 
a databáze Eurostatu. 

Alternativou Globálního indexu konkurenceschopnosti WEF je index světové 
konkurenceschopnosti IMD vypočítaný pro 59 zemí. V roce 2011 bylo dle tohoto indexu 
Německo považováno za nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku ze všech sledovaných 
zemí a teritorií (Graf 15a). V pětiletém horizontu se Německo střídá s Nizozemskem, avšak 
zůstává jedním z nejlepších ve světě. Konkurenceschopnost v Německu podporují domácí 
ekonomika a technická infrastruktura, životní prostředí, vzdělání, a také mezinárodní 
investice a vysoká produktivita práce (Graf 15b). Přestože je nejslabší podle IMD pozice 
Německa ve fiskální politice a veřejných financích, její veřejné finance jsou hodnocené IMD 
nejlépe ze všech sledovaných zemí.  
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Graf 15: Index světové konkurenceschopnosti IMD 

a) Konkurenceschopnost v roce 2011        b) Sub-indexy světové konkurenceschopnosti
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Poznámka: Hodnoty nad sloupci na levém grafu jsou průměrné hodnoty celkového indexu konkurenceschopnosti 
v letech 2007-2011. Světlozelené pozadí na pravém grafu definuje rozpětí hodnot pro 15 zemí eurozóny. 
Hodnoty na pravém grafu zobrazují umístění v žebříčku 59 zemí v roce 2011. 
Zdroj: výpočet ČNB s použitím IMD World competitiveness yearbook 2011 a Eurostatu. 

Souhrnně je Německo ekonomikou s vysokou konkurenceschopností jak ve srovnání 
s ekonomikami eurozóny, tak i ostatními ekonomikami ve světě. Německo disponuje 
stabilitou svého hospodářství podpořenou investicemi, vědecko-technickým rozvojem 
a rozvinutou infrastrukturou. V neposlední řadě hraje v úspěšnosti Německa roli i jeho 
výhodná geografická poloha usnadňující dostupnost na trhy.  

3.2 Mittelstand – klíč k úspěšnosti Německa? 
Na počátku 90. let minulého století mělo Německo pověst těžkopádné a neflexibilní 
ekonomiky, což odráželo její pomalý růst. Za pomalým růstem stála především transformace 
způsobená nákladným sjednocením východního a západního Německa a rigidní pracovní trh, 
který byl charakterizován především vysokým počtem starších dlouhodobě nezaměstnaných 
lidí. Ke zlepšení situace měla přispět skupina vedená Peterem Hartzem, jejíž návrhy byly 
zavedeny během let 2003-2005 za vlády Gerhardem Schrödera jako součást Agendy 2010. 
Hlavním cílem těchto reforem je zavést takové podmínky, aby se nezaměstnaným vyplatilo 
vstoupit na trh práce, tzn. snížení rezervační mzdy, a vylepšení procesu hledání práce.5  

5  Reformy Hartz I - Hartz IV obsahují mimo jiné tato opatření. Nově práci zprostředkovávají vedle pracovních 
úřadů i soukromé firmy. Reforma Hartz II zavedla nové typy zaměstnání (Minijob, Midijob, kde je vyplácena 
mzda do výše 400 EUR, resp. do 800 EUR), u kterých se zpočátku platí nižší, postupně rostoucí daně 
a pojištění. Dále byly zavedeny podpory pro živnostníky („Ich-AG“), kteří dostávají různé granty na svoji 
podnikatelskou činnost. Nejzásadnější byla fáze Hartz IV (2005), která sjednotila dříve vyplácené sociální 
dávky a dávky v nezaměstnanosti. Nárok na plnou výši podpory (60-67 % předchozího příjmu) byl zpřísněn 
tím, že nutná délka předchozího zaměstnání byla zvýšena a doba maximální délky podpory v plné výši snížena 
(z 32 na maximálně 18 měsíců; tím byla zrušena praktická možnost odchodu do předčasného důchodu 
v podobě nezaměstnanosti). Během pobírání druhé části podpory v nezaměstnanosti mohou nezaměstnaní 
nově pracovat, přičemž část mzdy se odečte od podpory, ale příjem je stále vyšší, než bez práce (výše podpory 
je tedy prakticky minimální mzda  placená státem). Neposledním prvkem reforem je zpřísnění sankcí 
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Závislost na zpracovatelském průmyslu se zdála být slabinou ekonomiky a překážkou pro její 
další růst, protože se očekávalo, že se většina výroby přesune do východní Evropy nebo Asie. 
Nezaměstnanost i náklady na práci byly v rámci EU nadprůměrné. Navíc provázanost 
vlastnictví podniků a bank vytvářela měkké podmínky pro manažery firem, kteří byli chráněni 
před převzetím jinými podniky, a proto nebyla jejich investiční činnost příliš odvážná. Mnohé 
proto překvapil způsob, jakým se německá ekonomika dostala z recese po roce 2008 
a rychlost, jakou rostla během oživení. V této části popíšeme některé specifické 
charakteristiky německé ekonomiky, které přispěly k jejímu silnému růstu během oživení. 

Za oživením německé ekonomiky stojí především růst exportu. Zdrojem exportu ale nejsou 
pouze velké známé korporace, jako Volkswagen, BMW, Siemens, nebo BOSCH, ale 
především velké množství malých a středních podniků–tzv. Mittelstand. Mezi nimi je možno 
nalézt mnoho „skrytých šampiónů“ (Simon, 2009), tedy firem, které jsou jedničkou na 
specifickém trhu a které jsou pro lidi mimo dané odvětví neznámé. Celkově se odhaduje, že 
Německo má přibližně 1500 market leaderů (mezi třemi největšími firmami v odvětví je 
alespoň jedna z Německa), z toho jich je asi 1350 z Mittelstandu. Mezi produkty těchto firem 
se řadí např. vodní turbíny, tiskárny na pasy a ceniny nebo vyhřívání do autosedaček. Počet 
malých a středních podniků je přibližně 3,4 mil. (tj. 99,7 % všech firem) a tvoří přes polovinu 
HDP. Zaměstnávají přes 60 % pracujících a jsou považovány za hlavní zdroj růstu 
v posledních letech. Typická firma má obrat 100 mil. EUR, 600 zaměstnanců, přes 70 % jsou 
rodinné podniky a 90 % z nich se soustřeďuje na „business-to-business“ segment. 

Klíčem k úspěchu firem Mittelstandu je jejich zaměření na mezery na trhu a snaha být 
v odvětví nejlepší. Firmy se nesnaží soupeřit prostřednictvím nákladů a cen, ale přes kvalitu. 
Koncentrují se na sofistikované, těžko imitovatelné a většinou drahé produkty. Vzhledem ke 
specifičnosti produktů je jim domácí trh malý a pod značkou „Made in Germany“ dokonce 
i malé rodinné firmy většinu své produkce exportují. 

Přístup k těmto firmám se odlišuje od anglosaského modelu. Firma není jednotkou, kterou řídí 
profesionální manažer „putující“ mezi firmami. Naopak, v čele firmy bývá dlouhodobý 
zaměstnanec, často majitel firmy. Důraz je kladen na finanční opatrnost, dlouhodobé investice 
(kontrast s krátkodobým ziskem) a spolupráci se zaměstnanci. 

Firmy Mittelstandu jsou známé také pro své zaměření na vzdělávání svých zaměstnanců. Při 
studiu pracuje v menších firmách většina učňů v Německu. Nejlepším mladým zaměstnancům 
jsou nabízena stipendia na technické škole za to, že se student do firmy vrátí. To také pomáhá 
udržet talentované zaměstnance na venkově a v menších městech, kde sídlí asi 70 % firem. 
Univerzity jsou často propojené s výzkumníky ve firmách a firmy často studentům nabízejí 
přímo témata jejich výzkumu. Díky relativně malé fluktuaci pracovních míst zaměstnavatelé 
investují čas do výuky, protože je malé riziko, že zaměstnanec odejde. Tento styl výuky také 
částečně kompenzuje pouze průměrný podíl vysokoškolsky vzdělaných (22,6 %, průměr  
EU-27 je 22,7 %). Inovacím ve výrobním průmyslu napomáhá také zaměření německého 
školství, které klade důraz na matematické, technické a přírodovědní vzdělání. 

Nezanedbatelný podíl na inovacích a růstu mají také firmy v „zeleném“ průmyslu, které jsou 
v posledních letech podporovány státními prostředky. Neposledním důvodem úspěchu je 
šťastný historický vývoj–Německo vyrábí přesně to, co rozvíjející se trhy a především Čína 
poptávají–luxusní automobily a jiné luxusní výrobky a specifická výrobní zařízení. 

(v podobě snížení podpory) za odmítnutí (jakékoliv) práce. Výsledkem reforem bylo snížení počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných (Burda a Hunt, 2010). Od roku 2005 poklesla relativně nezaměstnanosti lidí ve věku 50–54 
let (nejvíce zasaženi redukcí délky dávek) vůči mladším ročníkům. Fahr a Sunde (2009) také ukazují, že došlo 
ke zlepšení efektivnosti zprostředkování práce (tedy matching function). 
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Současný model má alespoň dvě potenciální slabiny. Většina firem se orientuje na upadající 
sektory – strojírenství, součástky do automobilů, chemický průmysl a elektroniku. 
V současnosti je tato orientace spíše výhodou, dá se ale očekávat, že časem bude poptávka 
z nových trhů po těchto produktech slábnout. Další slabinou je potenciálně velmi pomalý růst 
těchto firem, který je způsoben jejich finanční opatrností. Pro další růst budou firmy 
potřebovat kapitál, který zatím obstarávají pouze interně. Na druhou stranu, kdyby byl využit 
potenciál německé ekonomiky – vysoké úspory, dobrý systém vzdělávání a další výhody – 
firmy by mohly ještě zvýšit svoji efektivitu a produktivitu. 

4   Německo – hlavní obchodní partner ČR 
Německo představuje po celou dobu existence ČR jejího nejvýznamnějšího obchodního 
partnera. Na obchodním obratu ČR se v posledních pěti letech podílela více než 29 %. Podíl 
vývozu zboží do Německa dosahoval v průměru 31,6 %, přičemž nejvyšší hodnoty dosáhl 
v roce 2009, tj. ve vrcholné fázi finanční krize, kdy vzrostl na 32,5 %. ČR měla v tomto 
období s Německem i stabilně nejvyšší obchodní přebytek, který více či méně převyšoval 
celkový obchodní přebytek ČR.       

Jak je patrné z Grafu 16, závislost celkového českého vývozu zboží a celkového německého 
dovozu, resp. vývozu zboží je velmi vysoká (korelační koeficient cca 0,9) a totéž lze 
pozorovat i v případě českého dovozu, v důsledku vysokých kooperačních dovozů. Závislost 
vývoje obchodní bilance ČR a obchodní bilance Německa však prokázána nebyla (Graf 17).   

Graf 16: Vývoz a dovoz zboží Německa a ČR  
(v mld. EUR)                                                       

Graf 17: Obchodní bilance Německa a ČR  
(v mld. EUR) 
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Zdroj: ČSÚ, Německý statistický úřad (Destatis), vlastní propočty. 

Přebytek v zahraničním obchodu ČR s Německem se v uplynulých pěti letech plynule 
zvyšoval; rozhodující složku představoval přebytek v rámci skupiny strojů a dopravních 
prostředků.6 Přebytek strojů i nejvýrazněji přispěl k růstu celkového přebytku. Ke zmírnění 
růstu i absolutní úrovně celkového přebytku významněji přispíval pouze schodek chemikálií 

6 V této souvislosti je třeba upozornit, že ČSÚ vykazuje obchodní bilanci ČR ve zbožové i teritoriální struktuře 
pouze v metodice přeshraniční statistiky, která – na rozdíl od údajů v metodice na základě národního pojetí – 
zahrnuje i operace související s tzv. brandingem. Započítávání těchto operací je v konečném důsledku spojeno 
s vyššími přebytky obchodní bilance ČR a z pohledu zbožové struktury v rozhodujícím rozsahu právě 
s vyššími přebytky skupiny SITC 7 - Stroje a dopravní prostředky. Lze předpokládat, že k navyšování 
přebytku strojů docházelo v důsledku těchto operací (s mírným zvyšováním jeho rozsahu) po celé sledované 
období. Růstový trend přebytku strojů i celkové bilance by tak měl být po hypotetickém očištění 
(tj. v národním pojetí dat) zachován, byl by však zaznamenán na cca o třetinu nižších absolutních úrovních.            
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(Graf 18). Vývoz zboží z ČR do Německa v uplynulých pěti letech (vyjma roku 2009) plynule 
rostl. Jeho hodnota i dynamika byla nejvýrazněji spojena s vývojem strojírenských vývozů, 
které se podílely na celkovém vývozu ČR do Německa více jak polovinou, a dále pak 
i s vývozy skupiny 6 – Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (Graf 19).   

Graf 18: Obchodní bilance ČR s Německem  
(v mld. EUR) 

Graf 19: Vývoz zboží ČR do Německa 
(v mld. EUR) 
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Zdroj: ČSÚ, vlastní propočty. 

Meziroční pokles vývozu zboží z ČR do Německa v roce 2009 (doprovázený současným 
poklesem dovozu zboží) kulminoval ve druhém čtvrtletí 2009. Nejvýznamněji k němu přispěl 
pokles vývozu skupiny strojů a skupiny tržních výrobků tříděných podle materiálu 
(polotovarů). Obnovený růst vývozu zboží počínaje prvním čtvrtletím 2010 byl spojen hlavně 
s vývozy strojů (Graf 20). V rámci samotné skupiny strojů byl pokles vývozu v roce 2009 
ovlivněn zejména vývozy elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů a dále vývozy strojů 
a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu. Následný růst vývozu strojů souvisel zejména 
s vývozy kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat a elektrických 
zařízení, přístrojů a spotřebičů. Jak je patrné z grafu 21 vývoz silničních vozidel nebyl ve 
sledovaném období (s výjimkou dvou čtvrtletí) pro vývoj vývozu strojů zdaleka určující. 

Graf 20: Meziroční změny vývozu zboží ČR do 
Německa (v mld. EUR) 

Graf 21: Meziroční změny vývozu skupiny 
SITC7 – Stroje z ČR do Německa (v mld. EUR) 
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Box: Příliv PZI z Německa a jeho postavení jako nejvýznamnějšího obchodního partnera ČR 
Postavení Německa jako nejvýznamnějšího obchodního partnera ČR částečně souvisí s minulým 
přílivem přímých zahraničních investic (PZI) ze SRN a přetrvávajícím stavem přímých zahraničních 
investic z Německa i v současnosti. Ke konci roku 2009, do něhož jsou k dispozici poslední dostupné 
údaje, představoval stav PZI Německa v odvětvích produkujících komodity (dle klasifikace OKEČ 
skupiny A až E, tj. prvovýroba, zpracovatelský průmysl a energetika) 5,8 mld. EUR. Jeho podíl na 
celkovém stavu PZI do uvedených výrobních odvětví činil 15,4 % a byl po Nizozemsku druhý 
nejvyšší. Rozhodující složkou tohoto agregátu byl stav PZI zpracovatelského průmyslu, který dosáhl 
ke konci roku 2009 5,3 mld. EUR (z toho pak zejména stav PZI do výroby motorových vozidel ve výši 
1,1 mld. EUR). Přes patrný růst přebytku obchodní bilance ČR se SRN se však stav PZI Německa do 
uvedených odvětví v období 2005 až 2009, zejména vlivem poklesu stavu PZI ve zpracovatelském 
průmyslu, trendově snižoval. Ke konci roku 2009 se ve srovnání s rokem 2005 celkový stav PZI 
výrobních odvětví snížil o 2,1 mld. EUR, z toho u zpracovatelského průmyslu o 1,1 mld. EUR 
(v samotné výrobě dvoustopých motorových vozidel klesl o 1,6 mld. EUR, tj. o 60 %). Hlavní příčinu 
lze spatřovat v daňové optimalizaci, kdy zejména v rámci výroby dvoustopých motorových vozidel 
došlo ke změně vlastníka z německého na nizozemského (stav PZI tohoto oboru se mezi roky 2007 
a 2006 snížil o téměř 2 mld. EUR).     
Rovněž v případě celkových výnosů z německých přímých zahraničních investic v ČR do odvětví 
produkujících komodity není v období 2005 až 2009 patrná vazba na růst obchodního přebytku se 
SRN, významnější vztah je však patrný v případě růstové dynamiky vývozu zboží. Velikost výnosů 
z PZI totiž odráží především vývoj hospodářského cyklu (v době hospodářského poklesu došlo ke 
snížení výnosů z PZI, což se následně projevilo ve vývoji reinvestovaného zisku) tažený v poslední 
době právě vývojem vývozu. Částečně se zde však projevila i výše uvedená teritoriální změna 
vlastnických vztahů. Celkové výnosy z PZI odvětví produkujících zboží ještě v roce 2006 rostly, poté 
se však v letech 2008 a 2009 výrazně snížily. Za celý agregát odvětví produkujících komodity dosáhly 
v roce 2009 0,6 mld. EUR a ve srovnání s rokem 2005 se snížily o 0,4 mld. EUR. V samotném 
zpracovatelském průmyslu, který představoval jejich určující složku, činily v roce 2009 téměř 
0,4 mld. EUR a oproti roku 2005 klesly o necelých 0,6 mld. EUR. V rámci výnosů z PZI byl 
v průběhu sledovaného období patrný trendový růst vyplacených dividend, jejichž hodnota v roce 
2009 dosáhla 0,7 mld. EUR. Ještě významnější komponentou byl do roku 2007 zisk reinvestovaný 
v ČR, který však v letech 2008 a 2009 přešel do mírné dezinvestice -0,1 mld. EUR. Hodnota výnosů 
z úvěrů byla jen nepatrná.          

5  Stresové scénáře vývoje německé ekonomiky 
Tato kapitola se zabývá nastíněním modelových alternativ zahraničního ekonomického 
vývoje s důrazem na analýzu jejich dopadů na německou ekonomiku, resp. českou 
ekonomiku. Nejprve je vždy analyzován dopad na ekonomiku efektivní eurozóny (kde má 
Německo téměř poloviční váhu, viz kapitola 5.3), na které je zde demonstrován vývoj 
vnějšího prostředí a dále pak jeho implikace na českou ekonomiku. Alternativní vývoj 
vnějšího prostředí byl konzistentně zpracován simulací modelu NiGEM7. Výsledné dopady 
zahraničního vývoje na českou ekonomiku byly následně zpracovány pomocí jádrového 
predikčního modelu8 (model g3). Tabulky 5 a 6 obsahují předpoklady o vývoji exogenních 
veličin, grafy 22 a 23 zobrazují výstupy z modelu g3 v podobě trajektorie endogenních veličin 
dle základního scénáře z 5.SZ a odchylky způsobené zavedeným šokem. 

7 NiGEM (National Institute Global Econometric Model) je globální makroekonomický model používaný 
odborem vnějších ekonomických vztahů (414) k modelování vnějšího prostředí. 

8  Blíže viz studie Andrle, Hlédik, Kameník a Vlček (2009). 
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5.1 Scénář depreciačního kurzového šoku eura vůči americkému dolaru 

Motivací analýzy je simulace dopadu výrazné depreciace eura na německou ekonomiku, resp. 
efektivní eurozónu. Předpokladem scénáře je oslabení kurzu EUR vůči USD od 3.čtvrtletí 
2011 do konce roku 2013, a to v průměru o 15 %.  

Oslabení eura by se nejrychleji projevilo růstem zahraničních úrokových sazeb v reakci na 
růst cenové hladiny, viz Tabulka 5. Prudký růst úrokových sazeb od 3. čtvrtletí 2011 by se 
krátkodobě negativně projevil ve zpomalení růstu HDP, který by však byl podpořen vyšší 
konkurenceschopností exportérů vlivem dále oslabujícího kurzu eura, a začal by tak na konci 
roku 2011 postupně zrychlovat. Nejvyššího růstu HDP by bylo dosaženo až ve druhé polovině 
roku 2012. Odeznívání kurzového šoku by nastalo shodně u všech sledovaných veličin na 
konci roku 2012, kdy by zejména u zahraničních úrokových sazeb došlo k prudkému poklesu 
směrem k hladině základního scénáře vlivem opětovného zpomalení růstu cen.  

Tabulka 5: Zahraniční vývoj dle modelu NiGEM z pohledu české ekonomiky 
 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 

zahraniční HDP  - -0,10 0,03 0,35 0,97 1,46 1,43 1,22 0,60 0,20 0,07 
zahraniční PPI - 0,35 0,94 1,64 2,24 2,42 2,28 1,70 1,08 0,55 0,08 
3M EURIBOR - 1,41 2,44 2,40 2,59 2,74 1,92 1,29 0,61 0,95 0,89 
Poznámka: hodnoty vyjadřují změnu oproti základnímu scénáři; zahraniční HDP a PPI (mzr. v p.b.). 
Zdroj: Simulace v modelu NiGEM.  

Efekty výrazné depreciace kurzu eura na ekonomiku ČR popisuje Graf 22. Pozvolný růst 
zahraničních cen a růst domácích mezd podporovaný vyšším růstem zahraničního HDP 
stimuluje zrychlení tempa růstu spotřebitelských cen na celém horizontu výhledu (Graf 22a). 
Tyto inflační tlaky jsou tlumené protiinflačním působením posilujícího kurzu koruny. 
Implikovaná trajektorie domácích úrokových sazeb (Graf 22b) se v reakci na vyšší inflační 
tlaky a zejména vyšší úrokové sazby v eurozóně posouvá prudce nahoru. Růst zahraniční 
poptávky se projevuje i navzdory silné apreciaci koruny výrazným zrychlením meziročního 
tempa růstu HDP (Graf 22c), které dosahuje svého vrcholu v polovině roku 2012, zejména 
v důsledku výrazného příspěvku čistého vývozu. To se projevuje i na vývoji nominálního 
kurzu CZK/EUR (Graf 22d), u něhož dochází především v důsledku kladného salda výkonové 
bilance a dále výrazně vyššího růstu zahraniční cenové hladiny oproti domácí k silné 
apreciaci koruny na celém horizontu výhledu. Tlaky na posilování kurzu koruny jsou na 
druhou stranu částečně tlumeny výrazně vyšším růstem zahraničních úrokových sazeb vůči 
sazbám domácím.  
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Graf 22: Domácí ekonomika: základní a simulovaný scénář 
a) Inflace CPI (mzr., v %) b) 3M PRIBOR (v %)  

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

I/10 III I/11 III I/12 III I/13 III
 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

I/10 III I/11 III I/12 III I/13 III
 

 c) Tempo růstu reálného HDP (mzr., v %) d) Nominální kurz CZK/EUR  

1

2

3

4

5

6

I/10 III I/11 III I/12 III I/13 III
 

21

22

23

24

25

26

I/10 III I/11 III I/12 III I/13 III
 

Poznámka: Základní scénář – černá čára, simulovaný scénář – červená čára. Výhled je označen šedou plochou. 
Zdroj: Simulace v modelu g3. 

5.2 Scénář stagnace ekonomického růstu vybraných vyspělých ekonomik 

Základním předpokladem tohoto scénáře je výrazné zpomalení růstu HDP vybraných 
vyspělých zemí, resp. významných obchodních partnerů Německa, zejména vlivem provádění 
nutných fiskálních restrikcí oslabujících spotřebu a investice. Tento negativní poptávkový šok 
popisuje modelovou situaci v podobě stagnace tempa růstu HDP ostatních zemí eurozóny, 
USA, Japonska, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu od 2011q3 do konce roku 2013.  

Z pohledu efektivní eurozóny se stagnace ekonomické aktivity u významných obchodních 
partnerů Německa nejrychleji projeví u meziročního tempa růstu HDP, které začalo 
zpomalovat již od 3.čtvrtletí 2011 (viz tabulka 6). Tento vývoj následně působí na oslabení 
kurzu eura, což se projeví v mírném růstu cen v eurozóně. Nejpomalejší přizpůsobení je tak 
zaznamenáno v případě dynamiky PPI inflace, která začíná zpomalovat až po téměř ročním 
zpoždění. Úrokové sazby v eurozóně na danou situaci reagují poklesem se zpožděním 
jednoho čtvrtletí. Efekt zpomalující ekonomické aktivity tak převažuje nad do té doby mírně 
rostoucím cenovým vývojem až ve druhé polovině roku 2012, kde také tempo růstu HDP 
eurozóny dosahuje nejnižších hodnot. V reakci na pokračující pokles úrokových sazeb 
odrážejících slábnoucí inflační tlaky začíná tempo růstu HDP od  4.čtvrtletí 2012 postupně 
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zpomalovat pokles opět směrem k hodnotám základního scénáře. V případě úrokových sazeb 
a cenového vývoje dochází ke změně trajektorie později, přičemž úrokové sazby v eurozóně 
setrvaly na poměrně nízkých hodnotách až do druhé poloviny roku 2013. Nejpomalejší 
odeznívání negativního poptávkového šoku lze pozorovat u PPI inflace eurozóny, která začíná 
zpomalovat tempo poklesu až ke konci roku 2013.  

Tabulka 6: Zahraniční vývoj dle modelu NiGEM z pohledu české ekonomiky 
 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 

zahraniční HDP  - -0,09 -0,38 -0,63 -0,81 -0,87 -0,64 -0,46 -0,35 -0,21 -0,13 
zahraniční PPI - 0,05 0,11 0,11 0,04 -0,12 -0,32 -0,49 -0,62 -0,77 -0,67 
3M EURIBOR - 0,06 -0,09 -0,29 -0,43 -0,59 -0,72 -0,84 -0,95 -0,67 -0,47 
Poznámka: hodnoty vyjadřují změnu oproti základnímu scénáři; zahraniční HDP a PPI (mzr. v p.b.). 
Zdroj: Simulace v modelu NiGEM.  

Alternativní vývoj v zahraničí, projevující se stagnací ekonomického růstu ve vyspělých 
ekonomikách, a jeho následné implikace na české makroekonomické veličiny demonstruje 
graf 25. Utlumení zahraniční poptávky doprovázené poklesem zahraničních sazeb se od konce 
roku 2011 přelévá do české ekonomiky. Slábnoucí inflační tlaky na začátku prognózy 
vyplývají z nižšího růstu mezd v podnikatelském sektoru, které zároveň odráží nižší výhled 
růstu v zahraničí. Tyto nižší nákladové tlaky jsou zejména ve druhé polovině roku 2012 
převáženy oslabujícím kurzem koruny vlivem zhoršujícího se čistého vývozu a dále vlivem 
nižší úrovně domácích úrokových sazeb. I přes zpomalování ekonomické aktivity se inflace 
CPI (Graf 23a) v horizontu jednoho roku pohybuje nepatrně nad úrovní základního scénáře. 
Zpomalení tempa růstu spotřebitelských cen lze pozorovat až od roku 2013. Trajektorie 
domácích úrokových sazeb reaguje poklesem již od začátku roku 2012 (Graf 23b), zejména 
v reakci na nižší výhled zahraničních úrokových sazeb a klesající domácí nákladové tlaky. 
Vlivem výpadku zahraniční poptávky dochází k výraznému zpomalení meziročního tempa 
růstu reálného HDP, který v daném období dosahuje téměř nulového růstu (Graf 23c). 
Oslabení kurzu koruny pozitivně působí na konkurenceschopnost domácích exportérů, avšak 
efekt poklesu zahraniční poptávky převažuje na celém horizontu výhledu. Vývoj nominálního 
kurzu CZK/EUR (Graf 23d) je ovlivněn zejména zhoršením salda výkonové bilance. Kurz 
koruny tak reaguje postupným oslabením vůči euru do konce roku 2013 i navzdory rozevírání 
kladného úrokového diferenciálu od druhé poloviny roku 2012.  

Graf 23: Domácí ekonomika: základní a simulovaný scénář 
a) Inflace CPI (mzr., v %) b) 3M PRIBOR (v %)  
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c) Tempo růstu reálného HDP (mzr., v %) d) Nominální kurz CZK/EUR  
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Poznámka: Základní scénář – černá čára, simulovaný scénář – červená čára. Výhled je označen šedou plochou. 
Zdroj: Simulace v modelu g3. 

5.3  Německo v predikčním procesu ČNB 

Jak ukázala odeznívající globální hospodářská krize, ekonomická vazba na země Evropské 
unie a zejména na Německo je dnes tak silná, že ekonomický pokles u daných zemí (a jejich 
hlavních obchodních partnerů) se vlivem exportního kanálu a poklesu zahraniční poptávky 
dříve či později nevyhnutelně přenese i do české ekonomiky. 

Váha německé ekonomiky ve stávajícím predikčním rámci ČNB je dána podílem Německa na 
českém exportu do zemí eurozóny, který v současné době činí přibližně 50 % (Graf 24). Dle 
této váhové struktury je následně počítán z dostupných předpovědí Consensus Forecasts (CF) 
pro všechny země eurozóny souhrnný efektivní ukazatel HDP, který představuje určitou 
formu aproximace zahraniční poptávky po českých exportech. Vývoj váhy německé 
ekonomiky v čase znázorňuje Graf 25, který tak ukazuje míru závislosti českého exportu na 
ekonomickém vývoji v Německu. 

Z Grafu 25 je patrné, že největší podíl českého exportu do Německa byl realizován kolem 
roku 2000. V poslední dekádě se však tento podíl postupně snížil (ačkoli v současné době 
opět mírně roste) ve prospěch ostatních zemí eurozóny (s výjimkou Rakouska, Irska 
a Slovinska).  
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Graf 24: Struktura vah zemí eurozóny 
v efektivním ukazateli zahraniční poptávky dle 
podílu na českém exportu (2.čtvrtletí 2011) 

Graf 25: Vývoj váhy německé ekonomiky 
v efektivním ukazateli eurozóny (v %) 
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Poznámka: AT – Rakousko, BE – Belgie, DE – Německo, ES – Španělsko, FR – Francie, IT – Itálie, NL – 
Nizozemsko, SK – Slovensko, *** – Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Řecko, 
Slovinsko.  
Zdroj: IMF-IFS. 

Pro analýzy vývoje zahraniční cenové hladiny jsou využívány tzv. efektivní ukazatele 
spotřebitelských cen a cen výrobců. Váhová struktura pro výpočet efektivního ukazatele 
spotřebitelských cen (a na minulosti i u cen výrobců) je stejná jako u výpočtu efektivního 
ukazatele HDP. U předpovědi efektivního ukazatele cen výrobců se používá zredukované 
váhové schéma v důsledku absence předpovědí CF pro většinu zemí eurozóny. V tomto 
schématu je zohledněno pouze Německo, Itálie a zbytek eurozóny. 

6  Závěr 
Německá ekonomika zastává a dle provedené analýzy bude zastávat místo přední světové 
ekonomické velmoci. V evropském ekonomickém prostoru se její role dále bude projevovat 
jako tzv. „německá lokomotiva“ (viz rovněž alternativní scénář z 1.SZ 2011). Toto označení 
odráží vysokou konkurenceschopnost Německa, která je dána její úspěšností, a to jak v oblasti 
cenové, tak necenové konkurenceschopnosti. Mezi její základní kameny, které se následně 
odráží ve vysoké exportní výkonnosti (německý vývoz směřuje ze 40 % do zemí eurozóny, ze 
60 % do zemí EU, ze 7 % do USA a z necelých 6 % do Číny) německé ekonomiky patří vyšší 
koncentrace zahraničního obchodu dle zbožových skupin (cca 50% podíl vývozu zboží 
Německa tvořil vývoz strojů a dopravních prostředků), vysoká úroveň vnitroodvětvového 
obchodu, ale i např. podniková struktura německé ekonomiky, zejména tzv. Mittelstand. 
Německo disponuje stabilitou svého hospodářství podpořenou investicemi, vědecko-
technickým rozvojem a rozvinutou infrastrukturou. V neposlední řadě hraje v úspěšnosti 
Německa i jeho výhodná geografická poloha usnadňující dostupnost na trhy. Česká 
ekonomika bude s německou ekonomikou i nadále výrazně propojena. Přebytek zahraničního 
obchodu ČR s Německem se v uplynulých pěti letech plynule zvyšoval, rozhodující složku 
tvoří skupina strojů a dopravních prostředků.  
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V současné době lze, a to nejen z pohledu ekonomiky Německa, spatřovat rizika v opětovném 
poklesu světové ekonomiky v souvislosti s dalším vývojem dluhové krize eurozóny (viz 
rovněž alternativní scénář z 1.SZ 2011) a fiskální konsolidace Spojených států.9 Pro exportní 
výkonnost německé ekonomiky bude jedním ze stěžejních faktorů i vývoj měnového kurzu 
EUR/USD. Při značné míře zjednodušení lze konstatovat, že jak eurozóně (Německu), tak 
Spojeným státům by oslabení jejich měny napomohlo ke zvýšení ekonomické výkonnosti. 
Dalším zvýrazňujícím se fenoménem je prohlubující se makroekonomická nerovnováha 
v rámci současných zemí eurozóny.10 To také v současné době představuje zdroj napětí 
a zranitelnosti jednotlivých států a je významnou výzvou pro jednotnou evropskou měnovou 
politiku, a to hned z dvojího pohledu. Za prvé ovlivňuje zmiňovaný kurz eura, který je 
zásadním faktorem určujícím vývoj zahraničního obchodu. Za druhé ECB je jedinou centrální 
bankou bojující s inflací pro celou eurozónu, což se ale na cenové hladině a jejím vývoji 
v jednotlivých členských zemích může projevovat různě, a tak ovlivňovat jejich jednotlivé 
vnitřní reálné směnné relace a cenovou konkurenceschopnost. 
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9    Dalším rizikem stále může být nadbytek peněz napumpovaných do světové ekonomiky v rámci stimulačních 
opatření během krize, resp. případná příprava dalšího kola programu nákupu vládních dluhopisů ze strany 
amerického Fedu (QE3). 

10   Podrobná analýza (ne)sladěnosti ekonomik eurozóny byla zpracována a bude nově součástí letošních Analýz   
sladěnosti České republiky s eurozónou (část D). 
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