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           Část II 

I.  SHRNUTÍ 

1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
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Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají zhruba neutrální bilanci rizik 
prognózy inflace. Mírně protiinflační vliv zahraničních sazeb a cen průmyslových výrobců 
spolu s domácími počátečními podmínkami (zejména nižší spotřebou domácností) a inflací je 
zhruba kompenzován slabším kurzem koruny v dosavadním průběhu druhého čtvrtletí.  
 
Nad rámec simulace GRIPu existují další rizika a nejistoty. S ohledem na legislativní stav 
projednávání vládních konsolidačních opatření roste pravděpodobnost realizace 
alternativního scénáře ze 3.SZ. To by znamenalo riziko směrem nahoru pro celkovou inflaci 
v důsledku zvýšení DPH. Pro měnověpolitickou inflaci míří toto riziko naopak protiinflačním 
směrem při nižších úrokových sazbách, zejména prostřednictvím slabšího výhledu spotřeby 
domácností. Dodatečným rizikem ve směru vyšší inflace a sazeb je aktuálně slabší kurz vůči 
dosavadnímu průměru za celé čtvrtletí použitému při simulaci GRIPu. Pokračuje výrazná 
nejistota ohledně vývoje v eurozóně. 
 
Celková bilance rizik prognózy ze 3.SZ tak jde ve směru vyšší celkové inflace a nižší 
měnověpolitické inflace při nižším výhledu úrokových sazeb v duchu alternativního scénáře.  
 
U zahraničních veličin došlo ke změně zejména u výhledu úrokových sazeb a cen 
průmyslových výrobců.1 Tržní výhled sazeb 3M EURIBOR se oproti základnímu scénáři ze 
3.SZ posunul dolů na celé své trajektorii, přičemž rozdíl se v čase postupně zvyšuje na více 
než 0,2 p.b. v závěru příštího roku. Toto přehodnocení působí na posun výhledu domácích 
sazeb a inflace směrem dolů. U budoucího růstu zahraniční poptávky dochází vlivem 

1 Aktuální výhled zahraničního vývoje je založen na publikaci Consensus Forecasts (CF06) z 11. června 
(efektivní HDP, CPI, PPI a kurz USD/EUR) a tržních výhledech (3M EURIBOR, cena ropy Brent) 
zpracovaných k tomuto datu. 

 1 

                                                           



 

příznivějších dat za první čtvrtletí k nepatrnému přehodnocení směrem k vyššímu růstu 
v letošním roce, naopak v příštím roce se předpokládané oživení růstu posouvá až do druhého 
pololetí, což má v souhrnu v GRIPu téměř zanedbatelný vliv. U výhledu zahraničního PPI byl 
výhled přehodnocen v příštím roce směrem k mírnějšímu růstu cen v souvislosti s utlumenější 
ekonomickou aktivitou a poklesem cen komodit, což vede k nižší domácí inflaci a sazbám. 
Celkově tak bod „Zahraničí“ působí v simulaci GRIPu mírně protiinflačně, resp. ve směru 
nižších domácích úrokových sazeb. Nadále zároveň přetrvává výrazná nejistota o dalším 
vývoji v eurozóně, která je z hlediska zahraniční poptávky vychýlena jednoznačně směrem 
dolů, dopady na domácí inflaci a úrokové sazby však mohou jít oběma směry v závislosti na 
budoucím kurzovém vývoji.  
 
Trh práce v návaznosti na postupný přechod domácí ekonomiky do recese zhruba stagnuje. 
Celková zaměstnanost vykázala v prvním čtvrtletí 2012 nepatrný růst, přičemž mírný nárůst 
sezonně očištěné míry obecné nezaměstnanosti oproti předchozímu čtvrtletí byl dán 
především vývojem pracovní síly. Mzdový vývoj v podnikatelské sféře v prvním čtvrtletí 
zrychlil (na 3,6 %) a byl oproti prognóze vyšší. Po sezonním očištění však byl rozdíl oproti 
prognóze jen mírný. Mzdy v prvním čtvrtletí jsou podle ČSÚ částečně zatíženy vlivem výplat 
mimořádných odměn a vyššími výběry dovolené namísto čerpání nemocenské, než tomu bylo 
v odpovídajících obdobích minulých let. Nárůst mezd se koncentruje ve velké míře do 
průmyslu. Přitom poslední data o vývoji mezd v průmyslu naznačují opětovné zpomalení 
růstu mezd ve druhém čtvrtletí. V nepodnikatelské sféře meziroční růst mezd v prvním 
čtvrtletí zrychlil na obdobné tempo (3,5 %), přičemž prognóza v návaznosti na očekávaný 
fiskální vývoj předpokládá pro celý letošní rok jejich stagnaci. Národohospodářská 
produktivita práce vlivem snížení přidané hodnoty překmitla do meziročního poklesu  
(-0,6 %). Nominální jednotkové mzdové náklady vlivem rychlejšího růstu mezd při nižší 
přidané hodnotě zřetelně zrychlily (3,8 %), zatímco prognóza ze 3.SZ očekávala jejich 
stagnaci.  
 
Nová data národních účtů  za první čtvrtletí ukazují na přechod české ekonomiky do recese, 
když oproti očekávané stagnaci ekonomická aktivita v prvním čtvrtletí 2012 mezikvartálně  
(-0,8 %) i meziročně (-0,7 %) poklesla. Ve struktuře ekonomické aktivity došlo ke zřetelně 
výraznějšímu než prognózovanému poklesu spotřeby domácností a fixních investic. Reálné 
vládní výdaje naopak klesly oproti předpokladu mírněji. Tempo růstu exportu bylo ve 
skutečnosti vyšší než očekávané. Čistý vývoz tak – při vývoji dovozu zhruba odpovídajícím 
prognóze – vykázal vyšší než předpovídaný kladný příspěvek k růstu HDP. Předstihové 
indikátory z domácí ekonomiky pro druhé čtvrtletí letošního roku prozatím naznačují 
přetrvávání utlumené ekonomické aktivity.  
 
Růst mezd v podnikatelské sféře v simulaci GRIPu působí na bod „počáteční podmínky“  
nepatrně proinflačně. Nová data národních účtů na něj mají v souhrnu naopak mírně 
protiinflační vliv zejména v důsledku nižší spotřeby domácností. Celkově tak bod v simulaci 
GRIPu působí ve směru slabě nižší inflace i úrokových sazeb.  
 
Hodnota celkové meziroční inflace za květen letošního roku je oproti prognóze ze 3.SZ 
o 0,2 p.b. nižší. Tento rozdíl je dán především nižším růstem cen potravin a v menší míře 
i cen pohonných hmot. Zároveň výhled růstu regulovaných cen na letošní rok i na rok 2013 je 
mírně nižší, když aktuálně slabší kurz koruny vůči dolaru zcela nekompenzuje nižší výhled 
cen plynu na celém horizontu prognózy. Bod „Inflace“ v GRIPu tak v souhrnu leží v mírně 
protiinflační poloze. Rizika krátkodobé prognózy čisté inflace jsou rovněž spíše protiinflační, 
a to zejména v oblasti cen pohonných hmot. Nad rámec těchto úvah se zvyšuje 
pravděpodobnost změny zákona DPH, která by namísto sjednocení obou sazeb na 17,5% 
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úrovni, předpokládané základním scénářem prognózy, vedla ke zvýšení obou sazeb o 1. p.b. 
To by znamenalo posun ve směru fiskální alternativy ze 3.SZ, tj. zřetelně vyšší celkovou 
inflaci v celém příštím roce, zatímco měnověpolitická inflace by byla naopak mírně nižší. 
Dále by nově mělo na počátku let 2013 a 2014 dojít ke  zvýšení spotřební daně z cigaret 
s dopady do inflace ve výši 0,14 p.b. v každém roce. 
  
Průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh druhého čtvrtletí 2012 činí 
přibližně 1,2 %. Tato hodnota se nachází 0,1 p.b. nad prognózou ze 3.SZ 2012, v simulaci 
GRIPu se proto bod „úrokové sazby“ nachází nepatrně nalevo od středu souřadnicového 
systému. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo za dosavadní část druhého čtvrtletí činí 0,49 p.b., 
což je zhruba v souladu s prognózou. 
 
Dosavadní průměr měnového kurzu za první čtvrtletí činí zhruba 25,2 CZK/EUR, a je tak 
oproti prognóze (24,7 CZK/EUR) o 2,0 % slabší. Kurzový bod v GRIPu se proto nachází 
v proinflační poloze. Aktuální hodnota kurzu kolísající okolo 25,5 CZK/EUR ještě míně 
zesiluje toto proinflační riziko. 
 
 
 

2  Prognózy ostatních institucí 
 
Analytici očekávají v letošním roce mírný pokles HDP, k růstu by se ekonomika měla vrátit 
v příštím roce. Inflační očekávání v ročním horizontu se pohybují mírně nad 2 % vlivem 
očekávaného dopadu zvýšení obou sazeb DPH v příštím roce, v tříletém horizontu analytici 
očekávají inflaci jen těsně nad inflačním cílem. Většina analytiků předpokládá snížení 
základních sazeb na červnovém zasedání bankovní rady. Tržní výhled úrokových sazeb je 
klesající a nadále se pohybuje nad prognózou ČNB, i když již jen mírně. 

Od začátku června ke dni odevzdání 4.SZ byla publikována dvě šetření, na základě kterých je 
aktuálně možné provést standardní srovnání se základním a alternativním scénářem prognózy 
ze 3.SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního trhu (IOFT, 
uzávěrka 15.6.) a Foreign Exchange Consensus Forecasts (FECF, uzávěrka 11.6.). U šetření 
Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF) využíváme údaje za květen (uzávěrka 20.5.). 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 
(u prognóz ČNB je vždy nejdříve uvedena hodnota základního scénáře a pokud se liší,  
pak za lomítkem i hodnota alternativního scénáře) 

rok 2012 rok 2013
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 3/12 0,1 0,1 2,0 1,9
 4/12 0,2 0,2 1,9/1,1 1,9 1,9
 5/12 0,0 -0,1 1,8 1,9
 6/12 -0,5 1,3

rok 2012 rok 2013
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 3/12 2,6 2,8 3,3 3,4
 4/12 2,8 2,9 3,5/2,8 3,4 3,5
 5/12 2,7 2,8 3,6 3,6
 6/12 2,8 3,2

0,0

mzdy             
(%) ČNB

HDP               
(%) ČNB

2,4
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horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 3/12 25,1 24,1 24,6
 4/12 24,7 (2Q12) 24,8 24,3/24,4 23,9 24,6
 5/12 25,0 24,2 24,6
 6/12 25,2 24,4 25,0

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 3/12 2,2 2,6 2,2 3,3
 4/12 1,5/2,1 (2Q13) 2,4 2,2
 5/12 2,5 2,2
 6/12 2,5 2,1

horizont 3Rinflace           
(%)

kurz     
CZK/EUR

aktuální čtvrtletí
ČNB

ČNB

 

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

 3/12 0,9 1,2 1,9
 4/12 0,4/0,0 (2Q13) 0,9 0,8/0,5 (2Q13)   1,3 2,0
 5/12 0,7 1,2 1,8
 6/12 0,5 1,6

horizont 1R
úrokové sazby 

(%)
ČNB

2T REPO

 
 
Analytici nyní předpokládají mírný pokles HDP v letošním roce, v příštím roce by ekonomika 
měla slabě růst. To se odráží i v očekávaném mírném zrychlení tempa růstu mezd v příštím 
roce. Převážně domácí analytici oslovení v rámci šetření IOFT očekávají v ročním horizontu 
silnější kurz vůči současným hodnotám (průměr za 2.Q 2012 do 20.6. činí 25,2 CZK/EUR) 
o 3,1 %, převážně zahraniční analytici oslovení v rámci šetření FECF pak o 0,9 %. Inflační 
očekávání se v ročním, resp. tříletém horizontu pohybují mírně, resp. těsně nad 2% inflačním 
cílem (v ročním horizontu se v prognózovaných hodnotách odráží analytiky očekávaný dopad 
zvýšení obou sazeb DPH). Na červnovém zasedání BR ČNB osm analytiků oslovených 
v rámci šetření IOFT předpokládá snížení základních úrokových sazeb ČNB o 0,25 p.b., 
jeden analytik očekává jejich stabilitu. V ročním horizontu se jejich odhady repo sazby 
pohybují v rozmezí 0,25 až 0,75 %.  

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní se základním a alternativním scénářem prognózy. Výhled sazeb FRA je klesající 
a v celém horizontu se pohybuje mírně nad trajektorií konzistentní se základním 
i alternativním scénářem stávající prognózy. Od projednání 3. SZ se však tržní výhled výrazně 
přiblížil prognóze. 
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Srovnání sazeb FRA s trajektorií sazeb konzistentní se základním a alternativním 
scénářem (v %) 
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* kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 20.6.2012 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

predikce 3. SZ skutečnost
Hrubý domácí produkt (s.o.)  I/12 0,0 -0,7
Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.)  I/12 -1,3 -2,9
Výdaje vlády na konečnou spotřebu (s.o.)  I/12 -1,7 -0,2
Tvorba hrubého kapitálu (s.o.)  I/12 0,2 -5,8

Hrubá tvorba fixního kapitálu (s.o.)  I/12 5,2 1,0
Změna stavu zásob a cenností (příspěvky do mzr. růstu v p.b.)  I/12 -1,1 -1,6

Vývoz zboží a služeb (s.o.)  I/12 5,0 6,5
Dovoz zboží a služeb (s.o.)  I/12 4,0 3,9

Vývoz zboží (přeshraniční statistika)  4/12 9,6 (Q) 8,4
Dovoz zboží (přeshraniční statistika)  4/12 7,6 (Q) 4,8
Obchodní bilance (přeshraniční statistika) (mld. Kč)  4/12 62,0 (Q) 22,0
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  4/12 . 5,3
Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  4/12 . 19,1

Index spotřebitelských cen  5/12 3,4 3,2

Ceny průmyslových výrobců  4/12 2,5 (Q) 2,2
Ceny zemědělských výrobců  4/12 -3,4 (Q) -2,8
Vývozní ceny  4/12 2,2 (Q) 2,7
Dovozní ceny  4/12 4,0 (Q) 4,5

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  5/12 8,6 (Q) 8,5
z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  5/12 . 8,2

Obecná míra nezaměstnanosti - věk 15-64 let, metodika ILO (ČSÚ)  I/12 6,8 7,2
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  I/12 -0,2 0,1

z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev  I/12 -0,9 -0,6
          ostatní  I/12 3,1 3,1

Průměrná nominální mzda  I/12 2,3 3,6
Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře  I/12 2,8 3,6
Průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře  I/12 0,0 3,5

Průměrná nominální mzda v průmyslu  4/12 . 2,2
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  4/12 . -3,8

Peněžní zásoba (M2)  4/12 6,5 (Q) 6,5

Průmyslová produkce (s.o.)  4/12  . 2,2
Stavební produkce (s.o.)  4/12  . -3,2

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (s.o.)  4/12  . -3,2

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

meziročně v %
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II.  PROGNÓZA ZE 3.SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
Na počátku května 2012 byla publikována nová střednědobá prognóza na roky 2012 a 2013. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, její prognózu, bodovou hodnotu 
inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky. V květnu 2012 byl dosažen meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 3,2 %, což bylo o 0,2 p.b. méně oproti prognóze ze 3.SZ.  
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Pozn.: Údaj za 2.čtvrtletí 2012 je průměrem skutečnosti za duben a květen a předpokládané hodnoty za červen 
odvozené z meziměsíční predikce. 
 

Aktuální prognóza a její změny oproti 1.SZ 2012 (mzr. v %) 
II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13

CPI 3.SZ 3,6 3,8 3,5 1,6 1,5 1,4 1,4
1.SZ 3,2 3,2 3,0 1,5 1,5 1,4 1,4

CPI bez primárních dopadů změn 3.SZ 2,4 2,5 2,2 1,8 1,7 1,7 1,7
nepřímých daní 1.SZ 2,0 2,0 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7
HDP (sezonně očištěno) 3.SZ -0,1 -0,1 0,3 0,9 1,4 2,3 2,8

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

1.SZ 2,5 2,4 2,4 2,9 3,3 3,7 4,1
Implikované sazby 3.SZ 1,1 0,9 0,8 0,7 0,8 1,0 1,3

1.SZ 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1
2012 2013

Zaměstnanost 3.SZ -0,5 -0,1
1.SZ 0,0 0,0

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

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

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

1  Vnější prostředí 
 
I přes zhoršující se makroekonomický vývoj v eurozóně jako celku se v letošním roce – vlivem 
relativně robustního růstu hlavních obchodních partnerů ČR – očekává nepatrně rychlejší 
růst zahraniční poptávky oproti předpokladům prognózy. Výraznější ekonomické oživení se 
však odsouvá až do druhé poloviny příštího roku. Výhled průmyslových cen zůstává pro 
letošní rok v souladu se 3.SZ. V příštím roce se očekává jejich výraznější zpomalení, zejména 
vlivem rychlejšího odeznění vysokých cen energetických komodit. Nedávný výraznější růst cen 
potravin a energetických komodit se promítá do vyššího výhledu spotřebitelských cen 
v letošním roce. Nepatrně vyšší inflace oproti 3.SZ se očekává také v příštím roce, zejména 
v souvislosti se změnami nepřímých daní. Dlouhodobě uvolněná měnová politika ECB 
a prohlubující se dluhová krize v eurozóně se promítají do trajektorie tržních úrokových 
sazeb 3M EURIBOR, která se na celém horizontu výhledu posouvá dále směrem dolů. 
Nervozita na trzích spojená s eskalací dluhové krize v eurozóně se také promítá do výhledu 
kurzu USD/EUR v podobě slabšího kurzu eura na celém horizontu. Trajektorie ceny ropy 
Brent se na celém horizontu výhledu posouvá výrazně níže. Celkově tak vývoj v zahraničí 
působí ve směru mírně nižší inflace i úrokových sazeb. 

1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
  
Aktuální předpověď zahraničního vývoje (HDP, CPI a PPI v efektivním vyjádření a kurzu 
USD/EUR) je založena na průzkumu Consensus Forecasts z 11. června 2012 (CF06). Scénář 
sazeb 3M EURIBOR a ceny ropy Brent a benzínu odráží tržní výhledy ke stejnému datu.  

(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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Oproti předpokladům prognózy 3.SZ (RS03) se očekává v letošním roce nepatrně rychlejší 
růst efektivního ukazatele HDP o 0,1 procentního bodu. To je dáno zejména skutečným 
růstem Německa, Slovenska a Rakouska v prvním čtvrtletí 2012, který byl vyšší, než 
předpovídal CF04. Zpomalení se očekává ve druhé polovině roku, přičemž by zahraniční 
poptávka měla v letošním roce růst tempem 0,6 %, tj. o 2,1 procentního bodu pomaleji než 
v roce 2011. Výraznější oživení ekonomické aktivity v eurozóně se předpokládá až ve druhé 
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polovině příštího roku, a to oproti 3.SZ celkově o 0,2 procentního bodu pomalejším tempem 
na úrovni 1,4 %.  
 
Výhled růstu efektivního ukazatele cen výrobců (PPI) pro letošní rok zůstává nezměněn na 
úrovni 2,3 %. Rychlejší růst průmyslových cen na začátku letošního roku vlivem vyšší ceny 
ropy je kompenzován ve druhé polovině roku v důsledku zpomalení ekonomické aktivity 
a snížení cen energetických komodit. Efekt nižších cen vstupů do výrobního procesu se 
promítá i ve výhledu průmyslových cen pro rok 2013, kde dochází k poklesu jejich 
očekávaného růstu o 0,3 procentního bodu na hodnotu 1,8 %. 
 
Nepatrně rychlejší růst ekonomické aktivity a vyšší ceny pohonných hmot a potravin v první 
polovině letošního roku zohledňuje výhled růstu efektivního ukazatele spotřebitelských cen 
(CPI), který se pro letošní rok posouvá výše o 0,2 procentního bodu na úroveň 2,5 %. 
K mírnému přehodnocení směrem k rychlejšímu růstu spotřebitelských cen zejména vlivem 
růstu nepřímých daní dochází i v příštím roce, a to o 0,1 procentního bodu na úroveň 2,1 %.  
 
Nižší výhled tržních úrokových sazeb 3M EURIBOR odráží dlouhodobě uvolněnou 
měnovou politiku ECB reagující na zpomalující růst ekonomické aktivity v eurozóně a další 
prohlubování dluhové krize. U výhledu zahraničních sazeb tak dochází v roce 2012 
k přehodnocení směrem dolů o 0,1 procentního bodu na úroveň 0,7 %. Setrvání úrokových 
sazeb na současných nízkých hodnotách, resp. další mírný pokles se předpokládá minimálně 
do konce roku 2013. Pro rok 2013 tak byl výhled tržních sazeb 3M EURIBOR snížen z 0,8 % 
na 0,6 %. Nejčastější předpověď analytiků v rámci šetření CF06 předpokládá zachování 
refinanční sazby ECB na současné hodnotě 1,0 % minimálně do března 2013.  
 
Výhled kurzu amerického dolaru vůči euru odráží aktuální zvýšenou nervozitu na trzích 
spojenou s eskalací dluhové krize v eurozóně, kdy se kurz eura vůči dolaru v současnosti 
pohybuje oproti 3.SZ na slabších hodnotách. V letošním roce se tak očekává slabší kurz eura 
na hodnotě 1,28 USD/EUR oproti původnímu předpokladu 1,3 USD/EUR dle 3.SZ. Slabší 
hodnota kurzu eura přibližně o 2,5 % se očekává i v roce 2013, a to na úrovni 1,25 USD/EUR. 
Rizika výhledu  ve směru slabšího kurzu eura lze spatřovat v další eskalaci dluhové krize. 
Rizikem  směrem ke slabšímu kurzu dolaru je – v případě pokračujícího ochlazení na 
americkém trhu práce – další obnovení programu nákupu vládních dluhopisů amerického 
Fedu (QE3). 
   
V případě tržního výhledu dolarové ceny ropy Brent dle termínovaných tržních kontraktů 
dochází na celém horizontu výhledu k přehodnocení směrem dolů o přibližně 15 %. Výrazné 
snížení výhledu odráží především aktuální vývoj ceny ropy, v němž se promítá očekávaný 
pomalejší růst světové ekonomiky, silnější kurz USD, eskalace dluhové krize v eurozóně 
a také snížení rizikové prémie (uklidnění vyhrocené situace v souvislosti s Íránem). 
 

1.2  Eurozóna 
 

V prvním čtvrtletí 2012 HDP eurozóny mezičtvrtletně stagnoval po poklesu o 0,3 % 
v předchozím čtvrtletí. K zastavení poklesu HDP přispěl hlavně přechod spotřeby domácností 
od snižování ke stagnaci. Pokles fixních investic se naproti tomu prohloubil. Meziročně se 
tempo hospodářského růstu dále snížilo z 0,7 % ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku na -0,1 % 
v prvním čtvrtletí 2012 zejména v důsledku zhoršeného vývoje fixních investic i zásob. Ve 
druhém čtvrtletí by se podle CF06 měl meziroční pokles ekonomické aktivity ještě prohloubit 
na -0,5 %. Propad průmyslové výroby a maloobchodního obratu v dubnu (o 2,3 % resp. 
o 2,5 %) tomu nasvědčují, stejně jako další pokles indexu PMI v průmyslu na 45,1 bodu. Pro 
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celý letošní rok CF06 očekává snížení HDP o 0,4 % a přechod ke slabému růstu ve výši 0,7 % 
v příštím roce. Obdobně odhadují budoucí ekonomický vývoj i ECB, EK, MMF a OECD. 
Rizikem prognózy je vývoj v zemích jižní části eurozóny ohrožující soudržnost tohoto 
uskupení. 
 
Pozornost v poslední době poutá politický i ekonomický vývoj Řecka, kde se v neděli  
17. června konaly opakované parlamentní volby. V těchto volbách zvítězily umírněné strany 
požadující pouze dílčí revizi dohod s Troikou, nicméně výrazné zklidnění situace na 
finančních trzích to prozatím nepřineslo. 
 
Španělský ministr financí v sobotu 9. června oznámil, že jeho země požádá státy eurozóny 
o finanční pomoc pro svůj bankovní sektor. Eurozóna je ochotna Španělsku poskytnout až 
100 mld. EUR z prostředků EFSF (Evropský fond finanční stability) a ESM (Evropský 
stabilizační mechanismus) pro rekapitalizaci nejvíce ohrožených obchodních bank. Tato 
žádost bude projednána na příštím zasedání ministrů financí eurozóny (Eurogroup) 21. června 
v souvislosti s přípravou summitu EU 28. – 29. června. Trhy však prozatím vyhodnotily 
uvedenou sumu jako nedostatečnou, což spolu se snížením španělského ratingu agenturou 
Fitch tlačí na vysoké výnosy španělských státních dluhopisů.  
 
Kypr pravděpodobně připravuje žádost o finanční pomoc. Zdá se, že tyto prostředky nebudou 
určeny pouze pro bankovní sektor, ale pro celou ekonomiku. V této souvislosti se mluví 
o částce až 10 mld. EUR. 
 
V květnu meziroční inflace v eurozóně dále oslabila o 0,2 p.b. na 2,4 %. K nižší inflaci 
nejvíce přispěly pomalejší růst cen energií a snižující se ceny některých druhů zboží a služeb. 
Také pokles jádrové inflace (z 1,9 % na 1,8 %) a cen průmyslového zboží (z 3,5 % na 2,6 %) 
ukazuje na oslabování inflačních tlaků v eurozóně. Na svém zasedání 6. června ponechala 
Rada guvernérů ECB svou základní měnověpolitickou sazbu beze změny na 1 %. Podle Rady 
se inflace sice v důsledku růstu cen komodit a zvyšování nepřímých daní udrží do konce 
letošního roku nad 2% úrovní, ale inflační tlaky jsou nadále mírné. Meziroční růst agregátu 
M3 a úvěrů soukromému sektoru (2,5 %, resp. 0,3 %) zůstává slabý, stejně jako vývoj 
hospodářské aktivity. Rizika budoucího ekonomického vývoje směřují k ještě nižšímu růstu. 
ECB bude nadále provádět své hlavní, speciální a dlouhodobé (tříměsíční) refinanční operace 
beze změny minimálně do konce letošního roku. 
 
V prvním čtvrtletí letošního roku se mezičtvrtletní růst německé ekonomiky zvýšil 
o 0,7 p.b. na 0,5 % zejména v důsledku vyššího přírůstku čistého vývozu. Meziročně naopak 
došlo k oslabení růstu HDP z 2 % na 1,2 % hlavně kvůli nižšímu růstu domácí poptávky. Ve 
druhém čtvrtletí CF06 očekává další mírné zpomalení meziročního tempa růstu hospodářské 
aktivity. Na pomalejší ekonomický růst ukazují také dubnový meziroční pokles průmyslové 
produkce o 0,8 % a snížení PMI v průmyslu a službách i indexů důvěry Ifo a ZEW. Míra 
nezaměstnanosti naproti tomu v dubnu meziměsíčně (o 0,1 p.b.) i meziročně (o 0,7 p.b.) 
klesla. Odhad růstu HDP za celý rok 2012 se v CF06 proti CF04 zvýšil o 0,2 p.b. na 0,9 % 
hlavně v důsledku vyššího očekávaného nárůstu investic (což bylo ve velké míře dáno 
výrazně silnějšími investicemi v prvním čtvrtletí). 
 
V květnu zůstala německá inflace beze změny na úrovni 2,2 %, ale proti konci minulého 
roku výrazně zpomalila, a to hlavně díky snižující se dynamice cen energií a potravin. Také 
tempo růstu cen průmyslových výrobců se snižuje, významnou roli hraje zpomalující 
dynamika cen energií a komodit. CF06 očekává ve zbytku letošního roku i v příštím roce další 
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snižování inflace, proti CF04 se tento odhad téměř nezměnil. Obdobný vývoj inflace 
očekávají i ECB, MMF a OECD. 
 
Mezičtvrtletní i meziroční tempo růstu slovenského HDP v prvním čtvrtletí letošního roku 
mírně oslabilo z 0,8 % na 0,7 %, resp. z 3,3 % na 3,2 %, ale přesto zůstává v eurozóně i EU 
mezi nejrychlejšími. Na základě překvapivě silného růstu v prvním čtvrtletí zvýšil EECF05 
svůj odhad vývoje HDP za celý letošní rok proti EECF04 o 0,5 p.b. na 1,6 %. Nová prognóza 
obsahuje vyšší odhad růstu spotřeby domácností, fixních investic a zejména průmyslové 
výroby. Silný hospodářský růst potvrzují v dubnu robustní meziroční přírůstky průmyslové 
výroby (o téměř 11 %) a meziměsíční pokles nezaměstnanosti o 0,2 p.b. na 13,7 %.  
 
Slovenská inflace se v květnu dále snížila (již pošesté v řadě) zejména v důsledku 
pomalejšího růstu cen energií, potravin a služeb. V dubnu též oslabil růst cen průmyslových 
výrobců a snížila se jádrové inflace. EECF05 mírně zvýšil svůj odhad celkové roční inflace 
v letošním roce z 3 % na 3,2 %. Pro příští rok svou predikci naopak mírně snížil. 

1.3  Cena ropy 
 

Na počátku dubna začala cena ropy Brent výrazně klesat. V květnu se pokles ještě zrychlil 
a na počátku června se cena poprvé od února 2011 dostala pod hranici 95 USD/barel. Od 
dubna do poloviny června se tak snížila cena o 30 USD/barel. Květnový propad ceny 
odstartovala ECB svým komentářem o stále více nejistém výhledu evropské ekonomiky. 
Další nepříznivá data přišla z Číny, kde průmyslová výroba zpomaluje již od počátku roku 
a s tím klesá i dynamika poptávky po energiích a dovozu ropy. Špatné údaje o vývoji 
průmyslu i služeb v eurozóně jen potvrdily obavy ECB a oproti očekávání hůře se vyvíjel i trh 
práce v USA. Cenu ropy tlačilo dolů i posilování USD, když euro nejprve negativně 
reagovalo na zhoršující se politickou situaci v Řecku a poté ve druhé polovině května i na 
finanční situaci ve Španělsku, kde agentura Moody’s snížila rating 16 tamějších bank. Na 
uvedený vývoj reagovaly i hedgeové fondy výrazným snižováním svých dlouhých futures 
pozic napříč komoditami. Snížení úrokových sazeb čínskou centrální bankou zastavilo pokles 
ceny ropy na počátku června jen dočasně a bylo odsunuto do pozadí dalším snížením ratingu 
Španělska o 3 stupně od agentury Fitch. Nervozitu na komoditních trzích neuklidnil ani 
americký Fed, který zatím neuvažuje o dalším kole kvantitativního uvolňování. Průměrná 
korunová cena ropy vrcholila v březnu 2012 (14,7 Kč/l) a od té doby poklesla cca o 2 Kč/l. 
 
Dle IEA je trh v současnosti zásobován ropou lépe než v předchozích několika letech, ale 
rozhodně není „přezásoben“. Pokles vývozu ropy z Íránu od začátku letošního roku se 
odhaduje na 40 % v souvislosti se sankcemi západních zemí. Objednávky z Íránu omezují 
i Čína, Indie, Jižní Korea, Turecko a Japonsko. Plné embargo ze strany EU začne platit od 
1. července. Na druhé straně rychle roste produkce ropy v Iráku, pro který by měly být 
stanoveny nové kvóty až od roku 2014. Výpadek íránské ropy kompenzovala zvýšenou 
produkcí i Saudská Arábie, která považuje za optimální cenu kolem 100 USD/barel. Těžba 
zemí OPEC je tak na mnohaletém maximu (i když v květnu mírně poklesla). EIA očekává 
v letošním roce i další růst produkce v USA a Kanadě, který by měl více než kompenzovat 
pokles těžby ve zbytku zemí mimo OPEC. Předpověď IEA pro růst globální poptávky zůstala 
pro letošní rok beze změny (820 tis. b/d). EIA snížila svůj odhad o 150 tis. na 810 tis. b/d 
a nižší růst poptávky ve druhé polovině letošního roku předpokládá i předpověď OPEC. Proto 
se neočekává, že by kartel OPEC na svém červnovém zasedání přistoupil ke zvýšení 
těžebních kvót. Některé menší země dokonce podporují snížení těžby, aby se zastavil aktuální 
propad světových cen ropy.  
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Zásoby ropy a ropných produktů (vč. strategických rezerv) jsou v USA zhruba na pětiletém 
průměru. Komerční zásoby samotné ropy jsou však značně nadprůměrné, zatímco zásoby 
benzínu a zejména destilátů (nafta a lehké topné oleje) jsou naopak velmi podprůměrné. 
Rekordně vysoké jsou zásoby ropy v ropném terminálu Cushing. Ty na počátku června 
poprvé po 20 týdnech mírně poklesly, když v květnu byl reverzován ropovod Seaway 
a odvádí nyní ropu z Cushingu na pobřeží Mexického zálivu. Zásoby ropy v USA by tak měly 
začít klesat a očekává se i další pokles prémie, kterou cena ropy Brent vykazuje vůči americké 
vnitrozemské ropě WTI. Prémie od dubna poklesla cca o 4 USD/barel a v současnosti se 
pohybuje na hodnotě cca 15 USD/barel. Komerční zásoby ropy a ropných produktů v celé 
OECD v dubnu a předběžně i v květnu vzrostly, a přibližují se tak ze značně podprůměrných 
hodnot zpět k pětiletému průměru (číselné údaje IEA jsou však dostupné pouze do března 
2012, viz graf níže). Vyjádřeno ve dnech očekávané spotřeby jsou již nyní o 1,9 dne výše, než 
činí pětiletý průměr.  
 
Vývoj zásob surové ropy a ropných 
produktů v zemích OECD (mil. tun)      

Vývoj cen ropy Brent a benzínu na 
burzách ARA (CZK/litr) 

500

510

520

530

540

550

2008 2009 2010 2011 2012

Aktuální data
Pětiletý průměr
Předchozí rok

 
4
6
8

10

12
14
16
18

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Brent
Benzín

 
Pozn.: Šedivá plocha je pásmo ± jedné směrodatné 
odchylky od pětiletého průměru pro dané období. 
Modrá čára znázorňuje stav zásob před rokem. 

 

 

 

Box 1: Uvolněná měnová politika a ceny komodit 

Cílem tohoto boxu je analýza vztahu mezi měnovou politikou reprezentovanou vývojem měnových 
agregátů a cenami komodit v období posledních 15 let, včetně hypotézy o možném rostoucím vlivu 
finančních institucí na komoditní trhy. Na termínovaných trzích komodit lze přibližně od roku 2004 
pozorovat oproti předchozímu vývoji výrazný nárůst počtu otevřených obchodovaných pozic 
(v průměru o 270 %) u jednotlivých komodit (Graf 1). Výrazný přesun peněžních prostředků byl 
patrný zejména u velkých finančních institucí a dlouhodobě orientovaných komoditních fondů2 (Graf 
2), které investují do široké škály komoditních futures kontraktů a následně vytvářejí tzv. komoditní 
koše obsahující rozdílná portfolia vybraných druhů komodit.3 

2  Největší z těchto fondů je Goldman Sach´s Commodities Index držící komoditní portfolio přibližně v hodnotě 
65 mld. USD. Dalším typem dlouhodobě investujícího komoditního fondu je Dow Jones AIG Commodity 
Index, Deutsche Bank Liquid Commodity Index a Rogers Commodity Index. Blíže ke komoditním fondům 
např. letošní květnové číslo Globálního ekonomického výhledu, str. 12:  
(https://portal.cnb.cz/portal/page/portal/S_410/O_414/GEV6/GEV%2005-2012%20CZ.pdf). K těmto fondům 
se dále řadí také tzv. fondy obchodované na burze (Exchange Traded Funds - ETFs), jejichž portfolio může 
obsahovat futures kontrakty na určité komodity. Akcie tohoto fondu tak následně kopírují vývoj cen komodit 
obsažených v portfoliu. 

3  To také částečně vysvětluje, proč nedošlo k nárůstu u všech komodit rovnoměrně. Např. v případě ropy WTI, 
zemního plynu, kukuřice a sóji došlo k nárůstu otevřených pozic za uvedené období o 400 %, zatímco např. 
v případě rýže, mědi a benzínu se počet otevřených pozic zvýšil pouze o 100 %. 
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Graf 1 Počet otevřených futures kontraktů dle 
jednotlivých komodit (v mil.) 
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Zdroj: U.S. Commodity Futures Trading Commission 
(CFTC). 

Graf 2 Struktura držených dlouhých a krátkých 
pozic na ropu WTI dle jednotlivých skupin (v mil.) 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

drobní investoři
banky, hedge fondy a další řízené peníze
swap dealeři
producenti/zpracovatelé

 
 
Pozn.: Od 13. června 2006 je dostupné podrobnější 
členění skupiny „producenti/zpracovatelé“ dále na 
obchodní zprostředkovatele (swap dealery), u kterých 
není známo, pro jakou stranu dané pozice obchodují. 
Zdroj: U.S. Commodity Futures Trading Commission 
(CFTC). 

Mnoho komoditních fondů je založeno na očekávání, že ceny komodit budou dlouhodobě růst, proto 
jsou většinou v dlouhých pozicích napříč spektrem všech hlavních komoditních futures kontraktů. 
Jelikož každý futures kontrakt je časově omezen, dochází k pravidelnému rolování pozic, tj. před 
expirací jsou prodávány aktuálně splatné futures kontrakty a kupovány kontrakty s delší splatností. Jak 
lze pozorovat na Grafu 1, rolování kontraktů ve větším měřítku začalo právě od let 2003–2004, přitom 
fyzické množství cukru, kukuřice, kávy a dalších komodit se na rozdíl od objemu kontraktů 
exponenciálně nezvyšovalo. 

V případě fondů obchodovaných na burze (ETFs) mohlo být motivem k nákupu futures také 
zpřístupnění investování do komodit pro drobnější investory skrze snížení jejich nákladů na investici 
do komodit a finanční páky, kdy drobní investoři následně mohou participovat na vývoji cen komodit 
prostřednictvím držby podílu v daném fondu. Významnou roli v růstu zájmu portfolio manažerů o trhy 
s komoditami hrála rovněž uvolněná měnová politika ve vyspělých zemích spojená s velmi nízkými 
výnosy klasických finančních instrumentů. Uvolněná měnová politika byla zároveň spojená 
s vysokými meziročními tempy růstu měnových agregátů, které začaly od roku 2004 zrychlovat jak ve 
Spojených státech, tak v eurozóně. Jejich růst přerušilo až propuknutí globální finanční krize v roce 
2008 ve Spojených státech, resp. 2009 v eurozóně. Zatímco ve Spojených státech došlo k obnovení 
růstu širších peněz na předkrizovou úroveň (10 % mzr.) v roce 2011, v eurozóně růst peněžní zásoby 
nadále dosahuje nízkých úrovní okolo 2–3 % mzr. Navíc došlo na počátku krize také k výraznému 
nárůstu bilancí centrálních bank v souvislosti s kvantitativním uvolňováním. 

Jak u peněžních agregátů, tak v případě celkové bilance ECB a Fedu, je patrná v čase posunutá kladná 
korelace s cenami komodit, tj. jejich růst je s několikaměsíčním předstihem spojen s růstem cen 
komodit. Pro předběžné zmapování vztahu mezi změnami množství peněz v ekonomice eurozóny, 
resp. USA, a cenami komodit byla použita následující jednoduchá regresní rovnice: 

tt
USD
t

OECD
tjtt rNEERIPMMCOMM εβββββ +∆+∆+∆+∆+=∆ + 43210 )ln()ln()ln()ln( , 

kde COMM představuje vývoj ceny dané komodity, tj. alternativně ceny ropy, energetických surovin, 
průmyslových kovů a potravin. MM znázorňuje daný peněžní agregát pro eurozónu, resp. USA, j 
vyjadřuje časový předstih v měsících. OECD

tIP  značí průmyslovou produkci v zemích OECD, 
USD
tNEER  je nominální efektivní kurz amerického dolaru, tr je tříměsíční reálná úroková sazba, 

alternativně v USA nebo v eurozóně. 

 13 



 

V případě většiny specifikací modelu jsou od roku 2000 všechny vysvětlující proměnné statisticky 
významné. Růst peněžního agregátu předbíhá o 2–5 měsíců4 růst cen komodit, vyjma cen 
průmyslových kovů a částečně také cen potravin, kde nebyla statisticky významná závislost nalezena. 
Koeficient u růstu peněžního agregátu je navíc přibližně stejně veliký jako u růstu průmyslové 
produkce v zemích OECD. Negativně se do cen komodit promítá posílení amerického dolaru, kdy jeho 
růst způsobuje pokles cen komodit a naopak.5 Stejně tak existuje negativní vztah mezi reálnými 
úrokovými sazbami a cenami komodit, kdy pokles úrokových sazeb vede k růstu cen komodit, který je 
způsobován přesuny investičního kapitálu od finančních instrumentů s nízkým pevným úrokovým 
výnosem směrem ke komoditním kontraktům slibujícím potenciálně vyšší výnos. Efekty uvolněné 
měnové politiky se promítají zejména v cenách energetických komodit, což odpovídá rozložení 
portfolia komoditních fondů zejména ve prospěch např. ropy a zemního plynu (Graf 1). 

Vzestup komoditních fondů od roku 2004 také způsobil nárůst rozptylu chyb předpovědí vývoje cen 
komodit. Předpověditelnost cen komodit se v případě cen ropy a průmyslových kovů zhoršila přibližně 
čtyřikrát a předpověditelnost cen potravin přibližně dvakrát. V úvahu je ovšem třeba brát nástup 
finanční krize v roce 2008, která přesnost jakýchkoli předpovědí obecně zhoršila.  

Hypotézu o rostoucím vlivu velkých finančních institucí na komoditní trhy potvrzuje Graf 2, který 
popisuje strukturu držených pozic futures na ropu WTI dle jednotlivých skupin investorů. Od roku 
2004 lze pozorovat výrazný nárůst držených pozic právě bankami a dalšími fondy spravujícími velké 
objemy peněžních prostředků (tj. velcí investoři). Drobní investoři hrají na trzích s komoditními 
futures zanedbatelnou roli. Z historického pohledu přitom měli nejvyšší podíl držených pozic na trhu 
s ropou WTI producenti a zpracovatelé komodit6, avšak v posledních letech se výrazně zvýšil podíl 
objemu pozic držených velkými finančními institucemi.  

1.4  Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru 
 

Úroková sazba 3M EURIBOR v průběhu května a první poloviny června 2012 pokračovala 
v poklesu a přiblížila se hodnotě 0,65 %. ECB v červnu ponechala základní refinanční sazbu 
na hodnotě 1 %, ale toto rozhodnutí nebylo jednomyslné a také část trhu očekávala snížení 
základní sazby. Podle CF06 nicméně nadále nejvíce analytiků očekává do konce roku 
zachování této sazby na stávající úrovni. Výhled na základě implikovaných sazeb odvozených 
z tržní výnosové křivky se ve srovnání s předchozími měsíci opět posunul směrem k nižším 
hladinám po celém horizontu prognózy. Oproti květnu se výhledy snížily v průměru o 0,1 p.b. 
po celém horizontu prognózy. Podle aktuálního červnového tržního výhledu by sazba 3M 
EURIBOR měla v horizontu tří měsíců klesnout pod 0,6 % (zatímco CF06 očekává přibližně 
stabilitu této sazby na 0,7 %). Dna by měly sazby podle tržních očekávání dosáhnout 
v prvním čtvrtletí 2013. 
 
Díky výraznému poklesu eurových úrokových sazeb, zejména krátkodobých, ale také výnosů 
německých vládních dluhopisů, došlo ve sledovaném období k nárůstu úrokových 
diferenciálů mezi českými a eurovými výnosy. Úrokový diferenciál mezi sazbami 3M 
PRIBOR a 3M EURIBOR se poté od května stabilizoval na hladině 0,56 p.b. Červnový tržní 
výhled implikovaného rozpětí mezi těmito sazbami však očekává pokles rozpětí až na 

4   Detailnější popis s výsledky odhadů je v dodatku k boxu na disku situačních zpráv: 
file:\\Aadd\sitzpr$\Situační zprávy\! Podklady pro 4.SZ 2012\Texty\box_dodatek_vysledky_odhadu.doc     

5  Blíže ke vztahu ceny ropy Brent a amerického dolaru např. loňské únorové číslo Globálního ekonomického 
výhledu, str. 12: (https://portal.cnb.cz/portal/page/portal/S_410/O_414/GEV6/GEV%202011-02%20CZ.pdf).  

6 Do roku 2006 objemy držených pozic producenty a zpracovateli zahrnují i obchody tzv. swap dealerů, čímž 
mohou být tato data mírně zkreslena. Proto za účelem zvýšení transparentnosti začala od poloviny roku 2006 
CFTC vyčleňovat ze statistik producentů a zpracovatelů i pozice swap dealerů, kteří zprostředkovávají 
obchody pro dané skupiny účastníků na trhu, avšak u kterých nelze zjistit, pro kterou konkrétní skupinu dané 
obchody realizovaly. 
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hodnotu 0,21 p.b. To představuje posun směrem dolů oproti očekáváním z předchozích dvou 
měsíců, který je daný zejména větším přehodnocením výhledu českých sazeb směrem dolů. 
 
Rozdíl korunových a eurových výnosů 
(p.b.)      

Výhled implikovaného rozpětí  
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V průběhu května euro vůči americkému dolaru výrazně oslabovalo. Tento vývoj se 
v červnu zastavil a kurz se stabilizoval na hodnotě 1,25 USD/EUR. Oslabení eura od začátku 
května tak činilo přibližně 5,5 %. Za tímto oslabením stála zejména napjatá politická situace 
v Řecku po patovém výsledku květnových voleb a vyplouvání dalších problémů v podobě 
podkapitalizovaného bankovního sektoru ve Španělsku. Napětí na finančních trzích eurozóny 
je tak v současnosti velmi vysoké a odráží se mimo jiné v dalším nárůstu diverzifikace mezi 
dluhopisy různých zemí eurozóny, přičemž z pohledu trhu nejbezpečnější německé dluhopisy 
dosáhly v některých splatnostech až nulových a přechodně i záporných výnosů. Ke zklidnění 
situace prozatím příliš nepřispěl ani výsledek opakovaných řeckých voleb. Červnový výhled 
CF očekává v ročním horizontu stabilitu měnového kurzu na úrovni 1,25 USD/EUR. 
 
 
 
2  Vývoj veřejných rozpočtů 

V období od zpracování 3.SZ nebyly ve fiskální oblasti zveřejněny informace, které by 
znamenaly výrazné riziko pro naplňování prognózy veřejných rozpočtů na rok 2012. Nové 
informace o postupu v dubnu oznámených konsolidačních opatření vlády v legislativním 
procesu nicméně zvyšují pravděpodobnost realizace fiskálního alternativního scénáře 
stávající prognózy s dopady od roku 2013. Nutnost dalších konsolidačních opatření 
v horizontu příštích let vyplývá i z připravovaných „Country Specific Recommendations“ 
v rámci Evropského semestru.  

Prognóza ze 3.SZ předpokládá pokles schodku vládního sektoru v letošním roce na 3 %  
HDP, především v důsledku nárůstu příjmů plynoucích ze zvýšení snížené sazby DPH. V roce 
2013 podle základního scénáře prognózy dojde k nárůstu schodku na 3,8 % HDP, zejména 
kvůli rozpočtovým dopadům penzijní reformy a zpožděnému vlivu útlumu ekonomiky, zatímco 
v alternativě schodek díky konsolidačním opatřením poklesne na 2,5 % HDP.  
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2010 2011 2012 2013 2013 alternativa

Saldo vládního sektoru                   
(ESA 95, ČNB)

v % HDP -4,8 -3,1 -3,0 -3,8 -2,5

Upravené saldo *                             
(ESA 95, ČNB)

v % HDP -4,6 -2,9 -3,0 -3,4 -2,2

Strukturální saldo (metoda ESCB) **    
(ESA 95, ČNB)

v % HDP -4,8 -2,7 -2,2 -2,6 -1,2

Fiskální pozice (ECSB) **** v p.b. 1,6 2,0 0,5 -0,4 1,1

Strukturální saldo (metoda EK) ***     
(ESA 95, ČNB)

v % HDP -4,2 -2,7 -2,5 -3,2 -1,8

Fiskální pozice (EK) **** v p.b. 1,1 1,5 0,2 -0,7 0,8

*    upraveno o mimořádné jednorázové operace 
**   cyklicky očištěné saldo dle metodiky ESCB (upravené o mimořádné jednorázové operace)
***  cyklicky očištěné saldo dle metodiky EK (metoda založená na produkční funkci, upravené o mimořádné jednorázové operace)
**** měří meziroční změnu strukturálního salda (kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi)

3. SZ

 
 
Prognóza pro rok 2012 očekává nepatrný pokles deficitu vládního sektoru na 3 % HDP, a to 
především v důsledku nárůstu příjmů plynoucích ze zvýšení snížené sazby DPH, které podle 
odhadu ČNB posílí daňové příjmy o cca 29 mld. Kč. Útlum ekonomické aktivity se bude na 
druhou stranu projevovat ve výpadku daňových příjmů, a tím v prohloubení cyklické složky 
vládních deficitů. Vedle toho prognóza očekává urychlení vládních investic, kde bude 
docházet k částečné kompenzaci jejich výpadku z předešlých dvou let. Výsledné působení 
fiskální politiky bude slabě restriktivní s odhadovaným dopadem do dynamiky reálného HDP 
v letošním roce ve výši zhruba -0,2 procentního bodu. Z údajů o hotovostním plnění státního 
rozpočtu je za dosavadní průběh 2012 patrná meziroční stagnace celkových příjmů a mírný 
pokles celkových výdajů centrální vlády.7 
 
V roce 2013 by dle přijatého zákona mělo dojít ke spuštění penzijní reformy. Výpadek příjmů 
ze sociálního zabezpečení ve výši 15 mld. Kč a fiskální dopady předchozího zpomalení 
ekonomického růstu v souhrnu povedou ke zvýšení vládního deficitu na 3,8 % HDP. Zatím 
stále legislativou předpokládané sjednocení obou sazeb DPH na 17,5 % bude rozpočtově 
zhruba neutrální. V základním scénáři prognózy na rok 2013 je očekáváno pokračování 
zvýšené dynamiky vládních investic. Celkově bude v základním scénáři prognózy na rok 
2013 působení fiskální politiky na ekonomický růst zhruba neutrální. 
 
Významnou nejistotou pro naplnění stávající fiskální prognózy ČNB v příštím roce je  
realizace plánovaných dodatečných konsolidačních opatření, jež byla počátkem dubna 
2012 schválena vládou a následně zapracována do letošní aktualizace Konvergenčního 
programu ČR. Tato opatření se stala součástí materiálu k přípravě státního rozpočtu a návrhu 
střednědobých výdajových rámců na roky 2013–2015, většina z nich je ve formě 
novelizovaných zákonů předložena ke schválení v PSP ČR (aktuálně po 1. čtení). 
Pravděpodobnost jejich realizace se tak postupně zvyšuje. Kvantifikaci a dopady těchto 

7 Hospodaření státního rozpočtu (v „cash“ metodice) za leden až květen 2012 skončilo schodkem ve výši 
79,1 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání o 2,4 mld. Kč lepší výsledek. Celkové příjmy SR 
vzrostly meziročně pouze o 0,1 %, tj. o 0,6 mld. Kč. Tento vývoj je důsledkem slabého růstu inkasa všech 
hlavních daní a pojistného na sociální zabezpečení (s výjimkou výraznějšího růstu DPFO), v případě DPH 
došlo ve sledovaném období dokonce k meziročnímu poklesu inkasa. Ten byl sice částečně způsoben vyšší 
srovnávací základnou, kdy v květnu 2011 v důsledku legislativní úpravy nebyla realizována vratka DPH, 
a inkaso daně tak mimořádně vzrostlo.  Nicméně výběr DPH zaostává i za rozpočtovanou alikvótou – ke konci 
května cca o 13,0 mld. Kč. Výraznější meziroční pokles na příjmové straně SR zaznamenaly i transfery přijaté 
od EU a Národního fondu (cca o 4,8 mld. Kč), což však přibližně odpovídá poklesu uvažovanému v rozpočtu. 
Celkové výdaje SR meziročně poklesly o 0,4 %, tj. o 1,8 mld. Kč, především kvůli nižším výdajům na 
podpory v nezaměstnanosti (o 23,7 %, tj. o 1,3 mld. Kč), na státní podporu stavebního spoření (o 51,2 %, 
tj. o 5,4 mld. Kč) a nižším kapitálovým výdajům (o 10,7 %, tj. o 4,4 mld. Kč). 
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dodatečných konsolidačních opatření do veřejných rozpočtů i do ekonomického vývoje 
obsahuje alternativní scénář prognózy (viz kapitola II.4 ve 3. SZ 2012). 

Vládou plánovaná opatření by měla v roce 2013 snížit vládní deficit téměř o 58 mld. Kč (tj. 
1,4 % HDP). Více než 2/3 objemu těchto opatření leží na příjmové straně, necelá 1/3 spočívá 
v omezení výdajů (Tab. II.4.1 ve 3. SZ 2012). Z toho vyplývající restriktivní fiskální dopad 
zbrzdí ekonomický růst v příštím roce přibližně o 0,8 procentního bodu. Tento vliv se bude 
realizovat jak zejména skrze utlumenější spotřebu domácností, danou jak cenovým dopadem8 
zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty, tak nižším nominálním disponibilním důchodem 
domácností. Mírně nižší bude i spotřeba vlády. Riziko pro fiskální prognózu představuje též 
případné technicky vynucené odložení penzijní reformy, resp. spuštění jejího druhého pilíře, 
na rok 2014 nebo 2015, které by snížilo podíl vládního deficitu na HDP v roce 2013 téměř 
o 0,4 procentního bodu. Stejně tak rizikem zůstává případná realizace církevních restitucí.9 

Další potenciální rizika pro naplnění prognózy pramení z naplňování požadavků, 
vyplývajících z doporučení Evropské komise ohledně vyhodnocení letošní aktualizace 
Konvergenčního programu ČR. Podle znění těchto doporučení předkládaných nyní v rámci 
Evropského semestru na jednání rady Ecofin bude včasné snížení nadměrného deficitu 
a dodržení průměrného ročního strukturálního zlepšení deficitu (tj. 1 p.b. HDP) vyžadovat 
další příjmová a výdajová opatření10. Doporučení upozorňují i na nutnost dalších změn 
v důchodovém systému, jež by zajistily jeho dlouhodobou udržitelnost. Konkrétně je 
zmiňováno opětovné zvážení zavedení dřívějšího odchodu do důchodu (tzv. předdůchody 
vedoucí k opuštění trhu práce) a podpora účasti zejména mladé generace ve druhém 
důchodovém pilíři.  
 
 
 
 
 

8    Zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod na 15, resp. 21 % povede ke zvýšení celkové inflace oproti 
základnímu scénáři o více než 0,6 procentního bodu, zatímco měnověpolitická inflace bude mírně nižší 
vlivem restriktivního vlivu fiskální politiky na ekonomickou aktivitu. 

9    V souvislosti s vypořádáním majetkových vztahů státu a církví se předpokládá vedle naturálních restitucí také 
poskytnutí finanční kompenzace církvím a náboženským společnostem v hodnotě 59 mld. Kč. Ve statistice 
národních účtů bude pravděpodobně tato kompenzace jednorázově započtena do výdajů vládního sektoru 
v roce, v němž bude schválen zákon o restitucích církevního majetku, což povede k jednorázovému 
navýšení deficitu veřejných rozpočtů v metodice ESA 95 v rozsahu cca 1,5 % HDP. Pro účely výpočtu 
strukturálního schodku bude ale tato kompenzace výjimkována. 

10  Mezi doporučovaná opatření patří neosekávání prorůstových výdajů a zlepšení efektivnosti veřejných 
výdajových programů, nikoliv paušální škrty „od stolu“, prověření dalších možností pro zvýšení daní 
v oblastech, kde by nepodrážely růst, přesun od vysokého zdanění práce k majetkovým a environmentálním 
daním, snížení diskrepancí ve zdanění zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, zkvalitnění 
výběru daní a omezení daňových úniků, pokrok v implementaci jednotného inkasního místa. 
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 

1  Trh práce 
 

Data za první čtvrtletí 2012 naznačují zhruba stagnaci na trhu práce, přičemž nově dostupná 
data jdou ve srovnání s prognózou slabě proinflačním směrem. Celková zaměstnanost 
meziročně jen zanedbatelně vzrostla, což spolu se stagnující pracovní silou vedlo 
k nepatrnému meziročnímu poklesu obecné míry nezaměstnanosti. Ze sektorového pohledu 
přispěl k nárůstu zaměstnanosti pouze terciární sektor, zatímco v primárním a sekundárním 
sektoru zaměstnanost poklesla. U sezonně očištěných dat celková zaměstnanost rovněž 
mezičtvrtletně vzrostla, nicméně nárůst byl zaznamenán i u sezonně očištěné obecné míry 
nezaměstnanosti. Míra registrované nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí po sezonním očištění 
stagnovala. Růst mezd zrychlil v prvním čtvrtletí 2012 jak v podnikatelské, tak 
i v nepodnikatelské sféře, přičemž  v podnikatelské sféře to bylo ve znatelné míře způsobeno 
jednorázovými faktory. Národohospodářská produktivita práce přešla do poklesu, a mzdová 
náročnost produktu tak vzrostla. Údaje za duben 2012 naznačují návrat k nižším meziročním 
tempům růstu mezd v průmyslu a dubnová i květnová data pokračující mezičtvrtletní stagnaci 
míry registrované nezaměstnanosti.  
 
Srovnání predikce se skutečností 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) 4-5/12 8.6(Q) 8.6
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči 4-5/12 . 8.3
Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let) I/12 6.8 7.2
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) I/12 -0.2 0.1
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/12 -0.9 -0.6
             ostatní zaměstnaní I/12 3.1 3.1
Nominální měsíční mzda v ČR celkem - ČSÚ (mzr. změna v %) I/12 2.3 3.6
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/12 2.8 3.6
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/12 0.0 3.5
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 4/12 . 2.2
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) 4/12 . -3.8
NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/12 0.0 3.8
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/12 . 1.2
NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/12 . 7.8
Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95) I/12 0.1 -0.6
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  
 
Celková zaměstnanost (podle metodiky VŠPS) se během prvního čtvrtletí roku 2012 
navrátila k nepatrnému meziročnímu růstu. Ten podle údajů ČSÚ dosáhl hodnoty 0,1 %11, 
přičemž predikce ze 3.SZ očekávala její pokračující mírný pokles. Po sezonním očištění se 
celková zaměstnanost mezičtvrtletně rovněž navrátila k mírnému růstu, a to o 0,1 % (oproti  
-0,1 % v prognóze 3.SZ). Z hlediska struktury zaměstnanosti přitom došlo ve shodě s predikcí 
k pokračujícímu nárůstu počtu podnikatelů (meziročně o 3,1 %, tedy 26,7 tis. osob), který byl 
výrazně kompenzován poklesem počtu zaměstnanců12 (-0,6 % meziročně, tedy  
-24,2 tis. osob). Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti se tak opět zvýšil (na 18,6 %).  
 
Z hlediska příspěvků jednotlivých odvětví národního hospodářství k vývoji celkové 
zaměstnanosti dosáhly v prvním čtvrtletí 2012 kladných hodnot pouze tržní služby (0,5 p.b.). 
Postupné snižování poklesu zaměstnanosti v netržních službách přešlo ve stagnaci 
zaměstnanosti v tomto sektoru. V terciárním sektoru tak po pěti čtvrtletích poklesu 
zaměstnanosti došlo k jejímu výraznějšímu nárůstu. Naopak pokračující pokles zaměstnanosti 
zaznamenalo jak stavebnictví, tak i zemědělství (obě odvětví -0,1 p.b.). Po sedmi čtvrtletích 
k zápornému příspěvků překmitl i průmysl (-0,2 p.b.).  

11   Tedy o 2,5 tis. osob. 
12   Včetně členů produkčních družstev. 
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Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO) dosáhla v prvním čtvrtletí 7,2 %, 
a byla tak o 0,4 p.b. vyšší, než očekávala predikce ze 3.SZ. V porovnání se stejným obdobím 
předchozího roku je tato hodnota o 0,1 p.b. nižší. K odchylce od predikce došlo hlavně vlivem 
vývoje pracovní síly13, která oproti předpokladům predikce ze 3.SZ (meziročně  
-0,6 %) stagnovala. Po sezonním očištění byla potom obecná míra nezaměstnanosti v prvním 
čtvrtletí 2012 o 0,3 p.b. vyšší než ve čtvrtletí předcházejícím. 
 
Míra registrované nezaměstnanosti celkem dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2012 v průměru 
hodnoty 9,4 %, resp. 8,7 % po sezonním očištění, přičemž v obou případech šlo o hodnoty 
přibližně o 0,5 p.b. nižší, než tomu bylo ve stejném období roku 2011. Podle aktuálních údajů 
za duben a květen by měla míra registrované nezaměstnanosti dosáhnout 8,5 % (po sezonním 
očištění 8,7 %), tj. zhruba hodnot, které očekává predikce ze 3.SZ. I nadále vývoj 
Beveridgeovy křivky14 z dlouhodobého pohledu zhruba stagnuje. V podrobnějším pohledu je 
pak patrný nárůst sezonně očištěného počtu nezaměstnaných podle květnové statistiky. 
Hodnota sezonně očištěného podílu jak nově hlášených uchazečů o zaměstnání na celkové 
zaměstnanosti tak i podílu vyřazených z počtu nezaměstnaných se souběžně trendově snižuje.  
 
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 

 
V rámci zveřejnění rychlé informace o vývoji mezd ČSÚ zveřejnil i jejich revidovanou 
časovou řadu od roku 2010. V rámci revize15 došlo k posunutí trajektorie růstu mezd, a to 
především v podnikatelské sféře, kde se celková úroveň mezd od roku 2010 posunula směrem 
nahoru. V souladu s predikcí ze 3.SZ došlo v prvním čtvrtletí 2012 ke zrychlení tempa 
meziročního růstu mezd v podnikatelské sféře, avšak ve výraznější míře. Růst mezd tak 
dosáhl hodnoty 3,6 % (zatímco predikce ze 3.SZ očekávala 2,8 %) v porovnání s 2,6 % 
v závěrečném čtvrtletí roku 2011. Růst mezd byl podle ČSÚ výrazně ovlivněn výplatou 

13     Podrobnější data o vývoji pracovní síly budou k dispozici až 2.7.2012 
14    Beveridgeova křivka je však ovlivněna legislativními změnami, které vstoupily v platnost od 1.1.2012. Od 

tohoto data již podniky nemají povinnost hlásit na úřady práce počet volných pracovních míst. V souvislosti 
s touto změnou začalo MPSV současně publikovat kromě volných pracovních míst i další volná pracovní 
místa získaná monitoringem internetu. Po očištění o duplicity jejich počet dosáhl 18 tis. v lednu a 18,8 tis. 
v únoru.  V dubnu se jejich počet zvýšil na 31 tis. a v květnu vzrostl až na 37,3 tis  (v březnu nebylo šetření 
provedeno). 

15   Kromě pravidelné revize došlo i k metodickému přesunu některých jednotek (řádově stovky) mezi oběma 
sférami od roku 2010. Novým kritériem pro zařazení do příslušné sféry se stal podíl zdrojů na krytí 
provozních nákladů. Tím došlo k výraznějšímu nárůstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, zatímco 
v podnikatelské sféře tato metodická změna působila ceteris paribus na úrovňový pokles mezd (celkově se 
však úroveň mezd v podnikatelské sféře vlivem revize zvýšila). 
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mimořádných odměn16, dále potom i preferencí zaměstnanců čerpat dovolenou spíše než 
nemocenskou v případě nemoci.  Současně měla na růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře 
dílčí vliv i změna struktury zaměstnanosti, když došlo k úbytku zaměstnanosti u odvětví 
s podprůměrnými mzdami a naopak k mírnému přírůstku zaměstnanosti u odvětví 
s nadprůměrnými mzdami. Z odvětvového pohledu ke zrychlení mezd přispěl nejvíce  
zpracovatelský průmysl (0,6 p.b.), kde růst mezd zrychlil z 2,2 % ve čtvrtém čtvrtletí na 4 % 
ve čtvrtletí prvním. Významný byl taktéž i příspěvek odvětví profesní, vědecké a technické 
činnosti (0,4 p.b) či administrativních a podpůrných činností (0,2 p.b.). Naopak ke zpomalení 
meziročního růstu průměrných mezd došlo vedle odvětví velkoobchodu a maloobchodu  
(-0,2 p.b.) i ve zdravotní a sociální péči (-0,1 p.b.). Podle údajů z dubna 2012 došlo 
v průmyslu17 k opětovnému zpomalení meziročního růstu průměrné mzdy na 2,2 %, což by 
implikovalo, ceteris paribus, zpomalení růstu mezd v podnikatelské sféře o cca 0,6 p.b., 
a zároveň byl zaznamenán pokles mezd u váhově méně významného stavebnictví. 
 
Po sezonním očištění růst průměrné mzdy v podnikatelském sektoru dosáhl hodnoty 3,2 % 
(3.SZ předpokládala 2,8 %). Mezičtvrtletně růst průměrné mzdy mírně zrychlil na 0,8 %, což 
bylo jen nepatrně nad prognózou, která pracovala s předpokladem mezičtvrtletního růstu  
o 0,7 %. Reálně průměrná mzda v podnikatelské sféře meziročně poklesla o 0,1 %.  

Příspěvky k vývoji počtu zaměstnaných 
v metodice VŠPS (mzr.,v p.b.) 
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Pramen: ČSÚ Pramen: ČSÚ 
 
Revize dat se v rámci nepodnikatelské sféry projevila především v roce 2010, kdy byla 
meziroční dynamika mezd zvýšena o 0,8 p.b. Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře 
v prvním čtvrtletí 2012 výrazně zrychlila tempo meziročního růstu na 3,5 %, přičemž   
predikce ze 3.SZ v návaznosti na očekávaný vývoj veřejných rozpočtů předpokládala její 
stagnaci. Na zrychlení růstu mezd v nepodnikatelské sféře měl největší podíl obnovený růst 
mezd ve veřejné správě a obraně (příspěvek 1,6 p.b.). Obnovený růst mezd v tomto odvětví 
odpovídá i vývoji plnění státního rozpočtu v této položce. Růst mezd byl doprovázen 
poklesem počtu zaměstnanců (-0,5 % po přepočtu na plně zaměstnané). Objem mezd a platů 
vyplacených v nepodnikatelské sféře tak vzrostl meziročně o 3 %18. Reálná průměrná mzda 
v nepodnikatelské sféře zpomalila tempo svého poklesu na -0,2 %.  

16   Podle statistiky ISPV odměny v podnikatelské sféře meziročně vzrostly o 16,1 % (tedy o 264 Kč). Největší 
meziroční růst mimořádných odměn byl v oblastech kulturní, zábavní a rekreační činnosti (154,3 %; 
775 Kč), administrativní a podpůrné činnosti (81,1%; 532 Kč), velkoobchod a maloobchod a údržba 
motorových vozidel (o 54,4 %; 715 Kč). Podíl odměn na hrubé průměrné mzdě v podnikatelské sféře vzrostl 
na 7,6 %, zatímco v 1.Q 2011 činil jen 6,8 %. 

17    Jedná se o údaj pro podniky s 50 a více zaměstnanci a bez agenturních zaměstnanců. 
18     Prognóza ze 3.SZ očekává v roce 2012 stagnaci objemu mezd na úrovni předchozího roku. 
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Meziroční růst průměrné mzdy v ČR tak v souhrnu zrychlil na hodnotu 3,6 %, což je 
o 1,3 p.b. více, než očekávala prognóza ze 3.SZ. Na této odchylce se stejným dílem podílely 
rychlejší růsty mezd jak v podnikatelské, tak i nepodnikatelské sféře. V reálném vyjádření 
však mzdy meziročně poklesly o 0,1 %. Celkový objem nominálních mezd a platů podle 
statistiky ČSÚ meziročně vzrostl o 3,2 %, když počet zaměstnanců přepočtený na plně 
zaměstnané zpomalil svůj pokles na 0,4 %. 
 
Revize národních účtů za rok 2011 se v datech charakterizujících vývoj na trhu práce 
projevila mimo jiné i nárůstem nominálních jednotkových mzdových nákladů.  Toto bylo 
dáno zvýšením objemu mezd a platů, který tak zrychlil své celoroční tempo růstu z 1,1 % na 
revidovaných 2,3 %. Při nezměněném růstu přidané hodnoty to potom znamenalo revizi 
NJMN o 1,2 p.b. směrem nahoru. Během prvního čtvrtletí 2012 zrychlily nominální 
jednotkové mzdové náklady tempo meziročního růstu na 3,8 %, přičemž prognóza očekávala 
jejich stagnaci. Na tomto vývoji se podílel jak růst objemu mezd a platů (příspěvek 3,4 p.b.), 
tak i pokles HDP19 (příspěvek 0,4 p.b.). Část této odchylky od prognózy souvisí s revizí dat za 
rok 2011. Ve všech sledovaných odvětví ekonomiky NJMN vzrostly. Především vlivem 
výrazného poklesu přidané hodnoty vzrostly NJMN nejvíce ve stavebnictví, a to  
o 7,8 %. Stejně tak i v tržních a netržních službách došlo k nárůstu jednotkových nákladů 
o 4,8 % resp. 2,4 %. V obou těchto odvětvích však byl příčinou zrychlený růst objemu mezd 
a platů. V průmyslu NJMN zaznamenaly pouze mírný nárůst (o 1,2 %), když ve 
zpracovatelském průmyslu NJMN po devíti čtvrtletích poklesu opět mírně vzrostly, a to  
o 1,3 %. To bylo dáno o něco rychlejším růstem objemu mezd a platů než přidané hodnoty.  
 
Postupné zpomalování meziročního růstu národohospodářské produktivity práce překmitlo 
v prvním čtvrtletí 2012 v její pokles o 0,6 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo při poklesu 
přidané hodnoty (příspěvek -0,4 p.b.), který byl doprovázen mírným nárůstem celkové 
zaměstnanosti (příspěvek -0,2 p.b.). Produktivita poklesla nejvýrazněji ve stavebnictví  
(o 5,5 %), po kterém následovaly tržní služby (-3,9 %). Vlivem jak zrychlení růstu přidané 
hodnoty tak i poklesu celkové zaměstnanosti zrychlil růst produktivity práce v netržních 
službách na 2,4 %. Přestože zpomalil růst produktivity ve zpracovatelském průmyslu (na  
4,3 %), v průmyslu jako celku produktivita práce zrychlila na 4,1 %.  

NJMN v metodice ESA 95 
(mzr. V %) 

Produktivita práce v metodice ESA 95 
(mzr. v %) 

-15

-10

-5

0

5

10

15

I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12

celkem průmysl
stavebnictví tržní služby
netržní služby

 

-10

-5

0

5

10

15

20

I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12

celkem průmy sl stav ebnictv í

tržní služby netržní služby

 
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 

19   Pro výpočet jak NJMN tak i produktivity práce jsou použita data o HDP ve stálých cenách bez sezonního 
očištění. 
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Reálný HDP v prvním čtvrtletí 2012 meziročně znatelně poklesl, zatímco prognóza ze 3.SZ 
očekávala jeho stagnaci. V mezičtvrtletním srovnání došlo rovněž k výraznému propadu 
ekonomické aktivity oproti prognóze. K meziroční změně HDP stejně jako v předchozím 
čtvrtletí kladně přispíval čistý vývoz a nově v malé míře i fixní investice. Ostatní výdajové 
složky přispěly záporně. V rámci jednotlivých výdajových složek byl nižší než očekávaný 
příspěvek hrubé tvorby kapitálu a spotřeby domácností. To bylo částečně kompenzováno 
vyšším než očekávaným příspěvkem čistého vývozu a méně výrazným poklesem spotřeby 
vlády. Předstihové indikátory na začátku druhého čtvrtletí zároveň naznačují stagnaci růstu 
průmyslové produkce a  přetrvávající propad výstupu ve stavebnictví. Maloobchodní tržby 
v dubnu po sezonním očištění poklesly. Souhrnný indikátor důvěry během druhého čtvrtletí 
letošního roku poklesl, přičemž v jeho rámci se snížil jak podnikatelský, tak i spotřebitelský 
indikátor důvěry. Celkově tak nová data o ekonomické aktivitě jdou oproti stávající prognóze 
mírně protiinflačním směrem. 

Ukazatel (s. c., sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce ze 3. SZ Skutečnost
Hrubý domácí produkt 1Q 2012 0.0 -0.7
Spotřeba domácností 1Q 2012 -1.3 -2.9
Spotřeba vládních institucí 1Q 2012 -1.7 -0.2
Hrubá tvorba kapitálu 1Q 2012 0.2 -5.8
v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 1Q 2012 5.2 1.0
Zásoby vč. cenností (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) 1Q 2012 -1.1 -1.6
Vývoz zboží a služeb 1Q 2012 5.0 6.5
Dovoz zboží a služeb 1Q 2012 4.0 3.9
Čistý vývoz zboží a služeb (přísp. k mzr. růstu HDP v p.b.) 1Q 2012 0.9 2.1
Průmyslová výroba duben 2012 . 2.2
Stavební výroba duben 2012 . -3.2
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu duben 2012 . -3.2  

Sezonně očištěný HDP v prvním čtvrtletí 2012 poklesl o 0,7 % meziročně, mezičtvrtletně 
ekonomická aktivita klesla o 0,8 %. Prognóza ze 3.SZ přitom předpokládala v prvním čtvrtletí 
meziročně stagnaci a mezičtvrtletně pokles o 0,1 %. Jednotlivé složky poptávky se také 
vyvíjely odlišně, než očekávala prognóza z minulé situační zprávy. Domácí poptávka 
v meziročním vyjádření poklesla především v důsledku většího než očekávaného poklesu 
soukromé spotřeby a poklesu stavu zásob. Do rozdílu mezi minulou prognózou také přispěl 
nižší než očekávaný meziroční růst fixních investic. K poklesu domácí poptávky přispěla též 
meziročně nižší vládní spotřeba, která ovšem poklesla méně, než očekávala prognóza. Kladný 
příspěvek opět vykázal pouze čistý export, který byl větší než očekávání prognózy především 
z titulu vyššího meziročního tempa vývozu. 
 
Vývoj HDP (sez. oč., mzr. v %) Vývoj HDP (sez. oč., mzč. v %, 

anualizováno) 
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Reálná meziroční spotřeba domácností v prvním čtvrtletí 2012 nadále klesala (o 2,9 %), 
přičemž její pokles se prohloubil. Reálné výdaje na spotřební předměty klesly ve všech 
skupinách zboží s výjimkou zboží se střednědobou trvanlivostí. Domácnosti utratily méně i za 
služby. Růst deflátoru spotřeby domácností (3,7 %) se v prvním čtvrtletí téměř neodlišoval od 
indexu spotřebitelských cen a jeho zvýšení oproti závěru loňského roku bylo jen mírně 
výraznější než u CPI. Nominální objem mezd a platů za první čtvrtletí 2012 vykázal 
meziroční růst o 3,4 %20. Z toho lze usuzovat, že vývoj disponibilního důchodu za první 
čtvrtletí byl pravděpodobně vyšší oproti prognóze ze 3.SZ, a to při nízké soukromé spotřebě 
bude za jinak neměnných okolností znamenat růst míry úspor.21 Sezonně očištěné reálné tržby 
v maloobchodě v prvním čtvrtletí vzrostly meziročně o 0,1 %, avšak v dubnu toto tempo 
propadlo na -3,2 %. Sezonně neočištěné tržby v dubnu 2012 meziročně klesly o 4,1 %, 
k čemuž nejvíce přispěly především tržby z prodeje pohonných hmot a tržby z velkoobchodu, 
maloobchodu a oprav a údržby motorových vozidel.  
 
Reálná spotřeba vlády pokračovala v poklesu i v prvním čtvrtletí, jeho tempo se však 
zmírnilo na 0,2 % meziročně. Prognóza ze 3.SZ přitom předpokládala větší pokles reálné 
spotřeby vlády (o 1,7 %). Nominální spotřeba vlády v prvním čtvrtletí na rozdíl od 
prognózovaného poklesu vzrostla o 0,9 %, zatímco deflátor se zvýšil zhruba v souladu 
s prognózou (o 1,2 %). 
 
Hrubá tvorba kapitálu v prvním čtvrtletí meziročně poklesla o 5,8 %. Prognóza ze 3.SZ 
naopak předpokládala meziroční růst o 0,2 %. Co se týče složek hrubých investic, v prvním 
čtvrtletí meziročně poklesla hlavně tvorba zásob, jejíž příspěvek do růstu HDP byl nižší  
o 0,5 p.b., než počítala prognóza. V souladu s prognózou fixní investice vykázaly kladný 
příspěvek, který byl ovšem o 1 p.b. bod menší než prognóza. Fixní investice totiž vykázaly 
meziroční růst o 1 %, ale v mezičtvrtletním vyjádření poklesly o 8,6 %22. Podle věcného 
členění k mezičtvrtletnímu poklesu fixního kapitálu přispěl nejvíce propad investic do 
ostatních budov a staveb a ostatních strojů a zařízení, přičemž žádná ze složek neměla kladný 
příspěvek. V meziročním vyjádření nejvíce k růstu fixního kapitálu přispěly stroje a zařízení 
(3,8 p.b.) a největší pokles zaznamenaly dopravní prostředky (příspěvek -2,4 p.b.).  
 

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

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

 

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

I/07 III I/08 III I/09 III I/10 III I/11 III I/12
Spotřeba domácností Čistý vývoz
Hr. tvorba fixního kapitálu Změna stavu zásob
Spotřeba vlády

 

 

-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20

I/07 III I/08 III I/09 III I/10 III I/11 III I/12
Stroje a zař. Dopr. prostř.
Budovy a stav. Obydlí
Nehm. fixní aktiva

 
 

20    Růst v prvním čtvrtletí je z velké části ovlivněn revizemi objemu mezd a platů v loňském roce, kdy celoroční 
růst byl zrevidován o 1,2 p.b. na 2,3 %. 

21   Národní účty domácností budou pravděpodobně zveřejněny na přelomu června a července, proto podrobnější 
analýza vývoje disponibilního důchodu a spotřeby bude provedena až v 5.SZ 2012. 

22    Fixní investice v 1.Q 2011 poklesly mezikvartálně o 10 % 
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Růst reálného vývozu zboží a služeb v prvním čtvrtletí zrychlil na 6,5 % a mezičtvrtletně 
vzrostl o 8,2 %. Skutečnost byla oproti prognóze o 1,5 % vyšší, což bylo konzistentní 
s vyšším než předpokládaným růstem poptávky v efektivní eurozóně. Očekávání pro zbytek 
roku jsou však horší, což v důsledku znamenalo, že export zřejmě nepodpořil výrobu, ale 
spíše se vyvezlo zboží ze zásob. Reálný dovoz vykázal v prvním čtvrtletí růst o 3,9 % 
meziročně, což odpovídá prognóze. Při pomalejším růstu dovozu oproti vývozu byl příspěvek 
čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP v prvním čtvrtletí relativně vysoký (2,1 p.b.), 
a předčil tak očekávání prognózy (0,9 p.b.). 
 
Průmyslová produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) se v prvním čtvrtletí 2012 
mezičtvrtletně mírně zvýšila o 0,2 % a meziročně o 1,5 %. Na rozdíl od předchozího čtvrtletí 
byl růst produkce tažen jak zahraniční tak i tuzemskou poptávkou, což ukázal vývoj tržeb za 
prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. I když tržby z přímého vývozu 
zpomalily svůj růst téměř na polovinu (na 8,4 %), růst domácích tržeb zaznamenal přesun do 
kladných čísel na 3,6 %. Obdobný vývoj pokračoval i u nových zakázek – jak zakázky ze 
zahraničí tak i tuzemské zakázky rostly. Ovšem růst u tuzemských zakázek byl způsoben 
hlavně dvouciferným růstem v lednu, po kterém následoval postupný propad až do záporných 
březnových hodnot. V dubnu se hodnota nových zakázek v běžných cenách vrátila k mírnému 
růstu (0,4 %), což bylo způsobeno větším růstem u hodnoty nových zakázek ze zahraničí 
(7,5 %), zatímco propad hodnoty tuzemských zakázek se dále prohloubil (na -11,6 %). 
Průmyslová výroba v dubnu slabě zrychlila na 2,2 % meziročně. 
 
Stavební produkce (sezonně očištěná ve stálých cenách) i v prvním čtvrtletí 2012 dále 
pokračovala ve výrazném meziročním poklesu (o 8,5 %), přičemž v  mezičtvrtletním srovnání 
byl zaznamenán ještě výraznější pokles (o 12,2 %). Propad stavební produkce v prvním 
čtvrtletí byl způsoben mimořádným objemem fakturované produkce v předchozím čtvrtletí, 
daným dle ČSÚ nejen příznivými klimatickými podmínkami, ale i zvýšenou poptávkou po 
stavebních pracích v souvislosti se  zvýšením DPH od ledna 2012. To pak vedlo 
k meziměsíčnímu propadu stavební produkce v lednu 2012 o 23,5 %. Možné zlepšení 
v oblasti stavebnictví nenasvědčují ani poslední údaje za duben, kdy pokračoval pokles počtu 
vydaných stavebních povolení i pokles orientační hodnoty stavebních ohlášení a povolení. Po 
téměř roce došlo navíc i k propadu průměrné měsíční nominální mzdy. 
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (sezonně očištěné ve stálých 
cenách) se v prvním čtvrtletí 2012 mezičtvrtletně zvýšily (o 0,4 %), meziročně však 
stagnovaly. Za tímto výsledkem stojí na straně jedné pokračující, byť mírný, růst tržeb 
v motoristickém segmentu23, který však byl na straně druhé kompenzován meziročním 
poklesem tržeb u ostatního maloobchodu. V dubnu 2012 pak sezonně očištěné tržby 
v maloobchodě včetně motoristického segmentu zaznamenaly meziměsíční pokles o 2,1 % 
a meziroční pokles o 3,2 %. Za tím byl hlavně pokles tržeb v motoristickém segmentu, které 
přestaly být tahounem růstu. Pokles tržeb, jak meziměsíční tak i meziroční, byl ale 
zaznamenán v dubnu 2012 i u všech ostatních složek maloobchodu.  
 
Souhrnný indikátor důvěry v prvním čtvrtletí 2012 oproti předchozímu čtvrtletí mírně 
vzrostl z 87,3 na 87,7 bodu. V dubnu a květnu však zaznamenal souhrnný indikátor pokles až 
na 85,3 bodu, a to vlivem poklesu důvěry jak u spotřebitelů, tak i u podnikatelů. 
Spotřebitelský indikátor se stejně jako v předchozích čtvrtletích pohyboval na dlouhodobě 

23   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. 
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nízkých hodnotách. Mezi podnikateli nadále výrazně vyšší hodnoty dosahují indikátory 
důvěry u průmyslu, služeb a obchodu v porovnání s hodnotami ve stavebnictví. V měsících 
duben a květen však došlo k poklesu hodnot indikátoru u všech odvětví v porovnání s prvním 
čtvrtletím 2012. Sentiment podnikatelů v průmyslu byl hlavní příčinou překmitu salda 
indikátoru důvěry24 v dubnu do záporných hodnot a tento vývoj se udržel i v  květnu. Zatímco 
v obchodě a službách si salda indikátorů důvěry udržela stabilní kladné hodnoty, ve 
stavebnictví pokračovala výrazná převaha negativních vyhlídek. 
 
Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) za první 
čtvrtletí 2012 ukázaly pokračování trendů z předchozího čtvrtletí. Tempo meziročního růstu 
tržeb zrychlilo na 8,2 % a výkonů na 7,5 %, což přispělo i k meziročnímu zvýšení účetní 
přidané hodnoty o 3,6 %. Na druhé straně byl poprvé od začátku roku 2011 zaznamenán 
pokles počtu zaměstnanců, a to o 0,3 %. Ovšem zrychlení růstu průměrné mzdy na 4,1 % 
mělo nakonec za následek zrychlení meziročního růstu osobních nákladů na 3,8 %. Hrubý 
provozní přebytek však i přes nárůst osobních nákladů zaznamenal meziroční růst o 3,4 %. 
 

Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %)25 
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3  Platební bilance 
 
Běžný účet platební bilance dosáhl v prvním čtvrtletí 2012 ve shodě s predikcí ze 3.situační 
zprávy přebytku, který však byl oproti očekávání mírně nižší. Odchylka od predikce  
(o 6,5 mld. Kč) byla důsledkem vyššího než předpokládaného schodku bilance výnosů (vlivem 
vyšších výnosů z přímých investic nerezidentů). Kapitálový účet skončil v souladu s predikcí 
jako téměř vyrovnaný. V rámci finančního účtu byl v prvním čtvrtletí 2012 ve srovnání 
s celoroční predikcí patrný zejména vysoký čistý odliv v sektoru podniků. Další riziko 
odchylky od celoroční predikce představuje zvýšený nákup zahraničních cenných papírů 
rezidenty, signalizující prozatím nižší než předpokládaný přebytek portfoliových investic. 
 
V prvním čtvrtletí 2012 dosáhl běžný účet platební bilance přebytku 35,5 mld. Kč a roční 
klouzavý poměr běžného účtu k HDP se zmírnil na -2,5 % (roční klouzavý poměr běžného 
a kapitálového účtu k HDP činil -2,1 %). Po meziročním snížení schodku běžného účtu 
v předchozích dvou čtvrtletích se jeho přebytek meziročně zvýšil o téměř 13 mld. Kč. Růst 
celkového přebytku souvisel s vývojem obchodní bilance.  
 

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

25    Údaje do 1.Q 2011 jsou semidefinitivní, od 2.Q 2011 předběžné. 
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V prvním čtvrtletí 2012 dosáhla výkonová bilance přebytku 79,9 mld. Kč, který se čtvrté 
čtvrtletí v řadě meziročně zvyšoval (tentokrát o 32 mld. Kč). Růst přebytku výkonové bilance 
byl spojen výhradně s růstem přebytku obchodní bilance26, souvisejícím s vývojem v reálném 
vyjádření. Nominální meziroční růst obchodního obratu oproti předchozímu čtvrtletí vlivem 
oslabení kurzu koruny mírně zrychlil (na 8,4 %). Při poklesu celkové domácí poptávky 
a pokračujícím růstu vnější poptávky k meziročnímu zvýšení celkového přebytku opět 
nejvýrazněji přispěl růst přebytku strojů a dopravních prostředků. Ve směru poklesu přebytku 
výkonové bilance působilo mírné snížení přebytku bilance služeb. Bylo ovlivněno 
přechodem dílčí bilance ostatních služeb z přebytku do schodku (v důsledku rychlého růstu 
výdajů), který však byl částečně vyvážen růstem přebytků u dopravy a cestovního ruchu.  

 
Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč) 
 

Roční klouzavé úhrny obchodní bilance 
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Bilance výnosů dosáhla schodku 45,6 mld. Kč, který se meziročně zvýšil o více než 
17 mld. Kč. Prohloubení celkového schodku bylo především spojeno s růstem schodku 
výnosů z přímých investic z důvodu vyšších výplat dividend nerezidentům a vyšší hodnoty 
zisku reinvestovaného v ČR. Schodek výnosů z přímých investic nadále představoval 
rozhodující složku celkové bilance (-49,4 mld. Kč). Vzhledem k absenci čerpání prostředků 
z fondů EU skončil kapitálový účet ve srovnání s vývojem v předchozím čtvrtletí pouze 
velmi mírným přebytkem (0,6 mld. Kč). Meziročně se však téměř nezměnil.  
 
K přebytku finančního účtu, který v důsledku vysokého čistého odlivu ostatních investic 
dosáhl pouze 2,2 mld. Kč, přispěly zejména portfoliové a přímé investice. Čistý příliv 
přímých investic dosáhl 17,3 mld. Kč a souvisel především s předpokládanou výší 
reinvestovaného zisku v ČR. Meziroční zvýšení hodnoty reinvestovaného zisku v ČR 
současně i nejvýznamněji přispělo ke zvýšení celkového přebytku přímých investic. 
V menším rozsahu byly realizovány i zahraniční investice do základního kapitálu. Převaha 
zdrojů poskytnutých tuzemskými dceřinými firmami mateřským společnostem v zahraničí 
v rámci úvěrových vztahů vedla naopak ke zmírnění celkového čistého přílivu.  
  

26   Mezi údaji o obchodní bilanci publikovanými v rámci platební bilance a národních účtů existuje dočasný 
nesoulad, vyplývající zejména z rozdílné hodnoty dovozu zboží. Dodatečně provedené korekce z národních 
účtů za 1.čtvrtletí 2012 budou promítnuty do platební bilance při zveřejnění údajů za 2.čtvrtletí počátkem 
září a budou – ceteris paribus – znamenat snížení obchodního přebytku o 16 mld. Kč.     
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Portfoliové investice skončily podobně jako v předchozím čtvrtletí čistým přílivem, a to ve 
výši 25,3 mld. Kč. Nejvýznamnější operaci představovala emise vládních dluhopisů na 
zahraničních trzích (vliv ve výši 45 mld. Kč). K mírným nákupům zahraničními investory 
došlo i v případě tuzemských akcií. V obchodování tuzemských investorů se zahraničními 
cennými papíry převažovaly nákupy zejména v případě dluhopisů, u akcií byly realizovány 
jen v menším rozsahu. Ostatní investice dosáhly čistého odlivu 43,7 mld. Kč. K celkovému 
schodku přispěl zejména čistý odliv v sektoru podniků (-24,6 mld. Kč) v souvislosti 
s poskytnutými vývozními úvěry do zahraničí. Zároveň došlo ke zvýšení krátkodobých 
depozit a úvěrů měnově finančních institucí v zahraničí. 
 
 
 

4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
Vývoj spotřebitelské inflace za dosavadní průběh druhého čtvrtletí byl nižší oproti prognóze. 
V květnu 2012 činil tento rozdíl 0,2 p.b. Tato odchylka se odvíjela především od výraznějšího 
než očekávaného zpomalení meziročního růstu cen potravin a cen pohonných hmot. Rovněž 
rizika prognózy celkové inflace pro následující měsíce jsou hodnocena jako velmi mírně 
protiinflační, a to zejména u cen pohonných hmot. Nad rámec výše uvedených úvah narůstá 
pravděpodobnost realizace zvýšení obou sazeb DPH od ledna 2013, která byla ve 3.SZ 
zachycena v alternativním scénáři. To přestavuje riziko směrem nahoru pro celkovou inflaci 
a naopak mírně protiinflační riziko pro měnověpolitickou inflaci. Růst dovozních cen a cen 
zemědělských výrobců se nacházel jen mírně nad prognózou, dynamika cen průmyslových 
byla oproti prognóze naopak nepatrně slabší. 
  
 
4.1 Spotřebitelské ceny 

květen 12        meziměsíčně v %        meziročně v % dopad odchylky
predikce 3.SZ skutečnost predikce 3.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0.1 0.2 3.4 3.2 -0.22
Regulované ceny 0.2 0.2 10.0 9.8 -0.03
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b. 0.00 0.00 0.28 0.28 0.00
Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0.07 0.07 0.95 0.95 0.00
Čistá inflace 0.0 0.1 0.8 0.6 -0.19
Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0.2 0.5 1.9 1.3 -0.16
Kor igovaná inflace bez PH 0.0 0.0 -0.2 -0.1 0.03
Ceny pohonných hmot - čisté 0.4 -1.1 7.6 5.7 -0.07
Měnověpolitická inflace 0.0 0.1 2.2 2.0  

Celková meziroční inflace se v květnu snížila na 3,2 % (ze 3,8 % v březnu). Za tím stálo 
zejména oslabení meziročního růstu cen potravin a cen pohonných hmot. V důsledku slabšího 
než očekávaného cenového růstu v těchto segmentech byla květnová inflace o 0,2 p.b. nižší 
ve srovnání s prognózou ze 3.SZ. Jen nepatrně mírnější než předpokládaný růst regulovaných 
cen byl kompenzován méně zápornou korigovanou inflací bez pohonných hmot. 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Meziroční růst regulovaných cen se v květnu nacházel jen neparně pod aktuální prognózou. 
Odchylka byla způsobena především mírnějším než očekávaným růstem cen zemního plynu 
pro domácnosti a slabší dynamikou regulovaného nájemného. Nový výhled regulovaných cen 
je ovlivněn zejména nižším předpokládaným růstem světových cen zemního plynu a jeho 
následným razantnějším poklesem v roce 2013. Slabší dynamika cen zemního plynu na 
světových trzích přitom bude jen z části kompenzována aktuálně slabším kurzem CZK/USD. 
Tempo růstu regulovaných cen tak bude mírně nižší na celém horizontu prognózy. 
 
Meziroční inflace byla ovlivněna primárními dopady změn nepřímých daní. Dopad 
zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % z ledna letošního roku přitom činil cca 1,1 p.b. 
Souběžně s tím došlo k harmonizačnímu zvýšení spotřebních daní u cigaret s předpokládaným 
dopadem do inflace zhruba 0,1 p.b. Toto opatření se do cen cigaret z důvodu předzásobení 
promítá se zpožděním, a to zejména v průběhu druhého čtvrtletí27. Od roku 2013 předpokládá 
základní scénář prognózy ze 3.SZ sjednocení obou sazeb DPH na 17,5 %, jehož souhrnný 
primární dopad do inflace byl kvantifikován na cca -0,2 p.b. Aktuálně však již prošel prvním 
čtením Poslanecké sněmovny návrh změny zákona o DPH, který předpokládá zvýšení obou 
sazeb o 1 procentní bod, což by představovalo primární dopad do inflace ve výši 
+0,7 procentního bodu. To bylo v rámci 3.SZ zachyceno prostřednictvím alternativního 
scénáře a znamenalo to v roce 2013 vyšší celkovou inflaci o 0,6–0,8 p.b. Naopak 
měnověpolitická inflace byla ve srovnání se základním scénářem prognózy mírně nižší. Vláda 
rovněž schválila návrh novely zákona o spotřebních daních, který předpokládá ve dvou 
krocích (od ledna 2013 a od ledna 2014) zvýšení daně z tabákových výrobků. To by podle 
předběžných propočtů mělo mít v každém roce dopad do inflace ve výši 0,14 p.b. 
 
Ceny potravin se v dubnu i v květnu nacházely pod aktuální prognózou, a to v důsledku 
výraznější korekce jejich předchozího vysokého růstu. Prudké zrychlení cen potravin na konci 
prvního čtvrtletí bylo téměř výhradně spojeno s mimořádným zvýšením cen vajec, k němuž  
došlo v důsledku výrazného omezení nabídky této komodity na domácím trhu. Prognóza ze 
3.SZ přitom předpokládala částečnou kompenzaci tohoto vývoje, byla však rovnoměrněji 
rozložena do více měsíců. Šetření cen potravin ČSÚ ukazuje v souladu s prognózou na  
meziměsíční pokles cen potravin v červnu. Dynamika cen zemědělských výrobců se 
v průběhu druhého čtvrtletí nacházela mírně nad prognózou. Zároveň znatelně zvolnil cenový 
růst v potravinářském průmyslu při zhruba stabilním růstu dovozních cen potravin. Celkově 
tak rizika meziročního růstu cen potravin v nejbližších měsících hodnotíme jako přibližně 
vyrovnaná. 
 
 

27   Více než dvě třetiny dopadu se do cen cigaret promítly během dubna a května. 
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Ceny potravin (mzr. v %)          Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %)  
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Pozn.: Vývoj tržních částí inflace je očištěn o primární dopady změn nepřímých daní. Poslední skutečné údaje 
jsou jen předběžné – jsou získány z průměru dvou známých skutečných měsíčních údajů příslušného čtvrtletí 
a z předpokládané hodnoty na třetí měsíc čtvrtletí založené na meziměsíční predikci z poslední velké SZ. 

Ceny pohonných hmot (mzr. v %)  
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Korigovaná inflace bez pohonných hmot byla v květnu jen nepatrně nad aktuální 
prognózou, přičemž setrvávala nadále v záporných hodnotách. Pokles cen obchodovatelných 
ostatních položek se přitom zmírnil na -1,8 % v květnu. Růst cen neobchodovatelných 
ostatních položek pozvolna zrychloval a v květnu činil 1 %. Ve směru vyšší korigované 
inflace bez PH přitom působí aktuálně slabší kurz koruny a výraznější růst průměrné 
nominální mzdy v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Naopak protiinflační vliv má pokles 
domácí ekonomické aktivity, zejména pozorovaná nižší spotřeba domácností, spolu se 
znatelným snížením výhledů světových cen energetických surovin, které jsou jen částečně 
kompenzovány slabším kurzem CZK/USD. Celkově tak jsou rizika predikce korigované 
inflace bez PH v nejbližších měsících hodnocena jako zhruba vyrovnaná. 

Meziroční růst cen pohonných hmot byl v květnu pod aktuální prognózou, a to v důsledku 
nižších než očekávaných světových cen ropy, jejichž obnovený meziroční pokles byl jen 
částečně tlumen výraznějším než předpokládaným meziročním oslabením kurzu CZK/USD. 
V návaznosti na výhled nižších světových cen ropy oproti prognóze ze 3.SZ, který je jen 
částečně kompenzován výraznějším oslabením kurzu CZK/USD, jsou rizika prognózy cen 
pohonných hmot hodnocena jako mírně protiinflační. 
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 
Dovozní ceny v dubnu meziročně vzrostly o 4,5 %, což bylo nepatrně výše ve srovnání 
s prognózou. Celkový index byl nejvýznamněji ovlivněn příspěvkem cen minerálních paliv 
(2,6 p.b.), jejichž meziroční dynamika však pozvolna klesá a v dubnu dosáhla 18,4 %. 
Nepatrně nižší meziroční růst oproti predikci vykázaly dovozní ceny potravin, jejich 
příspěvek k celkovému růstu se však díky nízké váze téměř nezměnil (0,3 p.b.). Z dalších 
skupin vykázaly významný příspěvek k růstu dovozních cen dovážené stroje a dopravní 
prostředky (0,9 p.b.) při meziročním růstu o 2,5 %. Ceny dovážených tržních výrobků, které 
v minulosti rovněž významně přispívaly k celkovému růstu dovozních cen, v dubnu 
stagnovaly. Zahraniční výrobní ceny rostly v uplynulých měsících oproti predikci nepatrně 
rychleji, předpoklad o vývoji kurzu koruny k euru i k dolaru se v dubnu zhruba naplnil. 
 
Ceny průmyslových výrobců vzrostly v květnu (1,7 %) méně, než předpokládala prognóza 
(2,3 %). Pokles dynamiky cen ve skupině koksu a rafinovaných ropných produktů na 8,9 %, 
odrážející odeznívání růstu cen světových komodit, znamenal i pokles příspěvku této skupiny 
k celkovému růstu cen průmyslových výrobců na 0,7 p.b. Ke zrychlení růstu cen naopak 
došlo v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu (1,8 %), což vzhledem k jejich vysoké 
váze znamenalo i výrazný příspěvek k celkovému růstu (0,7 p.b.). Meziroční dynamika růstu 
cen ve skupině potravin výrazně poklesla (v květnu 1,6 %), příspěvek této skupiny tak dosáhl 
pouze 0,2 p.b. Růst cen v odvětví obecných kovů a kovodělných výrobků se propadl do 
záporných hodnot na -0,6 % (příspěvek -0,1 p.b.). K nepatrnému meziročnímu poklesu cen 
došlo rovněž u elektrických zařízení, elektronických a optických přístrojů a v odvětví dřevo, 
papír, tisk.   
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Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.) 
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Ceny zemědělských výrobců v květnu 2012 podle očekávání dále meziročně klesaly, a to 
o 2,6  % (v dubnu o 2,8 %). V jejich rámci v květnu pokračoval výrazný meziroční pokles cen 
v rostlinné výrobě, který se však opětovně zmírnil, a to na -8,3 % (v dubnu -11,3  %). Nejvíce 
poklesly ceny brambor (o 56 %) a ovoce a obilovin, naopak po roce poprvé vzrostly ceny 
zeleniny. V živočišné výrobě se meziroční růst cen v květnu dále zmírnil na 5,5 % (z 9,2 % 
v dubnu). Na meziročním růstu cen v této skupině se podílela většina živočišných produktů. 
Vývoj cen zemědělských výrobců byl v květnu mírně nad prognózou ze 3.SZ (v dubnu byly 
ceny na prognóze). Celkové riziko prognózy CZV pro zbytek letošního roku je zhruba 
neutrální. 
 
Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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5 Peníze a úvěry  
 
Zrychlování meziročního růstu širokých peněžních agregátů zaznamenané v loňském roce 
a v prvním čtvrtletí letošního roku se v souladu s prognózou zastavilo. Tempo růstu stavu 
úvěrů poskytovaných podnikům a domácnostem zpomalilo zejména v souvislosti s ochabující 
domácí poptávkou. Objem nových úvěrů na bydlení a počet hypoték po delším období růstu 
v dubnu meziročně poklesl. Klientské úrokové sazby přetrvávaly v podmínkách stagnace sazeb 
peněžního trhu a mírného poklesu výnosu dlouhodobých vládních dluhopisů blízko rekordně 
nízkých hodnot s tendencí ke slabému zvýšení u některých typů úvěrů. Pokles klientských 
rizikových prémií zaznamenávaný až donedávna se většinou zastavil.  
 
5.1. Peníze 
 
Zrychlování meziročního růstu širokých peněžních agregátů se na přelomu prvního 
a druhého čtvrtletí 2012 zastavilo. Tempo růstu peněžního agregátu M2 v březnu pokleslo 
a v dubnu stagnovalo na úrovni 6,5 %. Uvedený vývoj odpovídá prognóze, která předpokládá, 
že růst M2 by se měl v důsledku stagnace ekonomické aktivity pohybovat okolo aktuální 
hodnoty i ve zbývající části letošního roku (v průměru by měl dosáhnout 6,8 % v roce 2012 
a 6,9 % v roce 2013). Rychlost obratu peněz v prvním čtvrtletí vlivem ochabující ekonomické 
aktivity zpomalila. Roční míra růstu peněžního agregátu M3 se poprvé od poloviny loňského 
roku v dubnu snížila o 0,8 p.b. na 4,5 %, což bylo ovlivněno mimo jiné i poklesem vkladů 
územně samosprávných celků. Z hlediska faktorů nabídky peněz pokračovalo zvyšování 
růstu čistých zahraničních aktiv zejména v důsledku pokračujícího příznivého vývoje 
obchodní bilance a emise dluhopisů ČEZu v zahraničí. V opačném směru působil nižší růst 
čistých domácích aktiv.  
 

 
V eurozóně růst M3 po oživení v prvním čtvrtletí následně v dubnu nepatrně zpomalil 
na 2,5 %. Růst M3 zůstává umírněný s tím, že rizika pro cenovou stabilitu jsou 
ve střednědobém horizontu v eurozóně hodnocena zhruba jako vyrovnaná (viz Monthly 
Bulletin ECB, June 2012). 
 
Růst domácího peněžního agregátu M2 byl nadále ovlivňován zejména vysoce likvidními 
transakčními penězi. Dynamika peněžního agregátu M1 po březnovém zpomalení v dubnu 
vzrostla na 7,9 %. V tom se projevovalo zrychlení růstu jednodenních vkladů při mírně nižší 
dynamice oběživa. Ostatní krátkodobé vklady (v rámci tzv. kvazi-peněz) zejména vlivem 
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podnikových vkladů překmitly do kladných růstových hodnot. U domácností uvedené vklady 
nadále klesaly při snížení rozpětí mezi úrokovou sazbou z těchto vkladů a sazbou 
z jednodenních vkladů. Poptávka po dlouhodobých termínovaných vkladech dále klesala.   
 
Z hlediska klientských vkladů se na nižším růstu M2 podílely vklady domácností. Jejich 
příspěvek k růstu M2 je zhruba poloviční oproti roku 2007 při dalším snížení meziroční 
dynamiky na 4,6 %. Naopak příspěvek vkladů nefinančních podniků se v posledních měsících 
zvyšoval, když meziročně tyto vklady vzrostly o 11,2 %. Zatímco na přelomu roku byl 
uvedený vývoj ovlivňován zejména vklady zpracovatelského průmyslu, od února to jsou 
výrazněji vklady odvětví energetiky (v dubnu vlivem uvedené emise dluhopisů v zahraničí) 
a v menší míře i vklady developerů. S tím zřejmě souvisí, že odvětví průmyslu a developerů 
současně přispívala v prvním čtvrtletí k růstu hrubé přidané hodnoty, zatímco příspěvek 
většiny ostatních odvětví byl záporný. Příspěvek vkladů finančních neměnových institucí 
k růstu M2 se v posledních měsících rovněž mírně zvýšil.    

 
5.2. Úvěry 
 
Meziroční růst úvěrů soukromému sektoru v dubnu oproti předchozímu měsíci dále 
zpomalil o 0,8 p.b. na 4,3 %. V prvním čtvrtletí tohoto roku pokračoval i pokles poměru toků 
úvěrů k HDP při nižším toku úvěrů domácnostem a mírně vyšším toku podnikových úvěrů. 
V dubnu byl měsíční tok úvěrů soukromému sektoru téměř nulový. Poměr stavu úvěrů k HDP 
zůstal na úrovni cca 54 %.    
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V eurozóně se meziroční růst úvěrů soukromému sektoru po sezonním očištění zejména 
vlivem nižší poptávky rovněž dále snížil na 0,3 %.28 Dle šetření „Bank Lending Survey“ 
v prvním čtvrtletí 2012 poklesla poptávka po úvěrech v důsledku nižší potřeby financování 
fixních investic, fúzí, provozního kapitálu a snahy snížit poměrně vysokou zadluženost. 
Výrazně zpomalilo zpřísňování úvěrových standardů vlivem poklesu napětí na straně zdrojů 
a likviditních pozic bank. V tom se projevovala nestandardní měnověpolitická opatření ECB 
přijatá v prosinci 2011. Současně na straně nabídky snižovaly dostupnost úvěrů jednak vyšší 
tvorba kapitálu k pokrytí případných ztrát z dříve poskytnutých úvěrů, jednak vyšší kapitálové 
požadavky zahrnuté v rámci Basel III, i když rozdílně v jednotlivých zemích eurozóny. 
Ve druhém čtvrtletí 2012 banky v eurozóně očekávají další zpomalení zpřísňování úvěrových 
podmínek, mírný růst poptávky podniků po úvěrech a zmírnění poklesu poptávky domácností 
po úvěrech na bydlení i po spotřebitelských úvěrech (viz Monthly Bulletin ECB, May 2012).   
 
Dynamika domácího růstu úvěrů nefinančním podnikům dále zpomalovala, a to v dubnu 
oproti předchozímu měsíci o 1,4 p.b. na 4 %.29 K nižšímu růstu úvěrů přispívala většina 
významných odvětví, nejvíce však úvěry zpracovatelskému průmyslu. Dynamika nových 
podnikových úvěrů v předchozích měsících odrážela nízkou poptávku po investicích. 
V dubnu se však zvýšila zejména vlivem zrychlení růstu větších úvěrů.  
 

 

Na straně poptávky se ve vývoji úvěrů projevovaly především nejistoty ohledně 
ekonomického vývoje a slabá poptávka.30 Z hlediska nabídky úvěrů banky nadále disponují 
dostatkem primárních zdrojů. Poměr klientských vkladů a úvěrů vykazuje v letošním roce 
u všech skupin bank tendenci k mírnému růstu (v průměru činí cca 131 %, pouze u skupiny 
středních bank se tento poměr dlouhodobě pohybuje okolo 70 %).  
 

28    Zatímco v Rakousku, Německu, Francii a Itálii se růst úvěrů pohybuje v rozmezí 1–2,5 %, v zemích jako 
je Španělsko, Slovinsko a Estonsko se úvěry propadly. V rámci středoevropského regionu je tempo růstu 
úvěrů v ČR nadále srovnatelné s Polskem a Slovenskem. 

29   V uvedeném vývoji se odráželo nižší tempo růstu krátkodobých a dlouhodobých úvěrů při mírně vyšší 
dynamice střednědobých úvěrů. Toky krátkodobých úvěrů byly v dubnu nejnižší od počátku letošního roku, 
toky úvěrů s delšími splatnostmi byly nadále záporné. 

30  Růst nových zakázek v průmyslu, který kulminoval na počátku letošního roku, zpomaluje. Zhoršil 
se i indikátor důvěry podnikatelů a vzrostla nedostatečná poptávka jako hlavní bariéra růstu průmyslové 
produkce. Hospodářský výsledek před zdaněním u podniků s největším objemem aktiv se v prvním čtvrtletí 
letošního roku meziročně snížil o 0,3 % vlivem téměř nulového růstu provozního výsledku a poklesu 
finančního výsledku (viz část Poptávka a nabídka). 
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Poznámka: Údaje jsou včetně kontokorentních úvěrů. 
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Meziroční tempo růstu úvěrů domácnostem se již druhý měsíc v řadě snižovalo, v dubnu 
o 0,1 p.b. na 5,3 %. V tom se projevovala nižší dynamika úvěrů na bydlení (6,7 %) 
a prohloubení poklesu spotřebitelských úvěrů, zatímco růst ostatních úvěrů se zvýšil. 
Ve struktuře úvěrů na bydlení zpomalilo tempo růstu hypotečních úvěrů a nadále klesaly 
úvěry ze stavebního spoření. Objem nových úvěrů na bydlení se poprvé od konce roku 2010 
meziročně snížil o cca 2 % a počet nových hypoték o cca 7 %. Podle nových údajů 
Hypoindexu objem a počet nových hypoték v květnu meziročně klesal, i když mírněji než 
v předchozím období (v meziměsíčním srovnání bylo zaznamenáno zvýšení). Aktuální údaje 
ukazují, že poptávka po úvěrech na bydlení po svém zvýšení zaznamenaném na přelomu 
loňského a letošního roku (urychlená též vlivem refinancování starých hypoték, 
viz 3.SZ 2012) poklesla při nepatrném zvýšení úrokových sazeb z úvěrů na bydlení, stagnaci 
cen bytů a snaze bank o zatraktivnění hypoték formou akčních nabídek. Investice do bydlení 
z meziročního poklesu zaznamenaného v posledním čtvrtletí 2011 překmitly v prvním 
čtvrtletí 2012 do mírného růstu v běžných i stálých cenách. Z hlediska fixací sazeb se v dubnu 
snížil podíl nových úvěrů na bydlení s krátkodobými fixacemi, zatímco podíl nových úvěrů 
s fixací sazby od jednoho roku do pěti let se zvýšil.  

 
Stav spotřebitelských úvěrů dále klesl o 1,4 %. Na druhou stranu růst nových 
spotřebitelských úvěrů se zvýšil na 7,6 %, přičemž kontokorentní a revolvingové úvěry včetně 
úvěrů spojených s kreditními kartami klesaly. To odráželo trvající proces konsolidace úvěrů, 
resp. čerpání nových úvěrů za účelem splácení stávajících. Z hlediska poptávkových faktorů 
se však projevuje pokles spotřebních výdajů domácností a další snížení indikátoru důvěry 
spotřebitelů.      
 
Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech se snížil u nefinančních podniků na 7,9 %. 
Obdobný podíl stagnoval u úvěrů domácnostem na úrovni 5,1 % a u úvěrů na bydlení ve výši 
3,3 %, u spotřebitelských úvěrů vzrostl na 12,1 %. 
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5.3. Klientské úrokové sazby 
 
Klientské úrokové sazby z nových úvěrů a vkladů se v dubnu 2012 vyvíjely diferencovaně. 
Krátkodobé sazby s fixací do jednoho roku mírně rostly či stagnovaly u většiny kategorií 
úvěrů, zatímco sazby s dlouhodobou fixací převážně nepatrně klesaly. Úrokové sazby jsou 
však u většiny typů úvěrů na vyšší úrovni než na počátku letošního roku, kdy byly blízko 
historicky nejnižší úrovni, a to v podmínkách stagnace krátkodobé tržní sazby 3M PRIBOR 
na úrovni 1,2 % a mírného poklesu výnosu desetiletého vládního dluhopisu na 2,9 %.  
 
Úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům bez kontokorentních úvěrů přetrvávala 
na úrovni 2,7 %. Krátkodobá sazba s fixací do jednoho roku měla v posledních měsících 
tendenci k mírnému růstu u velkých úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč, u malých úvěrů však 
v dubnu poklesla. Rozpětí mezi krátkodobými klientskými a tržními sazbami se výrazněji 
neměnilo u velkých úvěrů a mírně pokleslo u malých úvěrů. Úroková sazba z kontokorentních 
a revolvingových úvěrů zhruba zůstala na úrovni předchozího měsíce. V eurozóně sazby 
většinou dále klesaly či stagnovaly v rozmezí 3–4 %.  

 
U domácností se úroková sazba z úvěrů na bydlení po poklesech v loňském roce začala 
letos slabě zvyšovat a v dubnu dosáhla 4 %. Mírně rostla sazba s krátkodobou fixací 
do jednoho roku, sazba s fixací od jednoho roku do pěti let se neměnila a sazby s fixací 
nad pět let poklesly. Všechny uvedené sazby jsou však nepatrně vyšší než na počátku 
letošního roku, kdy byly blízko rekordně nízkým hodnotám. Nové údaje Hypoindexu ukazují, 
že úroková sazba z nových hypoték se v květnu výrazněji neměnila. Rozpětí mezi 
krátkodobými klientskými a tržními sazbami stagnovalo na mírně vyšší úrovni ve srovnání 
s rokem 2007. Rozpětí mezi průměrnou sazbou z úvěrů na bydlení a výnosem desetiletého 
vládního dluhopisu naopak vzrostlo. V eurozóně se sazby z úvěrů na bydlení snižovaly 
částečně vlivem poklesu nákladů spojených s financováním bank a dosahují 3–5 %.  
 
Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů se v dubnu dále zvýšila o 22 b.b. na 14,2 %. 
Rostla rovněž sazba u úročeného úvěru z kreditních karet o 12 b.b. na 23,7 %. Sazba 
z kontokorentních a revolvingových úvěrů naopak mírně poklesla na 15,2 %. Rozpětí mezi 
sazbou ze spotřebitelských úvěrů a 3M PRIBORem se v podmínkách klesajících reálných 
mezd, zvýšené nezaměstnanosti a stále nízké finanční gramotnosti domácností dále 
zvyšovalo. V eurozóně úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů v posledních dvou měsících 
spíše klesaly a pohybují se v rozmezí 5–8 %, u kreditních karet dosahují cca 17 %.  
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Úrokové sazby z vkladů se v průměru výrazněji neměnily, u domácností se pohybují 
na nejnižší úrovni od počátku roku 2007 (1,1 %) a u podniků i přes mírné zvýšení poblíž 
nejnižší úrovně od roku 2004 (0,5 %).31 V jejich struktuře se v posledních měsících 
po předchozím zvýšení snížila krátkodobá sazba z vkladů s dohodnutou splatností do jednoho 
roku u domácností, zatímco u podniků tato sazba v posledních měsících mírně vzrostla.32  
 

31   Průměrná klientská úroková sazba z nových vkladů domácností se však od počátku letošních roku vyvíjí 
z hlediska skupin bank diferencovaně. Tato sazba u velkých bank stagnovala na úrovni 0,5 %, u středních 
bank se mírně snížila na 0,9 %, u malých bank a poboček zahraničních bank vzrostla na 2 %, resp. 1,6 % 
a u stavebních spořitelen přetrvávala na úrovni 2,3 %.  

32   Krátkodobá sazba z vkladů s výpovědní lhůtou domácností do tří měsíců dlouhodobě stagnuje na úrovni 
cca 2 % (jedná se zejména o vklady u stavebních spořitelen). Úroková sazba z vkladů domácností 
s dohodnutou splatností nad dva roky v dubnu vzrostla na 1,8 %, čímž korigovala pokles zaznamenaný 
na počátku letošního roku. Sazba z jednodenních vkladů domácností se pohybuje od počátku roku 2009 
okolo 0,7 %. 
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sazeb (v p.b.)                                                        (v %) 
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH  
 

Úrokové sazby na peněžním trhu stagnovaly, sazby s delší splatností a sazby FRA poměrně 
výrazně klesaly. Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za 2.Q 2012 je lehce výše v porovnání 
s prognózou. Kurz koruny převážně oslaboval, v průměru za dosavadní průběh 2.Q 2012 je 
o 2 % slabší oproti prognóze.    
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 

2.Q 2012 – zákl. i alt. scénář 2.Q 2012 – skut. * 20.6. – skut.
3M PRIBOR 1,1 1,2 1,2
Kurz – CZK/EUR 24,7 25,2 25,5
*     průměr za čtvrtletí do 20.6.2012  
 
1  Domácí úrokové sazby 
 
Úrokové sazby PRIBOR nadále stagnují ve všech splatnostech. Průměrná výše sazby 
3M PRIBOR za dosavadní průběh 2.Q 2012 (do 20.6.) činila 1,2 %, tj. byla lehce výše 
než hodnota pro aktuální čtvrtletí dle základního (i alternativního) scénáře stávající prognózy. 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon, rozpětí 1R PRIBOR – 3M PRIBOR 
aktuálně dosahuje 0,4 p.b. Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba v průměru dosahuje  
0,49 p.b., což je zhruba v souladu s předpokladem prognózy ze 3.SZ.  
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Sazby FRA se postupně snižovaly ve všech splatnostech (o 0,2 až 0,3 p.b.). Tento pokles byl 
výsledkem několika faktorů: zveřejnění klesající trajektorie úrokových sazeb konzistentní 
s prognózou ČNB, výsledek hlasování bankovní rady v květnu a následně komunikace 
několika jejích členů o možném snížení klíčových sazeb, makroekonomické údaje potvrzující 
útlum české ekonomiky a snižující se výhled úrokových sazeb v eurozóně. Tržní výhled 3M 
sazeb FRA je klesající, v celém horizontu se však stále pohybuje mírně nad trajektorií 
konzistentní se základním i alternativním scénářem stávající prognózy (viz graf v části I.2 
Prognózy ostatních institucí). Úrokové sazby s delší splatností poměrně výrazně klesaly 
v návaznosti na vývoj v zahraničí, kde přesun investorů do bezpečných instrumentů vedl 
k téměř každodennímu překonávání historických minim (v některých zemích byly nominální 
výnosy dluhopisů s kratší dobou splatnosti přechodně dokonce záporné). Vedle přetrvávající 
vysoké averze k riziku a nejistoty spojené s dalším vývojem v eurozóně přispěla k poklesu 
sazeb také zveřejňovaná makrodata v hlavních ekonomikách potvrzující zpomalování 
globálního růstu. Celkově se sazby IRS od začátku roku snížily až o 0,6 p.b., přičemž největší 
pokles byl zaznamenán v nejdelších splatnostech.  
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Klientské úrokové sazby v průměru zhruba stagnovaly. Průměrná sazba z nově poskytnutých 
úvěrů v dubnu činila 6,4 %, sazba z termínovaných vkladů 1,8 %. Klientské úrokové sazby 
z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 2,8 %, z pohledu ex ante 
3,9 %. 
 

2  Devizový kurz 
V průběhu dubna a května 2012 měla koruna tendenci postupně oslabovat z hodnot kolem 
24,7 CZK/EUR na počátku čtvrtletí až na 25,8 CZK/EUR na přelomu května a června; 
v polovině června se pohybovala kolem 25,5 CZK/EUR. V dosavadním průběhu 2.čtvrtletí 
2012 činila průměrná hodnota 25,2 CZK/EUR. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím se 
v průměru jednalo o přibližnou stabilitu kurzu koruny vůči euru, oproti 2.čtvrtletí 2011 však 
byla koruna v dosavadním průběhu čtvrtletí slabší o cca 2,9 %. Průměrná hodnota kurzu 
koruny vůči euru byla oproti prognóze ze 3.SZ na 2.čtvrtletí 2012 (24,7 CZK/EUR) slabší 
o cca 2 %.   
 
Vývoj nominálního kurzu CZK/EUR 
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K oslabení kurzu koruny ve 2.čtvrtletí 2012 přispělo odeznění optimismu finančních trhů 
ohledně pozitivního vlivu masivního dodání likvidity (především jihoevropským bankám) ze 
strany ECB, nárůst politické nestability v Řecku (výrazné posílení stran, jejichž programem je 
odmítnutí předešlých dluhových závazků vč. dluhů vůči MMF a ECB) a negativní informace 
ze Španělska (omezená schopnost snižovat deficit veřejných rozpočtů, riziko bankrotu 
některých regionů a eskalace problémů španělského bankovního sektoru). To vedlo 
k opětovnému oslabení eura vůči většině měn. Výjimku představovaly středoevropské měny 
(a rumunský lei), u nichž investoři vnímali vysokou závislost na exportu do eurozóny  
a – s výjimkou ČR – i závislost místního bankovního sektoru na zahraničním financování; 
oslabení koruny bylo proto v regionálním srovnání nejmenší. Domácí faktory (možnost 
rozpadu vládní koalice, úvahy o snížení sazeb ze strany ČNB) měly na kurz koruny jen 
krátkodobý vliv. 
 
Na počátku června se nálada na finančních trzích dočasně změnila, neboť po několika 
politických prohlášeních vzrostl optimismus trhů ohledně budoucího institucionálního 
uspořádání eurozóny. Následně si však trhy uvědomily, že od politických prohlášení 
k praktické realizaci vede velmi dlouhá, složitá a na „severu“ obtížně prosaditelná cesta, 
a kurz se začal vracet k předešlým úrovním.  
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