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I.  SHRNUTÍ 
 
 
1.  Prognózy a skutečnost  
 
Veličina XII/02 I/03 II/03 
 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč.
Spotřebitelské ceny r/r, % 0,6 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 
     m/m, % 0,2 0,8 0,6 0,1 0,2 
Čistá inflace  r/r, % -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 
 m/m, % 0,2 0,8 0,7 0,1 0,2 
Korigovaná inflace r/r, % 1,5 1,4 1,5 1,3 1,7 
 m/m, % -0,1 0,5 0,6 0,1 0,3 
Ceny průmyslových výrobců r/r, % -0,8 -0,5 -0,8 -0,5 -0,7 
 m/m, % -0,2 0,4 0,0 0,2 0,4 
      
Průmyslová produkce r/r, % 6,6 6,2 6,4   
Tržby z průmyslové činnosti r/r, % 5,3 4,5 9,5   
Tržby v maloobchodě r/r, % 4,0  4,4   
      
Saldo obchodní bilance za měsíc, mld. Kč -18,8 -6,0 -3,8 -4,0  
 kum., mld. Kč -74,5  -3,8   
Změna salda obchodní bilance r-r, mld. Kč +2,4  +2,0   
 kum., r-r, mld. Kč 42,2  +2,0   
      
Nezaměstnanost ke konci měs., % 9,8 10,3 10,2 10,2 10,2 
Nominální mzdy v průmyslu r/r, % 7,0  5,4   
Reálné mzdy v průmyslu r/r, % 6,4  5,8   
Produktivita práce v průmyslu r/r, % 9,8  12,0   
Nominální mzdy ve stavebnictví r/r, % 8,4  5,3   
Reálné mzdy ve stavebnictví r/r, % 7,8  5,7   
Produktivita práce ve stavebnictví r/r, % 3,9  -3,7   
      
Peněžní zásoba (M2) r/r, % 3,2 3,0 3,3 3,9  
Kurz CZK/EUR prům. za měsíc, % 31,2  31,5  31,6 
Změna kurzu CZK/EUR r/r, % +4,3  +1,5  +0,6 
Kurz CZK/USD prům. za měsíc, % 30,7  29,7  29,4 
Změna kurzu CZK/USD r/r, % +15,9  +19,2  +20,0 
Úrokové sazby z nových úvěrů prům. za měsíc, % 4,2  4,1   
 r-r, proc. body -1,7  -1,6   
Úrokové sazby z termín. vkladů prům. za měsíc, % 2,2  2,1   
 r-r, proc. body -1,1  -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., v únoru se tato odchylka od prognózy již 
nezměnila. 
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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 30,5 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 a 

                                                           
1 Zatímco prognóza se mezi velkými SZ nemění, měsíčně dochází k posunu horizontu nejúčinnější transmise. 
Níže uvedený graf pracuje s obdobím nejúčinnější transmise březen 2004 až srpen 2004. Prognóza je do 
koncového měsíce nejúčinnější transmise (v 3. SZ srpen 2004) v měsíčních intervalech a poté ve čtvrtletních 
intervalech. 
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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. 
 
 
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 v průběhu poslední únorové dekády a první poloviny března pouze 
potvrzují trendy zmíněné ve 2. SZ. Odchylka ceny ropy od prognózy se oproti minulé SZ dále 
prohloubila a nepatrně slabší je i průměrný kurz koruny vůči euru. Dopady tohoto vývoje na 
dovozní ceny jsou však částečně tlumeny oslabováním dolaru. Přes mírně proinflační 
působení exogenních faktorů a kurzu zůstává skutečný vývoj spotřebitelských cen oproti 
našim očekáváním mírně nižší. Také ceny výrobců naznačují silnější dezinflační tlaky oproti 
očekáváním. Zveřejněné údaje z oblasti trhu práce, mzdového vývoje, nabídky, poptávky, 
vnější rovnováhy a veřejných financí se pohybují na úrovni očekávání. Aktuální stav jednání 
o reformě veřejných rozpočtů naznačuje přípravy změn pouze v oblasti nemocenských dávek, 
stavebního spoření a nepřímých daní. Záměry MF na radikálnější snížení deficitů veřejných 
financí zatím nejsou jednotlivými navrhovanými kroky naplňovány, připravovaná opatření 
zatím směřují pouze ke stabilizaci deficitů.  
 

x                    x                      x   
 

Vývoj cen v rozhodujících cenových okruzích nadále potvrzuje přetrvávající neinflační 
prostředí v ekonomice. Dosažené meziroční hodnoty byly záporné ve všech nejdůležitějších 
cenových okruzích a pohybovaly se nadále pod úrovní prognózy. Meziměsíční index 
spotřebitelských cen v únoru vzrostl o 0,2 % (prognóza 0,1 %) a meziroční index 
spotřebitelských cen setrval na lednových -0,4 % (prognóza -0,2 %). Meziměsíční růst 
spotřebitelských cen byl rozhodujícím způsobem ovlivněn růstem cen služeb spojených 
s bydlením, pohonných hmot a rekreací. Růst byl zmírňován poklesem cen potravin, odívání a 
obuvi. Ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, zejména vlivem 
růstu cen rafinérských ropných výrobků. Meziroční pokles cen však nadále pokračoval, jen 
poněkud zmírnil na 0,7 % (leden 0,8 %), zatímco prognóza na 1. čtvrtletí 2003 předpokládala 
meziroční pokles o 0,5 %. Dezinflační působení je nadále patrné i v oblasti cen zemědělských 
výrobců. Meziroční pokles činil v únoru 15,5 % (v lednu 13,2 %), zatímco prognóza na  
1. čtvrtletí 2003 očekává meziroční pokles o 9,9 %. Cenový vývoj v ČR se tak v současnosti 
výrazně liší od vývoje v zemích EU, kde se meziroční růst spotřebitelských cen již několik 
měsíců pohybuje nad 2 % a meziroční růst cen průmyslových výrobců se této hodnotě blíží. 
 
Meziroční růst peněžní zásoby setrvával v lednu na velmi nízké hodnotě dosažené v prosinci 
(3,3 %). Dlouhodobější růst je nadále patrný pouze u úvěrů pro domácnosti (v lednu  
o 3,4 mld. Kč). 
 
V závěru měsíce února a v dosavadním průběhu března došlo k dalšímu mírnému poklesu 
výnosové křivky peněžního trhu. 3měsíční sazby poklesly o 0,06 p.b., 12měsíční sazby  
o 0,1 p.b. Rostoucí očekávání trhu ohledně dalšího snížení MP sazeb v průběhu druhého či 
třetího čtvrtletí tohoto roku prohloubily inverzní charakter výnosové křivky. Ve srovnání 
s lednovou prognózou ČNB jsou 3měsíční úrokové sazby v horizontu jednoho roku nižší  
o zhruba 0,3 p.b. Ex ante reálné roční úrokové sazby, deflované inflačním očekáváním 
finančních trhů (růst z 2,4 % v únoru na 2,5 % v březnu), v březnu poklesly o zhruba 0,2 p.b. 
Ex post reálné roční úrokové sazby, deflované předpokládaným vývojem spotřebitelských cen 
v březnu (snížení meziročního poklesu CPI z únorových -0,4 % na březnových -0,2 %), 
poklesly o zhruba 0,3 p.b. 
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Situace na trhu práce se v únoru stabilizovala, míra nezaměstnanosti setrvala na lednových 
10,2 % (prognóza také 10,2 %). Tato míra nezaměstnanosti je ovšem historicky nejvyšší 
hodnotou od vzniku ČR. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 je počet 
nezaměstnaných vyšší o 53 tis. osob (tj. o 0,9 p.b.), hlavně vlivem poklesu zaměstnanosti 
v průmyslu. Na jedno volné místo připadalo, stejně jako v lednu, 13,4 uchazeče o práci 
(nejvíce za poslední tři roky).  
 
Z oblasti mzdového vývoje byly od minulé SZ zveřejněny údaje o vývoji průměrné mzdy za  
4. čtvrtletí 2002 a za rok 2002. Průměrná mzda vzrostla v roce 2002 v souladu s prognózou  
o 7,3 %  a reálná o 5,4 %. V podnikatelské sféře vzrostla v roce 2002 průměrná nominální 
mzda o 6,7 %, v nepodnikatelské o 10,0 %. Přesto, že dosavadní mzdový vývoj nesignalizuje 
odchylku od prognózy, dojde na základě dosavadních výsledků mzdových vyjednávání ve 
velké SZ pravděpodobně ke snížení prognózy tempa růstu nominální mzdy v podnikatelském 
sektoru (a tím i průměrné mzdy za NH). Průměrná nominální mzda v průmyslu v lednu 
meziročně vzrostla o 5,4 % a ve stavebnictví o 5,3 %. Tyto dílčí údaje potvrdily trend 
postupného zpomalování tempa růstu nominální mzdy. 
 
HDP  vzrostl podle předběžných údajů v roce 2002 o 2,0 %. V průběhu roku se meziroční 
tempo růstu postupně snižovalo z 2,6 % v 1. čtvrtletí na 1,5 % ve 4. čtvrtletí. Hospodářský 
růst byl tažen konečnou spotřebou (zejména domácností a vlády), zatímco tvorba hrubého 
fixního kapitálu rostla jen nevýznamně (ve 4. čtvrtletí stagnovala) a poměrně výrazně vzrostl 
deficit čistého exportu. Propad exportu byl způsoben poklesem příjmů z turistiky a ostatních 
služeb. Oproti prognóze byl předběžný údaj o vývoji HDP za rok 2002 nižší o 0,2 p.b. 
Prognóza přitom předpokládala mírně vyšší spotřebu domácností (o 0,7 p.b.) a menší zhoršení 
čistého exportu a naopak nižší růst konečné spotřeby vlády. 
 
Na počátku roku 2003 byl na straně nabídky nadále patrný relativně příznivý vývoj průmyslu, 
zatímco stavebnictví brzdila slabá investiční poptávka. Průmyslová výroba v lednu 2003 
vzrostla o 6,4 % (prognóza předpokládala růst o 6,2 %). Stavební výroba vykázala v lednu 
meziroční pokles o 2,0 %, zejména vlivem výrazného snížení vývozu stavebních prací (o cca 
15 %).  
 
Relativně stabilní růst soukromé spotřeby na počátku roku 2003 (zhruba na úrovni prognózy) 
indikoval lednový meziroční růst maloobchodních prodejů o 4,4 %. 
 
Z oblasti vnějšího prostředí byly od minulé SZ získány informace, které se u některých 
významných položek (ropa, kurz dolaru vůči euru) výrazně odchylují od předpokladů 
zakotvených v inflační prognóze. Nově aktualizované prognózy růstu HDP v nejdůležitějších 
světových ekonomikách na rok 2003 navíc odsouvají hospodářské oživení z druhé poloviny 
letošního roku fakticky až na rok 2004. Nová prognóza MMF např. předpokládá pro rok 2003 
růst HDP v Německu o 0,7 % (v září očekávala růst o 2,0 %), v eurozóně o 1,3 % (v září 
 2,3 %), aktuální prognóza ECB předpokládá růst HDP v eurozóně v roce 2003 o 1,0 % 
(předcházející prognóza činila 2,1 %). 
 
Podle předběžných údajů dosáhl růst HDP v EU v roce 2002 výše 0,9 % (v roce 2001 rostl 
HDP o 1,5 %). Aktuální prognóza růstu HDP v Německu na rok 2003 ze strany CF se oproti 
lednové prognóze snížila o 0,2 p.b., na rok 2004 o 0,1 p.b.  
 
Pro cenový vývoj v EU zhruba od poloviny roku 2002 je charakteristický růst meziročních 
indexů cen průmyslových výrobců, který se v závěru roku 2002 a lednu 2003 výrazně urychlil 
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zejména vlivem růstu cen energií. PPI v EU vzrostly v lednu meziročně o 1,9 % (ještě v srpnu 
dosahován meziroční pokles), PPI v Německu vstupující do prognózy ČNB v lednu dosáhly 
1,6 %. Prognóza PPI v Německu  (CF) se na rok 2003 mírně zvyšuje (o 0,3 p.b.), naopak pro 
rok 2004 se mírně snižuje (o 0,2 p.b.). Spotřebitelské ceny v EU podle předběžných odhadů 
Eurostatu nadále stagnují na hodnotách těsně nad 2 % (odhad na únor 2,2 %). Spotřebitelské 
ceny v Německu (použité pro prognózu) rostou pomaleji než v EU, v únoru meziročně 
vzrostly o 1,3 %.  
 
Ceny surovin na světovém trhu s výjimkou ropy a plynu měly v únoru a první polovině března 
tendenci ke stagnaci resp. mírnému poklesu (přetrvávající slabá poptávka). Cena ropy byla 
významně ovlivněna očekáváními ohledně války v Iráku. V průběhu února cena ropy rostla a 
v první polovině března spíše stagnovala na úrovni 33 až 34 USD/barel (ropa Brent 1 měsíční 
kontrakt). Na americkém trhu byl růst cen ropy WTI vyšší, krátkodobě cena dosahovala až  
39 USD/barel (polovině března cca 36 USD/barel tj. odchylka od prognózy více než 20 %). 
Průměrná cena dovážené uralské ropy dosáhla v únoru 31,6 USD/barel. V první polovině 
března činila cca 32,7 USD/barel. Lednová prognóza CF pro 1. čtvrtletí 2003 přitom činila  
27 USD/barel (uralská ropa). Průměrná cena dovážené ropy se tak v dosavadním průběhu  
1. čtvrtletí pohybovala o cca 15 % nad úrovní prognózy. V souvislosti s předpokladem 
rychlého ukončení války v Iráku poklesla aktuální cena ropy na světových trzích během 
jednoho týdne o téměř 10 USD/barel a na konci druhé březnové dekády činila  
cca 28 USD/barel (WTI), resp. 26,4 USD/barel (uralská) tj. dostala se pod úroveň prognózy.  
 
Kurz dolaru vůči euru pokračuje nadále v oslabování patrném již více než 1 rok. Rychlost 
oslabování dolaru byla však v posledních měsících oproti očekáváním výrazně větší. 
Průměrná hodnota kurzu dolaru vůči euru od počátku ledna do poloviny března se odchyluje 
od  prognózy na 1. čtvrtletí o cca 4 %.  
 
Očekávání dalšího roku velmi nízkého ekonomického růstu resp. stagnace vede centrální 
banky rozvinutých zemí k udržování úrokových sazeb nadále na nízké úrovni, popřípadě je 
ještě snižují. Obdobná situace je i ve většině kandidátských zemích, kde kromě výše uvedené 
příčiny podporuje snižování sazeb též pokles inflace a snaha o tlumení apreciačních tlaků. 
V poslední únorové dekádě a první polovině března došlo ke snížení měnověpolitických sazeb 
v eurozóně o 0,25 p.b. na 2,5 %, v Norsku (o 0,5 p.b. na 5,5 %) a v Polsku (o 0,25 p.b. na  
6,25 %). Výjimku v pohybu sazeb představovala BoC, která na počátku března zvýšila sazbu 
o 0,25 p.b. na 3,0 %. Z hlediska prognózy jsou důležité především sazby 1R EURIBOR. 
Koncem února a v první polovině března došlo k mírnému poklesu těchto sazeb  
o zhruba 0,1 p.b., v současné době se tak pohybují okolo úrovně 2,4 %. Ve srovnání  
s lednovou prognózou (3,3 %) je roční sazba EURIBOR v dosavadním průběhu prvního 
čtvrtletí (2,6 %) nižší o 0,7 p.b. 
 
Prognózy zveřejněné v březnovém CF zohledňovaly skutečný vývoj v 1. čtvrtletí, který se  
u některých položek výrazně lišil od prognóz. K významnější změně prognózy došlo u kurzu 
dolaru vůči euru, kde se prognóza za dva měsíce posunula o cca 3 až 5 % (oslabení dolaru), 
přičemž trend velmi pozvolného oslabování dolaru zůstal zachován, a u ceny ropy. 
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Rozdíl v prognózách Consensus Forecast (prognóza březen – 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.)     0,3    -0,2 
Spotřebitelské ceny v SRN (p.b.)     0    -0,1 
HPD v SRN (p.b.) -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 
Cena ropy  uralské/přepočet (USD) 5,78 4,66 2,49 2,11 1,38 0,9 0,9 0,9 
Kurz USD/EUR (USD) v % 3,66 5,13 4,12 4,06 3,99 3,78 3,66 3,03 
    
 
Kurz koruny vůči euru měl v průběhu druhé poloviny února a první dekády března tendenci  
k velmi mírnému oslabování z hodnot kolem 31,5 CZK/EUR na 31,8 CZK/EUR. V průběhu 
druhé březnové dekády však mírně korigoval zhruba na 31,6 CZK/EUR. V podstatě však kurz 
koruny stagnuje na úrovni konce roku 2002. K mírnému oslabení koruny přispěly zřejmě 
domácí politické problémy doprovázené stále zřetelnější tendencí k odkladu klíčových 
reformních kroků ve fiskální oblasti a riziko politické nestability v Polsku. Dosavadní 
průměrný kurz koruny vůči euru v prvním čtvrtletí 2003  je oproti prognóze slabší o více než 
2 %. To by znamenalo, že kurzová složka měnových podmínek je již mírně uvolněná (v 1. SZ 
činilo odhadované nadhodnocení reálného kurzu 0,8 %). 
  
V oblasti vnější rovnováhy byly nově publikovány údaje o platební bilanci za 4. čtvrtletí a za 
rok 2002 a obchodní bilanci za leden 2003. Deficit běžného účtu platební bilance dosáhl 
121,4 mld. Kč tj. cca 5,4 % HDP. Příčinou poměrně neočekávaného zhoršení je výpadek 
příjmů z turistiky a ostatních služeb a další zhoršení bilance výnosů zejména vlivem zvýšení 
rozsahu reinvestovaných zisků nerezidentů. Tento vývoj spolu s dalšími informacemi 
(signalizované problémy v oblasti příjmů z turistiky, úhrada škody firmě CME ve výši  
10,4 mld. Kč a další očekávaný růst reinvestovaných zisků) naznačuje riziko revize prognózy 
deficitu běžného účtu pro rok 2003 ve velké SZ. To by mohlo mít i určitý dopad do prognózy 
HDP. Deficit běžného účtu byl kryt vysokým přebytkem finančního účtu (340,3 mld. Kč) 
zejména PZI (269,3 mld. Kč). Z tohoto přílivu představoval ovšem značnou část (cca 180 
mld. Kč) prodej majetku. Poměrně výrazný odliv portfoliových investic (46,7 mld. Kč) byl 
realizován až ve 4. čtvrtletí 2002. Přibližně z poloviny byl způsoben technickou změnou 
struktury aktiv komerčních bank a zbývající polovina odlivu byla způsobena z větší části 
odlivem krátkodobého kapitálu nerezidentů a z menší části růstem zájmu domácích investorů 
o investice v zahraničí. Mimořádně vysoký přebytek ostatních investic byl téměř výhradně 
ovlivněn poklesem krátkodobých depozit komerčních bank v zahraničí (změna struktury aktiv 
ve prospěch portoliových investic, technické dopady intervencí ČNB, snaha bank snížit 
rozsah krátkodobých málo výnosných depozit). Obchodní bilance v lednu 2003 skončila 
pasivem ve výši 3,8 mld. Kč (meziroční pokles deficitu o 2,0 mld. Kč). Vývoj salda 
v korunovém vyjádření byl nadále pozitivně ovlivněn meziroční apreciací koruny zejména 
vůči USD. Na rozdíl od předcházejících měsíců však již na vývoj salda nepůsobil meziroční 
pokles cen surovin na světových trzích. Mírné reálné meziroční snížení deficitu bylo 
způsobeno zvýšením vývozu strojů a zařízení, především do zemí EU. Nadále se však 
prohlubuje nerovnováha v obchodu s asijskými zeměmi a aktuálně též, vlivem růstu cen 
surovin, s Ruskem. 
 
Státní rozpočet hospodařil do konce února s deficitem ve výši 24,9 mld. Kč (v únoru 2002 byl 
deficit stejný). Při porovnání meziročního vývoje státního rozpočtu je však třeba vzít v úvahu, 
že deficit rozpočtu na počátku roku 2002 zahrnoval úhradu ztráty Konsolidační banky ve výši 
12,1 mld. Kč (tj. byl z pohledu hodnocení dle maastrichtských kriterií výrazně nižší). Příčinou 
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tohoto vývoje je zejména meziročně vyšší rozsah transferů lokálním rozpočtům. 
Z dosavadního vývoje je dále patrné meziroční prohlubování nerovnováhy na důchodovém 
účtu a výrazně vyšší než alikvotní čerpání výdajů na  pasivní politiku zaměstnanosti.  
 
 
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 prostřednictví 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) 
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Z grafu je patrné, že publikované statistické údaje naznačují významnější proinflační rizika 
lednové prognózy vyplývající z vývoje cen ropy a dále menší rizika z vývoje kurzu koruny 
vůči euru a cen průmyslových výrobců v Německu. Dezinflační riziko prognózy signalizuje 
graf u cen zemědělských výrobců. Ostatní zveřejněné údaje se pohybují blízko prognózy. 
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Ad 2/  Vyhodnocení dalších aktuálních informací 
 

A/  Proinflační rizika 
 

1. Regulované ceny a nepřímé daně 
Nové informace nejsou k dispozici. Nadále platí, že v prognóze nejsou obsaženy připravované 
změny v oblasti nepřímých daní s celkovým dopadem do cenové hladiny ve výši cca 2,5 p.b. a 
zvýšení cen zemního plynu od 1. 4. 2003 (dopad do inflace 0,2 p.b.). 
 
2.  Aktuální vývoj ceny ropy 
Podobně jako v únoru (viz Graf rizik inflační prognózy) se cena ropy na světovém trhu 
v první březnové dekádě nadále výrazně lišila od prognózované ceny ropy pro 1. čtvrtletí 
2003, přičemž odchylka se již dále nezvětšovala. Kumulovaná odchylka skutečnosti od 
prognózy u uralské ropy dosáhla cca 15 %. V průběhu druhé březnové dekády však cena ropy 
prudce klesla až pod úroveň prognózy. Poslední vývoj tak naznačuje, že cena ropy zůstává 
nejistotou, povahu jednoznačně inflačního rizika ztrácí. 
 
3.  Aktuální vývoj kurzu koruny vůči euru 
V průběhu první a druhé březnové dekády se kurz koruny vůči euru nadále pohyboval o 2 % 
až 3 % nad prognózovanou úrovní.  
 
 
B/  Dezinflační rizika 
 
1.  Aktuální vývoj kurzu dolaru 
Trend oslabování dolaru vůči euru pokračoval i v první dekádě března. Poté následovala 
mírná korekce. Kumulovaná průměrná hodnota dolaru vůči euru v prvním čtvrtletí 2003 byla 
oproti prognóze CF slabší o cca 4 %. V grafu tento vývoj není patrný, neboť oslabování 
dolaru je kompenzováno oslabením koruny vůči euru. 
 
2. Zahraniční poptávka 
Revize prognóz hospodářského růstu na rok 2003 pro EU a Německo ze strany MMF, ECB a 
v menší míře i CF naznačují možnost posunu hospodářského oživení z druhé poloviny 
letošního ruku nejdříve na rok 2004. Slabší zahraniční poptávka se promítá i do nižší tvorby 
HDP vlivem růstu deficitu čistého exportu. 

 
     x           x          x 
 

Z hlediska tří alternativních scénářů uvažovaných v 1. SZ 2003 je možno konstatovat, že 
skutečný vývoj se zejména v oblasti fiskální politiky posouvá od základního scénáře směrem 
k alternativě. Přitom 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 prakticky nezměnila, ale 
nadále je považujeme za mírně asymetrická v proinflačním směru (zejména vlivem 
harmonizačních úprav v oblasti nepřímých daní).  
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II.  FAKTORY INFLACE 
 
1.  Vnější prostředí 
 
 1.1  Evropská unie 
 
EK na základě předstihových indikátorů nemění předpověď růstu na 1. čtvrtletí 2003 
v rozmezí -0,1 až 0,3 %q. Předpověď vychází zejména ze slabé soukromé spotřeby, klesající 
aktivity ve stavebnictví a nepříznivé mezinárodní situace. Pro druhé čtrtletí je očekáván růst 
mezi 0,2 až 0,5 %q. Tento odhad je však doprovázen značnou nejistotou v souvislosti 
s válkou v Iráku. 
 
ECB ve své měsíční zprávě snížila prognózu růstu HDP na 1 %a v  roce 2003 (prosincová 
předpověď 2,1 %a, loňský růst 0,8 %a). 6. března ECB snížila úrokovou sazbu o 0,25 p.b. na 
2,50 %, což je tří a půlleté minimum2. Reagovala tak mimo jiné na pokles indexu 
podnikatelských služeb, který byl první za pět měsíců. I nadále čelí tlakům některých 
ministrů, podle kterých bylo snížení nižší, než očekávali. Také ekonomové očekávali 
převážně snížení o 0,5 p.b. Podle nich pokles jádrové inflace v lednu z 2,2 na 1,9 % dával 
bance větší prostor ke snížení. 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí 2002 činil předběžně růst v EU i v eurozóně 0,2 %q, což je zpomalení 
z předchozích 0,4 %q. Vlivem sílícího eura pokleslo zejména tempo růstu vývozu. Na 
schůzce G7 však ministři financí Německa a Francie zkonstatovali, že silné euro je v zájmu 
EU, při současném růstu cen ropy se tak dováží méně inflace. V únoru neočekávaně vzrostl 
zpracovatelský průmysl po sérii pěti poklesů. Index podle průzkumu vzrostl z 49,3 na 50,1. 
Únorová inflace EZ vzrostla z 2,2 na 2,3 %a, výhradně však vlivem růstu cen ropy.  
 
Indikátory hospodářského vývoje v Evropské unii a eurozóně 

III/02 IV/02 III/02 IV/02 12/02 01/03 11/02 12/02 11/02 12/02 11/02 12/02 11/02 12/02
Eurozóna 0,4 0,2 0,9 1,3 8,5 8,6 0,7 -1,5 2,8 -0,5 -0,7 -1,1 -0,5 -1,9
EU15 0,4 0,2 1,1 1,4 7,8 7,0 0,8 -1,6 2,1 -0,7 -0,4 -0,9 0,9 -0,7

12/02 01/03 12/02 01/03 12/02 01/03 12/02 01/03 10/02 11/02 10/02 11/02 12/02 01/03
Eurozóna 0,4 0,0 2,3 2,2 0,3 0,8 1,5 2,0 -0,1 -1,2 1,3 0,0 6,8 7,4
EU15 0,4 -0,1 2,2 2,1 0,5 0,7 1,5 1,9 -0,9 -1,8 0,9 -0,5 - -

01/03 02/03 Průměr 01/03 02/03 Průměr 01/03 02/03 Průměr 01/03 02/03 Průměr 12/02 01/03
Eurozóna 98,2 98,2 98,9 -10 -11 -10,9 -18 -19 -11,9 -19 -14 -16,6 -0,24 -0,29
EU15 98,5 98,6 99,3 -11 -12 -11,2 -15 -17 -10,0 -16 -13 -12,5 - -

HICP

(%a)
Průmyslová produkceHDP

(%q) (%a) (%) (%m)
Nezaměstnanost

PPI
(%a)

Maloobchodní prodeje
(%m) (%a)

Dovozní ceny
(%a)

M3
(%a)

Vývozní ceny
(%a)

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

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

 
Mezi příznivé informace lze zařadit německý index Ifo, který zaznamenal v únoru již druhý 
růst (z 87,4 na 88,9) podnikatelské důvěry (zejména rostly složky zpracovatelského průmyslu, 
maloobchodu i velkoobchodu). Rovněž ZEW index (důvěra analytiků a institucionálních 
investorů) v únoru překvapivě vzrostl na hodnotu 15 (v lednu 14, očekával se pokles na 10). 
Vláda i nadále předpokládá letos růst HDP o 1 %, ale při déle trvajícím konfliktu v Iráku by 
jej musela přehodnotit směrem dolů. Vloni rostla ekonomika tempem 0,2 %, což je nejméně 
za 9 let. Vliv silného eura se odrazil ve čtvrtém čtvrtletí v poklesu tempa růstu vývozu 
z 2,9 %q na 0,3 %q. Nezaměstnanost v únoru i nadále rostla, z 10,3 na 10,5 %, což přispělo 
k dalšímu poklesu spotřebitelské důvěry na osmileté minimum. Průmyslová produkce v lednu 
                                                           
2 Stejně jako ECB snížila své sazby 6. března i švýcarská centrální banka, o 0,5 p.b. na 0,25 %. Je to již sedmé 
snížení za dva roky. Na tříleté minimum snížila úrokovou sazbu i norská centrální banka, a to z 6 % na 5,5 %. 
Stále však má nejvyšší úrokové sazby v západní Evropě. 
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předběžně vzrostla o 1,6 %m oproti prosinci, kdy byla na tříletém minimu. Je to již druhý růst 
za poslední tři měsíce a ministerstvo hospodářství uvádí, že data budou pravděpodobně 
revidována vzhůru. Rovněž maloobchodní prodeje vzrostly neočekávaně o 4,2 %m (1,3 %a) 
po dvou předchozích poklesech. Přebytek obchodní bilance se v lednu dále zvýšil, když 
vzrostl vývoz zejména do nečlenských států EU12. 
 
Inflace CPI v únoru vzrostla z lednového minima 1,1 %a na 1,3 %a. PPI vzrostl v lednu 
nejvíce za 21 let, oproti prosinci o 1,3 %m (1,6 %a, očekávání bylo jen 0,6 %m), když od 
poloviny listopadu vzrostly ceny ropy o téměř 40 %. Kromě toho vzrostly výrobcům náklady 
v důsledku zvýšení daní na energie a sociálních odvodů. 
 
CF03 nepatrně snížil svou prognózu růstu v Německu v roce 2003 (z 0,8 %a na 0,7 %a). Pro 
rok 2004 prognóza zůstala beze změny, 1,8 %a. Předpověď inflace CPI zůstává beze změny,  
v roce 2003 na hodnotě 1,2 %a a 1,3 %a v příštím roce. Ke změně došlo u PPI, kde CF 
přehodnotil letošní růst z 0,8 %a na 1,1 %a a naopak dále mírně snížil očekávaný růst v roce 
2004 z 1,2 %a na 1,1 %a.  

 
Reálný HDP a výhled dle CF03 (mzr., %)            Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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Směnný kurz USD vůči EUR a GBP         Měnověpolitické sazby ECB, Fed, BoE 
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Po slibném růstu 1,7 %a v roce 2002 se zdá, že Velká Británie ztrácí dynamiku. 
Spotřebitelské výdaje klesají a objem továrních objednávek se zmenšuje. Únorový průzkum 
naznačuje další pokles poptávky po produktech zpracovatelského průmyslu, největší za 
13 měsíců. Inflace v lednu opět překročila cíl BoE, zůstala na úrovni 2,7 %a. Růst HICP však 
patří k nejnižším v Evropě, když poklesl z 1,7 na 1,4 %a. Ceny výrobců v únoru vzrostly mzr.  
kvůli cenám ropy a oslabující libře (jen v únoru téměř o 5 %) nejvíce za dva roky, o 1,6 %a 
(0,3 %m). BoE ponechala sazby po předchozím snížení o čtvrt p.b. nezměněny na více než 
pětačtyřicetiletém minimu 3,75 %. Za dostatečnou podporu ekonomiky zatím považuje 
slábnoucí kurz libry. 
 
1.2  USA  
 
Index Philadelphia Fed klesl v únoru na 2,3 bodů (v lednu 11,2), index ISM Manufacturing 
zaznamenal rovněž pokles (z 53,9 na 50,5).  Očekávání růstu pro rok 2003 se snižují s tím, jak 
klesají spotřebitelské výdaje a podnikové investice. V únoru došlo ke zpomalení 
zpracovatelského průmyslu a důvěra spotřebitelů opět poklesla na devítileté minimum (ze 
78,8 na 64 proti očekávání 77). Maloobchodní prodeje v únoru poklesly nejvíce od listopadu 
2001. Rovněž úbytek pracovních míst v únoru byl největší od září 2001. Nejnovější průzkumy 
očekávají po růstu 2,4 %a v roce 2002 letošní růst HDP na úrovni 2,6 %a. Loňský HDP za  
4. čtvrtletí byl revidován z původního odhadu 0,7 %a na 1,4 %a. Vývoj cen je určován 
převážně značným nárůstem cen ropy od počátku roku. Velkoobchodní ceny v lednu vzrostly 
o 1,6 %m, nejvíce za 13 let. Bez potravin a energií vzrostly o 0,9 %m, zatímco byl očekáván 
pokles tohoto agregátu. Dovozní ceny v únoru vzrostly o 1,3 %m po lednovém růstu 1,6 %m. 
I bez ropy činil růst indexu 0,4 %. Na vývoji kurzu dolaru se kromě krize v Iráku a 
nepříznivých čísel o ekonomice podepsaly i další vlivy, např. úmysl ruské centrální banky 
prodat 10 mld. USD v rámci restrukturalizace rezerv, nebo výroky amerického ministra 
financí J. Snowa, že propad domácí měny jej nijak zvlášť neznepokojuje. FOMC na svém 
zasedání 19. 3. nesnížil své klíčové úrokové sazby. 
 
1.3  Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
Růst HDP na Slovensku ve čtvrtém čtvrtletí 2002 zrychlil z 4,3 %a na 5,4 %a. Zdrojem růstu 
byla zejména spotřeba domácností (5,3 %a) a čistý vývoz. Naopak vládní spotřeba rostla jen 
velmi mírně (1,2 %a) při dalším poklesu investic. Od minulé SZ nedošlo k žádným 
měnověpolitickým rozhodnutím, neboť vývoj inflace je v souladu s predikcí. Limitní úroková 
sazba na dvoutýdenní repo zůstává na 6,5 % a kurz se již od poloviny ledna pohybuje 
v úzkém pásmu 41,70 – 42,20. Index spotřebitelských cen v únoru vzrostl o 0,6 %m a mzr. 
inflace dosáhla hodnoty 7,6 %a (lednové hodnoty byly 5,3 %m, 7,3 %a). Největší nárůst 
zaznamenaly ceny pohonných hmot, tržních služeb a potravin. Kromě vlivu ceny ropy se tak 
podle očekávání projevila i část sekundárního dopadu předchozích deregulací a změn daní. 
Vyšší růst inflace by měl být pouze dočasný, a jelikož se neuvažuje s dalšími deregulacemi, 
měl by odeznít na počátku příštího roku. Agentura Fitch zvýšila rating dlouhodobých závazků 
Slovenska v cizí měně na BBB. 
 
Polský statistický úřad odhaduje růst HDP za loňský rok na úrovni 1,3 %a, což implikuje další 
zrychlení růstu ve čtvrtém čtvrtletí na hodnotu cca 2 %a. Za růstem stojí zejména spotřeba 
domácností, čistý export a zpomalení poklesu investic. Vyšší než očekávaný růst sociálních 
dávek a reálných platů ve státním sektoru dává základ pro udržení vysoké spotřeby i v roce 
2003, i když proti tomu bude působit vysoká nezaměstnanost a nízká spotřebitelská důvěra. 
Inflace v lednu dosáhla dalšího minima 0,4 %a. Na rozdíl od státního sektoru se v soukromém 
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sektoru očekává jen mírný růst mezd a inflace tak přes mírný růst nedosáhne v roce 2003 ani 
dolního pásma cílovaného koridoru 2 až 4 %a. Centrální banka dále snížila 26. února repo 
sazbu o 0,25 p.b., diskontní a lombardní sazbu o 0,5 p.b. K výraznému oslabení PLN v březnu 
přispěl především rozpad vládní koalice a nepříznivé údaje o schodku zahraničního obchodu 
za leden.  
 
Reálný HDP a výhled dle EECF01 (mzr., %)  Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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Kurzy  středoevropských měn vůči EUR        Měnověpolitické sazby NBS, MNB, NBP 
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V Maďarsku průmyslová výroba v lednu rostla tempem 6,4 %a (-1 %m, v prosinci 6,9 %a, 
0,1 %m) a tvoří tak základ dalšího růstu ekonomiky. V minulém roce byl růst tažen zejména 
spotřebou domácností a značným fiskálním stimulem, který by však letos měl značně oslabit, 
pokud vláda splní své sliby ohledně snižování deficitu vládních financí. Míra nezaměstnanosti 
(tříměsíční průměr) vzrostla v lednu z 5,9 na 6,1 % a zůstává stále relativně nízká, což může 
ulehčit mzdové a cenové vzlínání. Inflace CPI v únoru dosáhla 0,8 %m, 4,5 %a (v lednu 
1,2 %m a 4,7 % a). Index výrobních cen v lednu vzrostl o 1,1 %m, meziročně zaznamenal 
pokles -0,1 %a. Na rozdíl od loňského roku letos nebude tlumit inflaci tak silná apreciace 
forintu. Kromě toho lze očekávat, že připravované dvouciferné zvýšení cen energií pro 
domácnosti od července t.r. také značně ovlivní cenový vývoj. Na zasedání 24. února 
ponechala centrální banka svou měnověpolitickou sazbu (na čtrnáctidenní úložku u centrální 
banky) beze změny, ale obnovila neomezený přístup k tomuto instrumentu.  
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1.4  Efektivní ukazatele3 reálného růstu a cenového vývoje v zahraničí 
 
Skutečný růst ve čtvrtém čtvrtletí 2002 v Evropské unii byl mírně (0,1 p.b.) vyšší, než byla 
očekávání CF02. Naopak krátkodobý výhled se opět  posouvá o cca 0,1 p.b. dolů, zejména ke 
konci roku 2003, kdy minulé prognózy očekávaly již akceleraci růstu HDP. Ta se však podle 
posledních prognóz odsouvá až na počátek příštího roku. V inflaci spotřebitelských cen se 
v únoru již odrazily vysoké ceny ropy. Prognóza však očekává naopak pokles inflace, 
k němuž by mělo dojít vlivem základny, tedy cenové akcelerace ve srovnatelném období 
minulého roku. 
 
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. V posledním čtvrtletí 2002 však byl oproti prognóze (3,2 %a) 
růst vyšší (3,9 %a) zejména díky akceleraci růstu na Slovensku. Výhled zatím zůstává stabilní 
na úrovni kolem 4 % a dokud nenastane výraznější oživení v západní Evropě, neočekává se 
u kandidátských zemí žádná výraznější změna. Inflace se po skokovém zvýšení vlivem 
deregulací na Slovensku ustálila na dosažené hladině. Další růst se očekává v polovině roku 
následkem uvolnění regulovaných cen v Maďarsku. 
 
 
1.5  Ceny vybraných komodit 
 
Vývoj cen ropy WTI odráží přetrvávající nejistotu současného politicko-ekonomického 
vývoje ve světě. Průměrná cena tohoto typu ropy byla v únoru 35,7 USD/barel (cena ropy 
Brent se prodávala v průměru za 32,6 USD/barel). V období od počátku roku 2003 do 19. 3. 
byla tak průměrná cena ropy WTI (34,64 USD/barel) vyšší o 5,64 dolaru za barel vůči 
předpokladu 1. SZ použitého pro predikci inflace (29 USD/barel).  
 
 

                                                           
3 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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Podle Mezinárodní agentury pro energii celková poptávka po ropě v únoru stagnovala 
s výhledem na mírné oslabení. Důvodem očekávaného poklesu poptávky je snížení poptávky 
v Číně ve srovnání s lednovými předpoklady. Nabídková strana zůstává největší nejistotou 
vzhledem k probíhajícímu válečnému konfliktu v Iráku. Další vývoj cen ropy bude záviset na 
průběhu války a způsobu následné okupace Iráku.  
 
Vývoj ceny ropy na světových trzích a předpověď Consensus Forecast (WTI)  
± 2 standardní odchylky 
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2.  Devizový kurz 
 
2.1  Vývoj nominálního kurzu 
 
Vývoj nominálního kurzu koruny k euru se již od počátku roku 2003 pohybuje vcelku stabilně 
v rozmezí 31 až 32 korun za euro. Průměrná hodnota kurzu, která od počátku roku do 19. 3. 
dosáhla 31,60 korun za euro, byla o 60 haléřů slabší, než předpokládal referenční scénář 
lednové inflační predikce. 
 
Meziročně byl průměrný únorový kurz koruny vůči euru jen o 0,5 % silnější. Na začátku 
měsíce února koruna spíše oslabovala vzhledem k přetrvávajícím obavám z války v Iráku 
spojené s nižší aktivitou zahraničních investorů ve středoevropském regionu. Kurz reagoval 
pouze omezeně na zveřejněná makroekonomická data a vývoj koruny doznal určité změny až 
v polovině února. Domácí měna byla krátkodobě ovlivněna zveřejněním údajů o průmyslové 
výrobě (17. února) a deficitu zahraničního obchodu (24. února). Teprve vládní krize v Polsku 
(3. března) a následné oslabení všech středoevropských měn způsobilo oslabování koruny až 
na nejnižší úroveň od poloviny ledna. Nejistotu na trhu vzbudily obavy o stabilitu české 
vlády, když se kabinet rozhodl požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Výsledek 
hlasování (11. března) byl z hlediska investorů příznivý a kurz koruny opět posílil na úroveň 
z počátku měsíce února.  
 
Kurz koruny vůči americkému dolaru kopíroval pohyby kurzu eura vůči dolaru. Koruna 
nejvíce posílila dne 11. března (28,71 Kč/USD), a tak překonala nejsilnější hodnotu 
z minulého měsíce. Její meziroční únorové posílení vůči dolaru (měsíční průměr) činilo 19 %.  
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Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD 
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Z šetření ČNB mezi analytiky vybraných zahraničních bank z poloviny března vyplývá, že 
kurz koruny nedozná v nejbližším období významnějších změn a bude se v jednoměsíčním 
horizontu pohybovat v průměru okolo hodnoty 31,79 korun za euro. Maximální uváděná 
hodnota činí 32,20 CZK/EUR a minimální 31,50 CZK/EUR. Pro jednoroční horizont je 
rozpětí odhadů mezi 29 a 33,34 CZK/EUR. Průměr (31,01 CZK/EUR) ukazuje spíše na 
očekávání mírného posilování koruny. 
 
 
2.2  Vývoj výnosových diferenciálů 
 
Výnosy krátkodobých a dlouhodobých českých dluhopisů od poloviny února do poloviny 
března dále poklesly: dvouleté výnosy o 19 b.b. a desetileté výnosy o 24 b.b. Tento vývoj 
souvisel s příznivým vývojem spotřebitelských cen. Cenový vývoj a očekávání dalšího 
snižování klíčové úrokové sazby ČNB zvyšují atraktivnost emisí nových dluhopisů. Česká 
vláda plánuje ve druhém čtvrtletí vydat nové státní dluhopisy v celkové hodnotě 28 mld. Kč. 
Poptávka po nových dluhopisech stále převyšuje jejich nabídku a působí tak na další pokles 
jejich výnosů. 
 
Na světových trzích došlo od poloviny února do poloviny března také k poklesu výnosů 
státních dluhopisů. Nejvíce poklesly americké desetileté výnosy o 38 b.b. a americké dvouleté 
výnosy o 25 b.b. V eurozóně poklesly desetileté výnosy o 16 b.b. a dvouleté výnosy o 20 b.b. 
Vývoj ve sledovaném období byl ovlivněn převážně nepříznivými ekonomickými zprávami 
a vyhrocující se situací kolem možného konfliktu v Iráku. Rostoucí pravděpodobnost zahájení 
vojenské operace zvyšovala poptávku po dluhopisech. Na konci února dvouleté americké 
výnosy poklesly na padesátileté minimum a desetileté výnosy zaznamenaly výrazný týdenní 
pokles. Pod vlivem zpomalujícího se ekonomického růstu v Evropě a poklesu investorské 
důvěry v Německu převládalo očekávání na snížení klíčových úrokových sazeb v eurozóně. 
Po nižším než očekávaném snížení klíčových sazeb na začátku března investoři opět 
očekávají další snížení těchto sazeb. Evropské dvouleté výnosy poklesly na dvanáctileté 
minimum. 
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Výnosové diferenciály 
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Výše popsaný vývoj vedl v průběhu sledovaného období k mírnému poklesu desetiletých 
česko-evropských diferenciálů o 9 b.b. Dvouleté česko-evropské diferenciály byly přibližně 
stabilní a pohybovaly se na úrovni cca 17 b.b. Rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými 
evropskými diferenciály dosáhl 11. 3. hodnoty 39 b.b. Desetileté česko-americké diferenciály 
zaznamenaly v únoru určité výkyvy a jejich rozdíl byl v první polovině března přibližně 
nulový. Vcelku stabilizovaný vývoj česko-evropských diferenciálů nenaznačuje významnější 
přehodnocování kurzového vývoje v očekáváních finančních trhů pro nejbližší období. 
 
 
2.3  Efektivní kurzy4

 
V únoru index nominálního efektivního kurzu vzrostl oproti předchozímu měsíci o 0,2 % 
(v lednu došlo k meziměsíčnímu poklesu o 0,3 %). Meziročně kurz zhodnotil o 4,0 % (v lednu 
o 4,7 %). Ve vývoji reálného efektivního kurzu dominoval vliv nominálního efektivního 
kurzu. Index reálného efektivního kurzu podle spotřebitelských cen v lednu meziměsíčně 
oslabil o 0,1 %, meziročně zhodnotil o 1,4 %. Reálný efektivní kurz podle cen průmyslových 
výrobců v prosinci meziměsíčně oslabil o 1,1 % a meziročně posílil o 0,9 %. 
 
Vývoj nominálního a reálného efektivního kurzu (index, 100=2000) 

85

90

95

100

105

110

115

120

125

1/99 5/99 9/99 1/00 5/00 9/00 1/01 5/01 9/01 1/02 5/02 9/02 1/03

Nominální efektivní kurz
Reálný efektivní kurz podle CPI
Reálný efektivní kurz podle PPI

posilování

 

                                                           
4 Vážené podíly na zahraničním obchodu včetně Ruska. 

 20



2.4  Platební bilance 
 

Běžný účet v roce 2002 
 
Deficit běžného účtu ve 4. čtvrtletí 2002 dosáhl hodnoty 35,5 mld. Kč. V meziročním 
srovnání se jedná o 20% zhoršení. Za celý rok 2002 dosáhl deficit běžného účtu hodnoty 
121,4 mld. Kč, což je oproti předešlému roku zlepšení o 2,5 %. Příznivý vývoj byl 
zaznamenán u obchodní bilance, jejíž deficit se meziročně ve 4. čtvrtletí snížil o 8 %. 
K výraznému růstu přebytku došlo na účtu běžných převodů (meziročně o 170 %), který 
souvisel s platbami zajišťoven do ČR po srpnových povodních. Naopak ke zhoršení deficitu 
běžného účtu ve 4. čtvrtletí přispěl výrazný meziroční pokles přebytku v bilanci služeb, který 
se snížil o 92 %. Tento propad byl způsoben zejména poklesem příjmů z cestovního ruchu a 
ostatních služeb. Dalším faktorem, který meziročně prohloubil deficit běžného účtu ve   
4. čtvrtletí, byl deficit bilance výnosů (prohloubení deficitu o 41 %).  

Běžný účet  
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Finanční účet v roce 2002 
 
Přebytek finančního účtu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 2002 hodnoty 24,8 mld. Kč, což 
představuje 67% meziroční pokles. Saldo přímých investic meziročně pokleslo o 63 % a 
dosáhlo nejnižší hodnoty od začátku roku 1998. Došlo k výraznému odlivu portfoliových 
investic o 53,5 mld. Kč, což bylo způsobeno především nárůstem investic domácích subjektů 
do zahraničních dluhových cenných papírů a odlivem investic zahraničních subjektů 
z českých dluhových cenných papírů. Příliv ostatních investic dosáhl hodnoty 56 mld. Kč, což 
bylo způsobeno zejména pohyby na účtech krátkodobých aktiv a pasiv obchodních bank. 
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Finanční účet  
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Finanční toky a vývoj devizových rezerv v roce 2003  
 
Podle předběžných údajů platební bilance za leden (v souladu s požadavkem ECB sleduje 
ČNB od ledna 2003 základní položky PB v měsíčním kroku, viz přílohu č. 14) dosáhl příliv 
zdrojů na finančním účtu 11,2 mld. Kč. Tento příliv byl ovlivněn přílivem přímých 
zahraničních investic. V položce přímých zahraničních investic byl rozhodující částkou 
očekávaný reinvestovaný zisk v objemu 6 mld. Kč. Odliv portfoliových investic v rozsahu 
12 mld. Kč byl ovlivněn především nákupem zahraničních dluhových cenných papírů 
do portfolia českých bank. Obchodní banky v lednu změnily strukturu svých pozic vůči 
zahraničí, a to snížením objemu úložek v zahraničí o 35 mld. Kč, poklesem pasiv vůči 
zahraničí o 13 mld. Kč a výše uvedeným zvýšením portfoliových investic ve svých aktivech. 
Devizové rezervy ČNB po očištění o kurzové rozdíly vzrostly v lednu 2003 o 8,7 mld. Kč. 
 
Ke konci února stav devizových rezerv ČNB v korunovém vyjádření vykázal 725,3 mld. Kč, 
což ve srovnání s předchozím měsícem představuje nárůst rezerv o cca 12 mld. Kč. Výše 
devizových rezerv by podle předběžných výsledků postačovala ke krytí cca 5,6měsíčního 
dovozu zboží a služeb. 
 
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 1/2002  0,4 1) 1,6 
Uralská ropa 2/2003         41,11 67,53 
Vážený nominální kurz (k EUR a USD) 2/2003 -6,56 -5,24 
Ceny průmyslových výrobců  2/2003 -0,5 1) -0,7 
Ceny zemědělských výrobců  2//2003           -9,9 1) -15,5 
Směnné relace 1/2003 -0,9 1)                  0,3 
Dovozní ceny 1/2003 -2,9 1) -2,8 
Úrovňové hodnoty    
Kurz Kč/EUR  2/2003 31,00 1) 31,645 
Kurz Kč/USD  2/2003 29,67 1)              29,374 
Cena uralské ropy (USD/barel)  2/2003 26,60 1) 31,580 
1) Průměrná hodnota za 1. čtvrtletí 2003 (z 1. SZ) 
 
Vyhodnocení vývoje cen v zahraničním obchodě a v produkční sféře v lednu a únoru  
2003  
 

Vývoj nákladových indikátorů jako celku byl v lednu i únoru  v zásadě neutrální vzhledem 
k inflační prognóze z 1. SZ. Tento vývoj však byl ve své struktuře výrazně odlišný  
u jednotlivých komponent. Na jedné straně se  devizový kurz a  lednové ceny ropy vyvíjely 
v porovnání s predikcí z 1. „velké“ SZ  proinflačně, což se ovšem plně neodrazilo ve vývoji 
dovozních cen.  Ceny průmyslových výrobců se vyvíjely i přes výrazný růst cen ropy (které 
se ovšem promítly do jejich cenového vývoje pouze částečně) a vyšší než očekávanou 
zahraniční inflaci v závěru loňského roku a počátku roku letošního mírně protiinflačně 
v porovnání s prognózou z 1. SZ. Meziroční pokles cen zemědělských výrobců byl v lednu 
a zejména únoru 2003 výrazně hlubší než prognóza z 1. SZ, přičemž tento vývoj se 
v daném období již odrazil na hlubším poklesu spotřebitelských cen potravin (oproti 
predikci inflace z 1. SZ). 
 

V únoru došlo (obdobně jako v lednu) k odchylce směnného kurzu oproti referenčnímu 
scénáři Kč/EUR (31,645 Kč/EUR oproti scénářovým 31,00 Kč/EUR), zatímco u kurzu 
Kč/USD došlo pouze k zanedbatelné odchylce od referenčních scénářů. Odchylka směnného 
kurzu od referenčního scénáře a její dopad do predikce inflace je téměř zanedbatelný.  
Naproti tomu se udržely  vysoké ceny ropy – cena dovážené ropy uralské vzrostla v lednu 
oproti předchozímu měsíci (kdy se vyvíjela téměř ve shodě s ref. scénářem) o více jak  
3 USD/barel (z 27,01 na 30,23 USD/barel), v únoru pak dále vzrostla až na  
31,58 USD/barel. Odchylka cen ropy za leden a únor spolu s aktuálním výhledem dalšího 
mírného růstu dolarových cen ropy na nejbližší 3 měsíce představuje proinflační riziko 
vzhledem k  stávající predikci inflace (z 1. SZ 2003).  
 
 

Mzr. vývoj cen zahraničního obchodu v lednu 2003 celkově odpovídal predikci na 1. čtvrtletí, 
předpokládající již zmírňování jejich mzr. poklesu. Mzr. pokles dovozních cen o 2,8 % byl 
zcela v souladu s jejich predikcí pro 1. čtvrtletí (-2,9 %). Vývozní ceny se snížily o 2,5 %; 
čtvrtletní predikce předpokládá, že zmírňování jejich mzr. poklesu nebude tak výrazné  
(-3,8 %). Vývoj směnných relací za leden 2003 byl ještě mírně kladný (+0,3 %); jejich 
predikce pro 1. čtvrtletí 2003 již předpokládá přechod do záporné hodnoty (-0,9 %).   
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Dovozní ceny ČSÚ a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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V meziročním srovnání ceny průmyslových výrobců zůstaly v únoru stále ještě pod úrovní 
stejného měsíce minulého roku. V úhrnu byly nižší o 0,7 % (v lednu o 0,8 %). Nejvíce 
poklesly ceny v potravinářském průmyslu (masa a masných výrobků o 11,5 %). Nejvýraznější 
zvýšení o 22,0 % zaznamenaly ceny rafinérských ropných výrobků. Podle hlavních 
průmyslových skupin se nejvíce snížily ceny u meziproduktů o 1,6 % a u zboží krátkodobé 
spotřeby o 1,5 %. Naopak nejrychleji rostly ceny energií o 1,7 %.  
 
Meziroční pokles cen průmyslových výrobců v únoru (-0,7 %) byl mírně hlubší než 
předpokládala predikce z 1. SZ 2003 (průměrně -0,5 % v prvním čtvrtletí 2003). Zatímco 
ceny ropy byly výrazně vyšší a promítly se do cenového růstu zejména v odvětví zpracování 
ropy, opačným směrem (tj. dezinflačně) působil cenový vývoj v odvětví mimo zpracovatelský 
průmysl (výroba energií, těžba uhlí).  
 
Ceny průmyslových výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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V meziročním srovnání ceny zemědělských výrobců se i nadále výrazně snižovaly – v únoru 
o 15,5 % (v lednu o 13,2 %). Vlivem poklesu zejména cen obilovin, brambor a ovoce 
poklesly ceny rostlinných výrobků o 22,6 %. Snížení cen živočišných výrobků o 11,0 % 
ovlivnil zejména výrazný pokles cen prasat (o 20,2 %) a dále i vajec, drůbeže a jatečního 
skotu.  
 
Meziroční pokles cen zemědělských výrobců za leden i únor byl výrazně hlubší než 
předpokládala jejich predikce z 1. SZ (-9,9 % v prvním čtvrtletí 2003), především z důvodu 
dále se prohlubujícího výrazného meziročního poklesu cen produkce rostlinné výroby.  
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Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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4.  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Podle údajů bankovní statistiky vykazuje pokladní plnění státního rozpočtu ke konci února 
2003 schodek ve výši 24,9 mld. Kč, což je výsledek shodný se skutečností dosaženou ve 
stejném období minulého roku. Jakkoliv je předčasné vyvozovat z dosavadních rozpočtových 
výsledků zásadní závěry, je patrné pokračování příznivých tendencí minulého roku, 
především v oblasti některých daňových příjmů. Rozhodujícím momentem pro posouzení 
celoročního vývoje budou až aktuální rozpočtové výsledky za první pololetí, z nichž se 
obvykle odvozuje základna pro návrh státního rozpočtu na budoucí rok.  
 
Plnění celkových příjmů zatím nevybočuje ze sezonních tendencí začátku rozpočtového 
období a vlivem vyššího plnění inkasa ostatních příjmů (vyšší příjmy kapitoly Českého 
telekomunikačního úřadu a kapitoly ministerstva obchodu) nepatrně přesahuje skutečnost 
minulého roku. Plnění daňových příjmů je jako celek téměř na úrovni loňského roku, přičemž 
došlo k meziročnímu zlepšení inkasa DPH a daně z příjmů fyzických osob.  
 
Celkové výdaje státního rozpočtu byly od počátku letošního roku ovlivněny zejména 
vysokými transfery územním rozpočtům v souvislosti s probíhající reformou veřejné správy, 
jakož i vyššími platbami státu fondům sociálního a zdravotního pojištění a výdaji na sociální 
dávky. Oproti loňskému roku nebyl v prvních dvou letošních měsících realizován žádný 
mimořádný výdaj, avšak ve státním rozpočtu na tento rok je zapracována úhrada druhé části 
ztráty ČKA za rok 2001 ve výši 18,6 mld. Kč. Na výdajové straně lze rovněž očekávat 
celoroční naplnění rozpočtových předpokladů. 
 
V souvislosti s chystanou změnou sledování vývoje vládního sektoru ČR podle metodiky 
používané v EU (SNA) je opodstatněné změnit i dosavadní metodický přístup ČNB ke 
sledování výše sald veřejných rozpočtů. Jelikož ČR není doposud schopna plně 
implementovat metodiku SNA, buduje MF ČR a ČSÚ převodní můstky, které umožní 
přiblížit údaje ve stávající metodice GFS struktuře SNA. Nově je výchozím saldem pro 
analýzu veřejných financí ČR saldo bez čistých půjček a dotací transformačním institucím 
(doposud byly v ČNB místo čistých půjček odpočítávány pouze privatizační zdroje a nikoliv 
např. inkasa za úvěry poskytnuté cizím zemím). V souladu s evropskými zvyklostmi dochází  
i k úpravě terminologie – saldo veřejných rozpočtů je nově označováno jako saldo vládního 
sektoru. Konkrétní změny ve výši deficitu vládního sektoru jsou patrné z následující tabulky. 
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1.SZ 2.SZ 3.SZ 1.SZ 2.SZ 3.SZ 1.SZ 2.SZ 3.SZ
Nová metodika salda vládního sektoru      
(shodná s MF ČR)    v % HDP - - -4,5% - - -5,1% - - -5,3 až -6,3%
Dosavadní metodika ČNB deficitu VF  v % HDP -5,8% -5,0% - -7,0% -6,0% - -
Fiskální pozice +1,8 p.b. +1,2 p.b. +1,2 p.b. +1,1 p.b. +0,7 p.b. +0,4 p.b. -1,3 p.b. -0,4 p.b. +0,3 až +1,3 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu +1,3 p.b. +1,2 p.b. +0,9 p.b. +0,5 p.b. +0,2 p.b. +0,6 p.b. -0,4 p.b. - -

2002 2003 2004

-5,4% až -7,4%

 
 
 
Základní makroekonomický náhled na vývoj vládního sektoru v letošním roce zůstává od 
minulé situační zprávy nezměněn. Použití nové metodiky v souladu se standardem ESA95 
znázorňuje stav vládního sektoru poněkud příznivěji, než tomu bylo v metodice předchozí. 
Toho je docíleno překvalifikací některých operací, které v minulosti prohlubovaly výši 
schodku. V důsledku změny výše celkového deficitu vládního sektoru dochází i ke změně 
fiskální pozice, kalkulované jako meziroční změna cyklicky očištěné části salda sníženého 
o náklady na dluhovou službu. V letošním roce se cyklicky očištěné saldo meziročně změní 
jen nepatrně; v příštím roce se v závislosti na přijatém reformním scénáři  bude fiskální pozice 
pohybovat mezi cca 0,3 až 1,3 p.b. Nově provedená aproximace fiskálního impulzu pro 
letošní rok zhruba koresponduje s úrovní zveřejněnou v 1. SZ, což svědčí o tom, že příspěvek 
fiskální politiky k hospodářskému růstu i nadále zůstává kladný.  
 
 
5.  Peníze, úvěry a úrokové sazby 
 
Peníze a úvěry 
 
Dlouhodobý pokles meziročních přírůstků peněžního agregátu M2 typický pro rok 2002 se 
v lednu 2003 zastavil na úrovni 3,3 % (po odečtení vlivu apreciace Kč na úrovni 3,9 %). 
Tendence k nízkému přílivu peněz do ekonomiky tedy pokračovala i v  lednu 2003, což je 
v souladu s neinflačním vývojem ekonomiky.  
 
Stagnace peněžní zásoby v lednu 2003 je důsledkem protichůdného působení na jedné straně 
čistého úvěru vládnímu sektoru, u kterého došlo ke zlepšení, na druhé straně růstu čistých 
zahraničních aktiv a úvěrové emise. Z hlediska struktury peněžní zásoby došlo k určitému 
zvýšení objemu termínovaných vkladů, a to především v oblasti podniků. I nadále však objem 
termínovaných vkladů zůstává pod úrovní listopadu 2002. Vklady v cizích měnách v lednu 
2003 v sektoru podniků i domácností stagnovaly. 
 
Meziroční přírůstek peněžního agregátu L poklesl v lednu 2003 o 0,4 procentního bodu  
na 2,8 %, což je doposud historicky nejnižší hodnota. Tento vývoj je důsledkem pokračujícího 
poklesu objemu státních pokladničních poukázek v držbě nebankovních subjektů, který 
započal v červnu 2002. V rámci tohoto procesu nebankovní subjekty transferují své finanční 
prostředky z krátkodobých státních pokladničních poukázek do výnosnějších střednědobých 
státních dluhopisů.  
 
U meziročního přírůstku peněžního agregátu M1 došlo v lednu 2003 k poklesu  
o 1,4 procentního bodu na 17,2 %. Přes tento pokles zůstává meziroční přírůstek peněžního 
agregátu M1 i nadále na vysoké úrovni dlouhodobě podporované nízkými úrokovými sazbami 
na termínované vklady. Podíl oběživa na celkovém objemu peněžní zásoby stagnoval v lednu 
2003 na úrovni 12,0 %.  
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Od počátku r. 2003 jsou propočítávány meziroční přírůstky peněžních agregátů M1, M2  
a M3, které vycházejí z metodiky Evropské centrální banky5. V lednu 2003 činil meziroční 
přírůstek peněžního agregátu M1 v tomto pojetí 13,7 %, peněžního agregátu M2 5,7 %  
a peněžního agregátu M3 5,9 %. Výsledky propočtu harmonizovaných peněžních agregátů 
potvrzují výsledky analýzy peněžních agregátů ČNB o rychlém růstu transakčních peněz. 
Nižší hodnota meziročního přírůstku peněžního agregátu M1 v harmonizovaném pojetí je 
dána přesunem devizových netermínovaných vkladů a jednodenních vkladů v Kč i v cizí 
měně do M1. Naopak vyčlenění vkladů nad 2 roky a vkladů s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 
snížilo základnu pro výpočet harmonizovaných meziročních přírůstků širších peněžních 
agregátů a vedlo k jejich zvýšení, čímž se přiblížily hodnotám zemí eurozóny (v prosinci 2002 
činila výše peněžních agregátů ECB v zemích eurozóny  u M1 9,7 %, M2 6,5 % a M3 6,8 %). 
Přesuny položek mají ovšem kromě technicko-metodického i svůj ekonomický význam.  
Ze širšího pojetí peněz byly odstraněny položky mající spíše kapitálový charakter (vklady  
u stavebních spořitelen, aj.) a zůstaly zahrnuty položky likvidnější s bližším vztahem  k vývoji 
ekonomického růstu a inflace. V souladu s evropským pojetím se z hlediska peněžní zásoby 
jeví poněkud příznivěji předpoklady pro ekonomický růst než z pohledu národních peněžních 
agregátů.   
 
  
Úvěry 
 
Růst úvěrové emise zaznamenaný koncem minulého roku pokračoval i v lednu 2003. 
Meziroční přírůstek úvěrů dosáhl 4,7 % v nominálním vyjádření a 5,5 % v reálném vyjádření. 
Tempo růstu u reálných úvěrů se oproti stejnému období minulého roku zvýšilo o 3,3 p.b., 
zatímco u nominálních úvěrů o 1,9 p.b. Uvedený vývoj ovlivňovala zvýšená poptávka 
domácností po úvěrech. Pokles úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům se na rozdíl od 
předchozího období  zpomaloval.  
 
Úvěry poskytnuté domácnostem se v lednu 2003 meziročně zvýšily o 27,7 %. Poptávka 
domácností byla soustředěna zejména na hypoteční úvěry a byla ovlivňována úrovní 
úrokových sazeb. Tento vývoj se projevoval ve zvyšování bytové výstavby v roce 2002. 
Meziroční přírůstek nově zahájené výstavby dosáhl v roce 2002 16 %. Tento přírůstek byl 
nejvyšší v bytových domech a jeho výše činila 63,3 %. Současně se za 1. – 3. čtvrtletí 2002 
meziročně zvýšil počet vydaných stavebních povolení u bytových staveb, a to o 2,8 %  
(-0,3 % 1. – 3. čtvrtletí 2001). Orientační hodnota těchto bytových staveb vzrostla o 18,6 %  
(6 % 1. – 3. čtvrtletí 2001)6. Spotřebitelské úvěry po nárůstu zaznamenaném v posledním 
měsíci minulého roku v lednu 2003 stagnovaly a nepřispívaly tudíž k výraznějšímu zvyšování 
spotřebních výdajů.  
 

                                                           
5 Do peněžního agregátu M1 je zahrnuto oběživo a vklady s jednodenní (včetně netermínovaných) výpovědní 
lhůtou  (korunové a devizové). 
Peněžní agregát M2 obsahuje kromě peněžních prostředků zahrnovaných do peněžního agregátu M1 i vklady 
s dohodnutou  splatností do 2 let a vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců. 
Peněžní agregát M3 je rozšířením peněžního agregátu M2 o repo operace a položku cenné papíry peněžního trhu 
a emitované dluhové cenné papíry do 2 let. Položka akcie a podílové listy fondů peněžního trhu, která je rovněž 
součástí harmonizovaného peněžního agregátu M3 v pojetí ECB, není zatím z důvodu nedostatku spolehlivých 
údajů v ČR do peněžního agregátu M3 zahrnována. Fondy peněžního trhu jsou prozatímně považovány za  
klienty bankovního sektoru, na  který je šetření harmonizovaných peněžních agregátů zatím výlučně zaměřeno.  
6 Na základě diskuze při projednávání 2. SZ v BR ČNB byla nově do příloh situační zprávy zařazena příloha 
týkající se vývoje cen nemovitostí (příloha č. 7). 
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V lednu 2003 se zpomalil meziroční pokles úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, a to 
na 0,9 %. Na uvedeném vývoji se podílely úvěry nefinančním podnikům pod zahraniční 
kontrolou. Meziroční přírůstek těchto úvěrů se na rozdíl od předchozího období zvýšil  
o 3,1 % a byl realizován zejména skupinou zahraničních bank. Zatímco v roce 2002 
nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou využívaly k financování svých aktivit vlastní 
zdroje, v lednu 2003 čerpaly i bankovní úvěry. Jednalo se o krátkodobé úvěry v podobě 
debetních zůstatků na běžných účtech, úvěrů na oběžné prostředky, sezonní náklady, export, 
import a ostatní podnikatelské finanční neúčelové úvěry. Uvedený vývoj byl u těchto podniků 
ovlivňován zvyšováním tržeb z průmyslové činnosti. Působení jejich zvýšené poptávky po 
úvěrech však bude možné vyjádřit v případě, že se potvrdí i v následujících měsících.  
 
Podíly rozhodujících ekonomických sektorů na růstu úvěrů  
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Aktuální vývoj úvěrů je v souladu s predikcí stanovenou v letech 2003 a 2004. Meziroční 
přírůstek úvěrů by se měl pohybovat v rozmezí 4 – 6 % a měl by být podporován mírným 
urychlováním ekonomického růstu. Na druhé straně existence rozpočtového omezení 
spotřebitelů a růst inflačních očekávání by měly omezovat další zvyšování poptávky 
domácností po dluhovém financování. 
 
 
Úrokové sazby 
 
Úrokové sazby pokračovaly v sestupném trendu až do poloviny března. Během tohoto období 
se úrokové sazby snížily o 0,4 až 0,6 procentního bodu v závislosti na délce splatnosti. 
Stabilní zůstaly pouze sazby s nejkratší splatností. Hlavní příčina uvedeného vývoje zůstávala 
stejná: zveřejněné údaje o inflaci včetně jejího výhledu na nejbližší období. Mezi další faktory 
lze zařadit snížení klíčových sazeb ECB s tím, že se očekává ještě další úprava, snížení 
klíčových sazeb i v dalších evropských zemích (Velká Británie, Maďarsko, Polsko, 
Švýcarsko, Dánsko, Norsko) a úspěšné primární aukce tuzemských státních dluhopisů. 
Sestupná tendence u sazeb s delší splatností byla podpořena obdobným vývojem v zahraničí 
jako reakce na nejistotu spojenou  s válečným konfliktem (pokles akciových indexů, růst cen 
dluhopisů). 
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V polovině března však došlo k určité korekci předcházejícího poklesu. Úrokové sazby začaly 
růst v reakci na blížící se zahájení války v Iráku. K růstu sazeb přispělo i prohlášení 
viceguvernéra ČNB o adekvátním nastavení klíčových sazeb. 
 
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. 3.). Těsně pod úrovní repo sazby ČNB se pohybují 
i kotace všech splatností budoucích očekávaných sazeb FRA. Spekulace o předpokládaném 
snížení základních sazeb na konci dubna se značně oslabily. U dlouhodobých sazeb se 
pozitivní spread mezi sazbami 5R a 1R pohybuje kolem 1,0 procentního bodu. Porovnání 
tuzemských sazeb s úrokovými sazbami v zahraničí ukazuje následující graf.  
 
Výnosová křivka v různých zemích: sazby IRS v % (19. 3. 2003)  
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Inflační očekávání analytiků finančních trhů se již několik měsíců téměř nemění. Hlavním 
faktorem stagnace zůstává stabilní vývoj potravin, zatím nejasná je situace kolem deregulací 
cen a cen energií. V případě úrokových sazeb trh nevylučuje další snížení klíčových sazeb 
ČNB, zejména v souvislosti s očekávanou úpravou ze strany ECB. Období očekávaného 
zvyšování sazeb se posouvá až do příštího roku. 
 
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
 3/03 2.4 2.5 2.7 2.9  

Pramen: ČNB, Statistická šetření 

 
Klientské úrokové sazby se během ledna dále snížily. Korunové sazby z nových úvěrů činí 
4,1 %, termínované depozitní sazby dosahují 2,1 %. V obou případech se jedná o nejnižší 
historické hodnoty. Reálné úrokové sazby se liší v závislosti na zvoleném cenovém indexu. 
Reálné úrokové sazby z nových úvěrů deflované PPI aktuálně dosahují 5,0 % při pohledu  
ex post, 1,8 % při pohledu ex ante (viz příloha č. 5).  
 
 
6.  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) 2/03 10.17 10.20
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) IV/02 7.3 7.3
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) IV/02 0.9 1.3
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) Rok 2002 0.9 1.0
Průměrná nominální mzda ve sled. org. (mzr. změna v %) IV/02 7.5 6.8
 - v podniktelské sféře (mzr. změna v %) IV/02 6.4 5.9
 - v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/02 12.4 10.4
Průměrná nominální mzda ve sled. org. (mzr. změna v %) Rok 2002 7.3 7.3
 - v podniktelské sféře (mzr. změna v %) Rok 2002 6.7 6.7
 - v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) Rok 2002 10.5 10.0
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) Rok 2002 6.0 6.0
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) 1/03 . 5.4
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 
V období od 2. SZ byly publikovány: 
- údaje výběrového šetření pracovních sil o vývoji zaměstnanosti v národním hospodářství 

za 4. čtvrtletí 2002 včetně obecné míry nezaměstnanosti, 
- údaje o registrované nezaměstnanosti za měsíc únor, 
- údaje o průměrné mzdě ve vybraných odvětvích (průmysl, stavebnictví) za měsíc leden 

2003, 
- údaje o vývoji průměrné mzdy ve sledovaných organizacích ve 4. čtvrtletí 2002, 

 30



- dílčí informace o probíhajících kolektivních vyjednáváních, resp. informace o dalších 
uzavřených kolektivních smlouvách pro následující rok. 

 
Nové údaje o vývoji mezd v podnikatelské sféře a ve vybraných odvětvích signalizují –  
obdobně jako dosud známé výsledky mzdových vyjednávání – riziko mírně nižšího růstu 
průměrné mzdy v podnikatelské sféře v roce 2003 oproti predikci z 1. SZ. Naopak 
zaměstnanost a nezaměstnanost se vyvíjejí v souladu s predikcí. 
 
Vývoj základních ukazatelů trhu práce – predikce z 1. SZ (mzr. změny v %) 
Vývoj základních ukazatelů trhu práce (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

Zaměstnanost celkem 0,7 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 1,1 1,4 1,3 1,0 0,4 0,0 0,0 -0,2 0,1
z toho : zaměstnanci a) 0,1 0,0 0,1 0,7 0,3 0,0 0,4 0,1 -0,9 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -0,9 -0,7
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
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
Průměrná mzda ve sledovaných org.   (nominální) b) 9,1 8,9 8,7 7,5 8,5 7,0 7,4 7,4 6,8 7,3 6,5 6,3 6,1 6,1 6,3
                                                                       (reálné) 4,8 3,7 3,1 3,1 3,6 3,2 5,0 6,7 6,3 5,4 6,7 6,0 4,8 3,9 5,3
v tom: podnikatelská sféra                     (nominální) 9,1 8,7 8,3 7,0 8,2 7,2 6,4 6,7 5,9 6,7 5,6 5,8 5,6 5,8 5,7
            nepodnikatelská sféra                (nominální) 9,6 10,0 10,9 9,5 10,0 6,5 11,7 11,3 10,4 10,0 9,8 8,6 8,3 7,3 8,5
Mzdy a platy v NH                                      (nominální) c) 9,3 9,0 8,8 8,2 8,8 7,0 7,8 7,6 5,8 7,2 6,1 5,6 5,1 5,2 5,5
JMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 4,3 5,6 5,8 4,2 5,1 3,7 3,0 2,0 1,4 2,5
NHPP (HDP v s.c. na modifikovaný počet zaměstnananých z VŠPS) 2,7 2,6 2,7 2,3 2,6 2,4 1,3 0,8 0,3 1,1 1,7 2,8 2,7 3,7 2,7
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

 
 
Podle zveřejněných údajů vzrostl počet zaměstnaných osob v národním hospodářství ve  
4. čtvrtletí meziročně o 1,3 %, za celý rok 2002 o 1,0 %. Predikce z 1. SZ předpokládala 
meziroční nárůst celkové zaměstnanosti ve 4. čtvrtletí  i za celý rok 2002 o 0,9 %. V rámci 
celkové zaměstnanosti byl zaznamenán vyšší meziroční pokles než předpokládala predikce  
o cca půl procentního bodu u zaměstnanců vč. členů produkčních družstev, které se na 
celkové zaměstnanosti podílí cca 83 %. Naopak, počet ostatních zaměstnaných osob (včetně 
podnikatelů) meziročně výrazně vzrostl o cca 13 %. 
  
Výrazný nárůst počtu ostatních zaměstnaných osob byl ovlivněn  rychlým růstem jejich počtu 
zejména v odvětvích služeb (obchodu, oprav motorových vozidel a spotřebního zboží 
nemovitostí, pronájmu, služeb pro podniky, výzkumu a vývoje) a ve stavebnictví. V ostatních 
odvětvích jejich počet proti úrovni minulého roku rostl mírně nebo stagnoval. Obecná míra 
nezaměstnanosti byla v souladu s predikcí (7,3 %) z 1. SZ.  
 
Růst počtu ostatních zaměstnaných osob (včetně podnikatelů) nemá přímou souvislost 
s aktuálním nebo minulým stavem ekonomické konjunktury. Souvisí pravděpodobně 
především s rostoucím počtem registrovaných nezaměstnaných a v rámci s rostoucím počtem 
lidí, kteří ve skutečnosti práci nehledají (svoji roli hraje i rostoucí nesoulad mezi nabídkou a 
poptávkou po práci ve kvalifikační a regionální struktuře). Rostoucí počet těchto 
nezaměstnaných hledá krátkodobé (i nelegální) pracovní příležitosti, které jsou v dotazníku 
VŠPS evidovány v kategorii ostatních zaměstnaných osob.   
 
Z pohledu ekonomického vývoje je především významné, že pozorujeme pokles počtu 
zaměstnanců. Tento vývoj je v souladu s predikcí z 1. SZ, že v roce 2003 dojde k výraznějšímu 
poklesu počtu zaměstnanců v souvislosti se snižováním domácí a zahraniční poptávky v roce 
2002. Pokles zaměstnanosti může oproti předpokladu z 1. SZ pokračovat i v roce 2004, 
protože předpokládané ekonomické oživení v zemích našich nejvýznamnějších obchodních 
partnerů nastane oproti předpokladu z 1. SZ později a v nižší intenzitě. 
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Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla  ke  konci  února 10,2 % (predikce ČNB z 1. SZ 
10,2 %). V porovnání s minulým měsícem se jedná o stagnaci, meziročně nárůst míry 
nezaměstnanosti o 0,9 proc. bodu. Únorový pokles počtu nezaměstnaných o 0,9 tis. osob je 
připisován především začínající nabídce sezonních prací. V porovnání se stejným měsícem 
minulého roku se počet nezaměstnaných zvýšil o cca 52,9 tis. osob. Krátkodobé modely 
potvrzují zpomalování růstu sezonně očištěné nezaměstnanosti v letošním roce. Zvyšování 
nezaměstnanosti odpovídá pokračující snižování počtu volných pracovních míst (v únoru bylo 
13,4 nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo, což je nejvyšší hodnota za poslední tři 
roky). Ke konci února bylo evidováno o cca 9,3  tis. volných pracovních míst méně než ve 
stejném měsíci minulého roku a v porovnání s minulým měsícem se jejich počet nadále 
snižuje Vývoj nezaměstnanosti je v souladu s predikcí z 1. SZ a podle očekávání reaguje na 
zpomalování ekonomického růstu v minulém roce. 
Vývoj v prvních dvou měsících roku signalizuje, že v průběhu roku 2003 nedojde 
k zásadnímu obratu ve vývoji nezaměstnanosti a bude pokračovat mírný nárůst sezonně 
očištěné míry nezaměstnanosti.  
 
Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo  
(v %, vedlejší osa počet osob) 

Pram en: MPSV, propočet ČNB
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Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře se ve 4. čtvrtletí 2002 zvýšila o 5,9 % 
(predikce 6,4 %), v nepodnikatelské sféře o 10,4 % (predikce 12,4 %) a ve všech sledovaných 
organizacích o 6,8 % (predikce 7,5 %). Údaje potvrzují výraznější než očekávané 
zpomalování růstu mezd. Pomalejší růst mezd v roce 2003 oproti roku 2002 je kromě toho 
signalizován dojednaným růstem mezd v kolektivních smlouvách. Průměrná reálná mzda se 
ve sledovaných organizacích ve 4. čtvrtletí 2002 zvýšila o 6,3 % (predikce 6,9 %).  
Nižší růst nominálních mezd spolu s růstem HDP na úrovni predikce z 1. SZ znamená snížení 
meziročního růstu nominálních jednotkových mzdových nákladů oproti predikci.  
 
Kolektivní vyjednávání o mzdách se v některých firmách přesunula do měsíce března. Podle 
názoru předsedy ČMKOS jsou vyjednávání letos složitější a náročnější proto, že se řada 
podniků ohání horšími hospodářskými výsledky v minulém roce či slabšími očekáváními 
ohledně budoucnosti. Situaci odborů navíc komplikuje fakt, že se jejich řady každoročně 
snižují (a to přibližně o 7 % ročně). Počátečním požadavkem odborů byl průměrný růst mezd 
v zemi o 7 %. V současnosti však ČMKOS očekává mzr. nárůst průměrné mzdy ve vyšších 
kolektivních smlouvách okolo 3 %. Např. ve Škodě Auto došlo k uzavření kolektivní smlouvy 
která stanovuje pro rok 2003 nárůst mezd o 8,7 % (proti původně navrhovaným 10,5 % ze 
strany odborářů a 3 % ze strany vedení).  
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Dosavadní výsledky kolektivních vyjednávání na podnikové úrovni a uzavřené kolektivní 
smlouvy vyššího stupně posilují pravděpodobnost mírně nižšího růstu průměrné mzdy 
v podnikatelské sféře oproti predikci z 1. SZ.   
 
 
7.  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období 2002 Predikce Skutečnost 
Celková domácí poptávka 4. čtvrtletí 2002 3,4 4,9 
Celková domácí poptávka 2002 2,7 3,4 
HDP 4. čtvrtletí 2002 1,5 1,5 
HDP 2002 2,2 2,0 
Index průmyslové produkce leden 2003 - 6,4 
Stavební výroba leden 2003  - -2,0 
Tržby v maloobchodě  leden 2003 - 4,4 
Mld. Kč    
Netto vývoz zboží a služeb 4. čtvrtletí 2002 -60,1 -66,5 
Netto vývoz zboží a služeb 2002 -144,0 -163,5 
Obchodní bilance leden 2003 -6,0 -3,8 

 
Od poslední situační zprávy byla publikována data čtvrtletního odhadu národních účtů, 
dále data o vývoji průmyslové a stavební produkce, nové výsledky konjunkturních šetření 
(za únor), a rovněž nová data v oblasti úvěrů a vkladů domácností, mezd, zaměstnanosti a 
indikátoru spotřebitelské důvěry.  
 
Zveřejněný odhad vývoje HDP, poptávky a netto exportu za 4. čtvrtletí se výrazněji neliší od 
predikce z 1. SZ. Současně s ním byly uveřejněny revize některých dalších údajů z roku 
2001 a 2002, dotýkající se především struktury ekonomického růstu. Velmi předběžně lze 
říci, že nově zveřejněná data neznamenají zásadní změnu pohledu na ekonomický vývoj 
v porovnání s 1. SZ, nicméně řada dílčích revizí si vyžádá podrobnější analýzy, jejichž 
shrnutí bude provedeno ve čtvrtletní situační zprávě. (Podrobnější komentář je připojen na 
konci této kapitoly). 
Pokračující stabilní růst průmyslové produkce a stabilní hodnocení současnosti a blízké 
budoucnosti vyplývající z únorových výsledků konjunkturních šetření v průmyslu v zásadě 
odpovídají predikci z 1. SZ. Meziroční pokles stavební výroby je dle ČSÚ z velké části 
ovlivněn opožděnou fakturací v zahraničí a bude tedy pravděpodobně kompenzován 
únorovými výsledky, vliv stavební výroby na odhad růstu HDP je však velmi slabý. Vývoj 
ostatních ukazatelů, tj. úvěrů a vkladů domácností, mezd, zaměstnanosti a indikátoru 
spotřebitelské důvěry signalizuje spíše zpomalení růstu spotřeby domácností. Vývoj 
dostupných měsíčních indikátorů pro 1. čtvrtletní 2003 tak v zásadě není v rozporu s predikcí 
z 1. SZ, pokud jde o odhad ekonomického růstu a domácí poptávky, nicméně přináší obdobně 
jako zveřejněné odhady národních účtů jistá rizika korekce predikce oproti 1. SZ, a to směrem 
ke snížení odhadu míry růstu. Deficit obchodní bilance za leden se  výrazně neliší od predikce 
z 1. SZ.  
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Průmyslová výroba. V lednu 2003 se objem průmyslové výroby v meziročním srovnání 
zvýšil o 6,4 % v souladu s predikcí ČNB z 1. SZ (růst o 6,2 %). Stabilizuje se i vývoj 
v jednotlivých odvětvích průmyslové výroby. K výrazným změnám ale dochází v oblasti 
tuzemské a zahraniční zakázky. Z celkového objemu zakázek uzavřených v lednu t.r. je 
celých 63 % zakázek určeno na vývoz do zahraničí a v meziročním srovnání rostou 
nejvýrazněji zakázky v odvětví výroby radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 
a elektrických strojů. Tato skutečnost odráží strukturu přímých zahraničních investic do 
průmyslu v předchozím období. Mírný předstih dynamiky tržeb před průmyslovou výrobou 
vytváří předpoklady pro stabilní neexcesivní vývoj změny stavu zásob a jejich neutrální, 
případně mírně záporný, příspěvek k růstu HDP v  1. čtvrtletí letošního roku.   
Stavební výroba. Lednový meziroční pokles o 2 % byl dle mimořádného šetření ČSÚ 
způsoben nevyfakturováním části stavební výroby realizované v zahraničí (meziroční pokles 
o 85,3 %) a nevyfakturováním části stavebních prací na nové výstavbě. Vykázaný objem 
stavebních prací z uvedených důvodů neodráží jejich skutečně provedený objem. Po 
zhodnocení výše uvedených skutečností předpokládáme, že skutečný objem stavební výroby 
se v lednu v meziročním srovnání pohyboval zhruba v úrovni predikce z 1. SZ, která činí  
+2,5 % a že vývoj v dalších měsících správnost predikce potvrdí. Vykázané stavební práce na 
nové výstavbě poklesly v lednu v s.c. o 3 % a na opravách a rekonstrukcích vzrostly o 17,7 %.  
 
Konjunkturní průzkumy ČSÚ. Na základě výsledků konjunkturních průzkumů  
u průmyslových výrobců za únor lze očekávat, že stávající trend vývoje průmyslové výroby 
(pravidelný trvalý růst v meziročním srovnání v rozsahu 4 až 6 %) bude pokračovat  
i v následujících třech měsících. Ve většině sledovaných oblastí je patrná silná stabilizace 
očekávaného vývoje v porovnání se současným stavem (zásoby – neměnný stav, ceny – stejný 
trend jako v posledních pěti měsících, ekonomická situace – setrvalý stav, kdy 97 % 
respondentů očekává stabilizovanou situaci či její zlepšování, počet pracovníků – pokračování 
poklesu jejich stavu). V oblasti zakázky celkem dochází ke zvyšování podílu organizací, které 
očekávají její růst. Tato skutečnost se týká zejména organizací realizujících export. 
 
Indikátor spotřebitelské důvěry ČSÚ. Indikátor spotřebitelské důvěry od konce minulého 
roku klesl z 98,5 na 94,7. Vývoj tohoto ukazatele vykazuje částečnou schopnost v předstihu 
přibližně 2 – 3 čtvrtletí signalizovat odchylky spotřeby domácností od jejího střednědobého 
trendu. Graf znázorňuje vývoj procentní odchylky indikátoru spotřebitelské důvěry na bázi 
čtvrtletního průměru (GAP_SURV) a procentní odchylky sezonně očištěné spotřeby 
domácností (GAP_PC) od jejich střednědobého trendu (HP-filtr). Vývoj indikátoru 
spotřebitelské důvěry v posledních třech čtvrtletích může signalizovat zpomalení meziročního 
růstu spotřeby domácností na jeho střednědobou úroveň, tj. přibližně 3 %, případně  mírně 
pod tuto úroveň, což by v zásadě odpovídalo naší současné prognóze. Závěry vyvozené na 
základě vývoje indikátoru spotřebitelské důvěry nelze přeceňovat vzhledem k relativně 
slabému vztahu a krátké dostupné časové řadě pro srovnání.  
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Indikátor spotřebitelské důvěry (GAP_SURV, levá osa), spotřeba domácností 
(GAP_PC, pravá osa); procentní odchylky od HP-trendu 
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Vklady a úvěry domácností.  Úvěry domácností v lednu 2003 rostly přibližně stejným 
meziročním tempem, jako v druhé polovině roku 2002, tj. 27,7 %. Vklady domácností  
v lednu meziročně mírně poklesly o 0,4 %, podobně jako v prosinci minulého roku. Stabilita, 
resp. mírný pokles, vkladů domácností může signalizovat neměnnost, případně mírný pokles 
míry úspor v uplynulých dvou měsících. Vysoká dynamika růstu úvěrů domácností potvrzuje 
pokračující zájem domácností o dluhové financování spotřeby, které nadále představuje 
významný faktor jejího růstu.  
Vývoj průměrné mzdy a zaměstnanosti. Růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí činil 6,8 % 
(prognóza ČNB +7,5 %) a počet zaměstnanců klesl o 0,9  % (prognóza ČNB -0,3 %). Oproti 
naší predikci horší vývoj průměrné mzdy a zaměstnanosti signalizuje, že vývoj mezd a platů, 
a tedy i disponibilního důchodu, ve 4. čtvrtletí rostl pravděpodobně nižším než původně 
očekávaným tempem s negativním dopadem na dynamiku spotřeby domácností nebo míru  
úspor.  
Obchodní bilance. V lednu 2003 činil schodek obchodní bilance 3,8 mld. Kč (predikce  
z 1. SZ 6 mld. Kč), což představuje jeho mzr. zlepšení o 2,0 mld. Kč. Vývoz zboží se mzr. 
zvýšil o 6,8 % a dovoz zboží mzr. vzrostl o 4,4 %. Z hlediska zbožové struktury došlo 
k nejvýznamnějšímu mzr. zlepšení salda ve skupině strojů a dopravních prostředků (zvýšení 
přebytku o 3,7 mld. Kč). Naopak nepříznivě se vyvíjel obchod s chemikáliemi a příbuznými 
výrobky (mzr. zvýšení schodku o 1,1 mld. Kč) a rovněž s minerálními palivy (zvýšení 
schodku o 0,8 mld. Kč). Přitom přebytek bilance aktivního zušlechťovacího styku dosáhl 
v lednu 2003 pouze 4,8 mld. Kč, což je o 5,4 mld. Kč méně než ve stejném období 
předchozího roku. Z pohledu teritoriální struktury se zvýšil přebytek se státy Evropské unie 
mzr. o 7,0 mld. Kč, z toho především se SRN (růst přebytku o 2,1 mld. Kč). Uvedený vývoj je 
tak zcela v souladu s predikcí celoročního schodku (cca 77 mld. Kč). Závažné riziko 
prohloubení schodku v současnosti představuje ve srovnání s hodnotami z referenčního 
scénáře pro 1. SZ setrvale vyšší úroveň cen energetických surovin (ropy a zemního plynu).  
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12timěsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance na základě členění podle SITC 
(v mld. Kč) 
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Čtvrtletní odhad národních účtů za 4. čtvrtletí 2002 
 
Reálný HDP vzrostl ve 4. čtvrtletí 2002 meziročně o 1,5 %, hodnota odpovídá predikci  
z 1. SZ (a 10. SZ 2002).  Mezikvartální růst  HDP podle sezonního očištění ČSÚ činil 0,3 %, 
tj. podobně jako ve 3. čtvrtletí 2002 po provedené revizi (detailnější informace o provedené 
revizi za roky 2001 a 2002 jsou uvedeny níže v odstavci Revize HDP a jeho složek v letech 
2001 a 2002). Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 3,8 % (predikce 
ČNB z 1. SZ 5,3 %), tedy zhruba stejným tempem jako ve 3. čtvrtletí. Nejvyšší meziroční 
dynamiku ze všech poptávkových komponent vykázaly výdaje na konečnou spotřebu vlády, 
které se zvýšily o 7,1 % (predikce z 1. SZ, vycházející z výhledu MF o vývoji soustavy 
veřejných rozpočtů na rok 2002 předpokládala pokles -0,5 %). Hrubá tvorba fixního kapitálu 
poklesla o -0,1 % (predikce ČNB -0,3 %).  Stav zásob se ve 4. čtvrtletí snížil o 10,3 mld. Kč 
(predikce ČNB -12,7 mld. Kč). Růst konečné domácí poptávky ve 4. čtvrtletí 2002 činil 2,4 % 
(predikce ČNB 2,4 %) a celková domácí poptávka včetně změny stavu zásob vzrostla o 4,9 % 
(predikce ČNB 3,4 %). Růst vývozu zboží a služeb v závěru roku dále zpomalil na 1,2 %, 
zatímco celkový dovoz si růstem o 4,9 % udržel mírný předstih. Celkový deficit netto vývozu 
dosáhl -66,5 mld. Kč (ČNB -60,1 mld. Kč). Netto vývoz byl stejně jako ve 3. čtvrtletí 
nepříznivě ovlivněn deficitem bilance služeb ve výši 6,7 mld. Kč.  
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Růst HDP (meziroční změny v %) 
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Srovnání skutečného vývoje ve 4. čtvrtletí 2002 s predikcí ČNB z 1. SZ 

Predikce     
z 1. SZ 2003 Skutečnost      Rozdíl

Predikce       
z 1. SZ 2003 Skutečnost Rozdíl v p.b.

mzr v %
Spotřeba domácností 5.3 3.8 -1.5 3.0 2.1 -0.9
Spotřeba vlády -0.5 7.1 7.6 -0.1 1.5 1.6
Hrubá tvorba fixního kapitálu -0.3 -0.1 0.2 -0.1 0.0 0.1

mld. Kč
Změna stavu zásob -12.7 -10.3 2.4 1.0 1.9 0.9
Netto vývoz zboží a služeb -60.1 -66.5 -6.4 -2.3 -4.1 -1.7

mzr v %
HDP 1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0

meziroční růst příspěvky k meziročnímu růstu v p.b. 

 
 
Na straně tvorby HDP vzrostla ve 4. čtvrtletí nejrychleji přidaná hodnota u služeb (+3,2 %) 
a zemědělství (+5,1 %), zatímco přidaná hodnota v průmyslu poklesla o 0,2 % a ve 
stavebnictví dosáhl pokles dokonce -8,6 %. Růst přidané hodnoty ve službách byl tažen 
především sférou obchodu a oprav (+8,4 %), dopravy a skladování (+12,9 %) a služeb pro 
podniky (+2,2 %). Meziročně se snížila přidaná hodnota v pohostinství a ubytování (-6,6 %) a 
ve sféře  peněžnictví a pojišťovnictví (-7,5 %). Pokles přidané hodnoty v průmyslu byl 
ovlivněn především poklesem v odvětví výroby elektřiny, plynu a vody (-9,9 %) a dobývání 
nerostných surovin (-1,8 %), zatímco zpracovatelský průmysl, který se podílí na tvorbě 
přidané hodnoty v celém průmyslovém sektoru přibližně 80 %, mírně vzrostl o 1,8 %.  

 
V souhrnu za rok 2002 vzrostl HDP o 2,0 % (ČNB 2,2 %). Odchylka od predikce ČNB je 
dána revizí prvních tří čtvrtletí minulého roku. Celková domácí poptávka meziročně vzrostla 
o 3,4 %, výdaje na konečnou spotřebu domácností se zvýšily o 3,9 %. Deficit netto vývozu se 
oproti roku 2001 prohloubil o 26,2 mld. Kč a jeho saldo dosáhlo -163,5 mld. Kč. Podíl 
záporného netto vývozu na HDP se zvýšil z -9,1 % v roce 2001 na -10,6 %. Růst vývozu 
zboží a služeb oproti roku 2001 zpomalil o 9 procentních bodů na 2,8 %. Růst celkového 
dovozu se snížil rovněž o 9 procentních bodů na 4,3 %.  
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Srovnání skutečného vývoje v roce 2002 predikcí ČNB z 1. SZ 

Predikce     
z 1. SZ 2003 Skutečnost      Rozdíl

Predikce       
z 1. SZ 2003 Skutečnost Rozdíl v p.b.

mzr v %
Spotřeba domácností 4,7 3,9 -0,8 2,5 2,1 -0,4
Spotřeba vlády 4,1 5,7 1,6 0,7 1,0 0,3
Hrubá tvorba fixního kapitálu 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1
mld. Kč
Změna stavu zásob 27,0 36,7 9,7 -0,4 0,3 0,7
Netto vývoz zboží a služeb -144,0 -163,5 -19,4 -0,7 -1,7 -1,0
mzr v %
HDP 2,2 2,0 -0,2 2,2 2,0 -0,2

meziroční růst příspěvky k meziročnímu růstu v p.b. 

 
 
Revize HDP a jeho složek v letech 2001 a 2002. Společně s odhadem čtvrtletních národních 
účtů za 4. čtvrtletí 2002 zveřejnil ČSÚ revizi týkající se roku 2001 a prvních třech čtvrtletí 
roku 2002. Revize čtvrtletních údajů za rok 2001 se promítly do změny struktury růstu 
celkové domácí poptávky bez zásadního vlivu na její dynamiku. Obdobně se významněji 
nezměnila dynamika HDP v roce 2001. 
 
Revize údajů za rok 2001 je dána především metodickou změnou spočívající v přesunu 
výdajů na nákup vojenské techniky z hrubé tvorby fixního kapitálu do výdajů na konečnou 
spotřebu vlády. Tato metodická změna však nemůže plně vysvětlit rozsah provedené revize 
spotřeby vlády, která se oproti původním odhadům zvýšila o 22,5 mld. Kč (odhad 
předpokládaného přesunu vykázané vojenské techniky z investic do vládní spotřeby se 
pohybuje do 10 mld. Kč). V důsledku této změny vykázala spotřeba vlády v roce 2001 růst 
5,3 %, tzn. jeho dodatečné zvýšení o 5 procentních bodů. Naopak dynamika hrubé tvorby 
fixního kapitálu v roce 2001 byla vlivem zmíněné operace dodatečně snížena přibližně  
o 2 procentní body na 5,5 %. Po revizi se též částečně prohloubil záporný netto vývoz v roce 
2001 o -4,6 mld. Kč. V důsledku revize se snížil odhad růstu HDP za rok 2001  
o 0,2 procentního bodu na 3,1 %. Růst v prvních třech čtvrtletích loňského roku byl dodatečně 
snížen o 0,3 procentního bodu. 
 
Revize odhadu HDP v roce 2001 

Původní data Aktuální data Rozdíl Původní data Aktuální data Rozdíl
mzr v %
Spotřeba domácností 3.9 3.8 -0.1 2.1 2.0 0.0
Spotřeba vlády 0.3 5.3 5.0 0.1 1.0 0.9
Hrubá tvorba fixního kapitálu 7.2 5.5 -1.7 2.4 1.8 -0.6
mld. Kč
Změna stavu zásob 33.7 32.9 -0.8 0.7 0.7 -0.1
Netto vývoz zboží a služeb -132.7 -137.3 -4.6 -2.0 -2.3 -0.3
mzr v %
HDP 3.3 3.1 -0.2 3.3 3.1 -0.2

meziroční růst příspěvky k meziročnímu růstu v p.b. 

 
 
Zatímco revize údajů za rok 2001 byla částečně dána metodickou změnou, dodatečná úprava 
týkající se prvních třech čtvrtletí roku 2002 mění pohled na vývoj a strukturu růstu HDP 
v tomto období. Před zveřejněním aktuálních údajů jsme předpokládali, že vliv snížené 
základny u hrubé tvorby fixního kapitálu v roce 2001 se promítne do vyšší dynamiky růstu 
této komponenty v roce 2002. Vycházeli jsme z předpokladu, že loňské údaje již byly 
odhadnuty na základě nové metodiky, tudíž by neměly být podrobeny zásadnější revizi. ČSÚ 
však revidoval směrem dolů i údaje o vývoji fixních investic v prvních třech čtvrtletích 
minulého roku o 5,4 mld. Kč, což odpovídá dodatečnému záporném příspěvku k růstu HTFK 
ve výši 1,1 procentního bodu (vzhledem k již revidované základně). Růst HTFK v loňském 
roce tak zůstal prakticky na stejné úrovni jako před zmíněnou revizí. Revidovány směrem 
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dolů byly dále odhady růstu spotřeby domácností ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2002 a to o 3,9 mld. 
Kč s dopadem do její dynamiky –0,5 procentního bodu. Naopak k dodatečnému zvýšení došlo 
v případě změny stavu zásob a to především ve 3. čtvrtletí. Záporný netto vývoz se po revizi 
prohloubil o 13,1 mld. Kč a to jak v důsledku korekce bilance zboží (-9,3 mld. Kč), tak 
bilance služeb (-3,7 mld. Kč). V obou případech se revize týkala hlavně snížení vývozu. 
V případě vývozu zboží však ke snížení došlo úpravou deflátorů bez zásahu do běžných cen, 
u vývozu služeb revize dodatečně snížila obraty v běžných cenách.  
 
Předpokládané dopady aktuálních čísel do predikce. Zveřejněný odhad růstu HDP ve  
4. čtvrtletí 2002 odpovídal predikci z 1. SZ 2003. Ve světle provedených revizí prvních třech 
čtvrtletí se však částečně mění pohled na minulý vývoj a strukturu ekonomického růstu 
s možnými dopady na krátkodobou predikci. Toto se týká hlavně spotřeby vlády, HTFK a 
bilance služeb, částečně též spotřeby domácností.  
 
Růst hrubé tvorby fixního kapitálu v roce 2002 se po provedené revizi zásadně nezměnil. 
Společně se snížením základny roku 2001 byla totiž dodatečně snížena odhadovaná tvorba 
fixních investic v roce 2002. Dosud není k dispozici detailní struktura HTFK, na základě které 
by bylo možno zhodnotit, kterého sektoru (vlády, soukromých podniků nebo domácností) se 
korekce směrem dolů dotkla nejvíce. Přesto lze říci, že revidovaná čísla dokazují mnohem 
silnější reakci investiční aktivity domácích subjektů na nepříznivý vývoj světové ekonomiky a 
výrazné zpomalení českých vývozů. Rovněž dílčí poznatky o struktuře investice v roce 2002, 
vyplývající ze zveřejněných údajů ČSÚ, signalizují rostoucí rizika  do budoucnosti, pokud jde 
o firemní investice. Tato skutečnost by mohla při zpracování čtvrtletní predikce pozměnit 
dosavadní pohled na budoucí vývoj investiční aktivity a vést k přehodnocení predikce růstu 
fixních investic směrem dolů.  
 
Hrubá tvorba fixního kapitálu (sezonně očištěno, mzq. změny v %) 
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Výdaje na konečnou spotřebu vlády vzrostly v loňském roce o 5,7 % (predikce ČNB 4,1 %). 
Vládní výdaje v běžných cenách ve výši 487,1 mld. Kč převýšily odhady na základě výhledu 
MF o vývoji soustavy veřejných rozpočtů o 38,4 mld. Kč. Příčiny tak velikého rozdílu mezi 
odhadem MF a ČSÚ zatím nejsou známy, stejně jako důvody pro korekci spotřeby vlády 
v roce 2001 o 22,5 mld., tzn. nad úroveň odhadované metodické změny. Z vládní spotřeby se 
tak stává komponenta domácí poptávky s významným vlivem na růst HDP avšak s mnohem 
horší předvídatelností, než dosud. Spotřeba vlády tak vytváří významné riziko pro chybu 
predikce budoucího vývoje domácí poptávky a HDP.  
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Spotřeba domácností po revizi vykazuje za rok 2002 v průměru nižší tempo mezikvartálního 
růstu než před revizí. Na základě aktuálních čísel nelze vyloučit částečné přehodnocení vztahu 
spotřeby domácností a referenčních veličin, které povede k mírné korekci spotřeby směrem 
dolů.  

 
 Spotřeba domácností (sezonně očištěno, mzq. změny v %) 
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III.  INFLACE 
 

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

Index spotřebitelských cen 0,1 0,2 -0,2 -0,4
Regulované ceny  únor 2003 0,2 0,3 -0,3 -0,7
Čistá inflace 0,1 0,2 -0,2 -0,2
Ceny potravin, nápoje, tabák 0,0 -0,2 -3,2 -3,8
Korigovaná inflace 0,1 0,3 1,3 1,7  
 
Meziměsíční růst spotřebitelských cen v únoru byl mírně vyšší, než by odpovídalo sezonnímu 
vývoji v návaznosti na úroveň v předešlých měsících. Únorový meziměsíční růst 
spotřebitelských cen byl způsoben především korigovanou inflací bez vlivu pohonných hmot 
(o 0,2 %) a růstem cen pohonných hmot (o 2,3 %). Vzrostly rovněž i regulované ceny  
(o 0,3 %), což lze ale považovat za běžný sezonní vliv (zpoždění dopadu lednového 
přeceňování). Spotřebitelské ceny potravin naopak meziměsíčně poklesly: i tento vývoj 
odpovídá sezonnímu průběhu.  
 
U regulovaných cen mírně vzrostly vodné, stočné, odvoz odpadů a úhrady placené v bytových 
družstvech. Pokles cen potravin byl důsledkem poklesu cen ovoce, masa a mléčných výrobků. 
V rámci korigované inflace bez pohonných hmot poklesly v únoru meziměsíčně ceny 
obchodovatelných komodit bez pohonných hmot o 0,4 % a ceny neobchodovatelných 
komodit vzrostly o 0,7 %. 
 
Poslední jmenovaná změna způsobila změnu ve vývoji trendové složky segmentu cen 
neobchodovatelných komodit, která přešla od klesajícího k mírně stoupajícímu pohybu.  
U dalších segmentů nedošlo ke změně – trendová složka cen potravin nadále stoupá, ale 
zůstává záporná, trendová složka obchodovatelných cen bez pohonných hmot nadále klesá. 
 
Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (v %) 
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Aktuální rizika a očekávané změny predikce 
 
Jedná se zejména o referenční scénáře kurzů a ceny ropy. Při nastavení scénáře ceny ropy 
v Kč jako konstantní prodloužení ceny ropy v USD a kurzu dolaru z února 2003 lze růst cen 
pohonných hmot ke konci roku 2003 odhadnout na 10,1 %, přičemž predikce v 1. SZ 
předpokládala pokles o 1,7 %. Rozdíl 11,8 p.b. by znamenal zvýšení predikce inflace z 1. SZ 
o cca 0,35 p.b. 
 
Dalším rizikem predikce je vývoj cen potravin. V lednu i únoru byl skutečný růst cen potravin 
nižší než předpokládala predikce (v souhrnu o 0,7 p.b.). Rovněž ceny zemědělských výrobců 
jako významný indikátor predikce cen potravin, se vyvíjely v prvních dvou měsících roku 2003 
poměrně výrazně odchylně směrem dolů od predikce z 1. SZ. Rizika predikce zesilují i pod 
vlivem dosavadních zkušeností, které nevylučují ani možnost, že očekávané zrychlení růstu 
cen zemědělských výrobců se jen opozdilo a že bude o to intenzivnější.  
 
Rozdíl skutečného vývoje a predikce v segmentu regulovaných cen v únoru 0,1 p.b. lze 
považovat za nevýznamný (predikce 0,2 %, skutečnost 0,3 %). V lednu byla chyba opačná a 
tak pravděpodobně  došlo k částečnému přesunu dopadu lednových změn až do února. Novou 
informací je rozhodnutí o zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti od 1. 4. 2003 v průměru 
o 7,9 % s dopadem do inflace cca 0,20 p.b. (dopad do regulovaných cen 0,98 p.b.). Regulační 
úřad dále ještě naznačil, že v tomto roce dojde ještě k dalšímu zvýšení cen plynu. Na základě 
naší analýzy vztahu chování regulačního úřadu a cen ropy odhadujeme, že by se mělo při 
zachování únorové ceny ropy jednat o růst o cca 4 – 5 % s dopadem do inflace cca 0,1 p.b. a 
to asi od 1. 7. 2003. Proti 1. SZ by tedy byla predikce regulovaných cen snížena o lednovou 
chybu predikce a zvýšena o odhady růstu ceny zemního plynu, což by znamenalo celkovou 
změnu predikce inflace z 1. SZ o cca +0,25 p.b.   
 
Predikce z 1. SZ neobsahuje žádný předpoklad o zvýšení spotřebních daní a změnách DPH. 
Od 1. SZ došlo ke schválení (vládou) zvýšení spotřebních daní od 1. 4. 2003. Parlament 
předlohu schválil v 1. čtení, pak jí schválil Rozpočtový výbor Parlamentu, nyní musí návrh 
znovu projednat (schválit) Parlament. Pravděpodobnost přijetí se tak zvýšila, ale je zřejmé, že 
platnost zákona už nebude moci být od 1. 4. 2003. Další možný termín, o kterém lze uvažovat, 
je 1. 7. 2003. Přímé dopady přijetí návrhu do inflace lze odhadovat na cca 0,3 – 0,4 %, 
celkový dopad do inflace včetně nepřímých dopadů na cca 0,6 p.b. (změny se budou týkat 
tabákových výrobků a lihovin). Další návrh na zvýšení spotřebních daní od 1. 1. 2004 
(vycházející z předpokladu schválení předešlého návrhu) zatím neprojednávala ani vláda. 
Jeho přímé dopady do inflace odhadujeme na cca 0,3 p.b. a celkový dopad včetně nepřímých 
dopadů cca 0,4 – 0,5 p.b. (spotřební daň by se zvýšila u tabákových výrobků a z pohledu 
inflace nevýznamně v oblasti pohonných hmot a vín). Dále budou navrženy přesuny položek 
mezi vyšší a nižší sazbou DPH od datumu vstupu do EU. Návrh ještě nebyl předložen ani 
vládě. Jeho přijetí bude mít podle odhadů dopad do inflace 1,5 p.b. (přímé i nepřímé dopady). 
 
Shrnutí: Při aktualizaci predikce ke dni odevzdání 3. SZ by byla predikce mzr. inflace 
v roce 2003 ve srovnání s predikcí v 1. SZ změněna z následujících důvodů: 
- zvýšení predikce růstu regulovaných cen (především z titulu změn ceny plynu), 
- zvýšení predikce růstu cen pohonných hmot (při zachování únorové ceny ropy v Kč a 

únorových kurzů s dopadem do celkové inflace 0,35 p.b.), 
- velmi pravděpodobné je snížení predikce cen potravin.  
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Naopak, pro změnu predikce korigované inflace bez pohonných hmot zatím nejsou 
žádné závažnější argumenty. Celkově by tak šlo o zvýšení predikce v rozsahu několika 
málo desetin p.b. Současně ovšem přetrvává nejistota, pokud jde o časové umístění 
dopadu nyní projednávaných změn nepřímých daní v rozsahu cca 0,6 p.b. 
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace a čisté inflace z 1. SZ (v %) 
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Technické promítnutí dopadů uvažovaných administrativních zásahů do predikce 
inflace z 1. SZ 2003 

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

 1/01 5 9  1/02 5 9  1/03 5 9  1/04 5 9  1/05 5 9

Inflace - skutečnost Inflace - predikce 1SZ03 Inflace - skutečnost
Inflační cíl Inflace predikce Var.2 *)
Inflace predikce Var.3 **)

 
*) Predikce inflace z 1. SZ 2003 se zahrnutím nového odhadu růstu cen plynu v roce 2003 
**) Predikce inflace z 1. SZ 2003 se zahrnutím nového odhadu růstu cen plynu a předpokladu o uskutečnění 
všech uvažovaných změn nepř. daní: spotřební daně 1.7.03 (termín je odhadem ČNB) a 1.1.04, DPH 1.6.04 (ke 
dni vstupu do EU) 
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