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I.  Shrnutí 
 
1  Prognózy a skutečnost  
 
Veličina XI/02 XII/02 I/03 
 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč.
Spotřebitelské ceny r/r, % 0,5 1,0 0,6 -0,2 -0,4 
     m/m, % -0,2 0,3 0,2 0,8 0,6 
Čistá inflace  r/r, % -0,2 0,4 -0,2 -0,3 -0,4 
 m/m, % -0,1 0,3 0,2 0,8 0,7 
Korigovaná inflace r/r, % 1,3 2,0 1,5 1,4 1,5 
 m/m, % -0,1 0,2 -0,1 0,5 0,6 
Ceny průmyslových výrobců r/r, % -0,7 -0,4 -0,8 -0,5 -0,8 
 m/m, % -0,1 -0,2 -0,2 0,4 0,0 
      
Průmyslová produkce r/r, % 4,4 6,0 6,6 6,2  
Tržby z průmyslové činnosti r/r, % 5,8 5,5 5,3 4,5  
Tržby v maloobchodě r/r, % -0,4  4,0   
      
Saldo obchodní bilance za měsíc, mld. Kč -7,8 -20,0 -18,8 -6,0  
 kum., mld. Kč -55,7  -74,5   
Změna salda obchodní bilance r-r, mld. Kč -2,3  +2,4   
 kum., r-r, mld. Kč 39,8  42,2   
      
Nezaměstnanost ke konci měs., % 9,3 10,1 9,8 10,3 10,2 
Nominální mzdy v průmyslu r/r, % 3,7  7,0   
Reálné mzdy v průmyslu r/r, % 3,2  6,4   
Produktivita práce v průmyslu r/r, % 10,3  9,8   
Nominální mzdy ve stavebnictví r/r, % 6,1  8,4   
Reálné mzdy ve stavebnictví r/r, % 5,6  7,8   
Produktivita práce ve stavebnictví r/r, % 3,6  3,9   
      
Peněžní zásoba (M2) r/r, % 5,3 4,5 3,2 3,0  
Kurz CZK/EUR prům. za měsíc, % 30,8  31,2  31,6 
Změna kurzu CZK/EUR r/r, % +7,7  +4,3  +1,5 
Kurz CZK/USD prům. za měsíc, % 30,7  30,7  29,7 
Změna kurzu CZK/USD r/r, % +18,0  +15,9  19,2 
Úrokové sazby z nových úvěrů prům. za měsíc, % 4,2  4,2   
 r-r, proc. body -2,1  -1,7   
Úrokové sazby z termín. vkladů prům. za měsíc, % 2,1  2,2   
 r-r, proc. body -1,5  -1,1   
      
Vysvětlení značek a zkratek: 
r/r     ...  meziroční růst                       
m/m  ... meziměsíční růst                           
r-r      ... rozdíl proti hodnotě za stejné období předchozího roku 
kum. ... kumulativně od začátku roku 
měs. ...  měsíc                        
X      ...  měsíční hodnoty ČNB nepredikuje 
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2  Inflační prognóza z 1. SZ a její předpoklady 
 
V lednu 2003 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2003 až 2005. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo inflačního cíle 
ČNB a horizont nejúčinnější transmise1. Lednový meziroční pokles spotřebitelských cen byl 
vyšší než očekávaný, odchylka činila 0,2 p.b. 
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Výchozí předpoklady pro formulování lednové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
 
- výchozí mezera HDP v rozsahu cca -2 % a budoucí růst potenciálního produktu ve výši 

cca 3 % v roce 2003 a cca 3,5 % v následujících letech  
- zachování stability kurzu koruny vůči euru do poloviny roku 2003 na úrovni 

31 CZK/EUR, následně mírné posílení koruny na cca 30,50 Kč/EUR ve druhém pololetí 
a poté postupná mírná apreciace cca 2 % ročně, zajišťovaná poklesem rizikové prémie 

- deficit soustavy veřejných rozpočtů (bez mimořádných zdrojů a jednorázových dotací 
transformačního charakteru) ve výši 7 % HDP v roce 2003 a jeho snížení na 5,4 % v roce 
2004 vlivem zahájení reformy veřejných financí 

 
Vnější prostředí  
 
- v roce 2003 přetrvávání mimořádně nízké zahraniční poptávky reprezentované 

indikátorem meziročního růstu HDP v Německu ve výši 0,9 % a očekávané mírné 
urychlení růstu zahraniční poptávky v roce 2004 (růst HDP v Německu ve výši 1,9 %) 

- postupný pokles ceny uralské ropy z úrovně cca 27 USD/barel v 1. čtvrtletí 2003 až pod 
23 USD/barel pro 1. čtvrtletí 2004 (Pozn.: Na delší období prognóza CF neexistuje, a 
proto je cena ropy na této úrovni fixována po zbývající období prognózy.) 

- cenový vývoj v zahraničí reprezentovaný v podstatě stabilním meziročním růstem 
spotřebitelských cen v Německu ve výši cca 1,2 % v roce 2003 a 1,4 % v roce 2004 

                                                 
1 Zatímco prognóza se mezi velkými SZ nemění, měsíčně dochází k posunu horizontu nejúčinnější transmise. 
Níže uvedený graf pracuje s obdobím nejúčinnější transmise únor 2004 až červenec 2004. Prognóza je do 
koncového měsíce nejúčinnější transmise (v 2. SZ červenec 2004) v měsíčních intervalech a poté ve čtvrtletních 
intervalech. 
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a postupným obnovením mírného růstu cen průmyslových výrobců v Německu (na 
průměrných 0,8 % v roce 2003 a 1,3 % v roce 2004) 

 
Lednová makroekonomická predikce pracuje s tempem růstu HDP v ČR ve výši 2,9 % v roce 
2003 a urychlením růstu HDP v roce 2004 na 3,6 %. Prognóza přitom předpokládá zmírnění 
tempa růstu spotřeby domácností z cca 4,7 % v roce 2002 na 3,0 % v roce 2003 a opětovné 
mírné urychlení růstu na 3,6 % v roce 2004. Urychlení tempa růstu HDP v obou letech je 
předpokládáno díky zvýšení tempa růstu tvorby fixního kapitálu a zlepšení čistého exportu. 
Naopak ekonomický růst bude dle prognózy v roce 2004 tlumit spotřeba vlády snížená vlivem 
zahájení reformy veřejných financí. Predikce implikuje postupné uzavírání mezery výstupu, 
přičemž k dosažení potenciálního produktu by mělo dojít přibližně na přelomu let 2004 
a 2005.  
 
Přes absenci poptávkových inflačních tlaků je inflační výhled dle lednové predikce 
charakterizován postupným urychlováním meziročního růstu spotřebitelských cen, zejména 
vlivem zmírňování dezinflačního působení exogenních faktorů a kurzu. Meziroční index 
spotřebitelských cen by se měl v horizontu nejúčinnější transmise (únor až červenec 2004) 
pohybovat kolem 2,5 %. Hlavním faktorem urychlení růstu spotřebitelských cen je dle 
prognózy vývoj cen zemědělské produkce. Pozn.: Prognóza inflace neobsahuje dopad změn 
v oblasti nepřímých daní, které musí ČR uskutečnit před vstupem do EU (celkový dopad do 
hladiny spotřebitelských cen cca 2,5 %). 
 
Aktuální prognóza z 1. SZ 
 

I. 1Q2003
Mezera výstupu -2,0
RIR gap 0,0
RER gap 0,8
RMCI gap 0,1

II. 1Q2003 2Q2003 3Q2003 4Q2003 1Q2004 2Q2004
CPI -0,2 0,4 1,2 2,1 2,4 2,6
Mezera výstupu -2,1 -1,8 -1,7 -1,5 -1,4 -1,1
HDP 2,3 2,5 3,0 3,7 3,3 3,5
Implikované sazby 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 2,9

III. 2003 2004
Průměrná nom. mzda ve sled. org.  6,3 8,2
Průměrná reálná mzda ve sled. org.  5,3 5,4
Míra nezaměstanosti* 10,4 10,2
BÚ/HDP v b.c. -4,5 -4,4

* Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci období 
 
V rámci lednové SZ byly zpracovány tři alternativní scénáře. Naplnění každého z nich by 
vedlo k vyšší inflaci. První alternativní scénář uvažuje setrvačný vývoj veřejných financí, tj. 
odložení připravované reformy, s dopady do tvorby HDP a kurzového vývoje. Druhý 
alternativní scénář ukazuje dopady jednorázového oslabení kurzu koruny vůči euru v roce 
2003 o 1 Kč odrážející změnu očekávání. Třetí alternativní scénář zohledňuje nejistotu 
ohledně nastavení obou složek měnových podmínek a uvažuje situaci, kdy jsou jak úroková 
tak kurzová složka uvolněnější ve srovnání se základním scénářem. 
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3  Vývoj indikátorů budoucího vývoje inflace od doby formulování inflační 
    prognózy  
 
Informace získané od 1. SZ naznačují, že skutečný cenový vývoj je oproti našim očekáváním 
mírně nižší, naopak informace z oblasti regulovaných cen a nepřímých daní a aktuální vývoj 
cen ropy a zemního plynu a mírně slabší kurz koruny signalizují riziko vyššího než 
očekávaného budoucího vývoje spotřebitelských cen. Zveřejněné údaje z oblasti trhu práce, 
nabídky, poptávky, vnější rovnováhy a veřejných financí nesignalizují významnější odchylky 
oproti našim očekáváním. Pouze dosavadní výsledky mzdových vyjednávání naznačují 
zpomalení růstu mezd v podnikatelském sektoru oproti prognóze. Nižší deficit soustavy 
veřejných rozpočtů v roce 2002, ovlivněný lepším výběrem daní, naznačuje možný nižší 
deficit soustavy veřejných rozpočtů v roce 2003 ve srovnání s prognózou. Naopak 
radikálnější varianta reformy veřejných rozpočtů, použitá v prognóze na rok 2004, nemusí 
být, s ohledem na průběh diskusí ve vládě, naplněna.   
 

x                    x                      x   
 
Vývoj cen v rozhodujících cenových okruzích nadále potvrzuje přetrvávající neinflační 
prostředí v ekonomice, přičemž dosažené hodnoty se v rozhodujících cenových okruzích 
pohybují pod úrovní prognózy. Meziměsíční index spotřebitelských cen v lednu vzrostl 
o 0,6 % (prognóza předpokládala růst o 0,8 %) a meziroční index spotřebitelských cen činil 
v lednu -0,4 % (prognóza –0,2 %). Odchylka od prognózy byla způsobena nižším růstem 
regulovaných cen a cen potravin. Meziměsíční růst spotřebitelských cen byl rozhodujícím 
způsobem ovlivněn růstem cen potravin, služeb spojených s bydlením a rekreací. Dosažená 
hodnota meziročního růstu spotřebitelských cen je historicky nejnižší hodnotou od 
liberalizace cen a oproti průměru zemí EU je nižší o 2,6 p.b. Ceny průmyslových výrobců 
v lednu meziměsíčně stagnovaly (prognóza očekávala růst o 0,4 %). Meziroční pokles cen 
průmyslových výrobců činil 0,8 %. Ceny zemědělských výrobců zůstávaly v lednu, přes 
mírný meziměsíční růst,  hluboko pod úrovní ledna 2001. Meziroční pokles činil v lednu 
13,2 % (prognóza na 1. čtvrtletí 2003 očekává meziroční pokles o 9,9 %).  
 
Meziroční růst peněžní zásoby v závěru roku dále zpomalil a ke konci prosince 2002 činil 
3,2 % (listopad 5,2 %). Jedná se o historicky nejnižší hodnotu meziročního růstu. Prudký 
pokles M2 v závěru roku byl významně ovlivněn jednorázovým zvýšením nezaúčtovaných 
položek mezi klienty a bankami v rozsahu cca 18 mld. Kč (tj. cca 1,1 p.b.). I po zohlednění 
tohoto vlivu je však meziroční růst peněžní zásoby na mimořádně nízké úrovni, s jedinou 
viditelně rostoucí položkou v podobě úvěrů domácnostem (meziročně + 40 mld. korun). 
 
Od uzavření lednové prognózy došlo k poklesu výnosové křivky peněžního trhu. Lednové 
snížení repo sazby nebylo trhem plně očekáváno a po jeho oznámení došlo k poklesu krátkých 
sazeb (3M PRIBOR) o 0,2 p.b. a mírnějšímu poklesu delších sazeb (1R PRIBOR) o 0,1 p.b. 
Na začátku února se pokles delšího konce výnosové křivky dále prohloubil o více než 0,1 p.b. 
Výnosová křivka peněžního trhu tak zůstává mírně inverzní, část trhu očekává další snížení 
sazeb v průběhu druhého čtvrtletí. Ve srovnání s lednovou prognózou jsou sazby do horizontu 
jednoho roku nižší o 0,1 - 0,2 p.b. Ex ante reálné roční úrokové sazby, deflované inflačním 
očekáváním finančních trhů (pokles z 2,5 % v lednu na 2,4 % v únoru), v únoru poklesly o 
zhruba 0,1 p.b. Ex post reálné roční úrokové sazby, deflované předpokládaným vývojem 
spotřebitelských cen v únoru (snížení meziročního poklesu CPI z lednových -0,4 % na 
únorových -0,2 %), poklesly o zhruba 0,4 p.b. 
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Situace na trhu práce odráží zesílený tlak zahraniční konkurence způsobený slabým 
hospodářským růstem ve světě a silnou korunou v minulém roce. To se promítá do meziročně 
o 50 tis. osob vyššího počtu nezaměstnaných (0,8 p.b.) způsobeného především poklesem 
zaměstnanosti v průmyslu. Míra nezaměstnanosti dosáhla ke konci ledna 2003 hodnoty 10,2 
% tj. 539 tis. osob (historicky nejvyšší hodnota od vzniku ČR), v podstatě odpovídala 
prognóze (10,3 %). Z oblasti mzdového vývoje byly od minulé SZ zveřejněny údaje o vývoji 
mezd v průmyslu a stavebnictví za prosinec a rok 2002. Průměrná mzda vzrostla v průmyslu 
v roce 2002 o 6,0 %  (produktivita práce vzrostla o 6,4 %). Průměrná mzda ve stavebnictví 
vzrostla v roce 2002 o 6,4 %. Tyto dílčí ukazatele mzdového vývoje jsou v souladu s predikcí. 
   
Adaptabilitu strany nabídky v obtížných podmínkách (apreciace koruny, slabá zahraniční 
poptávka, povodně) potvrdily údaje o vývoji průmyslové výroby za prosinec a rok 2002. 
Průmyslová výroba v roce 2002 vzrostla o 4,8 % (prognóza předpokládala růst o 5,0 %). Nižší 
růst stavební výroby za rok 2002 o 2,5 % naopak odrážel nižší investiční aktivitu 
v ekonomice.  
 
Tendenci postupného zpomalování spotřeby domácností potvrzují údaje o vývoji 
maloobchodních prodejů v roce 2002. Meziročně vzrostly o 2,7 %, což představovalo 
poměrně výrazné zpomalení oproti roku 2001 (4,5 %). V samotném prosinci dosáhl růst 
maloobchodních prodejů 4,0 % (prognóza pro 4Q 2002 byla 4,3 %). 
 
Z oblasti vnějšího prostředí byly od doby formulování inflační prognózy do konce druhé 
únorové dekády získány informace, které se výrazně neodchylují (kromě cen ropy) od 
předpokladů zakotvených v inflační prognóze. Podle předběžných údajů dosáhl růst HDP 
v USA v roce 2002 výše 2,4 %. Oživení je však považováno za křehké, tažené převážně 
soukromou spotřebou, a navíc je doprovázeno růstem fiskální a vnější nerovnováhy. Panují 
značné obavy z možných negativních dopadů cen ropy resp. války v Iráku na hospodářský 
růst. Hospodářský růst v Evropě je negativně ovlivňován slabostí německé ekonomiky, kde 
již druhý rok přetrvává recese. Hospodářský růst v Německu činil v roce 2002 podle 
předběžných údajů 0,2 %. 
 
Pro cenový vývoj v EU zhruba od poloviny roku 2002 je charakteristický růst meziročních 
indexů cen průmyslových výrobců. Německé údaje o PPI, vstupující do prognózy ČNB, jsou 
však nižší než průměr EU a v prosinci dosáhly 0,9 %. Spotřebitelské ceny v EU se ve 
4. čtvrtletí 2002 stabilizovaly těsně nad 2 %, v lednu 2003 mírně poklesly na 2,0 %. Také 
spotřebitelské ceny v  Německu rostou pomaleji než činí průměr EU, v lednu meziročně 
vzrostly o 1,3 %.  
 
Ceny surovin na světovém trhu měly v lednu a první polovině února tendenci k prakticky 
plošnému růstu (s výjimkou obilnin). Cena ropy na světových trzích od listopadu rostla, 
přičemž v průběhu ledna a první poloviny února se pohybovala mezi 30,5 až 33,5 USD/barel 
(ropa Brent 1 měsíční kontrakt) s tendencí k postupnému růstu. Zvýšení ceny v uvedeném 
3měsíčním období přesáhlo 25 %. Průměrná cena dovážené uralské ropy dosáhla v lednu  
30,3 USD/barel ( v polovině února cca 31,5 USD/barel). Lednová prognóza CF pro 1. čtvrtletí 
2003 činila 27 USD/barel. Cena ropy se tak v dosavadním průběhu 1. čtvrtletí pohybovala 
o 10 až 15 % nad úrovní prognózy.  
 
Kurz dolaru vůči euru pokračuje v oslabování, v posledních měsících je rychlost oslabování 
oproti očekáváním výrazně větší. V lednovém CF došlo ke změně prognózy kurzu dolaru vůči 
euru oproti prosincové o cca 4 %.  Přesto se průměrná hodnota kurzu dolaru vůči euru od 
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počátku ledna do poloviny února odchyluje od nové prognózy na 1. čtvrtletí o cca 3 %. 
Prudké oslabování dolaru v posledních měsících tak tlumí dopady růstu cen ropy na 
světových trzích na českou ekonomiku.  
 
Nejistoty ohledně budoucího vývoje světové konjunktury vedou centrální banky většiny 
rozvinutých zemí ke snaze udržovat úrokové sazby nadále na nízké úrovni, popřípadě je ještě 
snižovat. V kandidátských zemích dochází v posledních měsících k poklesu sazeb, kromě 
poklesu inflace i z důvodu snahy o tlumení apreciačních tlaků. V poslední lednové dekádě 
a první polovině února došlo ke snížení měnověpolitických sazeb ve Velké Británii (o 0,25 
p.b. na 3,75 %), v Norsku (o 0,5 p.b. na 6,0 %) a v Polsku o (0,25 p.b. na 6,5 %). Z hlediska 
prognózy jsou důležité především sazby 1R EURIBOR. V lednu a dosavadním průběhu února 
došlo k výraznému poklesu těchto sazeb o zhruba 0,25 p.b. a v současné době se pohybují 
okolo úrovně 2,5 %. Ve srovnání s lednovou prognózou byla v polovině února roční sazba 
EURIBOR nižší o 0,8 p.b.  
 
Rozdíl v prognózách Consensus Forecast (prognóza únor – prognóza leden) 

   
 I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04 II/04 III/04 IV/04 
Ceny prům. výrobců v SRN (p.b.)     0    -0,1 

Spotřebitelské ceny v SRN (p.b.)     0    -0,1 

HPD v SRN (p.b.) -0,1 -0,1 -0,1 0 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 

Cena ropy  uralské/přepočet (USD) 4,33 2,41 1,62 1,23 0,66 0,5 0,5 0,5 

Kurz USD/EUR (USD) 0,0284 0,0274 0,0223 0,0197 0,017 0,0143 0,0107 0,0083

 
Kurz koruny vůči euru osciloval v průběhu ledna kolem hodnoty 31,5 Kč/EUR, na niž se 
posunul v závěru roku 2002. Po spíše neočekávaném snížení sazeb ze strany ČNB mírně 
oslabil o cca 20 až 30 haléřů. Zhruba po deseti dnech se však znovu vrátil k hodnotě cca 
31,5 Kč/EUR.  Průměrný kurz koruny vůči euru od počátku roku do konce 2. únorové dekády  
je o téměř 2 % slabší oproti prognóze. To by znamenalo, že kurzová složka měnových 
podmínek je již neutrální nebo mírně uvolněná (v 1. SZ činilo odhadované nadhodnocení 
reálného kurzu 0,8 %). 
 
V oblasti vnější rovnováhy byly nově publikovány údaje o obchodní bilanci za prosinec a rok 
2002. Obchodní bilance skončila v prosinci pasivem ve výši 18,8 mld. Kč (meziroční pokles 
deficitu o 2,4 mld. Kč). Po očištění o vliv meziročního posílení kurzu vůči euru a dolaru byl 
prosincový deficit prakticky stejný jako v roce 2001. Za rok 2002 dosáhl deficit obchodní 
bilance 74,5 mld. Kč, což bylo o 42,2 mld. méně než v roce 2001.  
 
Hospodaření veřejných rozpočtů za rok 2002 skončilo podle zatím stále předběžných 
informací lépe než v minulé SZ signalizovaných -5,8 % HDP. Nevyčerpané prostředky 
některých fondů a mírně lepší hospodaření místních rozpočtů signalizují, že deficit soustavy 
veřejných financí za rok 2002 očištěný o mimořádné příjmy a výdaje transformačním 
institucím se bude pohybovat kolem 5 % HDP. Státní rozpočet hospodařil v lednu s deficitem 
ve výši 10,4 mld. Kč (v lednu 2001 činil deficit 3,4 mld. Kč). Poměrně výrazné meziroční 
zhoršení deficitu státního rozpočtu v lednu bylo způsobeno větším rozsahem transferů 
lokálním rozpočtům. V oblasti výdajů je dále patrné vyšší než alikvotní čerpání výdajů na 
důchody (v lednu vyplaceno 9,6 % plánovaných výdajů) a pasivní politiku zaměstnanosti 
(9,1 % výdajů). 
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4  Vyhodnocení  rizik stávající (lednové) prognózy inflace 
 
Hodnocení rizik inflační prognózy lze provést dvojím způsobem: 
1/ Porovnat nově získané údaje o skutečném vývoji s predikovanými hodnotami (grafické 
zachycení prostřednictvím tzv. Grafu rizik inflační prognózy). 
 
2/ Vyhodnotit, jak mohou prognózu ovlivnit další nově získané informace, které nejsou 
v grafu zachyceny. (Zpravidla se jedná o informace o vývoji exogenních faktorů prognózy 
z Consensus Forecast, statistické údaje z dalších zdrojů, např. vývoj kurzu koruny vůči euru 
i dolaru, aktuální vývoj cen ropy apod.)  
 
ad 1/ Graf rizik inflační prognózy (odchylky skutečností od stávající predikce) 
 

-15.0 

-10.0 

-5.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

-55.0 -45.0 -35.0 -25.0 -15.0 -5.0 5.0 15.0 25.0 35.0 45.0 55.0

dezinflační rizika / inflační rizika

dezinflační rizika / inflační rizika

od
ch

yl
ky

 s
ku

te
čn

os
ti 

od
 p

re
di

kc
e 

ne
bo

 C
F 

   
   

inflace (leden, mzr.)

Kč/USD (leden, mzr.)

Kč/EUR (leden, mzr.)

CZV (leden, mzr.)

PPI (leden, mzr.)

M2 (prosinec, mzr.)

IPP (prosinec, mzr.)

nezaměstnanost (leden)

mzda v průmyslu (prosinec, mzr.)

cena ropy (leden, mzr.)

CZV - ceny zemědělských výrobců
MO - tržby v maloobchodě
IPP - index průmyslové produkce
PPI - index cen průmyslových výrobců

PPI SRN (prosinec, mzr.)

MO (prosinec, mzr.)

 
 

Z grafu je patrné, že publikované statistické údaje naznačují významnější inflační rizika 
lednové prognózy vyplývající z vývoje cen ropy a dále menší rizika z vývoje kurzu koruny 
a cen průmyslových výrobců v Německu. Dezinflační riziko prognózy signalizuje graf u cen 
zemědělských výrobců. Ostatní zveřejněné údaje se pohybují blízko prognózy. 

 
 

Ad 2/ Vyhodnocení dalších aktuálních informací 
 
A/ Inflační rizika 
 
1. Regulované ceny a nepřímé daně 
Nově získané informace naznačují nad rámce úprav regulovaných cen zapracovaných 
v prognóze zvýšení cen zemního plynu až o 10 % od dubna 2003. Harmonizační úpravy 
v oblasti nepřímých daní, které ČR musí provést do konce května 2004, budou představovat 
souhrnný dopad (přímý i nepřímý) do cenové hladiny ve výši cca 2,5 %. Vláda ČR již 
schválila první, pravděpodobně ze tří kroků, zvýšení nepřímých daní u cigaret a tvrdého 
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alkoholu od 1.4. 2003, který v prognóze není obsažen (odhadovaný celkový dopad 0,6 p.b.). 
Od 1.1. 2004 je očekáváno další zvýšení spotřebních daní u cigaret a pohonných hmot 
(odhadovaný celkový dopad 0,8 p.b.) a pravděpodobně od května 2004 dojde k přesunu 
některých služeb, dosud zdaňovaných sníženou 5% sazbou, do zdanění základní 22% sazbou. 
 
2. Cena ropy 
Podobně jako v lednu (viz graf inflačních rizik) se cena ropy na světovém trhu v prvních dvou 
únorových dekádách nadále výrazně odkláněla od prognózované ceny ropy pro 1. čtvrtletí 
2003, přičemž odchylka se dále zvětšovala. V polovině února dosahovala odchylka 
skutečnosti od prognózy u americké ropy WTI až 20 %, v Evropě však byl růst cen ropy 
pozvolnější (odchylka tak reálně dosahovala jen cca 12 %).  
 
3. Kurz koruny vůči euru 
Mírným proinflačním rizikem naznačeným i v grafu inflačních rizik je vývoj kurzu koruny 
vůči euru. V průběhu první a druhé únorové dekády se kurz koruny vůči euru nadále 
pohyboval o 1 až 3 % nad prognózovanou úrovní. Průměrná hodnota kurzu koruny vůči euru 
od počátku ledna do konce 2. únorové dekády činí 31,50 Kč/EUR tj. je o téměř 2 % slabší než 
hodnota kurzu v prognóze.  
 
B/ Dezinflační rizika 
 
1. Kurz dolaru 
Trend oslabování dolaru vůči euru pokračoval i v lednu a únoru. Kumulovaná průměrná 
hodnota dolaru vůči euru od počátku ledna do konce druhé únorové dekády byla oproti 
prognóze slabší o cca 3 %.  
 
     x           x          x 
 
Z hlediska tří alternativních scénářů uvažovaných v 1. SZ 2003 je možno konstatovat, že 
skutečný vývoj v oblasti fiskální politiky a kurzu koruny se posouvá mírně od základního 
scénáře směrem k alternativám. Velké nejistoty panují ohledně fiskální politiky, přičemž 
v roce 2003 lze očekávat spíše snížení očekávaného fiskálního impulzu oproti prognóze 
a v roce 2004 naopak zvýšení.  
 
Celkově se rizika prognózy inflace oproti předcházejícímu měsíci mírně zvýšila (ropa, 
regulované ceny a nepřímé daně), a považujeme je za asymetrická v proinflačním směru.  
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II. Faktory inflace 
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1  Evropská unie 
 
Aktuální situace v eurozóně se podle předstihových ukazatelů zatím nelepší. Spotřebitelská 
důvěra v lednu opět klesla (na šestileté minimum). Navíc poprvé po čtyřech růstech poklesla 
i podnikatelská důvěra. Indikátor podnikatelského klimatu jakožto ukazatel aktuální pozice 
hospodářského cyklu po předchozím čtyřměsíčním růstu opět v lednu poklesl, zejména 
v důsledku očekávání výrobců. Ostatní komponenty, jako minulý trend výroby, zásoby 
vyrobeného zboží, objednávky domácí i exportní, zůstaly beze změny. Index nákupních 
manažerů signalizuje i v lednu pokles zpracovatelského průmyslu (již pátý v řadě). ECB 
předpokládá, že růst v eurozóně bude akcelerovat ve druhé polovině roku až na 2 až 2,5 %. 
Zároveň však vnímá rizika růstu směrem dolů. Pokud inflace dále klesne, bude mít banka 
větší prostor pro další snížení sazeb, v současnosti však nevidí snížení jako užitečné. Investoři 
očekávají snížení sazeb do konce dubna. V průběhu ledna a počátkem února dosáhla 
průměrná hodnota ročního EURIBORU hladiny 2,5 %, což je o 0,8 p.b. méně než lednový 
předpoklad CF na 1. čtvrtletí t.r. 
 
Indikátory hospodářského vývoje v Evropské unii a eurozóně 

II/02 III/02 II/02 III/02 11/02 12/02 10/02 11/02 10/02 11/02 10/02 11/02 10/02 11/02
Eurozóna 0,4 0,3 0,7 0,9 8,5 8,5 0,2 1,0 0,7 3,0 0,9 -0,5 1,9 -0,4
EU15 0,4 0,4 0,9 1,1 7,7 7,8 0,0 0,9 0,5 2,2 0,7 -0,4 3,0 1,0

11/02 12/02 11/02 12/02 1/,02 12/02 11/02 12/02 7/02 8/02 7/02 8/02 11,/02 12/02
Eurozóna -0,1 0,2 2,2 2,3 -0,3 0,3 1,1 1,5 -2,4 -1,6 -5,4 -4,0 4,1 6,8
EU15 -0,1 0,2 2,1 2,2 -0,2 0,4 0,9 1,4 -3,3 -2,5 -6,5 -4,8 - -

12/02 1/03 Průměr 11,02 12/02 Průměr 11/02 12/02 Průměr 11/02 12/02 Průměr 11/02 12/02
Eurozóna 98,6 98,4 99,0 -9 -10 -11,2 -16 -17 -11,1 -16 -19 -16,9 -0,24 -0,29
EU15 98,9 98,6 99,3 -10 -11 -11,4 -14 -15 -9,3 -13 -16 -12,4 - -

Vývozní ceny

Nezaměstnanost

(%a)(%m) (%a)
PPI

(%m)

Podnikatel. d.D. v maloobchoděEkonom. sentiment Důvěra v průmyslu Spotřebitel. důvěra

(%a)

Maloobchodní prodeje
(%m) (%a)

Dovozní ceny
(%a)

M3
(%a)

HICP

(%a)
Průmyslová produkceHDP

(%q) (%a) (%) (%m)

 
 
Krátkodobý odhad EK ohledně růstu HDP se nemění, v posledním čtvrtletí 2002 zůstává na 
0,1 až 0,4 %q a pro první čtvrtletí letošního roku na -0,1 až 0,3 %q. Střednědobý scénář pak 
počítá s postupným oživováním v průběhu roku 2003, za celý rok by měl růst dosáhnout 
1,8 %a.  
 
Německé ministerstvo průmyslu snížilo již podruhé za 3 měsíce svůj odhad růstu, tentokrát 
o 0,5 p.b. na 1 % a očekává tak letos jen skromné oživení. Nezaměstnanost v lednu vzrostla 
na čtyř a půlleté maximum 10,3 % (sezonně očištěný údaj) z prosincových 10,1 %. Index Ifo 
v lednu sice mírně vzrostl z 87,3 na 87,4, avšak průmyslová produkce poklesla nejvíce za 
4 roky a tovární objednávky poklesly nejvíce za 7 let, zejména v důsledku poklesu 
zahraničních objednávek. Přebytek obchodní bilance v prosinci poklesl na nejnižší hodnotu za 
více než rok, což může být důsledkem silného eura, které v minulém roce zpevnilo vůči 
dolaru o 23 %. Obdobné problémy se ukazují ve Francii, kde průmyslová produkce poklesla 
nejvíce za 5 let. 
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CF02 opět mírně snížil svou prognózu růstu v Německu v roce 2003 (z 0,9 %a na 0,8 %a). 
Pro rok 2004 se prognóza rovněž snížila (z 1,9 %a na 1,8 %a). Předpověď inflace na rok 2003 
zůstává beze změny na hodnotě 1,2 %a, snižuje se však předpověď na rok 2004 (z 1,4 %a na 
1,3 %a). Totéž platí pro odhad průměrného růstu cen výrobců, který v roce 2003 zůstává beze 
změny 0,8 %a, ale pro rok 2004 se snižuje o 0,1 p.b. na 1,2 %a.  
 
Reálný HDP a výhled dle CF02 (mzr., %)         Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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Velká Británie. Průmyslová výroba v roce 2002 poklesla nejvíce za posledních 11 let. Růst 
HDP činil 1,7 %, což je rovněž jedenáctileté minimum. Přitom ve 4.Q zpomalil růst z 0,9 %q 
na 0,4 %q. Předpověď růstu BoE na tento rok (3,1 %a) se tak zdá optimistická. V lednu 
pokračoval pokles nezaměstnanosti, již sedmý v řadě, a míra nezaměstnanosti tak dosáhla 
3,1 % (5,1 % podle ILO standardu), nejméně od roku 1975. 6. února BoE přikročila k dalšímu 
snížení své referenční úrokové sazby ze 4 % na 3,75 %, která je nyní nejnižší od roku 1955.  
 
Směnný kurz EUR a GBP vůči USD      Měnověpolitické sazby ECB, FED, BoE 
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Fed snížil svou prognózu růstu na rok 2003 z intervalu 3,5 – 4 %a (červenec) na 3,25 – 
3,5 %a. Anualizované čtvrtletní tempo růstu HDP v posledním čtvrtletí pokleslo na 0,7 %, 
k čemuž značně přispěly výdaje domácností, jejichž růst byl nejmenší za celou dekádu. 
Rovněž platy rostly v posledním čtvrtletí nejméně za poslední 3 roky (0,4 %q oproti 0,5 %q 
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ve 3. čtvrtletí). Naopak první růst podnikových investic za dva roky dává mírný optimismus 
ohledně budoucího růstu. Zpracovatelský průmysl podle indexu ISM pravděpodobně vzrostl 
v lednu již potřetí v řadě. Je to patrně i v důsledku oživení spotřebitelských výdajů v prosinci. 
Míra nezaměstnanosti v lednu neočekávaně poklesla z 6 % na čtyřměsíční minimum 5,7 %. 
Přitom nárůst pracovních míst byl největší za 26 měsíců a první po třech měsících poklesu. 
Dolar zareagoval na příznivá data krátkodobým posílením vůči euru i jenu. Příznivá čísla 
rovněž snížila pravděpodobnost dalšího snížení úrokové sazby Fedem, což se odrazilo 
v poklesu cen vládních dluhopisů. Maloobchodní prodeje v lednu poklesly poprvé za 
4 měsíce, když největší pokles zaznamenali prodejci automobilů po rekordním růstu 
v prosinci. Bez automobilů ale maloobchodní prodeje vzrostly v lednu nejvíce za poslední dva 
roky.  
 
1.3 Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
Na Slovensku rostla průmyslová výroba v prosinci mzr. tempem 9,6 %a (listopad 10,2 %a). 
Inflace spotřebitelských cen v lednu dosáhla 5,3 % m/m, 7,3 % y/y (v prosinci 0,7 % m/m, 
3,4 % y/y). Vysoká lednová čísla jsou důsledkem zvýšení státem regulovaných cen 
a některých daní. Ve skutečnosti byla čísla mírně lepší, než se čekalo. PPI v prosinci +0,1 % 
m/m, +2,3 % y/y (v listopadu -0,5 % m/m, +2,2 % y/y). Kurz slovenské koruny od počátku 
ledna do poloviny února mírně oslabil o 1,7 %. Do poloviny ledna koruna více méně 
stagnovala a pohybovala se okolo hodnoty 41,5 SKK/EUR. Výraznějším impulzem, na který 
koruna reagovala posílením, byla 15. ledna zpráva, že automobilka Peugeot si vybrala 
Slovensko pro svou novou středoevropskou továrnu. Následně došlo ke značnému oslabení 
slovenské koruny 22. ledna. Toto oslabení bylo způsobeno událostmi v Maďarsku a také 
roztržkou ve vládní koalici. Po tomto oslabení začala koruna v reakci na zveřejněné lepší než 
očekávané výsledky zahraničního obchodu posilovat. Tento vývoj byl přerušen na začátku 
února v souvislosti se stávkou železničářů. 
 
Reálný HDP a výhled dle CF02 (mzr., %)          Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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I ve čtvrtém čtvrtletí 2002 se v Polsku očekává další oživení ekonomiky. Kromě rychlého 
růstu průmyslové produkce ukazují indikátory i na růst v odvětví služeb. Domácí poptávka 
a zrychlení tempa investic by mělo být základem další akcelerace růstu v letech 2003 a 2004. 
Inflace se očekává v roce 2003 poblíž spodní hranice cílovaného pásma 2 – 4 %a. I když se 
neočekává výrazný růst platů v soukromém sektoru, na základě rozhodnutí vlády lze 
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předpokládat mírnou akceleraci platů ve státním sektoru, což spolu se zrychlujícím se růstem 
HDP může zvyšovat riziko inflace. Polský zlotý od počátku ledna do poloviny února oslabil 
o 4,1 %. V první polovině ledna, stejně jako ostatní středoevropské měny, nevykazoval 
významnější výkyvy. Události v Maďarsku se na něm promítly s mírným zpožděním a zlotý 
oslabil 21. ledna až na hodnotu 4,164 PLN/EUR. 29. ledna snížila centrální banka podle 
očekávání repo sazbu o 0,25 p.b. na 6,5 %.  
 
Kurzy  středoevropských měn vůči EUR             Měnověpolitické sazby NBS, MNB, NBP 
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V Maďarsku nezaměstnanost za říjen až prosinec činila 5,9 %, stejně jako o měsíc dříve za 
předchozí tři měsíce. V prosinci byla inflace PPI -0,3 % m/m, -1,3 % y/y (v listopadu -1,3 % 
m/m, -1,9 % y/y). Pro první polovinu roku 2003 se očekává výraznější růst spotřebitelských 
cen, když kromě dopadu světových cen surovin by se do inflace mělo promítnout zejména 
uvolnění regulovaných cen. Na počátku ledna forint pokračoval v posilování a 15. ledna 
prolomil fluktuační pásmo. To vedlo maďarskou centrální banku k intervencím, razantnímu 
snížení úrokových sazeb (o 2 %) a k omezení stahovaného množství peněz z trhu. Následně 
forint oslabil a 16. 1. se dostal až na hodnotu 250 HUF/EUR. Koncem ledna začala NBH 
pořádat aukce na prodej eur ve snaze stabilizovat vývoj kurzu. V první polovině února forint 
již nevykazoval příliš velké výkyvy a pohyboval se v rozmezí od 244,3 do 246,9 HUF/EUR. 
Souběh růstu cen surovin a uvolňování regulovaných cen spolu s nadměrnou měnovou 
likviditou po lednových událostech znamená, že v roce 2003 nedojde k naplnění inflačního 
cíle, který je pro konec roku stanoven na 4,5 %. Tento vývoj potvrdil guvernér centrální 
banky 27. ledna, oznámením, že v souladu s vládní preferencí udržet kurzový koridor 
předpokládá splnění cíle na rok 2004, avšak cíl na tento rok nebude pravděpodobně splněn. 
 
1.4  Efektivní ukazatele2 reálného růstu a cenového vývoje v zahraničí 
 
Oproti předchozí SZ se odhadovaný efektivní růst v Evropské unii opět posouvá mírně 
směrem k nižším hodnotám, a to zejména v druhém pololetí tohoto roku a na počátku příštího 
roku. Podle CF lze v EU v nejbližší budoucnosti očekávat pokles inflace spotřebitelských cen.  

                                                 
2 Efektivní indexy poskytují souhrnný pohled na koupěschopnost a nominální vývoj cenové hladiny v důležitých 
regionech z pohledu české ekonomiky. HDP a inflace CPI jsou váženy objemem vývozu, resp. obchodní výměny 
s jednotlivými státy. Tyto indexy se mohou i značně lišit od oficiálních údajů pro daný region, neboť země 
nejsou váženy jejich ekonomickou silou, ale relevancí pro ČR. Číselné hodnoty jsou uvedeny v tabulkové 
příloze. 
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Evropská unie EU15 (mzr., %)           Kandidátské země EU (mzr., %) 
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V kandidátských zemích nebyla předpověď aktualizována, neboť periodicita CF pro tuto 
skupinu zemí je dvouměsíční. Po předchozím přehodnocení růstu směrem vzhůru se tak 
dynamika očekávaného růstu HDP udržuje na relativně stabilní úrovni s výhledem růstu ze 
současných hodnot mírně nad třemi procenty až nad 4 % na počátku příštího roku. Inflace 
v lednu skokově vzrostla zejména díky deregulacím na Slovensku téměř k 5 %. V polovině 
roku by mělo dojít k jejímu dalšímu růstu vlivem uvolnění regulovaných cen v Maďarsku. 
Konkrétní průběh však bude záviset na časovém rozložení zmíněných deregulací. 
 
1.5 Ceny vybraných komodit 
 
V průběhu ledna zlato výrazně zhodnocovalo a jeho cena se začátkem února dostala na 
maximum těsně pod 390 dolarů za trojskou unci. Základním důvodem bylo politické napětí 
ohledně situace v Iráku, když se projevila tradiční role zlata role jako uchovatele hodnoty 
v nejistých dobách. Míra krátkodobé spekulativní složky růstu ceny zlata se ukázala při 
následném poklesu při vybírání zisků, když cena zlata v polovině února rychle klesla zpět 
k 340 dolarům za unci. V posledních dnech byl pokles urychlen v souvislosti s méně ostrým 
postojem OSN k Iráku, který by mohl znamenat nižší pravděpodobnost války nebo její 
oddálení. 
 
U ropy došlo v lednu 2003 k nárůstu těžby o 1,5 %, po prosincovém propadu o 2,3 %. Dvě 
třetiny z tohoto nárůstu pocházejí ze zemí OPEC, především Saudské Arábie, Iráku, SAE 
a Nigérie. Ze zemí mimo OPEC nejvýznamněji přispěly FSU a Brazílie. Venezuela produkuje 
začátkem února dvojnásobně než v lednu, avšak významnější nárůst se za stávajících 
podmínek neočekává. Ceny ropy WTI pokračovaly ve svém nárůstu i v lednu, průměrná 
hodnota WTI byla 32,9 dolarů za barel. Situace v únoru jen potvrzuje růstový trend ceny 
ropy. Předpovědi celkové poptávky po ropě doznaly korekce směrem nahoru, vzhledem 
k sílící poptávce v Číně a Japonsku. CF 02 posouvá svůj odhad budoucích cen mírně nahoru 
(cca o 1 USD). 
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Cena ropy a její předpověď podle Consensus Forecast, včetně konfidenčních intervalů 
 
 

15

20

25

30

35

40

45

1/8
/02

15
/8/

02
29

/8/
02

12
/9/

02
26

/9/
02

10
/10

/02
24

/10
/02

7/1
1/0

2
21

/11
/02

5/1
2/0

2
19

/12
/02

2/1
/03

16
/1/

03
30

/1/
03

13
/2/

03
27

/2/
03

13
/3/

03
27

/3/
03

10
/4/

03

West Texas Oil
CF (září) +/- 2 std
CF (leden) +/- 2 std

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Devizový kurz 
 
2.1  Vývoj nominálního kurzu 
 
Nominální kurz koruny k euru se v průběhu měsíce ledna a počátkem února pohyboval 
v rozmezí 31 až 32 korun za euro. Mezi 1. až 15. lednem oslabila koruna o více než 1 %. 
I když koruna následně posílila až na hodnotu 31,18, v první polovině února opět oslabila až 
k hranici 32 korun za euro. Meziročně činilo posílení průměrného lednového kurzu koruny 
vůči euru 1,8 %. 
 
Oslabování koruny z počátku ledna bylo dáno obavami trhu ze slábnoucí evropské ekonomiky 
a jejího nepříznivého dopadu na českou ekonomiku. Zvrat ve vývoji přineslo oznámení ze dne 
15. ledna 2003 o opravě dat schodku zahraničního obchodu za období červenec – listopad 
z 73,9 mld. Kč na 35,2 mld. Kč. K posílení koruny však také významně pomohlo i uzavírání 
krátkých pozic v koruně proti forintu při intervencích maďarské centrální banky. Kurz během 
několika dnů (16. až 21. 1.) posílil o 2,4 % na nejvyšší hodnotu v tomto roce (31,175 korun za 
euro). Pod vlivem událostí v Maďarsku následoval krátkodobě negativní náhled na všechny 
měny ve středoevropském regionu a i koruna poté zaznamenala oslabení. Pro některé 
účastníky trhu neočekávané snížení sazeb ČNB (30. ledna) přineslo další mírné oslabení 
kurzu. Česká měna pak již významně nereagovala na data o schodku státního rozpočtu, 
lednové inflaci či nezaměstnanosti. 
 
Kurz koruny vůči americkému dolaru kopíroval pohyby kurzu eura vůči dolaru. Koruna 
dosáhla nejvyšší úrovně dne 27. ledna (28,87 korun za dolar), což je její nejsilnější hodnota 
od října 1998. Její meziroční lednové posílení vůči dolaru (měsíční průměr) činilo 18 %.  
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Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD 
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Podle předpovědi analytiků vybraných zahraničních bank, dle šetření ČNB z poloviny února, 
bude se kurz koruny v jednoměsíčním horizontu pohybovat v průměru okolo hodnoty 
31,63 korun za euro (maximální uváděná hodnota činí 32 CZK/EUR a minimální 
31 CZK/EUR). Pro jednoroční horizont je rozpětí odhadů mezi 29 a 33,18 CZK/EUR. Průměr 
(30,85 CZK/EUR) ukazuje spíše na mírné posilování koruny. 
 
2.2  Vývoj výnosových diferenciálů 
 
Výnosy krátkodobých a dlouhodobých českých dluhopisů od poloviny ledna do poloviny 
února dále poklesly: dvouleté výnosy o 15 b.b. a desetileté o 24 b.b. V polovině ledna došlo 
k emisi státních dluhopisů v hodnotě 14 mld. Kč se splatností v roce 2006 a průměrným 
výnosem 3,13 %. V reakci na snížení klíčových úrokových sazeb ČNB z konce ledna poklesly 
dlouhodobé výnosy o 5 b.b. Na další pokles výnosů působil také výraznější než očekávaný 
meziroční pokles spotřebitelských cen v lednu. Pokles výnosů dlouhodobých českých 
dluhopisů souvisí také s poklesem dlouhodobých evropských dluhopisů. 
 
Na světových trzích došlo od poloviny ledna do konce druhého únorového týdne k poklesu 
výnosů státních dluhopisů. Poklesly zejména německé dlouhodobé výnosy o 26 b.b. 
a německé krátkodobé výnosy o 21 b.b. Americké dlouhodobé výnosy poklesly o 10 b.b. 
Tento vývoj vedl k vzájemnému přiblížení obou sledovaných zahraničních výnosů. Světové 
výnosy v druhé polovině ledna klesaly v souvislosti s nejasnou situací okolo války v Iráku 
a poklesem akciových trhů. Evropské dvouleté výnosy dosáhly více než desetiletého minima. 
Rostoucí spekulace na americký útok proti Iráku působily na další pokles světových výnosů. 
Na konci ledna ponechal Fed klíčové úrokové sazby beze změny, což společně s přechodným 
uklidněním situace okolo Iráku vedlo k růstu výnosů. Americké výnosy rostly na 
pozadí oznámení o rekordním objemu emise státních dluhopisů. Evropské výnosy klesaly 
v souvislosti s očekávaným snížením klíčových úrokových sazeb. 
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Výnosové diferenciály  
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Výše popsaný vývoj vedl v průběhu druhé poloviny ledna a první dekády února k poklesu 
desetiletých česko-amerických diferenciálů o 13 b.b., zatímco desetileté česko-německé 
diferenciály vzrostly v průměru o 2 b.b.  Dvouleté česko-německé diferenciály vzrostly 
o 6 b.b. a nacházely se nad úrovní desetiletých diferenciálů. Rozdíl mezi česko-německými 
desetiletými a dvouletými diferenciály činil 25 b.b. (11. 2. 03). V celku stabilní vývoj 
desetiletého diferenciálu naznačuje, že nedochází k zásadnímu přehodnocení pohledu 
investorů na budoucí vývoj kurzu. 
 
2.3  Efektivní kurzy3

 
V lednu index nominálního efektivního kurzu poklesl oproti předchozímu měsíci o 0,3 % 
(v prosinci došlo k meziměsíčnímu  poklesu o 1,2 %). Meziročně kurz zhodnotil o 4,7 % 
(v prosinci o 6,4 %). Ve vývoji reálného efektivního kurzu dominoval vliv nominálního 
efektivního kurzu. Index reálného efektivního kurzu podle spotřebitelských cen v prosinci 
meziměsíčně oslabil o 1,3 %, meziročně zhodnotil o 3,9 %. Reálný efektivní kurz podle cen 
průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně oslabil o 1,6 % a meziročně posílil o 3,3 %. 
 
Vývoj nominálního a reálného efektivního kurzu (index, 100=2000) 
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3 Vážené podíly na zahraničním obchodu včetně Ruska. 
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2.4 Devizové rezervy  
 
Ve srovnání s prosincem minulého roku klesl stav devizových rezerv ČNB ke konci ledna 
o 1,3 mld. Kč na 713,3 mld. Kč. Devizové rezervy vyjádřené v eurech stagnovaly na úrovni 
předchozího měsíce (22,6 mld. EUR). V dolarovém vyjádření naopak zaznamenaly 
meziměsíční nárůst o 0,8 mld. USD. Tento vývoj byl způsoben posílením kurzu české koruny 
a eura vůči dolaru. Výše devizových rezerv by podle předběžných výsledků postačovala ke 
krytí cca 5,6měsíčního dovozu zboží a služeb. Meziročně se devizové rezervy zvýšily 
o 172,7 mld. Kč (5,7 mld. EUR, 9,9 mld. USD).  
 
Vývoj devizových rezerv ČNB (v mld. EUR/USD) 
(vedlejší osa – devizové rezervy v Kč) 
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3  Nákladové faktory 
 
Meziroční  růst v % Období Scénář/predikce Skutečnost 
PPI v SRN 12/2002  0,4 1) 1,1 
Uralská ropa 1/2003         44,41 64,12 
Efektivní kurz 1/2003 -6,9 3) -5,76 
Ceny průmyslových výrobců  1/2003 -0,4 3) -0,8 
Ceny zemědělských výrobců  1//2003           -9,9 3) -13,2 
Směnné relace 12/2002 1,0 2)                  0,6  
Dovozní ceny 12/2002 -7,0 2) -4,4 ( - 6,0  za celé 4. 

čtvrtletí 2002) 
Úrovňové hodnoty    
Kurz Kč/EUR  1/2003 31,00 3) 31,490 
Kurz Kč/USD  1/2003 29,67 3)              29,653 
Cena uralské ropy (USD/barel)  1/2003 26,60 3) 30,23 
1) Průměrná hodnota za 4. čtvrtletí 2002 (z 10. SZ) 
2) Průměrná hodnota za 4. čtvrtletí 2002 (z 1. SZ) 
3) Průměrná hodnota za 1. čtvrtletí 2003 (z 1. SZ) 
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Vyhodnocení vývoje cen v zahraničním obchodě a v produkční sféře v prosinci 2002 
a lednu  2003  
 
Vývoj nákladových indikátorů jako celku byl v lednu (resp. v případě dovozních cen 
v prosinci) v zásadě neutrální vzhledem k predikcím resp. referenčním scénářům. Tento 
vývoj však byl ve své struktuře výrazně odlišný u jednotlivých komponent. Na jedné straně 
lednový devizový kurz, prosincové ceny zahraničního obchodu a  lednové ceny ropy se 
vyvíjely v porovnání s predikcí z 1. SZ  proinflačně.  Naproti tomu ceny průmyslových 
výrobců i přes výrazný růst cen ropy (které se částečně  promítly do jejich cenového 
vývoje) a vyšší než očekávanou zahraniční inflaci v závěru loňského roku se vyvíjely 
v porovnání s prognózou mírně protiinflačně. Meziroční pokles cen zemědělských výrobců 
byl v lednu 2003 rovněž výraznější než předpokládala prognóza z 1. SZ, nicméně došlo 
k očekávanému zmírnění meziročního poklesu cen.  
 

V lednu došlo k odchylce směnného kurzu oproti referenčnímu scénáři Kč/EUR (31,49 Kč/ 
EUR oproti scénářovým 31 Kč/EUR), zatímco u kurzu Kč/USD došlo k naplnění 
referenčních scénářů. Odchylka směnného kurzu od referenčního scénáře a její dopad do 
predikce inflace je zanedbatelný.  Naproti tomu výrazně vzrostly ceny ropy – cena dovážené 
ropy uralské vzrostla v lednu oproti předchozímu měsíci (kdy  se vyvíjela téměř ve shodě 
s referenčním scénářem) o více jak téměř 3 USD/barel (z 27,01 na 30,23 USD/barel). 
 
Vývoj cen zahraničního obchodu v prosinci 2002 celkově odpovídal aktuální predikci ČNB, 
předpokládající jejich další mzr. pokles. Jak v případě dovozních, tak i vývozních cen byl 
však tento pokles ve srovnání s predikcí na 4. čtvrtletí méně výrazný. Dovozní ceny klesly 
v prosinci 2002 o 4,4 % (predikce pro 4. čtvrtletí činila -7,0 %). Nižší byly dovozní ceny ve 
všech skupinách zboží kromě cen nerostných paliv, které se poprvé za 17 měsíců zvýšily 
(o 4,6 %), a kromě cen živočišných a rostlinných olejů (zvýšení o 10,3 %). Nejvíce klesly 
ceny surovin o 8,2 % a strojů a dopravních prostředků o 6,0 %. 
 
Vývozní ceny se v prosinci meziročně snížily o 3,8 % (predikce pro 4. čtvrtletí -6,1 %), 
přičemž největší pokles zaznamenaly ceny potravin o 11,3 %. Rovněž vývoj směnných 
relací za prosinec 2002 (+0,6 %) byl v zásadě v souladu s jejich čtvrtletní predikcí (+1,0 ). 
 
 

Dovozní ceny – skutečnost a predikce (s.o.p.r. = 100) 
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Ceny průmyslových výrobců byly v lednu v meziročním srovnání nižší o 0,8 %. 
Rozhodující vliv na tento vývoj měl v lednu pokles cen v průmyslu potravinářských výrobků, 
nápojů a tabákových výrobků o 3,6 %, elektřiny vč. rozvodu o 4,1 % a výroby základních 
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kovů, hutních a kovodělných výrobků o 2,4 %. Ceny rafinérských ropných produktů 
meziročně stouply o 16 %. Podle hlavních průmyslových skupin se nejvíce snížily ceny 
u zboží krátkodobé spotřeby o 2,0 % a u meziproduktů o 1,8 %. Naopak, největší nárůst 
zaznamenaly ceny energií o 1,1 %. Meziroční pokles cen průmyslových výrobců v lednu 
2003 byl nižší než  predikce z 1. SZ 2002 (lednová skutečnost – 0,8 % oproti predikci –0,5 % 
mzr. z 1. SZ.). Tento rozdíl jde jednak na vrub  poklesu cen (resp. výraznému snížení jejich 
mzr. růstu) v odvětvích stojících mimo zpracovatelský průmysl – zejména v odvětvích výroby 
elektřiny (pokles cen) a dobývání nerostných surovin (v lednu 2003 pouze mzm. cenový růst 
o 0,1%) a dále hlubšímu poklesu cen v potravinářském průmyslu (vliv extrémně nízkých cen 
zemědělských výrobců).  
 

Meziroční změny cen průmyslových výrobců (predikce  a skutečnost v %) 
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Ceny zemědělských výrobců v meziročním srovnání i nadále výrazně klesaly. V lednu tento 
pokles činil 13,2 %. Vlivem snížení zejména cen obilovin, brambor a ovoce poklesly ceny 
rostlinných výrobků o 12,4 %. Snížení cen živočišných výrobků o 13,7 % ovlivnil zejména 
výrazný pokles cen prasat (o 28,8 %) a dále i vajec a drůbeže. Rostly pouze ceny jatečního 
skotu. Vývoj cen zemědělských výrobců se v lednu 2003  odchýlil od predikce na 1. čtvrtletí 
2002 (predikce průměrného mzr. růstu z 1. SZ –9,9 % oproti skutečnosti –13,2 %, přičemž 
základní trend lednového vývoje (oslabování meziročních poklesů cen) byl s predikcí ve 
shodě. Odchylka predikce a skutečnosti byla zapříčiněna poklesem cen většiny klíčových 
zemědělských komodit jak v živočišné, tak i v rostlinné výrobě. Vzhledem k volatilitě cen 
zemědělských výrobců však rozdíl predikce a skutečnosti v lednu nelze považovat za 
významný. 
 
Meziroční vývoj cen zemědělských výrobců (s.o.p.r. = 100) 
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4  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
 
Státní rozpočet na rok 2003 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem 
č. 579/2002 Sb., ze dne 17. prosince 2002 se schodkem ve výši 111,3 mld. Kč. Na rozdíl od 
předchozích let letošní rozpočet nepočítá s žádnými mimořádnými a neopakovatelnými 
příjmy. Podle údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2003 vykazuje státní 
rozpočet schodek ve výši 10,4 mld. Kč, zatímco v roce 2002 činil lednový schodek pouze 
3,4 mld. Kč. Horší lednový výsledek letošního roku je ovlivněn především mimořádně 
vysokým čerpáním transferů plynoucích ze státního rozpočtu do rozpočtu územních 
samosprávných celků (reforma veřejné správy). Jde o jisté předzásobení těchto úrovní 
rozpočtů, které bude kompenzováno nižšími dotacemi ze státního rozpočtu v následujících 
měsících. Lednové výsledky mají poměrně zanedbatelnou vypovídací schopnost. Příznivý 
výsledek loňského roku byl zapříčiněn neočekávaně dobrou dynamikou DPPO. Na to, zda se 
tento trend bude pokračovat i v letošním roce, je však nutné počkat minimálně do poloviny 
roku. 
 
Znalost zpřesněných výsledků hospodaření veřejných rozpočtů v minulém roce umožňuje 
provést hlubší zamyšlení nad vývojem veřejných financí jak v roce uplynulém, tak i v roce 
letošním. Publikovaný odhad schodku VF pro rok 2002 dosahuje úrovně 4,5 % HDP, což 
v metodice ČNB odpovídá deficitu 5,0 % HDP. Důvodem této odchylky je skutečnost, že 
zatím nejsme plně kompatibilní s metodikou EU, která je založena na statistice národních účtů 
(SNA). Jak MF, tak ČNB proto upravují deficit zjištěný na základě cash metodiky GFS 
Mezinárodního měnového fondu o operace, ve kterých došlo k užití zdrojů, jež nebyly 
vytvořeny ekonomikou v daném období (např. privatizace, splátky dluhů a další mimořádné 
příjmy či výdaje). Odlišný pohled na ekonomický charakter některých položek proto vede 
k určité diskrepanci mezi údaji obou institucí. MF předpokládá pro rok 2003 deficit VF ve 
výši 5,9 %. Ekvivalentní hodnota deficitu v metodice ČNB by odpovídala 7,0 % HDP. 
Z důvodu neočekávaně lepšího výsledku hospodaření státu v minulém roce, který nebyl znám 
při přípravě rozpočtové dokumentace na rok letošní, však snižujeme toto číslo o 1 p.b. na 
6,0 % HDP. Deficit VF v roce 2004 by se pak měl pohybovat v intervalu 5,4 % až 7,4 % 
HDP. Dolní hranice intervalu vychází z rychlejší varianty fiskální konsolidace, horní hranice 
z autonomního scénáře předpokládajícího neměnnost stávajících negativních trendů.  
 
Základní charakteristiky vývoje veřejných financí a změny pohledu na vývoj jednotlivých 
veličin od poslední SZ poskytuje následující tabulka: 
 

1.SZ 2.SZ 1.SZ 2.SZ 1.SZ 2.SZ
Maastrichtské saldo (metodika ČNB) -5,8% -5,0% -7,0% -6,0% -5,4% až -7,4% -5,4% až -7,4%
Maastrichtské saldo (metodika MF ČR) -5,1% -4,5% -6,3% -5,9% -5,3% -
Změna fiskální pozice +1,8 p.b. +1,2 p.b. +1,1 p.b. +0,7 p.b. -1,3 p.b. -0,4 p.b.
Aproximace fiskálního impulzu +1,3 p.b. +1,2 p.b. +0,5 p.b. +0,2 p.b. -0,4 p.b. -

2002 2003 2004

 
 
Snížení odhadů deficitu VF pro letošní rok má dopady do změny fiskální pozice i simulace 
fiskálního impulzu. Změna fiskální pozice, tj. meziroční změna cyklicky očištěného salda VF, 
by měla v roce 2003 dosahovat 0,7 p.b., aproximace fiskálního impulzu cca 0,2 p.b. Fiskální 
politika tak i nadále působí procyklicky, byť relativně slaběji oproti předpokladům z minulé 
SZ. 
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5  Peníze, úvěry a úrokové sazby 
 
Peníze a úvěry 
 
V prosinci 2002 kulminoval dlouhodobý pokles meziročních přírůstků širších peněžních 
agregátů příznačný pro celý rok 2002. Peněžní agregáty M2 a L dosáhly v tomto měsíci 
shodného meziročního přírůstku 3,2 %, což je nejnižší úroveň od vzniku ČR. I když je nutno 
vzít v úvahu nezanedbatelný vliv výchozí základny (v prosinci 2001 činil meziroční přírůstek 
peněžní zásoby 13,0 % a peněžního agregátu L 12,3 %) a vliv apreciace Kč (po jeho očištění 
jsou meziroční přírůstky u obou širších peněžních agregátů o 0,8 procentního bodu vyšší), 
zaostával příliv peněz do ekonomiky v r. 2002 výrazně za r. 2001. Zatímco v r. 2001 se objem 
peněžní zásoby zvýšil v absolutním objemu o 183,7 mld. Kč, v r. 2002 to bylo pouze  
o 53,6 mld. Kč. Tento vývoj peněžní zásoby odpovídá neinflačnímu vývoji ekonomiky  
v r. 2002. 
  
Ke snížení přílivu peněz do ekonomiky v r. 2002 přispěl především pokles čistého úvěru 
vládě, kterým byl do značné míry eliminován určitý vzestup objemu zahraničních aktiv  
i mírný přírůstek objemu úvěrů. V prosinci 2002 mělo pro vývoj peněžní zásoby význam 
rovněž jednorázové zvýšení objemu nezúčtovaných položek mezi klienty a obchodními 
bankami (floatu).  
 
Z hlediska struktury peněžní zásoby se pokles přílivu peněz do ekonomiky v  r. 2002 týkal jak 
domácností, tak sféry podniků. Po celé období r. 2002 se struktura peněžní zásoby vyvíjela 
pod vlivem klesajících úrokových sazeb, což vedlo k rychlému růstu objemu 
netermínovaných vkladů jak v sektoru podniků, tak v sektoru domácností, kde rovněž došlo 
k výraznému zvýšení objemu oběživa. Objem termínovaných vkladů se v r. 2002 zvýšil mírně 
pouze v sektoru podniků (o 4,9 mld. Kč), v sektoru domácností se naopak snížil  
o 29 mld. Kč. Vliv nízkých úrokových sazeb na úspory domácností se projevil v oblasti 
výrazně výnosnějších vkladů stavebních spořitelen, kde přes celkový pokles termínovaných 
vkladů domácností naopak objem vkladů vzrostl o 47 mld. Kč. (v r. 2001 o 23 mld. Kč). 
Vklady v cizích měnách v r. 2002 v sektoru podniků stagnovaly, v sektoru domácností  
poklesly. 
 
Zatímco meziroční přírůstek peněžní zásoby dosáhl v prosinci 2003 historického minima, 
meziroční přírůstek peněžního agregátu M1 se naopak zvýšil o 0,4 procentního bodu na  
18,6 %. Růst peněžního agregátu M1 je dlouhodobě založen jak na růstu objemu 
netermínovaných vkladů, které v r. 2003 vzrostly o 91 mld. Kč (v  r. 2001 o 77 mld. Kč), tak 
na růstu  objemu oběživa, jehož objem v r. 2003 vzrostl o 17,4 mld. Kč (v r. 2001 pouze  
o 8,6 mld. Kč). Podíl oběživa na peněžní zásobě v prosinci 2002 stagnoval na úrovni 12,0 %  
(v prosinci 2001 činil 11,3 %). 
 
Úvěry 
 
Meziroční přírůstek úvěrů, který se v roce 2002 udržoval na úrovni 3 %, se v  prosinci 2002 
zvýšil na 4,3 %. Uvedený vývoj byl ovlivňován poptávkou domácností po spotřebitelských 
úvěrech a úvěrech určených k financování bydlení. Úvěry poskytnuté nefinančním podnikům 
se nadále snižovaly. Oživování úvěrů v roce 2002 se projevilo zvýšením meziročního přírůstku 
i v absolutním vyjádření. Uvedený přírůstek dosáhl 40,8 mld. Kč a byl dvojnásobný oproti 
roku 2001. Z hlediska sektorové struktury byl tvořen úvěry poskytnutými domácnostem na 
financování spotřebních výdajů a výdajů spojených s bydlením.  
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Vývoj úvěrové emise dokládá překonání některých poruch v rámci úvěrových aktivit bank, 
což je zřejmé z následujícího grafu: 
 
Vývoj úvěrové emise (mzr., mld. Kč) 
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Meziroční přírůstek úvěrů poskytnutých domácnostem se v roce 2002 postupně urychloval  
a v  prosinci 2002 dosáhl 28,3 %. Na přírůstku se rovnoměrně podílely spotřebitelské úvěry  
a úvěry spojené s bydlením. Spotřebitelské úvěry vytvářely další zdroj financování 
spotřebních výdajů domácností. Tento vývoj se projevil v růstu dluhového zatížení 
domácností z hlediska podílu čistých úrokových nákladů na hrubém disponibilním příjmu, 
který se zvýšil z -3 % v roce 1998 na zhruba 1 % v roce 2002.  
 
V prosinci 2002 nadále pokračoval pokles úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům.  
U podniků pod zahraniční kontrolou se úvěry meziročně snížily o 10,4 %, u domácích 
podniků vzrostly o 0,7 %. Podniky pod zahraniční kontrolou využívaly k financování 
ekonomických aktivit zejména vlastní kapitál, tj. zadržené zisky z minulých let, rezervy  
a ostatní zdroje, přestože jim poskytované úvěry měly nižší míru rizikovosti. Obdobný přístup 
se projevoval i u domácích podniků, u kterých však je nabídka úvěrů nadále ovlivňována 
přetrvávající vyšší úrovní rizika ve srovnání s jeho akceptovatelnou úrovní ze strany bank. 
 
Struktura pasiv nefinančních podniků a zaměstnavatelů v průmyslu (%) 
 

září 2001 září 2002 změna
Vlastní kapitál 48,2 49,8 1,6
Cizí zdroje 48,6 46,6 -2,0
   Rezervy 4,4 5,4 1,0
   Dlouhodobé závazky 8,5 8,0 -0,5
   Krátkodobé závazky 21,2 20,9 -0,3
   Bankovní úvěry 14,5 12,3 -2,2
Ostatní 3,2 3,6 0,4  
Pramen: MPO 
 
Vývoj úvěrů bude v letech 2003 a 2004 podporován mírným urychlováním ekonomického 
růstu. Meziroční přírůstek úvěrů by se měl v letech 2003 a 2004 pohybovat v rozmezí 4 - 6 % 
(r. 2003 4,6 % a r. 2004 5,3 %). Nadále lze předpokládat poptávku domácností po 
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spotřebitelských úvěrech a úvěrech spojených s bydlením i při očekávaném rozpočtovém 
omezení spotřebitelů. Úvěry nefinančním podnikům se budou zvyšovat pouze u podniků pod 
zahraniční kontrolou, zatímco u domácích podniků zůstává nejistotou vývoj finanční situace  
a úroveň akceptovatelného rizika.  
 
Úrokové sazby 
 
Úrokové sazby na jednotlivých segmentech finančního trhu se během ledna vyvíjely rozdílně 
v závislosti na délce splatnosti. Krátkodobé sazby se mírně zvýšily po zveřejnění zápisu 
z jednání bankovní rady ČNB z 19. 12. (repo sazba byla jednomyslně ponechána na stávající 
úrovni). Dlouhodobé sazby však reagovaly především na zahraniční impulzy, a proto 
postupně klesaly. Na konci ledna ČNB snížila své klíčové sazby o 0,25 procentního bodu: 
repo sazbu na 2,5 %, diskontní sazbu na 1,5 % a lombardní sazbu na 3,5 %. Tento krok byl do 
jisté míry překvapením; úrokové sazby tím získaly nový impulz k dalšímu poklesu. Ten byl 
podpořen po zveřejnění lednové inflace a „minutes“ ze zasedání bankovní rady. Pro 
účastníky trhu byla významná věta „strategií centrální banky by mělo být dosahování 
inflačního cíle s co nejnižšími sazbami“. Sestupný trend pokračoval i po úspěšných 
primárních aukcích státních dluhopisů; 6M SPP byla přepsána více než dvojnásobně,  
SD 6,55/11 dokonce trojnásobně. Lze očekávat, že v nejbližším období bude pozornost trhu do 
značné míry zaměřena na vývoj geopolitické situace ve světě. 
 
 
Vývoj úrokových sazeb v %  
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Výnosová křivka na peněžním trhu má mírně negativní tvar (spread 1R PRIBOR – 1T 
PRIBOR činí –0,1 procentního bodu k 19. 2.). Pod úrovní repo sazby ČNB se pohybují  
i kotace všech splatností budoucích očekávaných sazeb FRA. To znamená, že spekulace 
ohledně dalšího uvolnění měnové politiky ČNB úplně nevymizely. Současný průběh 
tříměsíčních sazeb FRA indikuje možnost snížení sazeb o 0,25 procentního bodu za tři 
měsíce, poté stabilitu a na konci roku zvýšení zpět na úroveň 2,5 %. U dlouhodobých sazeb se 
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pozitivní spread mezi sazbami 5R a 1R pohybuje kolem 0,9 procentního bodu. Porovnání 
tuzemských sazeb s úrokovými sazbami v zahraničí ukazuje následující graf.  
 
Výnosová křivka v různých zemích: sazby IRS v % (19. 2. 2003) 
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Pramen: Bloomberg 
 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně snížila. Hlavními příčinami 
očekávaného nízkého inflačního růstu jsou stabilní ceny potravin a slabý ekonomický vývoj 
v zahraničí. Proinflačně by mohly působit deregulované položky, především plyn, dále ceny 
nájemného a úpravy daní. V případě úrokových sazeb není z krátkodobého pohledu vyloučen 
další pokles jako důsledek deflačního vývoje a slabého ekonomického výkonu v zahraničí, 
zvláště v případě, že ke stejnému kroku přistoupí i ECB. V horizontu 1 roku je však očekáván 
spíše určitý růst, především dlouhých sazeb, v závislosti na tom, jak bude probíhat 
ekonomické oživení ve světě. Dojde-li v důsledku takového oživení i k růstu tuzemské 
ekonomiky tak, že se vývoj HDP přiblíží svému potenciálu, nevylučuje část analytiků 
zvyšování sazeb ze strany ČNB. 
 
Očekávání vývoje inflace a úrokových sazeb na 12 měsíců dopředu (%) 

CPI 1T PRIBOR 1R PRIBOR
odbor 413 finanční trh podniky domácnosti fin. trh fin. trh

 12/00 4.4 5.0 4.7 4.1 5.9 6.5
 12/01 3.3 3.9 3.9 4.6 4.9 5.1
 3/02 2.8 3.5 3.6 3.9 4.6 4.9
 6/02 3.0 3.1 2.7 1.6 4.2 4.6
 9/02 2.3 3.1 1.9 1.3 3.5 3.7

 12/02 2.3 2.3 2.3 2.6 2.9 3.1
 1/03 2.3 2.5 2.9 3.1
 2/03 2.4 2.4 2.8 3.2  

Pramen: ČNB, Statistická šetření 
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Klientské úrokové sazby během prosince stagnovaly. Korunové sazby z nových úvěrů činí  
4,2 %, termínované depozitní sazby dosahují 2,2 %. Na úpravu základních sazeb ČNB na 
konci ledna již reagovaly některé banky, především u hypotečních úvěrů. Nejnižší sazby  
u hypoték pro bonitní klienty klesly pod hranici 5 %, na druhé straně byla od počátku února 
zrušena státní finanční podpora. Reálné úrokové sazby se liší v závislosti na zvoleném 
cenovém indexu. Reálné úrokové sazby z nových úvěrů deflované PPI aktuálně dosahují  
4,9 % při pohledu ex post, 1,9 % při pohledu ex ante (viz přílohu č. 5).  
 
 
 
6  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) 1/03 10.27 10.22
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) IV/02 5.50 5.50
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 
V době od 1. SZ byly publikovány údaje o vývoji registrované nezaměstnanosti za měsíc 
leden a údaje o průměrné mzdě v průmyslu a ve stavebnictví za 4. čtvrtletí minulého roku. 
Kromě toho jsou k disposici dílčí výsledky probíhajících kolektivních vyjednávání 
o mzdovém vývoji. ČSÚ rovněž zveřejnil velmi předběžné údaje VŠPS o vývoji 
zaměstnanosti v NH za 4. čtvrtletí 2002 (neuvádíme pro jejich předběžnost ani v souhrnné 
úvodní tabulce). Nové údaje o dosud uzavřených kolektivních smlouvách signalizují  mírně 
nižší růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře v roce 2003 oproti predikci z 1. SZ. Ostatní 
hodnocené ukazatele se vyvíjejí v souladu s predikcí. 
 
Vývoj základních ukazatelů trhu práce – predikce z 1. SZ (mzr. změny v %) 

UKAZATEL
I/01 II/01 III/01 IV/01 2001 I/02 II/02 III/02 IV/02 2002 I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 2004

Zaměstnanost celkem 0.7 0.4 0.1 0.3 0.4 0.1 1.1 1.4 0.9 0.9 0.4 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.4

z toho : zaměstnanci a) 0.1 0.0 0.1 0.7 0.3 0.0 0.4 0.1 -0.3 0.0 -0.4 -0.7 -0.9 -0.9 -0.7 -0.1
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - ke konci období 8.7 8.1 8.5 8.9 8.9 9.1 8.7 9.4 9.8 9.8 10.0 9.5 10.0 10.4 10.4 10.2
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 8.5 8.0 8.3 7.9 8.1 7.7 7.0 7.2 7.3 7.3 7.8 7.3 7.4 7.7 7.5 7.3
Průměrná mzda ve sledovaných org.   (nominální) b) 9.1 8.9 8.7 7.5 8.5 7.0 7.4 7.4 7.5 7.3 6.5 6.3 6.1 6.1 6.3 8.2
                                                                       (reálné) 4.8 3.7 3.1 3.1 3.6 3.2 5.0 6.7 6.9 5.4 6.7 6.0 4.8 3.9 5.3 5.4
v tom: podnikatelská sféra                     (nominální) 9.1 8.7 8.3 7.0 8.2 7.2 6.4 6.7 6.4 6.7 5.6 5.8 5.6 5.8 5.7 6.0
            nepodnikatelská sféra                (nominální) 9.6 10.0 10.9 9.5 10.0 6.5 11.7 11.3 12.4 10.5 9.8 8.6 8.3 7.3 8.5 15.8
Mzdy a platy v NH                                      (nominální) c) 9.3 9.0 8.8 8.2 8.8 7.0 7.8 7.6 7.2 7.4 6.1 5.6 5.1 5.2 5.5 8.1
JMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 5.5 5.3 5.3 5.4 5.4 4.2 5.7 4.7 5.6 5.1 3.7 3.0 2.0 1.4 2.5 4.3
NHPP (HDP v s.c. na modifikovaný počet zaměstnananých z VŠPS) 2.7 2.7 3.0 2.5 2.7 2.6 1.1 2.2 1.1 1.7 1.7 2.8 2.7 3.7 2.7 3.1
Pramen: ČSÚ, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH  
 
Souhrnné údaje VŠPS o vývoji zaměstnanosti v NH za 4. čtvrtletí 2002 by měly být 
k dispozici koncem února 2003. Podle zveřejněných předběžných údajů se ve 4. čtvrtletí 
snížil počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev o 0,9 % (predikce -0,3 %), 
přičemž počet zaměstnaných se meziročně zvýšil o 1,3 % (predikce +0,9 %). Růst počtu 
zaměstnaných ve 4. čtvrtletí byl podle těchto předběžných údajů způsoben nepředpokládaně 
vysokým meziročním růstem počtu podnikatelů (o cca 13,4%). Uvedený vývoj, který 
nekoresponduje s předpokládaným zpomalováním ekonomického růstu, bude analyzován až 
po zveřejnění definitivních údajů (které se mohou ještě podstatně lišit od nyní zveřejněných 
údajů předběžných). Obecná míra nezaměstnanosti je v souladu s naší predikcí (7,3 %).  
 
Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci ledna 10,22 % (predikce z 1. SZ 
10,27 %, s přepočtením na publikovanou pracovní sílu 10,25 %). V porovnání s minulým 
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měsícem se jedná o zvýšení o 0,4 proc. bodu, meziročně nárůst o 0,8 proc. bodu. Lednový 
nárůst počtu nezaměstnaných o 24,6 tis. osob v porovnání s minulým měsícem je sezonním 
jevem (v tomto měsíci dochází ke zvyšování nezaměstnanosti zejména v souvislosti 
s uvolňováním pracovníků ke konci roku a s ukončením pracovních poměrů na dobu určitou). 
Sezonně očištěná míra nezaměstnanosti v lednu proti prosinci stagnovala. Přírůstky 
nezaměstnanosti jsou podle očekávání nižší než v minulém roce. Aktuální vývoj 
nezaměstnanosti je souladu s predikcí z 1. SZ a podle očekávání reaguje na zpomalování 
ekonomického růstu v roce 2002. 
 
Ke konci ledna bylo evidováno o cca 11,4  tis. volných pracovních míst  méně než ve stejném 
měsíci minulého roku a v porovnání s minulým měsícem se jejich počet snížil o 0,3 tis. míst. 
Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 13,4 uchazečů, což je 
nejvyšší hodnota za poslední tři roky. Sezonně očištěný počet volných pracovních míst 
v lednu proti prosinci se opět snížil.  
 
Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo (v %, vedlejší 
osa počet osob) 

Pramen: MPSV, propočet ČNB
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ČSÚ publikovaný vývoj průměrné mzdy v průmyslu a ve stavebnictví ve 4. čtvrtletí a za 
celý rok 2002 v zásadě odpovídá předpokladu z 1. SZ. Potvrzuje se očekávané zmírnění 
dynamiky růstu mezd v podnikatelské sféře proti roku 2001. Zveřejněné ekonomické 
ukazatele za vybraná odvětví za celý rok 2002 neindikují ani změnu v 1. SZ předpokládaného 
hodnocení mzdově nákladových inflačních tlaků v ekonomice (pokles JMN v průmyslu 
o 0,2 %, přičemž predikce v 1. SZ byla -0,4 %; pro propočet produktivity práce ČSÚ používá 
tržby z průmyslové produkce).  
 
Pro vývoj průměrné mzdy v podnikatelské sféře má značný význam probíhající kolektivní 
vyjednávání. Potvrzuje se názor z minulých SZ, že letošní vyjednávání bude velmi tvrdé. 
Vyjednávání se oproti praxi z minulých let mírně zpožďuje. V průběhu měsíce února se 
podařilo uzavřít kolektivní smlouvy vyššího stupně se všemi zaměstnaneckými svazy OS 
KOVO (průměrný mzr. nárůst mezd v OS KOVO podle ČMKOS činí 2,5 %). Tento svaz 
vyjednal následující růst průměrné mzdy: s Asociací leteckých výrobců o 3,0 %, 
s Českomoravskou elektrotechnickou asociací o 2,0 %, s Odvětvovým svazem hutnictví 
železa o 3,0 % a se Svazem sléváren ČR o 2,0 %. Z dosud známých ujednání ČMKOS 
očekává, že se celková hodnota mzr. nárůstu průměrné mzdy ve vyšších kolektivních 
smlouvách bude pohybovat kolem 3,0 % (v roce 2002 + 5,0 %). Nižší růst vyjednaných mezd 
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pro letošní rok naznačují také uzavřené kolektivní smlouvy na podnikové úrovni, např. v ČEZ 
o 4,0 % (loni +8,0 %), obdobně Východočeská energetika o 6,5 % (loni + 8,0 %). Podstatně 
nižší než původně ČMKOS předpokládaný mzdový nárůst společně s pravděpodobným 
přenosem i do podniků nekrytých kolektivními smlouvami vyššího stupně a podnikovými 
kolektivními smlouvami otevírá riziko mírně nižšího růstu průměrné mzdy v podnikatelské 
sféře oproti predikci z 1. SZ.  
 
Nominální mzda v podnikatelské sféře a v průmyslu (mzr. změny  v %, predikce z 1. SZ) 

Pram en: ČSÚ, propočet ČNB
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7  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období 2002 Predikce Skutečnost 
Index průmyslové produkce 4. čtvrtletí 2002 4,6 4,8 
Stavební výroba 4. čtvrtletí 2002 2,5 3,9 
Tržby v maloobchodě  4. čtvrtletí 2002 5,3  2,7 

 
Od zpracování 1. SZ byly nově publikovány údaje o vývoji průmyslové, stavební výroby, 
údaje o tržbách v maloobchodu a dalších odvětvích služeb  za prosinec 2002, a tedy i za 
4. čtvrtletí loňského roku. Na základě zhodnocení relativně příznivého vývoje průmyslové 
a stavební výroby a částečného zpomalení tržeb za služby – především v maloobchodu – lze 
předpokládat ve 4. čtvrtletí m.r. růst HDP okolo 2 %. Tento předpoklad  potvrzují i odhady 
modelů na základě koincidenčních a předstihových ukazatelů.  
 
Z konjunkturálních šetření v průmyslu vyplývají očekávání o udržení – případně mírném 
zrychlení – růstu průmyslové produkce v roce 2003, která jsou spojena především 
s očekáváními příznivějšího vývoje zahraniční poptávky, a tedy růstu domácího vývozu. 
Tyto závěry jsou v souladu s aktuální predikcí. 
 
Průmyslová výroba  - vzrostla v prosinci o 6,6 % (za 4. čtvrtletí o 4,8 %).  Růst za celý rok 
2002 činil 4,8 % a zpomalil tak oproti roku 2001 o 2 procentní body. Vývoj v prosinci 
potvrdil stabilní výkonnost průmyslu jako celku a až na drobné výjimky i poměrně neměnný 
vývoj ve struktuře jeho odvětví. Nejvyšší tempa růstu dosahují trvale odvětví výroby 
elektrických a optických přístrojů (2001 + 29,4 %; 2002 + 27,5 %), gumárenský 
a plastikářský průmysl, který dynamiku růstu v roce 2002 ještě výrazně zvýšil  
(+ 11,6 %; +18,6 %) a dřevozpracující průmysl (+ 5,3 %; + 6,1 %). Výrazný pokles dynamiky 
růstu zaznamenala naopak odvětví výroby strojů a zařízení (+16,3 %; +2,6 %), koksování  
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a rafinérské zpracování ropy (+20,2 %; + 3,8 %), kožedělný průmysl (-18,2 %; - 27,3 %)  
a výroba kovů a kovodělných výrobků (+ 3,6 %; -1,0 %). V ostatních odvětvích nedošlo 
k podstatným změnám objemů výroby ani dynamiky jejího růstu  - např. výroba dopravních 
prostředků (+ 2,8 %; +3,3 %). Z hlediska směru užití stoupla v roce 2002 nejvýrazněji výroba 
výrobků investiční povahy (+12,9 %), která se podílí na celkové výrobě 23,6 %. Uvedený 
vývoj struktury odvětví i celkové výsledky dosažené v roce 2002 dávají dobré předpoklady 
pro růst průmyslové výroby i v letošním roce. 
 
Konjunkturální šetření v průmyslu - výsledky vyhodnocení všech okruhů sledovaných 
v konjunkturálních testech jsou příznivé a ukazují na postupné mírné zlepšování celkové 
situace průmyslové výroby. Příznivé jsou jak výsledky srovnání současného stavu 
s předcházejícím obdobím, tak i výhled na další období (tři měsíce až jeden rok, podle druhu 
sledovaného ukazatele). 
 
Ekonomická situace bude v průběhu dalšího půl roku stabilizovaná, případně se zlepší na 
úrovni průměru minulého roku u 96 % respondentů. Obdobná situace bude i v oblasti celkové 
zakázky (údaje dle knih zakázek a objednávek), kde má zůstat situace stabilizovaná, případně 
se zlepšit u 95 % organizací, v oblasti exportu to bude dokonce u 96 % organizací. Příznivá 
jsou i očekávání v oblasti vývoje počtu pracovníků, kde po dlouhé době dochází ke 
zmírňování tempa poklesu jejich stavu (60 % očekává stagnaci počtů a 6 % růst; přitom 
průměr za 2. pololetí 2002 činil u stagnace 54 % a u růstu 5 %). 
  
Uvedená očekávání vztažená k dobrým výsledkům průmyslové výroby v minulém roce dávají 
předpoklady k jejím dalšímu trvalému a rovnoměrnému růstu i v roce 2003. 
 
Stavební výroba - vzrostla v roce 2002 ve stálých cenách o 2,5 %. Vysokého pravidelného 
tempa růstu dosáhla zejména ve čtvrtém čtvrtletí (říjen 3,5 %, listopad 3,5 %, prosinec 4,8 %). 
Nejvyšší růst byl dosažen v kategorii oprav a údržby, která vzrostla za poslední čtvrtletí  
o 24,6 %, zatímco celoroční průměr v této kategorii činí pouze 14,1 % a odráží výrazný vzrůst 
objemu stavebních prací na odstraňování následků povodní ve druhé polovině roku. 
Obdobným způsobem, ale ve zcela jiném řádu, rostly ve 4. čtvrtletí (2,4 %) i práce na nové 
výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích (roční růst 1,8 %).  
 
Z růstu objemu stavebních povolení v závěru roku, zejména v kategorii velkých staveb, je 
možno očekávat pokračování příznivého trendu vývoje stavební výroby i v letošním roce. Při 
výrazném poklesu počtu stavebních povolení vydaných v prosinci 2002 stoupla jejich hodnota 
meziročně o 38 %, obdobně již v listopadu o 19 %. 
 
Vývoj indikátorů ekonomického růstu (stálé ceny,  meziroční růst v %) 
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Úvěry a vklady domácností, tržby v maloobchodě - úvěry sektoru domácností se v prosinci 
2002 zvýšily cca o 28,3 %, zatímco vklady meziročně poklesly o 0,3 %. V prosinci dosahoval 
objem úvěrů poskytnutých sektoru domácností celkové výše 178,7 mld. Kč, zatímco objem 
vkladů představoval 926,4 mld. Kč.  Za 4. čtvrtletí 2002 meziročně vzrostl objem stavu úvěrů 
poskytnutých domácnostem o  27,3 % a objem vkladů o 2,2 % (chronologický průměr). Proti 
vývoji úvěrů a vkladů domácností, signalizujícímu spíše zrychlení spotřeby domácností při 
relativní stabilitě míry úspor, stojí vývoj tržeb v maloobchodě, které ve 4. čtvrtletí m.r. 
vykázaly růst pouze o 2,7 %.  Nižší než očekávaný růst tržeb v maloobchodě signalizuje růst 
spotřeby domácností ve 4. čtvrtletí spíše v dolní části predikčního intervalu.  
 
Koincidenční index nabídkových odvětví – odhad růstu HDP ve 4. čtvrtletí m.r. – na  
základě koincidenčního indexu vycházejícího z vývoje tržeb a výroby ve vybraných odvětvích 
ekonomiky a jejich modelového uchopení ve vztahu k údajům o vývoji mzr. růstu reálného 
HDP – se pohybuje mírně nad 2 %. 
  
Předstihové ukazatele – výsledky modelů pracujících s předstihovými indikátory (M2, 
stavební povolení, výkony v dopravě apod.) předpokládají pro 4. čtvrtletí růst reálného HDP 
v intervalu 2 – 2,5 %.  
 
Souhrnná predikce poptávky a nabídky z  1. SZ (mzr. změna v % ze s.c. 1995) 

UKAZATEL                               PREDIKCE
1999 2000 2001 I/02 II/02 III/02 IV/02 2002 I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004

 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 0.5 3.3 3.3 2.8 1.9 2.7 1.5 2.2 2.3 2.5 3.0 3.7 2.9 3.3 3.5 2.9 4.6 3.6
HDP sezónně očištěný, mezičtvrtletní změny 0.7 0.2 0.0 0.5 1.5 0.5 1.6 0.1 1.0 0.9 0.9 1.7
 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) 2.6 9.3 8.1 3.5 2.9 3.2 3.4 3.2 3.5 6.5 6.1 6.5 5.7 7.4 7.2 6.7 7.7 7.2

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   1) 0.3 4.0 4.9 1.8 2.2 3.4 3.4 2.7 2.0 2.3 1.8 2.6 2.2 3.0 2.9 2.4 3.9 3.0
 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   2) 1.0 2.7 4.3 4.0 3.9 2.7 2.4 3.2 3.1 3.5 2.6 2.7 3.0 2.4 2.0 3.6 3.3 2.8
     v tom:
     Spotřeba domácností 1.9 2.3 3.9 4.1 5.1 4.4 5.3 4.7 4.2 3.8 2.3 2.1 3.0 2.9 2.2 4.7 4.6 3.6
     Spotřeba vlády 2.3 -1.0 0.3 4.9 9.4 3.7 -0.5 4.1 2.9 3.4 2.7 3.8 3.3 -1.1 -2.1 -1.1 -2.4 -1.7
     Spotřeba neziskových institucí -11.4 13.0 5.9 5.3 7.1 5.4 1.2 4.6 2.5 2.0 2.8 0.8 2.0 -2.6 -2.0 -2.0 -1.5 -2.0
     Hrubá tvorba fixního kapitálu -1.0 5.3 7.2 3.4 -0.7 -0.6 -0.3 0.3 1.2 3.1 3.0 3.1 2.7 3.7 3.8 4.4 4.4 4.1

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 5.4 17.0 13.6 4.2 4.0 3.6 5.2 4.3 4.7 10.8 9.3 9.0 8.5 11.4 10.7 10.6 10.3 10.7

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 6.1 17.0 12.3 5.5 3.8 2.8 3.4 3.8 5.1 11.7 11.5 11.2 9.9 12.2 11.9 11.8 11.9 12.0

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -88.7 -102.9 -132.7 -23.0 -26.0 -34.9 -60.1 -144.0 -22.5 -25.6 -30.9 -57.3 -136.3 -21.8 -23.6 -29.7 -56.8 -131.9
 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -6.2 -7.0 -8.8 -6.2 -6.5 -8.9 -15.6 -9.3 -5.9 -6.3 -7.6 -14.3 -8.6 -5.6 -5.6 -7.1 -13.5 -8.0  
 
Obchodní bilance. Predikce obchodní bilance pro roky 2003 a 2004 prezentovaná v 1. SZ 
zůstává nadále v platnosti. Pokud jde o významné faktory vývoje salda obchodní bilance, od  
referenčního scénáře pro 1. SZ se v lednu 2003 odchýlila zejména cena ropy a zemního plynu 
(o cca 12 %). Nárůst ceny ropy a zemního plynu oproti úrovním referenčního scénáře pro 
1. SZ v roce 2003 o 12 % by za jinak stejných podmínek znamenal bezprostřední prohloubení 
schodku obchodní bilance za rok 2003 o 7,4 mld. Kč (v důsledku zvýšení hodnoty dovozu 
ropy o 3,6 mld. Kč a plynu o 3,8 mld. Kč). 
 
Na základě nově publikovaných údajů o vývoji cen zahraničního obchodu za celý rok 2002 
byl dále zpřesněn rozklad faktorů, podílejících se na mzr. změně salda obchodní bilance 
v roce 2002. 
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Rozklad faktorů meziroční změny salda obchodní bilance za rok 2002 (v mld. Kč) 
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12měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance na základě členění podle SITC (v mld. Kč) 
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III. Inflace 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 1.SZ skutečnost predikce 1.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen  leden 2003 0,8 0,6 -0,2 -0,4
Čistá inflace  leden 2003 0,8 0,7 -0,3 -0,4
Ceny potravin, nápoje, tabák  leden 2003 1,3 0,8 -3,6 -4,1
Korigovaná inflace  leden 2003 0,5 0,6 1,4 1,5  
 
Vyhodnocení inflačního vývoje. V lednu 2003 došlo k sezonnímu meziměsíčnímu růstu 
spotřebitelských cen, nižšímu než obvykle, avšak pouze v důsledku vývoje regulovaných cen. 
Růst tržních cen naopak nevybočil z rámce minulých let: meziměsíční čistá inflace dosáhla 
v lednu 0,7 % (v lednu 2002 to bylo 0,9 %, v lednu 2001 0,6 % v lednu 2000 0,6 % a v lednu 
1999 0,5 %. Výrazný pokles dynamiky růstu regulovaných cen proti minulým letům je dán 
tím, že kromě nájemného jsou všechny váhově významné regulované ceny téměř 
„narovnány“, tzn., že jejich změny budou do budoucna řádově nižší než dříve a budou se 
blížit vývoji tržních cen.  
 
K meziměsíčnímu zvýšení spotřebitelských cen přispěla nejvíce korigovaná inflace ovlivněná 
především růstem imputovaného nájemného, cen tuzemských rekreací, pojištění, poplatku za 
vedení běžného účtu, cen tiskovin a cen pohonných hmot (o 1,6 %). Mzm. korigovaná inflace 
bez pohonných hmot byla 0,56 %. Mzm. růst cen potravin byl vyšší, ale s menším dopadem 
do inflace (nejvíce ovoce, zelenina, brambory). Regulované ceny téměř stagnovaly. Jejich 
vývoj byl zásadně ovlivněn váhově nejvýznamnějším snížením cen elektřiny o 4,7 %.  
 
V rámci korigované inflace ceny obchodovatelných ostatních položek bez pohonných hmot 
poklesly meziměsíčně o 0,3 %. Ceny neobchodovatelných ostatních položek v lednu vzrostly 
o 1,2 %. Tyto pohyby odpovídají běžnému sezonnímu vývoji při současné úrovni inflace, a 
tak nedošlo ke změně vývoje jejich trendových složek proti 1. SZ. Totéž platí i o cenách 
potravin. 
 
Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (v %) 
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Rizika predikce. Lednový vývoj nepřinesl žádný podstatnější důvod ke změně predikce 
korigované inflace bez pohonných hmot. Naopak došlo k výraznému odchýlení vývoje cen 
ropy od scénáře platného pro 1. SZ, což by vedlo ke zvýšení predikce - především růstu cen 
pohonných hmot. Nastavení budoucího vývoje cen ropy jako konstantního prodloužení 
lednové hodnoty znamená o cca 9,5 p.b. vyšší predikci mzr. růstu cen pohonných hmot ke 
konci roku 2003 s dopadem do inflace cca 0,3 p.b. Vývoj ostatních indikátorů nesignalizuje 
významné změny proti stavu z 1. SZ. 
 
Predikce mzm. růstu cen potravin na leden (1,3 %) byla vyšší než skutečnost (0,8 %). 
V zásadě byla ale lednová hodnota v souladu s předpokladem z 1. SZ, že bude pokračovat 
stoupání trendové složky cen potravin. Lednový rozdíl predikce a skutečnosti nicméně není 
důvodem ke změně predikce na celý rok 2003 vycházející především z vývoje indikátorů 
inflace (ceny zemědělských výrobců, vnější faktory). 
 
Polovina rozdílu mezi predikcí a skutečností u růstu regulovaných cen v lednu (predikce 
0,7 %, skutečnost 0,1 %) byla způsobena chybou v odhadu poklesu cen elektřiny (predikce –
3,5 %,  skutečnost –4,7 %). Pokles cen elektřiny nebylo možné přesně odhadnout, protože její 
ceny byla snížena v různých oblastech různě a bylo problematické odhadnout celkový vážený 
průměrný pokles. Zbylý rozdíl 0,3 p.b. rozdílu v regulovaných cenách s dopadem cca 0,05 
p.b. lze přičíst rozdílu mezi predikcí a skutečností u cen regulovaných telefonních hovorů 
(pevné linky). Odhad vývoje regulovaných cen na další měsíce není těmito rozdíly dotčen, 
meziroční růst regulovaných cen by se v průběhu celého roku měl snížit o cca 0,6 p.b. 
v důsledku technického promítnutí lednového rozdílu skutečnosti a predikce. 
  
Predikce z 1. SZ neobsahuje žádný předpoklad o zvýšení spotřebních daní. Od 1. SZ došlo ke 
schválení (vládou) zvýšení spotřebních daní od 1. 4. 2003. Nyní musí návrh schválit ještě 
Parlament, výsledek je nadále nejistý. Přímé dopady přijetí návrhu do inflace odhadujeme na 
cca 0,3 – 0,4 %, celkový dopad do inflace včetně nepřímých dopadů na cca 0,6 p.b. (tabákové 
výrobky, lihoviny). Nyní je předkládán do vlády návrh na další zvýšení spotřebních daní od 
1. 1. 2004 (vycházející z předpokladu schválení předešlého návrhu), jehož přímé dopady do 
inflace odhadujeme na cca 0,3 p.b. a celkový dopad včetně nepřímých dopadů cca 0,4 – 
0,5 p.b. (tabákové výrobky, z pohledu inflace méně významné změny v oblasti pohonných 
hmot a vín). Nebude-li přijat první návrh a druhý ano, tak se oba uvedené dopady do inflace 
nakumulují do ledna 2004. 
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Závěr: Při aktualizaci predikce v tuto chvíli by byla predikce mzr. inflace pro prosinec 
2003 zvýšena o cca 0,2 proc. bodu jako souhrn: 
- snížení o rozdíl predikce a skutečnosti v lednu u regulovaných cen o cca 0,1 p.b., 
- zvýšení o 0,3 p.b. (vliv extrapolace aktuálních cen ropy pro celý zbytek roku 2003). 
 
 
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace a čisté inflace z 1. SZ (v %) 
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