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I.  SHRNUTÍ 
 
1.  Inflační prognóza ze 7. SZ a její předpoklady 
 
V červenci 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. V srpnu byl dosažen meziroční pokles 
spotřebitelských cen o 0,1 % zatímco prognóza předpokládala meziroční růst o 0,2 %. 
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Výchozí předpoklady pro formulování červencové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
 
- výchozí mezera HDP v rozsahu cca -2,3 % a budoucí růst potenciálního produktu ve výši 

cca 3 % v roce 2003 i v následujících letech;  
- zachování stability kurzu koruny vůči euru do konce roku 2004 na úrovni  

31,50 CZK/EUR; 
- deficit soustavy veřejných rozpočtů ve výši 4,8 % HDP v roce 2003 a jeho snížení na  

4,5 % v roce 2004 a dále postupný pokles až na 4 % v roce 2006.  
 
Vnější prostředí  
 
- v roce 2003 přetrvávání mimořádně nízké zahraniční poptávky reprezentované 

indikátorem meziročního růstu HDP v Německu ve výši 0,2 % a očekávané mírné 
urychlení růstu zahraniční poptávky v roce 2004 (růst HDP v Německu ve výši 1,5 %); 

- postupný pokles ceny uralské ropy z úrovně cca 24 USD/barel ve 3. čtvrtletí 2003 až na 
22 USD/barel ke konci roku 2004; 

- stabilní cenový vývoj v zahraničí reprezentovaný meziročním růstem spotřebitelských cen 
v Německu ve výši cca 0,9 % v roce 2003 a 0,8 % v roce 2004 a mírným poklesem tempa 
růstu cen průmyslových výrobců v Německu (z průměrných z 1,2 % v roce 2003 na 0,7 % 
v roce 2004). 

 

                                                           
1 Zatímco prognóza se mezi velkými SZ nemění, měsíčně dochází k posunu horizontu nejúčinnější transmise. 
Níže uvedený graf pracuje s obdobím nejúčinnější transmise září 2004 až únor 2005.  
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Červencová makroekonomická predikce pracuje s tempem růstu HDP v ČR ve výši cca  
2,5  % v roce 2003 a mírným urychlením růstu HDP v roce 2004 na cca 3 %. Prognóza přitom 
předpokládá postupné zmírnění tempa růstu spotřeby domácností z 3,8 % v roce 2003 na  
2,3 % v roce 2004 zejména vlivem zpomalování dynamiky růstu reálných mezd. Mírné 
urychlení tempa růstu HDP v roce 2004 je předpokládáno díky zvýšení tempa růstu tvorby 
fixního kapitálu a zlepšení čistého exportu. Predikce předpokládá zápornou mezeru výstupu 
až do poloviny roku 2005.  
 
Prognóza ze 7. SZ

I. 1Q2003
Mezera výstupu -2,3
RIR gap  0,5

0 5RER gap -2,4
RMCI gap -0,2

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

III. 2003 2004
Průměrná nom. mzda ve sled. org. 6,5 6,5
Průměrná reálná mzda ve sled. org. 6,3 3,6
Míra nezaměstanosti* 10,4 10,4
BÚ/HDP v b.c. -5,9 -5,4

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci období

 
Z prognózy je patrná absence významnějších poptávkových inflačních tlaků do konce roku 
2004, urychlení meziročního růstu spotřebitelských cen je způsobeno zmírňováním 
dezinflačního působení exogenních faktorů a kurzu a úpravami nepřímých daní. Meziroční 
index spotřebitelských cen by se měl v horizontu nejúčinnější transmise (srpen 2004 až leden 
2005) pohybovat těsně nad 3 % (cca 40 % meziročního cenového růstu přitom budou 
zajišťovat změny nepřímých daní a úpravy regulovaných cen). Při vypracování prognózy bylo 
s makroekonomickým výhledem konzistentní postupné snižování úrokových sazeb v roce 
2003 a počátkem roku 2004 v rozsahu cca 0,5 p.b. V prognóze byl opět použit předpoklad, že 
na primární dopady úprav nepřímých daní měnová politika nebude reagovat. 
 
V červencové SZ byly zpracovány dva alternativní scénáře. První alternativní scénář uvažuje 
oproti základnímu scénáři s vyšší intenzitou působení reálného kurzu. Stávající  
podhodnocení reálného kurzu je pak považováno za dostatečné pro uzavírání mezery výstupu 
a návrat inflace do koridoru inflačního cíle bez dalšího uvolňování úrokové složky měnových 
podmínek. Druhý alternativní scénář odráží nejistotu ohledně počátečního nastavení 
inflačních očekávání ekonomických subjektů. Ta v prognóze významně ovlivňují vývoj 
úrokové složky měnových podmínek. Zatímco v základním scénáři jsou inflační očekávání 
silně ovlivňována aktuálními údaji o skutečném vývoji inflace, což vytváří poměrně výrazný 
rozdíl mezi modelovými a anketně zjišťovanými očekáváními, druhý alternativní scénář 
uvažuje stabilní inflační očekávání v průběhu roku 2003 ve výši kolem 2 %. Použití těchto 
vyšších inflačních očekávání znamená uvolněnější úrokovou složku měnových podmínek, 
rychlejší uzavírání mezery výstupu a rychlejší návrat inflace do koridoru inflačního cíle. 
Tento scénář vede k potřebě okamžitého zpřísňování měnové politiky.  
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2. Vývoj indikátorů budoucího vývoje inflace od doby formulování inflační 
prognózy  
 
Informace získané od doby zpracování inflační prognózy signalizují nadále potenciální riziko 
nárůstu nákladových tlaků oproti předpokladům prognózy, spojené především s vyšší cenou 
ropy, se slabším kurzem koruny vůči euru a silnějším kurzem dolaru vůči euru. Oproti 
minulému měsíci se rizika u ropy a kurzu dolaru vůči euru poněkud snížila. Naopak u kurzu 
koruny vůči euru vzrostla. Údaje o vývoji domácí poptávky za 2. čtvrtletí 2003 potvrdily již 
v minulé SZ formulovaný předpoklad rychlejšího růstu oproti prognóze. Odchylka patrná již  
v 1. čtvrtletí 2003 se spíše prohloubila. Možnost pokračování tohoto trendu i ve 3. čtvrtletí 
2003 naznačily červencové maloobchodní prodeje. Naopak zahraniční poptávka zůstává 
slabší a již se objevují nové revize prognóz hospodářského růstu pro země EU ve směru 
slabšího růstu. Slabší zahraniční poptávka je zřejmě příčinou zhoršujícího se čistého exportu. 
Možné přetrvávání tohoto trendu ve 3. čtvrtletí 2003 naznačují červencové údaje o vývoji 
platební bilance. Vývoj většiny ostatních sledovaných indikátorů se významněji neodchýlil od 
prognózovaných hodnot. Vývoj spotřebitelských cen v ČR se však nadále, přes červencovou 
revizi prognózy směrem dolů, pohybuje mírně pod prognózovanou trajektorií.  
 

x                    x                      x   
 
Cenový vývoj v srpnu v rozhodujících cenových okruzích nadále potvrzuje přetrvávající 
neinflační prostředí v ekonomice, a to i přes nákladové impulsy spojené především s vývojem 
cen ropy a kursu koruny. Určité náznaky potenciálních rizik jsou navíc patrné i u cen 
zemědělských výrobců. Spotřebitelské ceny v srpnu meziročně poklesly o 0,1 % (prognóza 
předpokládala růst o 0,2 %) a meziměsíčně poklesly o 0,2 % (prognóza předpokládala 
stabilitu cen). Srpnová odchylka skutečnosti od prognózy byla způsobena převážně 
odchylným vývojem cen potravin a to i přes (dva měsíce trvající) rychlejší než předpokládaný 
růst cen zemědělských výrobců. K informaci z minulé SZ o připravovaném snížení cen 
zemního plynu od října t. r. , které není v inflační prognóze obsaženo (s dopadem ve výši  
0,1 p.b.) se nově přidává informace o připravovaném snížení cen elektrické energie pro 
domácnosti také od října (s dopadem ve výši 0,2 p.b.). Meziroční HICP inflace dosáhla 
v červenci hodnoty -0,3 % (v červnu 0,0 %). V EU zůstala v červenci inflace na květnové a 
červnové úrovni +1,8 %. Inflační diferenciál se tak dále poněkud prohloubil. Ceny 
průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % zejména vlivem růstu cen ropy, 
meziročně poklesly o 0,4 % (prognóza také -0,4 %). Meziroční pokles cen  trvá od února 
2002. V srpnu se však pokles cen dále poněkud zmírnil (červen -0,9 %, červenec -0,6 %). 
Ceny zemědělských výrobců v srpnu meziročně vzrostly o 1,4 %, zatímco prognóza 
předpokládala pokles o 1,1 %. Příčinou byl zejména rychlejší růst cen rostlinné výroby.  
 
V červenci došlo k dalšímu poměrně výraznému urychlení meziročního růstu peněžního 
agregátu M2 na 5,6 % z červnových  4,2 % (v květnu 2,1 %). Hlavní příčinou červencového 
urychlení růstu M2 byl především růst čistého úvěru vládě a poptávka domácností po úvěrech 
(zejména hypotečních). Spotřebitelské úvěry však meziměsíčně stagnovaly.   
 
V závěru měsíce srpna a v dosavadním průběhu září došlo k mírnému nárůstu delšího konce 
výnosové křivky peněžního trhu o cca 0,05 p.b. Výnosová křivka peněžního trhu tak zvýšila 
svůj pozitivní sklon, spread mezi 1R PRIBORem a 2W PRIBORem, v současnosti činí  
0,15 p.b. Tento vývoj odráží většinový názor trhu ohledně ukončení období snižování MP 
sazeb a stability nebo mírného růstu MP sazeb v horizontu jednoho roku. Ve srovnání 
s červencovou prognózou jsou úrokové sazby v horizontu jednoho roku vyšší o 0,1 p.b. Ex 
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ante reálné roční úrokové sazby, deflované inflačním očekáváním finančních trhů (pokles  
z 3,2 % v srpnu na 3,1 % v září), v září vzrostly o zhruba 0,1 p.b. Ex post reálné roční 
úrokové sazby, deflované předpokládaným vývojem spotřebitelských cen v říjnu (zvýšení 
meziročního růstu CPI ze srpnových -0,1 % na zářijových +0,3 %), poklesly o zhruba 0,3 p.b. 
 
V oblasti indikátorů trhu práce vzrostla míra nezaměstnanosti v souladu s prognózou v srpnu 
na 10,0 % (525 tis osob) z červencových 9,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 
je počet nezaměstnaných vyšší o 36,7 tis. osob (tj. o 0,6 p.b.), hlavně vlivem poklesu 
zaměstnanosti v průmyslu. Meziroční nárůst nezaměstnanosti se však postupně zmírňuje. 
Mírně se přitom prohlubuje regionální diferenciace míry nezaměstnanosti a narůstá podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných.   
 
Z oblasti mezd byly od poslední SZ zveřejněny pouze dílčí údaje o vývoji v průmyslu a 
stavebnictví. Průměrná mzda v průmyslu v červenci meziročně vzrostla o 5,7 % (prognóza na 
3.čtvrtletí 2003 činí 5,5 %). Produktivita práce v průmyslu vzrostla v červenci o 7,3 %. 
Jednotkové mzdové náklady se snížily o 1,5 %. Ve stavebnictví vzrostla průměrná mzda 
v červenci meziročně o 6,7 % (při vysokém meziročním tempu růstu výroby a poklesu 
jednotkových mzdových nákladů o 6,8 %).  
 
Růst hrubého domácího produktu ve 2. čtvrtletí činil 2,1 % a odpovídal prognóze (2,0 %). 
Růst byl tažen spotřebou domácností a zásob, spotřeba vlády stagnovala a meziročně velmi 
mírně klesalo tempo růstu investic a poněkud výrazněji se zhoršovalo saldo čistého exportu. 
Struktura hospodářského růstu je však, na rozdíl od souhrnné hodnoty, oproti prognóze  
odlišná. Spotřeba domácností (5,4 %) roste téměř dvojnásobným tempem oproti prognóze 
(3,0 %), spotřeba vlády fakticky stagnuje (0,1 %) oproti očekávanému silnému růstu  
(o 4,7 %), pokles hrubé tvorby fixního kapitálu je menší než očekávaný a negativní příspěvek 
čistého exportu je naopak vyšší. Odchylky byly způsobeny odlišnou strukturou vládních 
výdajů oproti předpokladům (vyšší podíl mzdových výdajů) a poklesem zahraniční poptávky 
po službách. 
 
Na straně nabídky pokračoval v červenci, přes mírné zpomalení tempa růstu, relativně silný 
růst v průmyslu. Průmyslová výroba meziročně vzrostla o 4,8 % (prognóza 2,0 %), zejména 
vlivem růstu výroby a vývozu výrobků s nižším stupněm zpravování. Stavební výroba 
pokračovala v červenci ve vysokých tempech růstu, meziročně vzrostla o 15,9 %. Urychlení 
růstu je spojeno především s dokončováním stavebních prací na velkých stavbách.   
 
Údaje o pokračujícím vysokém růstu maloobchodního obratu v červenci o 6,4 % (prognóza na 
3. čtvrtletí 2,3 %) naznačují, že ve 3. čtvrtletí může být  soukromé spotřeba, podobně jako  
v 1. pololetí výrazně vyšší oproti prognóze. 
    
Informace o vývoji HDP ve 2. čtvrtletí 2003 v zahraničí, byly po v srpnu zveřejněných 
předběžných informacích o růstu v USA (o 2,4 %), v Japonsku (o 2,3 %) a v EU (jen  
o 0,5 %), dále doplněny poměrně nepříznivými zprávami z dalších evropských zemí (např. 
Švýcarsko -1,0 %). Přitom horší než očekávané údaje z některých členských zemích EU 
(Německo, Itálie, Francie) vedly k přehodnocení odhadu Eurostatu o růstu HDP v eurozóně 
ve 2. čtvrtletí 2003 o 0,1 p.b. směrem dolů na 0,2 %. Nepříznivé údaje o hospodářském růstu 
v EU a zejména v Německu se odrazily v revizích prognóz růstu některých institucí pro EU a 
Německo, ovšem pouze pro rok 2003 (např. OECD, MF SRN). 
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Meziroční růst spotřebitelských cen v EU zůstává nadále stabilní na hodnotách těsně pod 2 %. 
Růst spotřebitelských cen činil v červenci 1,8 % stejně jako v květnu a červnu. Odhad srpnové 
inflace ze strany Eurostatu činí 1,9 %. V eurozóně byla inflace jen mírně vyšší (červenec  
1,9 %). Spotřebitelské ceny v Německu (použité pro prognózu) rostly nadále pomaleji než 
průměr zemí EU, v červenci se meziročně zvýšily o 0,8 % (v červnu o 0,9 %). Prognóza 
předpokládá průměrný meziroční růst o 1,2 % pro celý rok 2003. Tempo růstu cen 
průmyslových výrobců v Německu v červenci meziročně poměrně výrazně vzrostlo na 1,9 % 
z červnových 1,3 % (prognóza na rok 2003 činí 1,3 %).  
 
Ceny surovin na světovém trhu v srpnu a první polovině září většinou nadále stagnovaly na 
nízké úrovni  odrážející slabou poptávku. Cena ropy, která byla ovlivněná v průběhu letošního 
roku nabídkovým šokem, však klesala. Na evropském trhu se cena pohybovala koncem druhé 
zářijové dekády kolem 26 USD/barel (Brent 1 měsíční kontrakty), zatímco v polovině srpna 
byla přibližně o 4 dolary vyšší. Průměrná cena dovážené uralské ropy dosáhla v srpnu  
28,7 USD/barel (v červenci 27,2 USD/barel), na počátku září se pohybovala oproti srpnovému 
průměru o 2 až 3 USD níže. Přesto lze očekávat, že zářijová průměrná cena ropy zůstane až  
o 10 % nad úrovní prognózy na 3. čtvrtletí 2003 (23,9 USD/barel) a průměrná cena ropy za  
3. čtvrtletí bude oproti prognóze až o 15 % vyšší.  
 
Kurz dolaru vůči euru v závěru srpna a na počátku září mírně oslabil a ve druhé zářijové 
dekádě osciloval mezi 1,1 a 1,12 USD/EUR. Průměrná hodnota v dosavadním průběhu třetího 
čtvrtletí činila 1,12 USD/EUR a dolar byl tak silnější oproti prognóze o cca 5 %.     
 
Měnověpolitické sazby v rozvinutých a vybraných tranzitivních zemích v průběhu druhé 
poloviny srpna a první poloviny září většinou stagnovaly. Ke snížení sazeb přistoupily v září 
Bank of Canada o 0,25 p.b. na 2,75 % a Norská národní banka o 0,5 p.b. na 2,5 %. Z hlediska 
prognózy jsou důležité především sazby 1R EURIBOR. Koncem měsíce srpna a  
v dosavadním průběhu září došlo k mírnému poklesu těchto sazeb o zhruba 0,05 p.b., 
v současné době se tak pohybují okolo úrovně 2,28 %. Aktuální roční sazba EURIBOR je 
oproti předpokladům červencové prognózy vyšší o 0,2 p.b. 
 
Prognóza CF zveřejněná v září se u zahraničního HDP, spotřebitelských cen a produkčních 
cen významněji neodchýlila od červnových hodnot CF použitých pro sestavení červencové 
prognózy inflace. Přes nepříznivé údaje o vývoji HDP v Německu ve 2. čtvrtletí 2003 se 
prognóza HDP na rok 2003 snížila jen na 0,0 % oproti ve velké SZ uvažovanému růstu HDP 
o 0,2 %. K významnějšímu posunu směrem vzhůru dochází u ceny ropy (zřejmě přehodnocení 
pohledu na schopnost Iráku obnovit vývoz ropy alespoň v rozsahu objemu dodávek z února 
t.r.). Aktuálně prognózovaná cena pro 3. čtvrtletí 2003 je oproti červnové prognóze vyšší  
o téměř 3 USD/barel (tj. o cca 12 %), nová roční prognóza je však proti červnové vyšší jen  
o cca 1 USD (tj. o cca 4 %). K přehodnocení pohledu na budoucí vývoj dochází i u kurzu 
dolaru vůči euru.V tříměsíčním horizontu je dolar pevnější oproti červnové prognóze o cca  
6 %, v ročním pohledu se aktuální prognóza oproti červnové liší o cca 2 %.  
 
Kurz koruny vůči euru měl v dosavadním průběhu třetího čtvrtletí tendenci k mírnému 
oslabování. Příčinou byla pravděpodobně prohlubující se nerovnováha mezi nabídkou a 
poptávkou po devizách na trhu vlivem kumulace nákupu deviz na transfery zisku do zahraničí 
a prohlubování deficitu obchodní bilance při absenci významnějšího přílivu kapitálu. 
Průměrná hodnota kurzu koruny vůči euru (32,2 CZK/EUR) byla v dosavadním průběhu  
3. čtvrtletí 2003 oproti prognóze slabší o více než  2 %. Aktuální odchylka v době odevzdání 
SZ však činila cca 4 %. 
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V oblasti vnější rovnováhy byly od zpracování 8. SZ publikovány údaje o platební bilanci za 
2. čtvrtletí 2003 a o obchodní bilanci za červenec 2003 a údaje o platební bilanci za červenec. 
Běžný účet platební bilance za 2. čtvrtletí 2003 skončil deficitem ve výši 44,4 mld. Kč, což 
představovalo meziroční zhoršení o 13,4 mld. Kč. Meziroční zhoršení bylo způsobeno 
především poklesem příjmů z turistiky a ostatních služeb a jednorázovou úhradou náhrady 
škody CME. Oproti prognóze představuje odchylku méně příznivý vývoj bilance služeb. 
Finanční účet platební bilance skončil přebytkem ve výši 25,9 mld. Kč. Ve stejném období 
roku 2002 dosáhl přebytek 184,8 mld. Kč. Výrazné meziroční snížení přebytku finančního 
účtu bylo především důsledkem poklesu prodeje majetku nerezidentům (ve 2. čtvrtletí 2002 
realizován prodej Transgasu 124,5 mld. Kč a akcií v České spořitelně za 18,8 mld. Kč). Také 
oproti prognóze je skutečný přebytek finančního účtu v letošním roce menší. Odchylka je 
koncentrována do vyššího zájmu rezidentů o zahraniční dluhopisy a splácení zahraničních 
úvěrů podnikovým sektorem. Běžný účet platební bilanci v červenci dosáhl podle 
předběžných údajů deficitu ve výši 24,3 mld. Kč. Na růstu deficitu se podílelo prohloubení 
deficitu obchodní bilance a bilance výnosů. Obchodní bilance skončila v červenci deficitem 
ve výši 11,9 mld. Kč (prognóza -7,0 mld. Kč, meziroční zhoršení salda činilo  2,7 mld. Kč). 
Zveřejněný údaj je tedy, podobně jako v červnu, mírně vyšší jak oproti stejnému období 2002 
tak i oproti prognóze. Mírné zhoršování obchodní bilance v posledních dvou měsících je 
způsobeno jednak cenovými vlivy (slabší kurz koruny vůči euru a dražší ropa) jednak  
i poptávkovými faktory. Celkové tempo růstu vývozu zůstává nadále vysoké. Přebytek 
finančního účtu činil v červenci předběžně 14 mld. Kč, z čehož 10 mld. představovaly přímé 
investice. Zveřejněné předběžné údaje o vývoji platební bilance v červenci naznačují, že netto 
export se oproti předpokladům prognózy i ve 3. čtvrtletí může nadále zhoršovat.  
 
Státní rozpočet hospodařil do konce srpna s deficitem ve výši 71,9 mld. Kč (v srpnu 2002 
činil kumulovaný deficit 33,0 mld. Kč). Meziročně to představuje zhoršení salda o 38,9 mld. 
Kč. Zhoršení salda bylo způsobeno zejména poklesem mimořádných příjmů rozpočtu oproti 
roku 2002 a poskytování zálohových plateb. Po očištění o meziroční změny mimořádných 
výdajů a zálohové platby dosahuje výsledek běžného hospodaření státního rozpočtu za leden 
až srpen deficit 41,3 mld. Kč (ve stejném období roku 2002 činil očištěný deficit 29,6 mld. 
Kč). V průběhu srpna přitom došlo k prohloubení tohoto faktického deficitu o cca 4 mld. Kč, 
zejména vlivem poklesu příjmů z daně z příjmu právnických osob. Od počátku roku je však 
na straně daňových příjmů nadále patrná vyšší dynamika (5,5 %) oproti předpokladům 
rozpočtu (4,3 %). Ani u nedaňových příjmů nejsou patrná rizika naplnění záměrů rozpočtu. 
Na straně výdajů je nadále patrný mírně rychlejší růst některých mandatorních výdajů oproti 
předpokladům schváleného rozpočtu. Dne 17. 9. 2003 schválila vláda ČR návrh státního 
rozpočtu na rok 2004 s deficitem ve výši 115 mld. Kč. 
 
 
3.  Vyhodnocení  rizik stávající (červencové) prognózy inflace 
 
A. Nové informace od poslední velké SZ 
 
1/ Graf rizik inflační prognózy (porovnání nově získaných údajů o skutečném vývoji 
s predikovanými hodnotami). 
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Graf signalizuje proinflační rizika spojená s aktuálním vývojem domácí poptávky (MO) a 
nákladová rizika spojená s aktuálním vývojem cen zemědělských výrobců a kurzu koruny. 
Jako dezinflační rizika graf vyhodnocuje srovnání revidovaných prognóz CF s aktuálním 
vývojem (ropa, PPI a CPI SRN a kurz USD/EUR). 

 
 2/  Další aktuální informace v grafu nezachycené 
 
 1/ Vláda ČR rozhodla o privatizaci státního podílu v Českém Telecomu a zahrnula 
předpokládané příjmy z prodeje (ve výši cca 55 až 60 mld. Kč) do návrhu rozpočtu FNM na 
rok 2004. Vzhledem k objemu transakce (odhad cca 70 mld. Kč) je vhodné aktualizovat 
dohodu o využití privatizačního účtu. Pozn. Vzhledem k aktuálně odlišným prioritám vlády a 
potřebě dokončení převzetí minoritního podílu (49 %) v Eurotelu od amerického  
spoluvlastníka před zahájením prodeje se termín dokončení transakce v roce 2004 jeví jako 
méně pravděpodobný. 

 2/  Vlády ČR i Ruska odsouhlasily deblokaci ruského dluhu v celkové hodnotě 500 mil. USD. 
Dojde tedy k jednorázovému snížení dlouhodobých vládních pohledávek vůči zahraničí o cca 
15 mld. Kč a zároveň přílivu dluhového kapitálu v rozsahu cca 5 mld. Kč. Termín realizace 
může být ještě letos s tím, že využití prostředků v rozpočtu bude pravděpodobně až v příštím 
roce. (Možnost dohody s vládou o konverzi deviz mimo trh.) 

 3/  Ministerstvo financí znovu otevřelo otázku emise dluhopisů na zahraničních trzích. 
 4/  Objevují se spekulace o prodeji 16% podílu státu v ČEZ. 
Realizace zmíněných kroků, spolu s dalším připravovaným čerpáním zdrojů ze zahraničí 
veřejným sektorem a firem kontrolovaných vládou v roce 2004 (např. Praha – úvěr na 
výstavbu metra 2,5 mld. Kč, ČSL – úvěr na výstavbu letištního terminálu 3,0 mld. Kč), by 
mohla významněji ovlivnit kurzový vývoj v roce 2004. 
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B.  Interpretace nových informací 
 

1. Proinflační rizika prognózy inflace 
 

1.1  Exogenní veličiny 
 

a)  krátkodobá rizika prognózy 
Mírné riziko prognózy představuje vývoj cen ropy na světovém trhu, cena je v dosavadním 
průběhu 3. čtvrtletí vyšší o cca 15 %.  V září však odchylka od prognózy vlivem poklesu cen 
ropy na světovém trhu o cca 4 USD/barel téměř pominula. Druhým poměrně významným 
exogenním faktorem odchylujícím se od předpokladů prognózy je kurz dolaru vůči euru, který 
je v dosavadním průběhu 3. čtvrtletí o cca o 5 % silnější.  

 
Zářijová predikce CF ceny ropy WTI v horizontu jednoho roku je oproti červencové prognóze 
vyšší o 1,1 USD/barel, predikce CF kurzu dolaru k euru v horizontu jednoho roku oproti 
předpokladům červencové prognóze předpokládá apreciaci dolaru o 4 %. 
 
Pokud se ale při posuzování inflačních rizik predikce CF cen ropy a kurzu EUR/CZK díváme 
na očekávaný meziroční růst těchto veličin (který je uveden např. v grafu rizik prognózy 
inflace a který je SMS považován za relevantní při analýze působení ropy a kurzu USD/EUR 
do meziroční inflace), dostáváme paradoxně úplně jiný obrázek – v horizontu jednoho roku 
oba faktory působí dezinflačně. Tento zdánlivý rozpor je dán změnou základny (3Q03) pro 
výpočet meziročního růstu v 3Q04. 

 
b)  střednědobá rizika prognózy 
Dosavadní jednání EKOFINu o přeřazení sazby DPH u veřejného stravování z vyšší do nižší 
sazby zatím nevedla ke kladnému výsledku. V současné době se jeví jako pravděpodobné, že 
oproti dosavadním předpokladům, bude ČR nucena akceptovat vyšší zdanění veřejného 
stravování. Dopad do inflace by představoval cca 0,8 p.b.   

 
1.2  Endogenní veličiny 

 
a)  krátkodobá rizika prognózy 
1. Kurz koruny vůči euru se v dosavadním průběhu 3. čtvrtletí 2003 odchyluje o více než 2 % 
od hodnoty použité v prognóze. Aktuální oslabení koruny vůči euru v době odevzdání SZ 
přesahovalo 4 %. Oproti minulé SZ se odchylka a tím i proinflační rizika mírně zvýšila. 
2. Spotřeba domácností roste nadále výrazně rychleji oproti předpokladům prognózy 
(prognóza 3,0 % – skutečnost 5,4 %).  

 
b)  střednědobá rizika prognózy 
Neprosazení fiskální reformy. 

 
2. Protiinflační rizika prognózy 

 
2.1  Exogenní veličiny 
1. Hospodářský růst v zemích EU bude pravděpodobně oproti prognóze nižší (Německo HDP 
2. čtvrtletí 2003 předběžně -0,6 %, prognóza 0,1 %). CF vyhodnotil zatím rizika zpomalení 
růstu jako pouze dočasná. Predikce CF HDP pro Německo se snížila jen pro rok 2003 a to  
o 0,2 p.b. na 0,0 %. 
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2. Připravované změny cen zemního plynu a elektrické energie pro domácnosti od října t.r. 
povedou ke snížení inflace v rozsahu 0,2 až 0,3 p.b. 

 
2.2  Endogenní veličiny 
Neidentifikujeme. 

 
Celkově hodnotíme rizika základního scénáře prognózy inflace jako mírně asymetrická 
v proinflačním směru. Oproti minulé SZ se ovšem riziko spíše snížilo vlivem skutečného 
cenového vývoje, informací o připravovaných úpravách cen energií pro domácnosti a  
aktuálního vývoje kurzu dolaru vůči euru  a ceny ropy. 

 
      x                x                   x 
 

Z hlediska obou alternativních scénářů uvažovaných v 7. SZ 2003 je možno konstatovat, že 
nejsou k dispozici dostatečné informace svědčící pro naplnění některého z nich. Charakter 
zvolených alternativ ovšem možnost získání takových informací v krátkodobém časovém 
horizontu 2 měsíců od prognózy podstatně omezuje. Nadále vyšší růst spotřebitelské 
poptávky při přetrvávajících vyšších inflačních očekáváních by mohl naznačovat naplňování 
druhého alternativního scénáře. Zatím se však přikláníme k názoru, že rychlejší růst domácí 
poptávky je způsoben převážně rychlejším růstem reálných mezd. 
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II.  DESAGREGOVANÝ MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED  
 
1.  Vnější prostředí 
 
1.1  Evropská unie 
 
HDP v eurozóně ve 2. čtvrtletí po šesti čtvrtletích růstu poklesl o 0,1 %q. Meziročně byl růst 
pouze poloviční (0,2 %a) oproti předchozímu odhadu. ECB však očekává, že ještě letos dojde 
k oživení. Rovněž EK očekává oživení ještě během 4. čtvrtletí, ale celkový letošní růst dále 
přehodnotila z 0,75 %a na 0,5 %a. Roste objem úvěrů poskytnutých firmám i domácnostem, 
a to by mělo přispět k oživení ekonomiky i bez dalšího snížení úrokových sazeb. Investice 
však stále čekají na výraznější růstový impulz. Naopak stále optimističtější ve výhledu jsou 
měkké indikátory, které akcelerují svůj růst. Ukazatele PMI pro zpracovatelský průmysl rostly 
zejména u Německa a Francie (hlavně objem nových objednávek) a ve službách se tento 
ukazatel v Německu dokonce dostal nad hodnotu 50 bodů. To signalizuje i přes stagnující 
vysokou nezaměstnanost růst podnikatelské i spotřebitelské důvěry. Německá a francouzská 
vláda již oficiálně informovaly EK, že letos překročí povolenou hranici deficitu (očekávají 
hodnoty 3,8 resp. 4 % HDP). Britský zpracovatelský průmysl i v červenci vzrostl oproti 
minulému měsíci (0,5 %m), přestože meziročně byl tentokráte nižší. 
  
Srpnová inflace se v eurozóně opět dostala nad cíl ECB (2,1 %). Pro letošní rok se další 
inflační tlaky vzhledem ke zhodnocení eura nepředpokládají a příští rok se očekává další 
pokles inflace.  
 
Průzkumy naznačují lepšící se náladu spotřebitelů v Německu. Rostoucí index Ifo 
podnikových očekávání v srpnu podpořila i jeho současná složka. Průmyslová výroba 
v červenci mzm. i mzr. vzrostla (2,4 %m, 0,5 %a). Další růst zaznamenal i ZEW index 
finančních analytiků. Není však jasné, odkud pramení optimismus finančních trhů. Finanční 
situace a zisky podniků jsou sice po jednorázových úsporných opatřeních příznivé, ale bez 
dalšího oživení poptávky a růstu tržeb se mohou těžko dále zlepšovat. Vzhledem ke korekci 
kurzu EUR/USD vzrostly v červenci o 0,2 %m dovozní ceny a mírně vzrostly v srpnu 
i spotřebitelské ceny (0,1 %m).  
 
Zářijový Consensus Forecast snížil pro letošní rok očekávaný růst HDP v Německu o 0,1 p.b. 
na nulu, pro příští rok však zachoval očekávané hladiny, takže růst se naopak zvýšil na 
1,6 %a. Očekávaná inflace CPI i PPI se zvyšuje pro oba roky o 0,1 p.b. 
 
1.2  Spojené státy a Japonsko 
 
Fed ve své béžové knize ocenil vývoj ekonomiky USA jako příznivý, slabým místem zůstává 
i přes další mírný pokles nezaměstnanosti v srpnu nedostatek nových pracovních míst. Druhý 
odhad růstu HDP pro 2. čtvrtletí dále zvýšil již tak vysoké hodnoty na 0,8 %q a 2,5 %a. 
K růstu přispěla hlavně spotřeba domácností a částečně už i investice. Naopak čistý export byl 
záporný. Většina předstihových ukazatelů signalizuje další zrychlení ekonomiky 
i v budoucnu. Rostoucí důvěra spotřebitelů, pramenící z vyšších disponibilních příjmů, se 
odráží i na rostoucím maloobchodním obratu. Investice podniků spíše stagnují, ale rostou 
firemní zisky a produktivita. Pomalu se začínají zvyšovat hypoteční úroky a snižuje se objem 
nových hypotečních úvěrů. V červenci dosáhl rozpočtový deficit USA rekordní hodnoty 
54 mld. USD a za 10 měsíců fiskálního roku je tedy kumulovaný deficit 324 mld. USD. 
V příštím roce očekává vláda další růst deficitu veřejných financí. 
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Japonská ekonomika ve 2. čtvrtletí rostla nejrychleji za více než 2 roky (0,6 %q). Červnový 
index předstihových ukazatelů ukazuje i nadále na pokračování růstu, dobrý současný stav 
potvrzuje i růst indexu současných ukazatelů. 
  
Reálný HDP a výhled dle CF09 (mzr., %)        Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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1.3  Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
Růst HDP na Slovensku byl ve 2. čtvrtletí mírně nižší než očekávání, 3,8 %a. 
Nezaměstnanost po čtyřech a půl roce poklesla na 14,5 %. Růst průmyslové výroby 
v červenci zpomalil na 2,2 %a, což se však přičítá vysoké srovnávací základně. Po červnovém 
poklesu klesaly maloobchodní tržby i v červenci. Zahraniční obchod sklouzl po dvou 
kladných hodnotách zpět do deficitu a mírně negativně překonal očekávání. Od počátku roku 
je však stále výrazně lepší než vloni. Velký, i když očekávaný, nárůst zaznamenaly 
spotřebitelské ceny v důsledku vyšších spotřebních daní na tabák, pivo a pohonné hmoty. 
Jádrová inflace naopak pokračovala v dalším poklesu na hodnotu 2,7 %a. Kurz SKK byl 
v srpnu a na počátku září poměrně stabilní, jen občas byl ovlivněn koaličními spory, které se 
však začátkem září zmírnily. 
 
Polské MF zvýšilo odhad HDP ve 2. čtvrtletí z 3,2 %a na 3,6 %a a pro příští rok očekává růst 
mezi 4 až 5 %a. Obdobně optimistická je i centrální banka. Důvodem je i růst průmyslové 
výroby v červenci o 10,3 %a a 4,9 %m, což je mnohem více, než se očekávalo. Na rozdíl od 
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Slovenska rostou v Polsku slušným tempem i maloobchodní tržby (5,4 %a). Nezaměstnanost 
však stagnuje na 17,8 % a dále se prohlubuje deficit ZO i BÚ. Čistá inflace v červenci 
meziročně opět poklesla (0,8 %a) a centrální banka předpokládá, že letos „podstřelí“ svůj 
inflační cíl 2-4 %, na konci roku 2004 očekává inflaci 2,5 %. Z toho se odvozuje, že centrální 
banka má ještě prostor pro snížení úrokových sazeb. Kurz zlotého se v srpnu držel poměrně 
stabilní, na počátku září částečně oslabil v důsledku dizkuze o přístupu k devizovým 
intervencím mezi vládou, centrální bankou a ekonomickým poradcem prezidenta. Vláda se 
dohodla na neočekávaném zvýšení rozpočtového deficitu v roce 2004 na 5,6 % HDP. 
 
Reálný HDP a výhled dle EECF09 (mzr., %)  Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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Růst HDP v Maďarsku se v 2. čtvrtletí dále snížil na 2,4 %, což bylo méně, než se očekávalo. 
NBH snížila odhad letošního růstu HDP z 3,6 % na 2,7 %. Průmyslová výroba v červnu 
i červenci rostla, maximum v červenci zaznamenal index ekonomické nálady díky růstu 
zakázek a budoucím očekáváním. Naopak důvěra spotřebitelů klesala i co se týče 
budoucnosti. Vysoký byl růst maloobchodních tržeb v červnu, 8,4 %a, podpořený vysokým 
reálným růstem platů. V červenci se prohloubil deficit ZO oproti červnu a od začátku roku je 
téměř dvojnásobný proti minulému roku. Deficit státních financí byl v srpnu nižší, než se 
očekávalo, přesto je již na 85 % celoročního plánu. Spotřebitelské ceny přes pokračující růst 
mezd zejména v rozpočtové sféře v srpnu poklesly a snížila se i meziroční inflace na 4,7 %a. 
Naopak inflace cen výrobců v červenci vzrostla na 2,7 %a. NBH zvýšila předpověď inflace 
pro konec letošního roku na 5,5 % (původně 4,6 %) a na 5,5 % (3,5 %) na konec příštího 
roku. Kurz forintu celý srpen a začátek září posiloval. 
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1.4  Efektivní ukazatele2 reálného růstu a cenového vývoje v zahraničí 
 
Revidovaná data růstu HDP v Evropské unii za 1. a 2. čtvrtletí byla oproti prvním 
statistickým odhadům ještě snížena, což se v efektivním ukazateli růstu projevilo poklesem 
téměř o 0,1 p.b. Snížení odhadovaných temp růstu na základě CF09 se projevilo v efektivním 
ukazateli EU dalším snížením tempa růstu ve zbytku roku 2003. Naopak v posledních dvou 
čtvrtletích 2004 CF očekávané tempo růstu zvyšuje, což vyplývá pravděpodobně z nezměněné 
předpovídané hladiny HDP v roce 2004. Inflace v srpnu byla mírně vyšší, než byla 
předpověď, do budoucna se očekávaná trajektorie posouvá mírně vzhůru, když u většiny zemí 
CF přehodnotil výhled cca o 0,1 p.b. dolů, ale u Německa a Francie naopak nahoru. 
 
Rovněž skutečný HDP v kandidátských zemích byl ve 2. čtvrtletí horší, než očekával CF. 
Výsledek však může doznat změny, neboť zatím není k dispozici HDP za Polsko, kde polské 
MF očekává výrazně vyšší růst ve 2. čtvrtletí, než implicitně vyplývá z předpovědi EECF07. 
Předpovědi EECF se prakticky nezměnily a z toho vyplývají technické změny (o nižší 
skutečný růst ve 2. čtvrtletí se naopak zvyšují tempa růstu ve zbytku roku a v 1. pololetí 
příštího roku). Inflace efektivního agregátu vzrostla zejména zásluhou Slovenska, naopak po 
zveřejnění údaje za srpen v Polsku se posune mírně dolů, neboť podle průzkumů ani v srpnu 
tam nedošlo k očekávanému růstu cen. Do budoucna se scénář posouvá nepatrně vzhůru.  
 
Evropská unie EU15 (mzr., %)         Kandidátské země EU (mzr., %) 
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 1.5  Cena ropy 
 
V srpnu přetrvávaly vysoké ceny ropy. Důvodem jsou stále nízké zásoby a vysoká spotřeba 
pohonných hmot v USA. Na počátku září zaznamenaly ceny poměrně významný pohyb 
směrem dolů, což se přičítá končící turistické sezoně, a tím i snížení poptávky po PHM. 
Kromě USA v ostatních zemích OECD zásoby ropy mírně rostou, i když stále nedosahují 
hodnot z roku 2002. Zvýšily se rovněž dodávky ropy z Iráku. Odhad letošní poptávky se 
nemění, vyšší spotřeba v Číně je kompenzována nižším odběrem zemí OECD. Nižší zásoby 
plynu a malá kapacita vodních elektráren by však mohly v případě chladnější zimy poptávku 

                                                           
2 Efektivní indexy poskytují souhrnný pohled na koupěschopnost a nominální vývoj cenové hladiny v důležitých 
regionech z pohledu české ekonomiky. HDP a inflace CPI jsou váženy objemem vývozu, resp. obchodní výměny 
s jednotlivými státy. Tyto indexy se mohou i 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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po ropě zvýšit nad plánované hodnoty. Přestože současná cena ropy je o 3 USD/barel nižší 
než před měsícem, Consensus Forecast opět posunul trajektorii očekávaného budoucího 
vývoje cca o 0,5 USD vzhůru. Očekávaný pokles cen je tak v souladu s aktuálním vývojem 
v krátkém horizontu daleko mírnější než v minulé předpovědi.  
 
Vývoj cen ropy na světových trzích  
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Box 
Simulace dopadu oživení ekonomiky USA do ekonomiky eurozóny 
 
V posledním období růst ekonomiky USA předstihl očekávání a vznikla otázka, jaký může 
mít tento prvotní důchodový impulz vliv na vývoj světové ekonomiky. Z pohledu ekonomiky 
ČR je nejdůležitější znalost vlivu ekonomiky USA na ekonomiku eurozóny, protože zejména 
přes eurozónu se šíří „světové ekonomické impulzy“ do české ekonomiky. 
 
Ke kvantifikaci dopadu ekonomického oživení v USA na ekonomiku eurozóny lze využít 
nedávno diskutovaný materiál ECB1, který se zabývá kvantifikací „spravedlivého“ rozdělení 
vzrůstajícího deficitu běžného účtu USA mezi jejich hlavní obchodní partnery. Materiál ECB 
používá modelové simulace Globálního makroekonomického modelu (FRB/Global)2. Při 
využití uvedeného modelu pro potřeby ČNB lze předpokládat symetričnost modelu. To 
znamená, že model dává stejné výsledky také pro opačné poptávkové impulzy (růst americké 
domácí poptávky). V případě poptávkového růstu ekonomiky USA přispěje počáteční 
zrychlení růstu ekonomiky USA o 1 p.b k růstu eurozóny o 0,11 % v prvním roce, o 0,14 % 
v druhém roce a o 0,11 % ve třetím roce (Tabulka 1). 
 
 

                                                           
1 Adjustment of the US External Imbalances: Considerations Related to „Burden Sharing“ in the Global 
Economy (Note for the IRC meeting on 29 August 2003, item 2A of the agenda). 
2 FRB/Global je model používaný Výborem guvernérů FEDu k analýze vlivu různých šoků na ekonomiku USA. 
Model se skládá z více než 4400 rovnic a zahrnuje 28 zemí (G-7, zbývající země eurozóny, 9 asijských zemí, 
5 latinskoamerických zemí a dva bloky zemí (OPEC a zbytek světa)).  
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Tabulka 1 
Vyvolaný růst v % HDP První rok Druhý rok Třetí rok 
Eurozóna 0,11 0,14 0,11 
UK 0,17 0,24 0,16 

 
Nejistotou současného vývoje ekonomiky USA je růst deficitu běžného účtu a veřejných 
financí (twin deficits). Riziko tohoto vývoje spočívá v další „živelné“ depreciaci USD. 
Materiál ECB poskytuje simulaci vlivu 10% depreciace USD na reálný HDP hlavních 
obchodních partnerů USA (Tabulka 2). Modelové výsledky naznačují, že ekonomika 
eurozóny je v porovnání s ostatními regiony citlivější na pohyb kurzu (kurzový kanál) než na 
dynamiku ekonomiky USA (důchodový kanál). Po Kanadě se případná depreciace USD 
projeví v souhrnu za první tři roky nejvýrazněji v poklesu eurozóny a současně model 
ukazuje, že eurozóna je z pohledu vlivu změny výdajů v ekonomice USA v porovnání 
s ostatními regiony nejautonomnější celek. 
 
Tabulka 2 
Vliv 10% depreciace USD v % HDP První rok Druhý rok Třetí rok 
Eurozóna -0,24 -0,85 -0,69 
UK -0,15 -0,71 -0,72 

 
Efekty pozitivního 1% poptávkového impulzu do HDP v USA byly simulovány také 
s využitím modelu NiGEM. Zatímco předchozí simulace zachycuje zvlášť kurzový a 
důchodový kanál, tak NiGEM vliv obou kanálů vzájemně kombinuje. Kromě toho je vliv 
prvotního poptávkového impulzu simulovaného NiGEMem v detailu pro jednotlivé země. 
Odezva tohoto šoku (růst HDP v USA ve čtyřech následujících čtvrtletích vyšší o 1 p.b. oproti 
základnímu scénáři) byla zkoumána na základních veličinách Německa, Francie, Velké 
Británie a Španělska. Podle modelových propočtů je vliv šoku v USA na velké ekonomiky 
EU významný. Tabulka 3 ukazuje, že HDP ve stejném období vzrostl nejvíce v Německu 
(0,27 p.b.) a nejméně v UK (0,12 p.b.). Růst HDP vyvolává inflační tlaky a ECB i BoE 
reagují zvýšením úrokových sazeb o 0,19 resp. 0,15 p.b. Díky tomu inflace významně 
nevzroste, v samotném popisovaném období do 0,07 p.b. 
 
Tabulka 3 
 HDP Inflace Úrokové sazby 
Německo 0,27 0,07 0,19 
Francie 0,20 0,05 0,19 
Španělsko 0,17 0,03 0,19 
UK 0,12 0,07 0,15 

 
Simulace ukazují, že vyšší růst v USA o jeden procentní bod může stimulovat vyšší růst 
v eurozóně o jednu až tři desetiny procentního bodu. Nicméně omezením přenosu je charakter 
oživení v USA (příznivější než původně očekávaný ekonomický růst ve Spojených státech je 
pravděpodobně vyvolán stimuly vyššího deficitu veřejných rozpočtů) a narůstající deficit BÚ, 
který může vést k dalšímu znehodnocení dolaru, což by mohlo naopak podvázat očekávaný 
růst v EU v eurozóně. 
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2.  Devizový kurz 
 
2.1  Vývoj nominálního kurzu 
 
Oslabování kurzu koruny pokračovalo od začátku července. Nejslabší hodnoty dosáhl kurz 
8. 9., kdy jeho hodnota oslabila na 32,89 CZK/EUR. Na trhu přetrvávaly nejistoty o vývoji 
domácí politické scény. Nejvýraznější obavy se týkají schválení navrhované reformy 
veřejných financí parlamentem ČR. Dalším faktorem, který přispívá k dočasné nerovnováze 
na devizovém trhu je převod dividend do zahraničí. Meziročně činilo oslabení průměrného 
srpnového kurzu koruny (32,29) vůči euru přibližně 5 %. Průměrná hodnota kurzu od 1. 7. do 
17. 9. dosáhla 32,20 CZK/EUR, což je kurz slabší o 70 hal. než kurz předpokládaný 
referenčním scénářem inflační predikce pro 3. čtvrtletí (31,50). Podle aktuálního vývoje bude 
tedy ve 3. čtvrtletí průměrný kurz koruny vůči euru slabší ve srovnání s předpokladem 
červencové predikce, nicméně odchylka není výrazně nad rámec „běžné“ volalitity, a to i ve 
srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi. Jejich volatilita se pohybovala od začátku 
roku 2003 od 4,8 % u slovenské koruny až po 12,5 % u maďarského forintu. U české koruny 
byla volatilita na úrovni 6,6 % a u polského zlotého 11,5 %. Lze předpokládat, že současný 
vývoj kurzu je spíše důsledkem politickoekonomických faktorů (nejistota schválení reformy 
veřejných rozpočtů, transfery zisků z PZI za rok 2002, politický vývoj zemí střední Evropy).  
 
Výrazné znehodnocení zaznamenal v srpnu také kurz koruny vůči americkému dolaru, což 
odráželo vývoj kurzu eura vůči dolaru. Meziroční srpnové posílení koruny vůči dolaru 
(měsíční průměr 29 CZK/USD) činilo 8 %. Průměrný kurz od 1. 7. do 17. 9. 
(28,73 CZK/USD) byl asi o 2 Kč slabší, než předpokládal referenční scénář červencové 
inflační predikce. 
 
Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD 
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Podle očekávání analytiků vybraných zahraničních bank (očekávání ZB) ze šetření ČNB 
z první dekády měsíce září bude kurz koruny v následujících měsících spíše posilovat. 
V jednoměsíčním horizontu se bude pohybovat v průměru okolo hodnoty 32,55 CZK/EUR, 
což znamená posílení asi o 20 hal. oproti současnému kurzu. Maximální uváděná hodnota činí 
33,10 CZK/EUR a minimální 32,40 CZK/EUR. Pro jednoroční horizont je rozpětí odhadů 
mezi 31,10 a 34,33 CZK/EUR. Průměr (31,90 CZK/EUR) naznačuje očekávání posílení kurzu 
v tomto horizontu. 
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Srovnání očekávané a skutečné změny kurzu v ročním horizontu3
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2.2  Vývoj výnosových diferenciálů4

 
V průběhu sledovaného období od 13. srpna do 10. září krátkodobé i dlouhodobé diferenciály 
mezi sazbami korunových a eurových swapů stagnovaly. Desetileté česko-evropské 
diferenciály se přibližně od května v průměru pohybovaly na hodnotách velice blízkých nule, 
což by mělo odpovídat stabilnímu vývoji očekávaného kurzu koruny. Sazby dvouletých 
a desetiletých korunových swapů v průběhu sledovaného období spíše stagnovaly 
a kopírovaly tak vývoj evropských výnosů.  
 
Výnosové diferenciály 
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3 Časová osa odpovídá datu šetření. Porovnání zahrnuje šetření Inflačních očekávání finančních trhů (IOTF) od 
května 1999 a šetření odboru 612 mezi analytiky významných zahraničních bank (ZB) od května 2002. 
Skutečnost za poslední měsíc odpovídá období do zpracování šetření. 
4 Výnosové diferenciály jsou počítány na základě kotací úrokových swapů. Sazba úrokového swapu odpovídá 
výnosu dluhopisu, jenž se obchoduje za par. Výhoda použití úrokových swapů proti vládním dluhopisům pro 
posouzení relativní úrovně úrokových sazeb spočívá v tom, že je do značné míry eliminován rozdíl v kreditním 
riziku i likviditní prémii mezi vládními dluhopisy různých zemí. 
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2.3  Efektivní kurzy5

 
Index nominálního efektivního kurzu se v srpnu vyvíjel podobně jako v předcházejícím 
měsíci a dále oslabil o 1,6 %, čímž se vrátil na úroveň z března loňského roku. V meziročním 
srovnání byl nižší o více než 2,7 %. Ve vývoji reálného efektivního kurzu se kromě pohybu 
nominálního efektivního kurzu odráží nižší inflace v tuzemsku než v zahraničí, a to u obou 
cenových okruhů (CPI, PPI). Index reálného efektivního kurzu podle spotřebitelských cen 
v červenci meziměsíčně oslabil o 1,5 % a meziročně o 7,7 %. Reálný efektivní kurz podle cen 
průmyslových výrobců ve stejném období oslabil meziměsíčně o 2 % a meziročně o 7,7 %. 
 
Vývoj nominálního a reálného efektivního kurzu (index, 100=2000) 
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2.4  Platební bilance6

 
2.4.1  Běžný účet ve 2. čtvrtletí 
 
Ve druhém čtvrtletí dosáhl deficit běžného účtu platební bilance -44,4 mld. Kč (7,3 % HDP, 
predikce ze 7. SZ -40 mld. Kč), což je o 13,3 mld. Kč horší výsledek než ve stejném období 
předchozího roku. Oproti předchozímu čtvrtletí došlo k více než trojnásobnému prohloubení 
deficitu běžného účtu. Meziročně nejvýrazněji poklesla bilance běžných převodů 
o 7,3 mld. Kč vlivem převodu prostředků z účtu vlády ve prospěch CME v návaznosti na 
výsledek mezinárodní arbitráže. O 5,8 mld. Kč došlo meziročně také ke zhoršení bilance 
služeb, které bylo způsobeno zejména poklesem příjmů ze zahraničí (největší rozdíl oproti 
predikci ze 7. SZ 6,0 mld. Kč, skutečnost 3,7 mld. Kč). Obchodní bilance i bilance výnosů 
meziročně víceméně stagnovaly. Bilance výnosů představuje nejvýraznější položku, která 
přispívá k celkovému deficitu běžného účtu. V oblasti bilance výnosů z přímých zahraničních 
investic, které představují rozhodující podíl na celkové bilanci výnosů, vzrostl objem 
vyplácených dividend zahraničním vlastníkům a odhad reinvestovaného zisku. 
 
 
 

                                                           
5 Vážené podíly na zahraničním obchodu včetně Ruska. 
6 Na základě zpřesněných čtvrtletních údajů ze 4. 9. 2003. 
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2.4.2  Finanční účet ve 2. čtvrtletí 
 
Přebytek finančního účtu platební bilance dosáhl ve druhém čtvrtletí hodnoty 25,9 mld. Kč, 
což je výrazně nižší hodnota oproti rekordnímu přebytku finančního účtu ze stejného období 
předchozího roku (jednorázový příliv PZI vlivem privatizace Transgasu). Oproti předchozímu 
čtvrtletí došlo k poklesu přebytku finančního účtu o 9,9 mld. Kč. Příliv přímých investic se 
udržel přibližně na úrovni předchozího čtvrtletí (nárůst o 1,8 mld. Kč), přičemž 71 % se na 
tomto přílivu podílely odhadované reinvestované zisky. V případě salda portfoliových 
investic došlo k meziročnímu zhoršení o 11,2 mld. Kč, avšak oproti předchozím dvěma 
čtvrtletím došlo k výraznému snížení odlivu portfoliových investic do zahraničí. Zájem 
rezidentů (zejména nebankovní subjekty) se soustředil zejména na dlouhodobé a krátkodobé 
zahraniční dluhopisy (odliv prostředků v hodnotě 10,2 mld. Kč), ale současně byl zaznamenán 
také zájem nerezidentů o české dlouhodobé dluhopisy (příliv prostředků v hodnotě 
9,3 mld. Kč). Saldo ostatních investic se ve druhém čtvrtletí meziročně zhoršilo o 16,1 mld. 
Kč a došlo tak k odlivu prostředků v hodnotě 3,5 mld. Kč. Na odlivu ostatních investic se 
podílely zejména obchodní banky, které snížily svou zahraniční zadluženost splacením části 
svých krátkodobých a dlouhodobých závazků. 
 
2.4.3  Měsíční platební bilance v červenci 
 
V červenci došlo k prohloubení deficitu běžného účtu na hodnotu -24,3 mld. Kč, které 
zapříčinil zvýšený (ve srovnání s předchozími měsíci letošního roku) deficit bilance výnosů  
(-15,6 mld. Kč) a deficit obchodní bilance (-11,9 mld. Kč, predikce ze 7. SZ -7 mld. Kč). 
Zvýšení deficitu bilance výnosů bylo způsobeno růstem objemu vyplácených dividend z PZI 
nerezidentům (-16,4 mld. Kč). Saldo bilance služeb dosahovalo od počátku roku pouze mírně 
kladných hodnot a k oživení příjmů z turistiky nepřispěl ani začátek letní turistické sezony. 
 
Ze strukturální analýzy obchodní bilance vyplývá, že červencové meziroční zhoršení deficitu 
obchodní bilance (o 2,7 mld. Kč při meziročním růstu obratu celkového zahraničního 
obchodu, vývoz o 14 % a dovoz o 15,3 %) bylo způsobeno zejména zvýšením deficitu ve 
skupině chemikálií a poklesem přebytku ve skupině strojů (shodně o 1,8 mld. Kč). V opačném 
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směru působilo naopak snížení deficitu ve skupině potravin a zvýšení přebytku ve skupině 
tržních výrobků tříděných podle materiálu (shodně o 0,5 mld. Kč). V souhrnu za leden až 
červenec dosáhl deficit obchodní bilance 29,6 mld. Kč (meziroční snížení deficitu 
o 2 mld. Kč) s nejvýraznějším meziročním zlepšením ve skupině strojů (růst přebytku  
o 14,5 mld. Kč) a naopak největším zhoršením ve skupině chemikálií (zvýšení deficitu  
o 5,4 mld. Kč).  
 
Finanční účet skončil v červenci přebytkem v hodnotě 16,9 mld. Kč. Nejvýznamněji se na 
přílivu finančních prostředků podílely PZI (10,1 mld. Kč). V rámci PZI je dominující 
předpoklad ČNB o výši reinvestovaných zisků v hodnotě 7,1 mld. Kč. V porovnání 
s předchozími měsíci se snížil odliv portfoliových investic (-2,6 mld. Kč), ve kterém 
pokračoval odliv prostředků rezidentů do zahraničních dluhových cenných papírů. V rámci 
ostatních investic byl zaznamenán příliv prostředků (9,6 mld. Kč), na kterém se nejvíce 
podílel podnikový sektor růstem svého zadlužení v zahraničí. 
 
Měsíční vývoj běžného a finančního účtu PB v roce 2003 (v mld. Kč) 
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3.  Nákladové faktory 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/predikce Skutečnost 

PPI v SRN 7/2003 0,8 1) 1,9 
Uralská ropa 8/2003 -7,22 11,26 

Efektivní kurz k EUR (80%) a USD 
(20%) 

8/2003                -1,2 2,29 

Ceny průmyslových výrobců 8/2003 - 0,4 - 0,4 
Ceny zemědělských výrobců 8/2003 -1,1                  1,4 

Směnné relace 7/2003 3,4 1,2 
Dovozní ceny 7/2003 -2,8 1,4 

Úrovňové hodnoty    

Kurz Kč/EUR 8/2003 31,50 1) 32,289 
Kurz Kč/USD 8/2003 26,721) 28,999 

Cena uralské ropy (USD/barel)  8/2003 23,901) 28,66 
1) Predikce ze 7. SZ, průměr za 3. čtvrtletí 
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Vývoj nákladových indikátorů jako celku byl v červenci a srpnu mírně proinflační oproti 
předpokladům predikce, resp. referenčního scénáře ze 7. SZ 2003.  
V průběhu srpna došlo k dalšímu zvýšení cen ropy (oproti scénářovým předpokladům  
o  jejím výrazném poklesu, rozdíl mezi scénářem z 7. SZ a skutečností tak činil téměř  
5 USD/barel) a současně došlo proti prognóze k větší depreciaci ve vývoji devizového kurzu 
jak u Kč/EUR (o 0,8 Kč/EUR), tak zejména u Kč/USD (o 2,2 Kč/USD)).  Zahraniční inflace 
(měřená meziročním PPI v SRN) byla v červenci rovněž vyšší proti predikci. Tyto rozdíly 
scénářů a skutečnosti plně odrážel i vývoj dovozních cen za červenec, kde již došlo 
k obnovení jejich meziročního růstu (1,4 %, prognóza na 3. čtvrtletí -2,8 %). Tento vývoj se 
však prozatím výrazně neprojevil v cenách průmyslových výrobců, jejich červencový  
i srpnový vývoj byl v souladu s prognózou. Ceny zemědělských výrobců již v červenci 2003 
přešly (po dlouhém období výrazných meziročních poklesů, naposledy byl meziroční růst 
vykázán v dubnu 2002) do meziročního růstu (1,5 % v červenci, 1,4 % v srpnu), zatímco 
prognóza ještě předpokládala v celém třetím čtvrtletí jejich slabý meziroční pokles (-1,1 %). 
Vzhledem k volatilitě cen zemědělských výrobců však jejich srpnový vývoj prozatím 
nepředstavuje výrazné riziko vyšší spotřebitelské  inflace cen potravin. 
 
Meziměsíčně dovozní a vývozní ceny po tříměsíčním poklesu shodně vzrostly o 0,6 %, když 
nejvíce se zvýšily ceny nerostných paliv, a to o 3,8 %, respektive o 4,4 % (zejména ropy  
a ropných výrobků). V dovozu se dále nejvíce zvýšily ceny nápojů a tabáku o 1,3 % a též 
surovin o 1,1 % a ve vývozu ceny potravin rovněž o 1,3 %. V největší skupině zboží – strojů  
a dopravních prostředků se ceny zvýšily v dovozu o 0,6 % a ve vývozu o 1,0 %. Na 
meziměsíční vývoj působilo zejména oslabování koruny jak k dolaru, tak k euru. Směnné 
relace dosáhly hodnoty 100,0 %, přičemž nejvyšší byla tato hodnota u potravin 101,5 %, 
naopak nejnižší u nápojů a tabáku 96,6 %. 
 
Meziroční dynamika cen zahraničního obchodu byla v červenci 2003 oproti predikci pro  
3. čtvrtletí 2003 celkově vyšší. Uvedený vývoj byl ovlivněn ve srovnání s referenčním 
scénářem slabší úrovní kurzu CZK jak ve vztahu k EUR, tak ve vztahu k USD a vyššími 
cenami energetických surovin. Dovozní ceny mzr. vzrostly o 1,4 %; jejich čtvrtletní 
červencová predikce přitom předpokládala pokles o 2,8 %. Vývozní ceny v červenci rovněž 
rostly (o 2,6 %); jejich čtvrtletní predikce očekávala zvýšení jen o 0,5 %. Vývoj směnných 
relací byl v červenci 2003 nadále příznivý (+1,2 %),  čtvrtletní predikce +3,4 %.     
 
Meziročně vzrostly dovozní ceny  poprvé od dubna roku 2001, přičemž k nejvyššímu nárůstu 
došlo u nerostných paliv o 10,7 % (především plynu). Snížily se jen ceny potravin o 2,0 % 
(zejména ryb a masných výrobků), hotových průmyslových výrobků o 1,2 % a ceny strojů a 
dopravních prostředků o 0,8 % (hlavně kancelářských strojů, výpočetní techniky, zařízení  
k telekomunikaci a záznamu zvuku). U vývozu se v meziročním srovnání zrychlil trend 
rostoucích cen. V úhrnu byly vyšší o 2,6 % a rostly ve většině skupin zboží. Nejvíce vzrostly 
ceny nápojů a tabáku o 11,4 % (zejména tabákových výrobků) a nerostných paliv o 9,4 % 
(hlavně plynu). Ceny strojů a dopravních prostředků se zvýšily o 2,3 %. Naopak pokles 
zaznamenaly ceny chemikálií o 2,2 %, živočišných a rostlinných olejů o 2,1 % a potravin  
o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %, přičemž nejvyšší byla tato hodnota  
u nápojů a tabáku 109,6 %, u hotových průmyslových výrobků 103,7 % a u strojů a 
dopravních prostředků 103,1 %. Naopak nižší byla především u surovin 96,5 %.  
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Dovozní ceny ČSÚ a jejich predikce (s.o.p.r.=100) 
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Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců po předchozím čtyřměsíčním poklesu zvýšily 
v srpnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo především zvýšení cen rafinérských ropných výrobků 
o 4,9 % a dále zvýšení cen v odvětví potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků 
o 0,4 % (vzrostly především ceny masa a masných výrobků o 2,4 %). Mírný růst cen o 0,1 % 
až 0,3 % byl zaznamenán i v některých jiných průmyslových odvětvích (dopravních 
prostředků, elektrických a optických přístrojů a zařízení aj.). Naopak ceny poklesly zejména  
u výrobků zpracovatelského průmyslu jinde neuvedených o 1,3 % a pryžových a plastových 
výrobků o 0,5 %.  
 
V meziročním srovnání i v srpnu pokračoval pokles cen průmyslových výrobců, který 
trvá již od února minulého roku. Jeho tempo se však v posledních dvou měsících 
zpomaluje. V úhrnu byly ceny v srpnu nižší o 0,4 %, zatímco v červnu to bylo ještě 0,9 % a 
v červenci 0,6 %. Na snížení celkové cenové hladiny se podílel především pokles cen  
v průmyslu potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků o 0,7 % (z toho levnější 
byla zejména průmyslová krmiva o 9,1 % a maso a masné výrobky o 2,7 %). Nejvíce poklesly 
ceny pryžových a plastových výrobků o 3,3 % a chemických výrobků o 2,4 %. Nad úroveň 
stejného období předchozího roku se dostaly ceny zejména v odvětví koksu a rafinérských 
ropných výrobků o 1,5 % a dále základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 1,0 %. 
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se nejvíce meziročně snížily ceny 
meziproduktů o 1,3 %.  
 
Ceny průmyslových výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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Ceny zemědělských výrobců po dvou měsících poklesu meziměsíčně vzrostly o 2,7 %  
v důsledku zvýšení cen živočišných výrobků o 5,3 % (především růst cen prasat, dále i vajec, 
jatečního skotu a drůbeže). Naopak ceny rostlinných výrobků se snížily o 1,7 %. Poklesly 
ceny brambor, zeleniny a olejnin, na druhé straně vzrostly ceny obilovin a ovoce. 
Meziročně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 1,4 % vlivem růstu cen rostlinných 
výrobků o 7,5 %. Zvýšily se zejména ceny olejnin a brambor, dále i zeleniny. Na druhé straně 
se snížily ceny obilovin a ovoce. Ceny živočišných výrobků poklesly o 1,8 % v důsledku 
snížení cen jatečního skotu, prasat, drůbeže a mléka. Naopak výrazně vzrostly ceny vajec.  
 
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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4.  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Predikce schodku veřejných rozpočtů na letošní rok oproti poslední situační zprávě (4,8 % 
HDP), včetně jeho poklesu na cca 4,5 % v roce 2004 se nemění. V průběhu měsíce října t.r. 
však předpokládáme aktualizaci fiskálního výhledu, především zahrnutí mimořádných výdajů 
(vliv arbitráže CME), které však nemají přímý poptávkový efekt. Předpokládané změny by tak 
neměly být velkého rozsahu; lze očekávat úpravu schodku VF (bez čistých půjček a dotací TI) 
pro rok 2003 do cca 0,5 % HDP směrem nahoru. 
 
Hospodaření státního rozpočtu1) skončilo ke konci srpna 2003 deficitem ve výši 71,9 mld. Kč, 
což je o 9,8 mld. Kč více oproti červenci t.r. Vzhledem k tomu, že v srpnu nebyly čerpány 
žádné mimořádné výdaje, koncentruje se meziměsíční nárůst deficitu zcela do běžného 
hospodaření státního rozpočtu. Meziroční přírůstek deficitu očištěného o mimořádné příjmy a 
výdaje činí 20,4 mld. Kč a vedle vyššího deficitu zakomponovaného již v samotném návrhu 
státního rozpočtu (loni -10,0 mld. Kč, letos -87,9 mld. Kč) ho lze přičíst na vrub 
předstihových transferů veřejným rozpočtům územní úrovně a předstihových plateb státu za 
nevýdělečné pojištěnce ve prospěch VZP. 
 
Zákonem schválené deficitní saldo státního rozpočtu (111,3 mld. Kč), doznalo k datu  
30. června 2003 změny, vyplývající jednak z nově přijatého zákona č. 252/2003 Sb., 
upravujícího příjmy a výdaje státního rozpočtu (zejména o vliv arbitráže CME), a jednak 
z dopadu rozpočtových opatření (dluhopisy na výplatu náhrad ze zajišťovacího fondu 

                                                           
1) zahrnuje operace státního rozpočtu včetně operací státních finančních aktiv, úhrady ztráty ČKA za rok 2002 a 
dále půjčku od EIB na povodně 
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družstevních záložen, čerpání úvěru EIB na povodně). Deficit státního rozpočtu zahrnující 
uvedené úpravy činí 128,3 mld. Kč a stal se základnou, na kterou je v současné době 
hodnoceno rozpočtové plnění. 
 
Dosavadní vývoj příjmů státního rozpočtu bezprostředně souvisí s výběrem daní. Celostátní 
inkaso všech daní dosáhlo ke konci srpna 62,9 % celoročně rozpočtovaného objemu při 
meziročním růstu o 5,5 % (loni ve stejném období +4,3 %). Pojistné na sociální zabezpečení 
je plněno na 64,4 % rozpočtu při meziročním růstu o 5,1 % (loni +7,0 %). Schodek na 
důchodovém účtu včetně správních výdajů představoval ke konci srpna -17,5 mld. Kč 
(celoročně je uvažováno se schodkem -18,4 mld. Kč). Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly 
plnění 74,7 % rozpočtu, avšak proti loňsku je to o 38,4 mld. Kč méně v důsledku letošní 
absence mimořádných příjmů. 
 
Z jednotlivých daňových položek daní se příznivě vyvíjejí spotřební daně (68,9 % rozpočtu)  
i DPH (63,5 % rozpočtu), smazává se však nedávný předstih inkasa daně z příjmů 
právnických osob, který vznikl z vypořádání této daně za rok 2002 za firmy využívající služeb 
daňových poradců. Zpomalení meziročního růstu této daně proti výsledkům ke konci 
července (meziroční index za sedm měsíců 110,9 %, za osm měsíců 104,6 %) odráží záporné 
srpnové inkaso této daně z titulu vratek. Tato skutečnost souvisí s relativně horšími výsledky 
plátců daně za rok 2002 proti výsledkům za rok 2001, od kterých byly odvozeny zálohy daně 
za 1. pololetí letošního roku. Vývoj celkových daňových příjmů za osm měsíců signalizuje 
možné překročení jejich celoročního rozpočtového předpisu, které se též bezprostředně 
promítne v celkových příjmech státního rozpočtu. 
 
Celkové výdaje jsou ke konci srpna t.r. čerpány na 62,8 % rozpočtu při meziročním nárůstu  
o 4,6 %. Vykázaný meziroční růst je ovlivněn zejména úhradou nákladů spojených se 
závazkem z arbitráže CME (10,6 mld. Kč), čerpáním úvěrů EIB na odstraňování 
povodňových škod (3,5 mld. Kč) a na dálniční obchvat Plzně (1,6 mld. Kč), jakož  
i předsunutou platbou státu za nevýdělečné pojištěnce ve prospěch VZP (2,7 mld. Kč) a 
jednorázovou úhradou příspěvku státu stavebním spořitelnám za celý rok 2002 (12,9 mld. Kč, 
loni to bylo 11,1 mld. Kč). Rovněž byla provedena platba spojená s vypořádáním smluvních 
vztahů se společností Housing and Construction na základě vypovězení smlouvy o výstavbě 
dálnice D-47 a transferovány zvýšené finanční prostředky Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (2 mld. Kč). Nejvyšší objem výdajů směřuje tradičně do sociální oblasti 
(66,3 % rozpočtu) a vysokou dynamiku vykazují transfery veřejným rozpočtům územní 
úrovně (71,6 % rozpočtu). Kapitálové výdaje jsou čerpány ve standardně nízké úrovni  
(40,9 % rozpočtu) a jejich expanzi lze očekávat až v závěru roku.    
 
Hospodaření základních složek ústřední vlády za leden až srpen 2003 (v mld. Kč): 

SR 2003 SR 2003 Skut. Skut. Rozdíl
zákon rozp.opatření  1 - 8/02  1 - 8/03  4 - 3  4 - 2

1 2 3 4 5 6
SR běžné hospodaření -111,3 -128,3 -33,0 -71,9 -38,9 56,4
v tom: úhrada ČKA -18,6 -18,6 -45,3 -8,0 37,3 10,6
           čerpání úvěru EIB 0,0 -3,7 0,0 -3,7 -3,7 0,0
           arbitráž CME 0,0 -10,6 0,0 -10,6 -10,6 0,0
           operace státních aktiv -4,8 -4,8 4,1 3,1 -1,0 7,9
           ruský dluh a dotace FNM 0,0 0,0 37,8 0,0 -37,8 0,0
           rozpočtové úpravy 0,0 -2,7 0,0 -2,7 -2,7 0,0
           vlastní běžné hospodaření SR -87,9 -87,9 -29,6 -50,0 -20,4 37,9
Pramen: účty vedené u ČNB
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Předběžný návrh SR na rok 2004, ke kterému ČNB zaujímala stanovisko počátkem září, lze 
stručně charakterizovat následující tabulkou:    

   v mld. Kč 
 Očekávaná 

skutečnost SR 2003 
Návrh SR  

na rok 2004 
Meziroční index 

celkové příjmy 686,3 753,8 +9,8 % 
celkové výdaje 819,8 868,7 +6,0 % 
saldo SR -133,5*) -114,9 -13,1 % 

    *) očekávaná skutečnost SR 2003 obsahuje Parlamentem ještě neschválené změny SR 
 
 
Přímé srovnání návrhu SR na rok 2004 a cílů reformy veřejných financí ztěžuje fakt, že 
materiály používají odlišnou metodiku zachycení salda. Vyjádření návrhu SR 2004 
v metodice fiskálního cílení podporuje hypotézu, že návrh je v zásadě kompatibilní s cíli 
deklarovanými v reformě VF, nicméně jsou již zřejmé některé dílčí kroky vedoucí k erozi 
původních záměrů fiskální reformy (např. snaha o zapojování mimořádných příjmů). Již 
z výše uvedené tabulky je patrné, že vylepšení salda SR je důsledkem vyšší dynamiky 
příjmové strany ve srovnání s výdaji. Rizikem návrhu SR je proto nenaplnění optimistických 
předpokladů o daňovém inkasu (zejména nepřímých daní) a možné nedodržení původních 
záměrů na výdajové straně v další fázi rozpočtového procesu. Celkově lze předpokládat 
v následujícím roce spíše než fiskální restrikci udržování současného nastavení fiskální 
politiky. Dojde-li k poklesu poměru deficitu vládního sektoru na HDP, bude to spíše 
způsobeno vlivem příznivého ekonomického vývoje než výdajových opatření fiskální 
politiky.  
 
Neměnnost očekávání fiskálního vývoje od poslední SZ ilustruje i následující tabulka:  
 

2002 2003 2004
7.SZ 8.SZ 9.SZ 7.SZ 8.SZ 9.SZ 7.SZ 8.SZ 9.SZ

Deficit vládního sektoru (MF ČR)   
v % HDP 3.9% 3.9% 3.9% 6.2% 6.2% 6.2% 5.5% 5.5% 5.5%
Deficit vládního sektoru (ČNB)       
v % HDP 3.9% 3.9% 3.9% 4.8% 4.8% 4.8% 4.5% 4.5% 4.5%
Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) +1,2 p.b. +1,2 p.b. +1,2 p.b. +0,2 p.b. +0,2 p.b. +0,2 p.b. -0,5 p.b. -0,5 p.b. -0,5 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu +0,5 p.b. +0,5 p.b. +0,5 p.b. +0,8 p.b. +0,8 p.b. +0,8 p.b. -0,3 p.b. -0,3 p.b. -0,3 p.b.  
 
Fiskální pozice, zachycující meziroční změnu cyklicky očištěného deficitu, je ovlivněna jak 
výší samotného salda vládního sektoru (zachyceného v GFS cash metodice a očištěného 
o mimořádné příjmy a výdaje), tak odhadem produkční mezery. Aproximace fiskálního 
impulzu naopak zachycuje méně agregovaný a více strukturální pohled, neboť pracuje pouze 
s poptávkově relevantními výdaji a zkoumá jejich dopad do dynamiky HDP. Odlišné chování 
obou ukazatelů je zpravidla způsobeno právě nepoptávkovými výdaji, které ovlivňují celkové 
saldo (a tím i fiskální pozici), zatímco na fiskální impulz vliv nemají.  
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5.  Peníze, úvěry a úrokové sazby 
 
Peníze  
 
V červenci 2003 pokračoval růst meziročních přírůstků peněžní zásoby. Ze 4,2 % v červnu 
2003 vzrostl meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 na 5,6 %. Po očištění od vlivu 
vyloučení Union banky z bankovní statistiky činil meziroční přírůstek peněžní zásoby 
v červenci 2003 6,6 %. V absolutním objemu vzrostla v červenci 2003 peněžní zásoba  
o 37,4 mld. Kč, což je zatím nejvyšší meziměsíční přírůstek v roce 2003.  
 
Do červencového vzestupu peněžní zásoby se promítlo především zhoršení hospodaření 
státního rozpočtu, vzestup objemu korunových úvěrů domácnostem a pokles objemu 
nezúčtovaných položek mezi klienty a obchodními bankami.  
 
Vývoj peněžní zásoby se odrazil i do vývoje peněžního agregátu L. Ve srovnání s červnem se 
v červenci 2003 jeho meziroční přírůstek zdvojnásobil na 3,0 % (po očištění o vliv UB ze  
2,4 % na 3,9 %). K vysoké dynamice tohoto peněžního agregátu přispěl nejen vzestup objemu 
peněžní zásoby, ale i skutečnost, že se po 13 měsících zastavil pokles objemu státních 
pokladničních poukázek.  
 
Poměrně vysokou dynamiku si udržuje nadále peněžní agregát M1. V červenci 2003 se 
meziroční přírůstek peněžního agregátu M1 zvýšil o 2 procentní body na 18,3 % (po očištění  
o vliv UB ze 17,2 % na 19,2 %), přičemž růst objemu transakčních peněz se týkal 
netermínovaných vkladů. Objem oběživa v červenci 2003 stagnoval, což vedlo ke snížení 
jeho podílu na peněžní zásobě o 0,3 procentního bodu na 12,8 %. 
  
Meziroční přírůstky peněžních agregátů v pojetí metodiky ECB vykázaly v červenci 2003 
rovněž vzestup. U peněžních agregátů M2 a M3 se obdobně jako u širších peněžních agregátů  
v metodice ČNB zvýšily meziroční přírůstky z 7,2 % v červnu na 8,5 % v červenci (M2), 
resp. z 6,7 % na 7,9 % (M3). U peněžního agregátu M1 došlo naopak ke snížení červnového 
meziročního přírůstku 18,8 % na 17,4 % v červenci 2003. Rozdílná dynamika transakčních 
peněz v pojetí ČNB a ECB v červenci 2003 byla způsobena poklesem objemu korunových 
vkladů i vkladů v cizích měnách s výpovědní lhůtou na 1 den (celkem o 8 mld. Kč), který se 
do peněžního agregátu M1 v pojetí ČNB nepromítl.  
       
 
Úvěry 
 
Dynamika růstu úvěrové emise se v červenci 2003 nadále zvyšovala. Její meziroční přírůstek 
dosáhl 7,8 % v nominálním vyjádření a 8,5 % v reálném vyjádření. Absolutní objem úvěrů se 
meziročně zvýšil o 73,5 mld. Kč. Rozhodující podíl na růstu úvěrů měly úvěry poskytované  
domácnostem, naopak úvěry nefinančním podnikům klesaly. Výrazný meziroční nárůst úvěrů 
byl též ovlivněn nízkou základnou loňského roku. I přes aktuální vývoj úvěrů se predikce 
jejich vývoje ve druhé polovině roku 2003 a v roce 2004 nemění. Meziroční přírůstek úvěrů 
by se měl pohybovat v  rozmezí 5 – 7 % s tím, že lze předpokládat dosažení horní hranice 
uvedeného rozmezí.  
 
Úvěry poskytované domácnostem se v červenci 2003 meziročně zvýšily o 30,7 % 
v relativním vyjádření a o 48,2 mld. Kč v absolutním vyjádření. Obdobně jako v předchozích 
měsících pokračovala poptávka domácností po úvěrech určených k financování bydlení, které 
v červenci 2003 meziměsíčně vzrostly o 6,1 mld. Kč. Rozhodující podíl na uvedeném vývoji 
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měly hypoteční úvěry. Jejich nárůst činil v červenci 2003 4,2 mld. Kč a byl nejvyšší od 
počátku letošního roku. Úvěry ze stavebního spoření se v červenci 2003 zvýšily o 1,9 mld. 
Kč. Absolutní objem úvěrů na bydlení meziročně vzrostl o 35 mld. Kč, z toho hypoteční 
úvěry o 21,9 mld. Kč a úvěry ze stavebního spoření o 13,2 mld. Kč. Poptávka domácností po 
úvěrech na bydlení podporovala investice do nemovitostí, což se též projevovalo  
v pokračujícím růstu stavební výroby.        
 
Na druhé straně absolutní výše spotřebitelských úvěrů v červenci 2003 již třetí měsíc 
stagnovala a dosáhla 66,5 mld. Kč. Tento vývoj naznačuje, že i když se spotřebitelské úvěry 
podílely na financování spotřeby domácností, aktuálně nepřispívaly k jejímu nárůstu.  
 
Spotřeba domácností byla dále podporována splátkovými prodeji realizovanými 
nebankovními institucemi. Absolutní objem úvěrů splátkových společností dosahuje dle 
odhadů 18 – 20 mld. Kč. Rozhodující podíl na úvěrových obchodech zaujímají GE Capital 
Multiservis, a.s., Home Credit, a.s. a Cetelem ČR, a.s. Absolutní objem úvěrů těchto 
společností dosahuje zhruba 15 mld. Kč. Jakkoliv lze v následujícím období předpokládat 
pokračování růstu trhu splátkových prodejů, vývoj úvěrů na splátky v loňském roce naznačil, 
že by již nemělo docházet k jejich výrazné akceleraci. V roce 2002 využívalo splátkové 
prodeje zhruba 44 % domácností. Splátkové prodeje tvořily zhruba 2 % maloobchodních 
tržeb. Domácnosti nakupovaly spotřebitelské zboží nejčastěji v hotovosti.  Dle informací 
splátkových společností je zřejmé, že uvedený trh je již nasycen a orientace je soustřeďována 
na zkvalitňování nabízených úvěrových produktů. Nezanedbatelná je i skutečnost vyšších 
nákladů splátkových prodejů oproti bankovním úvěrům.      
 
Vývoj klasifikovaných úvěrů poskytovaných domácnostem naznačuje mírně klesající 
tendenci. Jejich podíl na úvěrech poskytovaných domácnostem dosáhl v červenci 2003 9,7 %. 
Obdobný podíl u úvěrů obyvatelstvu činí 5,5 % a u úvěrů živnostníkům 42,4 %. Podíl 
klasifikovaných úvěrů na úvěrech domácnostem dosáhl v červenci 2002 11,3 %,  
u obyvatelstva 6,3 % a u živnostníků 45,6 %. Mírné snižování podílu klasifikovaných úvěrů je 
pravděpodobně ovlivňováno značným nárůstem celkového objemu úvěrů domácnostem. 
Nejvyšší rizikovost vykazují spotřebitelské úvěry. Z těchto úvěrů je klasifikováno 9,4 %. 
Pozitivním vývojem je však jejich stagnace zaznamenaná v posledním období. Důvodem 
může být pravděpodobné nasycení trhu a růst běžných disponibilních příjmů domácností. 
Podíl  klasifikovaných úvěrů byl v červenci 2003 shodný u hypotečních úvěrů a úvěrů ze 
stavebního spoření. Tento podíl dosáhl 3,9 %. Potenciálním rizikem zůstává budoucí vývoj 
důchodové situace domácností a schopnost splácet dlouhodobé úvěry určené k financování 
bydlení.  
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Podíly rozhodujících ekonomických sektorů na růstu úvěrů 
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Úvěry poskytované nefinančním podnikům v červenci 2003 klesaly. Jejich meziroční pokles 
činil 2,3 %. Uvedený vývoj byl zřejmý u úvěrů domácím nefinančním podnikům, které se 
meziročně snížily o 4,4 %. U úvěrů poskytovaných nefinančním podnikům pod zahraniční 
kontrolou byl zaznamenán pokles meziročního přírůstku na 5,2 %. Nefinanční podniky 
využívaly k financování svých ekonomických aktivit i nadále vlastní zdroje a zdroje ze 
zahraničí.    
 
 
Úrokové sazby 
 
Na finančním trhu nadále panuje částečně odlišný vývoj úrokových sazeb v závislosti na délce 
splatnosti, i když ne úplně protichůdný jako během července a začátkem srpna. Po posledním 
snížení základních sazeb ČNB (s platností od 1. 8.) se sazby na peněžním trhu stabilizovaly 
těsně nad úrovní repo sazby. Sazby s delší splatností však pokračovaly v postupném nárůstu 
pod vlivem situace na zahraničních trzích. Od poloviny června jejich nárůst činil téměř  
1 procentní bod. V zahraničí se totiž množí signály ekonomického oživení, přestože jsou 
zatím nepřesvědčivé a týkají se především USA. Růst sazeb je podporován i vývojem na 
akciových trzích. Na počátku září došlo u sazeb s delší splatností k částečné korekci směrem 
dolů v návaznosti na zveřejnění některých nepříznivých ekonomických údajů v USA. 
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Vývoj úrokových sazeb v %  
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Výnosová křivka na peněžním trhu má mírně pozitivní sklon (spread 1R PRIBOR – 1T 
PRIBOR činí 0,15 procentního bodu k 17. 9.). Sazby FRA se mírně zvýšily, jejich současné 
kotace naznačují očekávání stabilního vývoje úrokových sazeb v nejbližším období a mírné 
zvýšení přibližně v polovině roku 2004. U dlouhodobých sazeb spread mezi sazbami 5R a 1R 
dosahuje cca 1,4 procentního bodu. Porovnání tuzemských sazeb s úrokovými sazbami 
v zahraničí ukazuje následující graf.  
 
V další aukci státních dluhopisů byl nabízen SD s originální splatností 3R. Úspěšný výsledek 
aukce byl vzhledem k nízkému objemu očekáván: nabídka 4 mld. Kč, poptávka 10,4 mld. Kč, 
průměrný výnos 2,79 %. MF zveřejnilo emisní kalendář na čtvrté čtvrtletí, který 
zdvojnásobuje objemy benchmarků se splatností 10R a 15R. Tím se dále prodlouží průměrná 
durace státních dluhopisů. 
 
Výnosová křivka v různých zemích: sazby IRS v % (17. 9. 2003)  
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Pramen: Bloomberg 
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Inflační očekávání analytiků finančních trhů se změnila jen minimálně. V dalších měsících by 
inflační vývoj měl být ovlivněn zrušením desetníků a dvacetníků, snížením cen plynu, 
postupným návratem koruny k posilování, dopadem letošního horkého a suchého léta do cen 
potravin, vyššími cenami ropy a oživováním světového hospodářství. Skokovým nárůstem se 
do spotřebitelských cen promítnou v příštím roce daňové úpravy, související se vstupem země 
do EU. Predikované úrokové sazby se také příliš nezměnily. Naprostá většina dotazovaných 
analytiků soudí, že sazby již dosáhly svého dna. Za nejpravděpodobnější scénář analytici 
pokládají dlouhodobou stabilitu krátkodobých úrokových sazeb. První zvýšení klíčových 
sazeb ČNB přitom předpokládají nejdříve okolo pololetí příštího roku. U dlouhodobých 
úrokových sazeb se očekává další růst podporovaný zlepšující se výkonností předních 
světových ekonomik.  
 
 
Očekávání vývoje inflace a úrokových sazeb na 12 měsíců dopředu (%) 

CPI 1T PRIBOR 1R PRIBOR
ČNB finanční trh podniky domácnosti fin. trh ČNB 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 3.7 5.1
 12/02 2.3 2.3 2.3 2.6 2.9 2.8 3.1
 3/03 2.4 2.5 2.1 4.0 2.7 3.0 2.9
 4/03 3.6 2.6 2.7 3.0
 5/03 3.7 3.7 2.7 3.0
 6/03 5.4 3.2 2.7 2.3 2.6 1.9 2.8
 7/03 3.1 3.3 2.4 2.7
 8/03 3.2 3.2 2.4 2.7
 9/03 3.2 3.1 2.3 2.6  

Pramen: ČNB, Statistická šetření 
 
Klientské úrokové sazby se snížily na další historická minima. Korunové sazby z nových 
úvěrů podle údajů za červenec dosahují 3,5 % (od počátku roku pokles o 0,7 procentního 
bodu), termínované depozitní sazby 1,7 % (pokles o 0,5 procentního bodu). Pro srovnání: 
repo sazba byla během stejného období snížena o 0,75 procentního bodu. Reálné úrokové 
sazby se liší v závislosti na zvoleném cenovém indexu. Reálné úrokové sazby z nových úvěrů 
deflované PPI aktuálně dosahují 4,2 % při pohledu ex post, 2,7 % při pohledu ex ante (viz 
příloha č. 5).  
 
 
6.  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) srpen 2003 9.96 9.97
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) II/03 7.3 7.5
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) II/03 0.3 -0.6
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev II/03 -1.0 -2.4
             ostatní zaměstnaní II/03 7.2 8.9
Průměrná nominální mzda ve sled. org. (mzr. změna v %) II/03 6.7 6.8
 - v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/03 5.6 6.1
 - v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/03 11.3 9.0
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) červenec 2003 . 5.7
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %) červenec 2003 . -1.5
NJMN v NH (mzr. změna v %) II/03 . 2.1
Pramen: MPSV, ČSÚ  
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Nové statistické údaje o vývoji zaměstnanosti a průměrné mzdě za druhé čtvrtletí 2003 a 
údaje o registrované míře nezaměstnanosti nadále nesignalizují zásadnější odchylky od 
predikce ze 7. SZ. Jejich dopad do inflační predikce je zanedbatelný. 
Totéž lze konstatovat i o odvozených údajích o národohospodářské produktivitě práce a 
jednotkových mzdových nákladech v národním hospodářství za 2. čtvrtletí letošního roku.  
Rovněž první dílčí údaje spadající do 3. čtvrtletí roku (průměrná mzda,  resp.  produktivita 
práce a jednotkové mzdové náklady v průmyslu a stavebnictví) v červenci neukázaly zásadní 
odchylky od předpokládaného (v 7. SZ) vývoje na trhu práce. 
 
Vývoj základních ukazatelů trhu práce – predikce ze 7. SZ (mzr. změny v %) 

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

Zaměstnanost celkem -0.7 0.4 0.1 1.1 1.4 1.3 1.0 0.4 -0.6 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4 0.3
        z toho : zaměstnanci a) -1.4 0.3 0.0 0.4 0.1 -0.9 -0.1 -1.5 -2.4 -1.1 -0.8 -1.1 -0.6 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5
                      ostatní zaměstnaní 3.5 1.2 0.9 5.2 8.3 13.9 7.0 11.4 8.9 5.2 3.8 6.9 3.7 4.4 5.0 4.4 4.4
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - ke konci období 8.8 8.9 9.1 8.7 9.4 9.8 9.8 10.0 9.5 10.0 10.4 10.4 10.4 9.8 10.1 10.4 10.4
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 9.0 8.5 9.3 8.7 9.3 9.5 9.2 10.1 9.5 9.9 10.1 9.9 10.6 9.9 10.0 10.2 10.2
Počet registr. nezaměstnaných (v tis. osob, ke konci období) 457 462 472 454 493 514 514 528 501 528 549 549 548 516 531 547 547
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 8.8 8.1 7.7 7.0 7.2 7.3 7.3 7.6 7.5 7.8 7.7 7.6 7.9 7.4 7.6 7.6 7.6
Počet nezaměstnaných dle ILO (v tis. osob) 455 421 392 358 372 375 374 388 385 401 397 391 407 383 395 393 395
Průměrná mzda ve sledovaných org.          (nominální) b) 6.5 8.7 7.1 7.7 7.4 6.7 7.2 7.4 6.8 6.1 5.7 6.5 6.0 6.2 6.7 7.1 6.5
                                                             v Kč          (nominální) 13614 14793 14339 15994 15567 17513 15857 15407 17084 16522 18550 16891 16326 18149 17628 19851 17989
                                                                               (reálná) 2.5 3.8 3.3 5.4 6.7 6.2 5.3 7.8 6.7 6.1 4.8 6.4 3.7 3.7 3.4 3.8 3.7
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 7.8 8.4 7.4 6.8 6.5 5.7 6.5 5.8 6.1 4.9 4.7 5.2 5.6 5.7 6.2 6.5 6.0
                                                   v Kč                    (nominální) 13864 15033 14779 15972 15826 17461 16013 15633 16952 16597 18274 16863 16510 17913 17621 19470 17876
                      z toho: průmysl                              (nominální) 6.2 6.4 6.2 5.7 6.3 5.5 6.0 4.6 5.6 6.0 4.6 5.6 5.5 5.7 6.2 6.7 5.7
                     nepodnikatelská sféra                 (nominální) 2.1 9.6 6.0 11.2 11.3 10.3 9.8 14.5 9.0 11.0 10.0 11.7 7.1 8.1 8.5 8.7 8.1
                                                        v Kč                 (nominální) 12731 13954 12796 16070 14657 17689 15322 14657 17512 16273 19457 16975 15704 18923 17649 21143 18355
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 5.0 8.9 7.0 8.1 7.6 5.7 7.1 5.8 4.3 4.8 4.8 5.3 5.3 5.7 6.2 6.6 6.0
NJMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 1.7 5.7 4.4 6.0 5.8 4.1 5.0 3.3 2.1 2.2 1.7 2.8 2.5 2.6 3.1 3.2 2.8
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -4.1 -2.2 1.6 0.0 -0.7 -3.4 -0.4 -4.4 -2.4 . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na modifikované zaměstnané z VŠPS) 4.0 2.6 2.9 1.9 0.6 0.3 1.3 2.3 2.9 2.7 3.0 2.4 2.4 2.8 2.7 2.9 2.8
Pramen: ČSÚ, MPSV, 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  
 
6.1  Zaměstnanost, nezaměstnanost 
 
Ve druhém čtvrtletí 2003 se podle údajů VŠPS snížil počet zaměstnanců včetně členů 
produkčních družstev  o  2,4  %   (predikce -1 %), celkový počet zaměstnaných se meziročně 
snížil o 0,6 % (predikce +0,3 %). Rozdíly skutečnosti od predikce ve 2. čtvrtletí 2003 jsou 
způsobeny hlubším než očekávaným poklesem počtu zaměstnanců. Zatím nebyly publikovány 
definitivní výsledky revize všech čtvrtletí 2001 a 2002 v návaznosti na sčítání lidu 2001 
(revidované údaje zaměstnanosti jsou nižší o cca 25 až 30 tisíc osob).   
 
Vývoj zaměstnanosti, počtu zaměstnanců a HDP (mzr. změny v %) 

P r a m e n :  Č S Ú
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Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci srpna 9,97 % (predikce ČNB 9,96 %), 
což představuje v porovnání s minulým měsícem nárůst o 0,1 procentního bodu. Po sezonním 
očištění se míra nezaměstnanosti již třetí měsíc po sobě nezměnila. Srpnový nárůst počtu 
nezaměstnaných o 4,6 tis. osob v porovnání s minulým měsícem je zejména v souvislosti 
s nárůstem absolventů škol. V porovnání se srpnem 2002 se počet nezaměstnaných zvýšil  
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o 36,7 tis. osob. Ke konci srpna evidovaly úřady práce o cca 1,8 tis. volných pracovních míst 
více než na konci července. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru  
11,5 nezaměstnaných. Zmírňují se meziroční přírůstky sezonně očištěné míry 
nezaměstnanosti;  v březnu letošního roku činil meziroční rozdíl míry nezaměstnanosti  
+0,9 procentního bodu, ke konci srpna se meziroční rozdíl snížil na +0,6 proc. bodu. Ve 
zbylých měsících roku 2003 předpokládá čtvrtletní predikce mírný nárůst míry 
nezaměstnanosti, zejména vlivem sezonních faktorů.  
 
Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo  
(v %, vedlejší osa počet osob) 

P ram en: M P SV , p ropočet ČN B
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Vývoj počtu volných pracovních míst v závislosti na počtu nezaměstnaných osob 
(sezonně očištěné údaje v tisících)  

Pram en: M PSV, propočet ČNB
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Průměrná mzda dosáhla ve 2. čtvrtletí 2003 celkem 17 084 Kč, což znamenalo meziroční růst 
průměrné nominální mzdy ve sledovaných organizacích ve druhém čtvrtletí  dle ČSÚ 6,8 % 
(predikce ze 7. SZ 6,7 %). Na meziroční růst průměrné nominální mzdy v podnikatelské 
sféře o 6,1 % (na 16 952 Kč, predikce ze 7. SZ 5,6 %) měl pravděpodobně mj. vliv výrazného 
nárůstu objemu odstupného v souvislosti s propouštěním zaměstnanců, jejichž počet se ve 
druhém čtvrtletí meziročně snížil o 2,4 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda 
meziročně zvýšila o 9,0 % na 17 512 Kč (předpoklad predikce ze 7. SZ, založený na scénářích 
fiskálních výdajů, očekával 11,3 %), tento růst byl ovlivněn především zvýšením platových 
tarifů od 1. ledna 2003.  
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Nominální mzda v národním hospodářství (sledované organizace), v podnikatelské sféře 
a v nepodnikatelské sféře (mzr. změny v %, predikce ze 7. SZ) 

P r a m e n :  Č S Ú
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Meziroční růst nominálních jednotkových mzdových nákladů v ekonomice ve 2. čtvrtletí byl 
proti predikci protiinflační (predikce 3,5 %, skutečnost 2,1 %). Přetrvávající slabost 
zahraniční poptávky a dopad loňského výrazného posilování kurzu koruny se promítla i do 
meziročního poklesu jednotkových mzdových nákladů v průmyslu ve druhém čtvrtletí roku  
o 2,4 %.  
 
 
 
7.  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období Predikce Skutečnost 
Celková domácí poptávka 2. čtvrtletí 2003 1,9  4,6 
HDP 2. čtvrtletí 2003 2,0 2,1 
Index průmyslové produkce červenec 2003   - 4,8 
Stavební výroba červenec 2003     - 15,9 
Tržby v maloobchodě červenec 2003     - 6,4 
Mld. Kč    
Netto vývoz zboží a služeb 1. čtvrtletí 2003 -26,1 -37,3 
Obchodní bilance červenec 2003    -7,0 -11,9 

 
Reálný HDP ve 2. čtvrtletí vzrostl podle předběžného odhadu meziročně o 2,1 % 
(mezičtvrtletní změna po sezonním očištění činila 0,6 %). Zároveň byl zpřesněn předběžný 
odhad růstu za 1. čtvrtletí  z 2,2 % na  2,4 %. Domácí poptávka byla, stejně jako v 1. čtvrtletí,  
tažena výhradně výdaji na spotřebu domácností (5,5 % meziroční růst) a tvorbou zásob. Růst 
výdajů na konečnou spotřebu vlády se po devíti čtvrtletích stabilního růstu zpomalil na 0,1 %. 
Hrubá tvorba fixního kapitálu meziročně opět poklesla (-0,4 %) a pokračovala tak v trendu 
předcházejících dvou čtvrtletí. Zvlášť nepříznivá byla změna struktury investičních výdajů. 
Kromě pokračujícího poklesu investic soukromých podniků (-4,7 %), se  výrazně prohloubil 
pokles investic domácností na -11,5 %. Nepříznivý vývoj soukromých investic byl jen 
částečně kompenzován v důsledku masivního růstu vládních investičních výdajů o 21,9 %.  
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HDP a domácí poptávka (meziročně v %) 
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Vývoj HDP ve 2. čtvrtletí negativně poznamenalo meziroční prohloubení záporného netto 
vývozu zboží a služeb.  Růst vývozu zboží oproti 1. čtvrtletí zpomalil na 6,4 % zatímco dovoz 
zboží si udržel přibližně stejnou dynamiku (7,3 %) a narozdíl od 1. čtvrtletí tak předstihl růst 
vývozu. Deficit reálné bilance zboží se oproti 2. čtvrtletí 2002 prohloubil o 6,1 mld. Kč.  
Bilanci služeb negativně ovlivnil další – již pět čtvrtletí trvající – pokles vývozu služeb, který 
ve 2. čtvrtletí činil 7,9 %, zatímco dovoz služeb meziročně vzrostl o 2,5 %. Bilance služeb již 
počtvrté v řadě skončila deficitem a to ve výši 3 mld. Kč. Celkový deficit netto vývozu zboží 
a služeb dosáhl -37,3 mld. Kč a oproti stejnému období m.r. se prohloubil o 11,2 mld. Kč. 
Negativní příspěvek netto vývozu k růstu HDP činil 2,8 procentního bodu. 
 
Vývoj HTFK podle sektorů (meziroční změny v %)  
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Srovnání predikce a skutečného vývoje složek ekonomického růstu 

P red ikce     
z  7 .S Z  2003 S ku tečno st      R o zd íl

P red ikce       
z  7 .S Z  2003 S ku tečno st

R o zd íl        
v  p .b .

m zr v  %
S potřeba  dom ácností 3 .5 5 .5 1.9 1.9 2 .9 1 .0
S po třeba  v lády 4 .7 0 .1 -4 .7 0 .8 0 .0 -0 .8
H rubá  tvo rba  fixn ího  kap itá lu -1 .9 -0 .4 1 .5 -0 .6 -0 .1 0 .5

m ld . Kč
Z m ěna  s tavu  zásob 12 .9 21 .8 8.9 -0 .1 2 .2 2 .2
N etto  vývoz zboží a  s lužeb -26 .1 -37 .3 -11 .2 0.0 -2 .8 -2 .8

m zr v  %
H D P  2 .0 2 .1 0.1 2.0 2 .1 0 .1

m eziročn í růs t p ř íspěvky k  m ez iročn ím u  růs tu  v  p .b . 
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Meziroční růst komponent agregátní poptávky (v %) 
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Příspěvky k růstu HDP  
(HDP meziročně v %, domácí poptávka a netto vývoz v procentních bodech) 
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Národní účty za sektor domácností. Výdaje na konečnou spotřebu domácností se ve  
2. čtvrtletí 2003 zvýšily o 5,5 %. Pokračující vysoký reálný meziroční růst výdajů na 
konečnou spotřebu domácností korespondoval s vývojem jejich příjmů. Růst reálné spotřeby 
domácností podporoval i pokles cenové hladiny měřený deflátorem spotřeby domácností  
(-0,4 %). 
Běžné příjmy domácností meziročně vzrostly o 5,7 % (v běžných cenách). Na jejich nárůstu 
se podílely zejména mzdy a platy, které meziročně vzrostly o 5,4 %, což představuje  
10,785 mld. Kč. K růstu běžných příjmů významně přispělo zvýšení hrubého provozního 
přebytku a smíšeného důchodu o 5 %. Oproti predikci se na straně běžných příjmů nejvíce 
odchýlily důchody z vlastnictví, neboť příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům vzrostly 
o 111,6 %. Tento růst je pravděpodobně způsoben platbami pojištěncům v důsledku povodní. 
Sociální dávky vzrostly o 4,2 %, tj. v podstatě stejně jako v 1. čtvrtletí.   
Běžné výdaje sektoru domácností vzrostly o 6,2 %. Nominální výdaje domácností na 
konečnou spotřebu meziročně vzrostly o  5,1 %, což při růstu hrubého disponibilního důchodu 
o 5,4 % znamená zvýšení hrubé míry úspor na 7,8 %. Hrubá míra úspor je nejvyšší za 
poslední dva roky (prvotní odhad hrubé míry úspor v 1. čtvrtletí 2003 ve výši 9 % byl revizí 
snížen na 7,5 %).  
Půjčky sektoru domácností vzrostly o 12,161 mld. Kč, což je o 26,9 % větší přírůstek než ve 
2. čtvrtletí 2002. Podíl přírůstku půjček na spotřebě domácností činil 3,9 %. Oběživo sektoru 
domácností vzrostlo o 7,6 mld. Kč, zatímco vklady domácností vzrostly jen o 0,2 mld. Kč. Po 
mírném poklesu v předcházejícím čtvrtletí vykázaly investice sektoru domácností výraznější 
propad (-11,4 %). 
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Aktuální vývoj krátkodobých a doplňujících indikátorů. Od projednání 8. SZ bylo 
zveřejněno pouze omezené množství indikátorů ekonomického růstu, na základě kterých 
nelze provést hlubší analýzu o naplňování predikce ze 7. SZ. Stabilní růst průmyslové 
produkce a pokračování vysokého růstu stavební výroby spíše potvrzuje náš předpoklad  
o udržení stabilního růstu HDP ve 3. čtvrtletí minimálně na úrovni 2. čtvrtletí. Vývoj úvěrů a 
vkladů domácností indikuje pokračující vysoký růst spotřeby domácností ve 3. čtvrtletí. 
Průmyslová produkce – vzrostla od počátku roku v meziročním srovnání o 5,5 %, v červenci  
o 4,8 %, obdobně se vyvíjejí i tržby. Růst je trvalý a rovnoměrný, výrazně se nemění ani 
struktura odvětví, která růst zajišťuje. Uvedené hodnoty zapadají do rámce, který jsme  
o reálné ekonomické aktivitě načrtli v 7. SZ (obdobně i stavební výroba). Podle posledních 
výsledků konjunkturálních testů ČSÚ očekávají průmyslové organizace v dalším období 
setrvalý stav ve vývoji tempa růstu své produkce. 
Stavební výroba – od počátku roku vzrostl objem stavební výroby (s.c.) o 4,9 %, rychleji 
rostly práce na opravách a údržbě (18,3 %) než na nové výstavbě (3,8 %). Stavební výroba 
vyrovnává v posledních dvou měsících propady z počátku roku. Zatímco od začátku roku do 
konce května poklesl její objem v meziročním srovnání o 0,2 %, v červnu vzrostl o 12,1 % a 
v červenci o 15,9 %.  
Úvěry a vklady domácností – meziroční růst úvěrů poskytnutých sektoru domácností se již 
řadu měsíců pohybuje okolo 30 %. Obdobným tempem rostl stav úvěrů poskytnutých 
domácnostem i v červenci 2003. Objem úvěrů poskytnutých domácnostem již přesáhl  
200 mld. Kč (205,2 mld. Kč). Vklady sektoru domácností meziročně stagnovaly (0,9 %).   
V 1. čtvrtletí 2003 došlo sice v souhrnu k meziročnímu zhoršení hospodářských výsledků 
nefinančních podniků, přesto vývoj některých dílčích finančních ukazatelů (čistého 
provozního přebytku, materiálové náročnosti, mzdové náročnosti a finančních ukazatelů  
v odvětví průmyslu) signalizoval možnost změny k lepšímu v následujícím období. Ve  
2. čtvrtletí 2003 se toto optimistické očekávání potvrdilo. Nefinanční organizace vykázaly  
v tomto čtvrtletí zlepšení všech svých finančních ukazatelů ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku. Zisk před zdaněním vzrostl o 19,7 %, stejně tak rostl čistý provozní 
přebytek, výnosy, výkony, rentabilita nákladů, rentabilita vlastního kapitálu a konečně  
i rentabilita výkonů. Mírně poklesla materiálová a mzdová náročnost a podíl osobních 
nákladů na přidané hodnotě. Jejich pokles v 1. a 2. čtvrtletí 2003 vypovídá o pokračující snaze 
podniků snižovat nákladové tlaky, udržovat růst produktivity práce a  zvyšovat svou 
konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Přes tyto snahy však došlo k meziročnímu 
poklesu čistého vývozu nefinančních podniků o 17,5 % kvůli výraznému růstu dovozů. Podle 
očekávání, v důsledku relativně nepříznivého vývoje domácí a zahraniční poptávky, došlo 
k dalšímu poklesu investiční aktivity nefinančních podniků.  
 
Indikátory vývoje HDP – měsíční  data (mzr. růst v %) 
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Pozitivní vývoj většiny hospodářských výsledků, současně však i snížení exportní výkonnosti 
a pokles investiční aktivity, který zaznamenaly nefinanční podniky ve 2. čtvrtletí 2003, byl 
tažen především vývojem v sektoru soukromých podniků pod zahraniční kontrolou. 
Soukromé národní podniky ve svých hospodářských výsledcích stále zaostávají.  
Po předchozím relativně příznivém vývoji finančních ukazatelů v odvětví průmyslu  
v 1. čtvrtletí došlo k jejich meziročnímu zlepšení i ve 2. čtvrtletí 2003. Samotné odvětví 
zpracovatelského průmyslu ovšem naopak v souhrnu vykázalo zhoršení hospodářských 
výsledků, a to zejména v důsledku zhoršení finančních ukazatelů u odvětví výroby kovů, 
hutní a kovodělní výroby, výroby a opravy strojů a zařízení a výroby dopravních prostředků. 
V následujícím období lze předpokládat pokračování vývoje započatého v 1. čtvrtletí 2003,  
tj. pokles investiční aktivity nefinančních podniků, snižování mzdové náročnosti výroby 
včetně umírněného růstu osobních nákladů a případně další pokles počtu zaměstnanců.    
         
Vybrané finanční ukazatele ve 2. čtvrtletí 2003 (běžné ceny) 
(za nefinanční organizace a korporace nad 100 pracovníků)  

Ukazatele
2002 2003 2002 2003

Výnosy celkem 956.5 1019.9 6.6 Rentabilita nákladů (zisk/náklady) 6.33 7.16 0.83
Výkony celkem 658.2 701.2 6.5 Rentab. vlast. kapitálu (zisk/vl.kapitál) 3.30 3.96 0.65
Náklady celkem 899.6 951.7 5.8 Rentabilita výkonů (zisk/výkony) 8.65 9.72 1.07
z toho: výkonová spotřeba 458.7 487.1 6.2 Materiál. nároč. (výk.spotř./výkony) 69.69 69.48 -0.21
           osobní náklady 1/ 106.8 110.4 3.3 Mzdová nároč.(osob.nákl./výkony) 16.22 15.74 -0.48
           odpisy 46.2 47.3 2.4 Podíl osobních nákladů na přidané hodno 52.57 51.58 -0.99
Účetní přidaná hodnota 199.6 214.0 7.3
Čistý provozní přebytek 46.6 56.3 21.0 v %

Zisk před zdaněním 56.9 68.1 19.7
Podíl účetní přidané hodnoty na 
zaměstnance 126.84 139.80 10.21

1/ Zahrnuje mzdové a ostatní náklady, odměny členům společnosti a družstva, náklady na soc. zabezpečení a soc. náklady 

v tis. Kč

II. čtvrtletí I čtvrtletí 
v mld. Kč mzr.změna 

v %
v % změna v 

proc. bod.

I. 
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III.  INFLACE 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 7.SZ skutečnost predikce 7.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen 0,0 -0,2 0,2 -0,1
Regulované ceny  srpen 2003 0,1 0,0 0,5 0,4
Čistá inflace 0,0 -0,1 0,1 -0,1
Ceny potravin, nápoje, tabák -0,3 -1,0 0,5 -0,9
Korigovaná inflace 0,1 0,3 0,0 0,2  
 
Spotřebitelské ceny v srpnu meziměsíčně slabě poklesly7. Ve skupině regulovaných cen 
stagnovaly ceny téměř všech položek. Pokles hladiny cen čisté inflace byl výsledkem 
výraznějšího poklesu cen potravin a mírného růstu cen položek korigované inflace, což je pro 
srpen typický sezonní vývoj. Korigovaná inflace bez cen pohonných hmot meziměsíčně 
vzrostla o 0,2 % a ceny pohonných hmot vzrostly o 1,2 %.  
 
Pokles cen potravin byl způsoben především výraznými sezonními poklesy cen zeleniny  
(-19,5 %), ovoce (-9,2 %) a brambor (-13,5 %). Vyšší hodnota korigované inflace byla 
významně ovlivněna sezonním růstem cen zahraničních rekreací (+6,5 %). Ceny 
obchodovatelných položek ostatních bez pohonných hmot v srpnu poklesly o 0,4 % (hlavně 
pokles cen oděvů a obuvi), ceny neobchodovatelných položek vzrostly o 0,7 % (rekreace). 
 
Poslední odhad trendových složek ukazuje zastavení poklesu trendové složky cen 
neobchodovatelných položek, trendová složka cen obchodovatelných ostatních bez 
pohonných hmot pokračuje v mírném poklesu, výpočet ale naznačil, že i zde by mohlo dojít 
k zastavení poklesu – poslední hodnota byla tak vysoká (relativně), že jí výpočet vyřadil jako 
vychýlenou hodnotu. Odhad trendové složky cen potravin ukazuje pokles cen trendové 
složky, avšak výpočet odhadu může být zkreslen vysokými mzm. poklesy cen potravin 
v červenci a srpnu.  

  
Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
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7 Nesoulad v údajích (mzm. čistá inflace -0,1 %, mzm. změna regul. cen 0,0 % a přitom mzm. celková inflace 
-0,2 %) je způsoben zaokrouhlováním ČSÚ. Přesně spočtená hodnota mzm. inflace v srpnu je -0,1 %). 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (v %) 
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Zhodnocení vlivu vývoje v červenci a srpnu na inflační predikci. Vývoj regulovaných cen 
a korigované inflace bez cen pohonných hmot se v souhrnu za červenec a srpen odchýlil od 
predikce jen nevýznamně, a proto u těchto skupin cen uvedené poslední dva meziměsíční 
údaje nesignalizují tlak na aktualizaci predikce. Vyšší odchylky od predikce zaznamenaly 
ceny pohonných hmot (se zanedbatelným významem i dopadem do predikce CPI) a ceny 
potravin. Z pohledu možných budoucích úprav predikce cen potravin nelze ovšem odchylky  
v červenci a srpnu přeceňovat, neboť byly způsobeny skupinami cen s výraznou sezonností a 
vysokou měnlivostí. V uvedených měsících ceny potravin vždy zaznamenávají výrazné 
meziměsíční poklesy, jejichž konkrétní výše se odhaduje jen velmi obtížně. Nadále převažují 
signály, že v dalších měsících dojde ke zrychlení růstu cen potravin, což předpokládá  
i predikce ze 7. SZ. Ke snížení predikce meziměsíčních změn cen potravin pro další měsíce 
v tuto chvíli chybí zásadnější důvody. Odchylka od predikce v červenci a srpnu by tedy jen 
technicky ovlivnila (snížila) meziroční indexy v dalších měsících. 
 
Z aktuálního vývoje faktorů inflace vyplývá, že některé z nich se vyvíjejí výrazně více 
proinflačně než očekávala 7. SZ: 
- spotřeba domácností v s.c. byla podle posledních údajů téměř o 2 p.b. vyšší než predikce 

(v b.c. byla odchylka menší); 
- kurz Kč je slabší (srpen: scénář 31,50 Kč/EUR, skutečnost 32,289, scénář 26,72 Kč/USD, 

skutečnost 28,99 Kč/USD); 
- cena ropy vyšší (srpen: scénář 23,90 USD/barel, skutečnost 28,66 USD/barel); 
- mzr. změna cen  zemědělských výrobců byla v srpnu vyšší o cca 2,5 p.b. (predikce -1,1 %, 

skutečnost +1,4 p.b.);  
- týdenní šetření cen potravin ukazují na růst cen potravin v září cca 0,4 % (naše predikce 

ze 7. SZ je 0,0 %); 
- vyšší byla logicky i mzr. změna dovozních cen (predikce mzr. červenec -2,8 %, skutečnost 

+1,4 %). 
Ostatní faktory se vyvíjely v zásadě ve shodě s predikcí. Odchýlení řady inflačních faktorů 
proinflačním směrem zesiluje riziko změn predikce. Na druhé straně v důsledku 
předpokládané pozice ekonomiky pod potenciálem, nelze zcela vyloučit změny intenzity 
transmise faktorů inflace do inflace samotné, a to ve směru jejího zeslabení. To by 
signalizoval i minulý vývoj, kdy skutečná inflace byla v posledních měsících nižší než 
predikce. 
 
V oblasti regulovaných cen došlo k novým rozhodnutím, která ovlivnila inflaci: 
- od 1. 10. 2003 dojde ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti v průměru o 3,1 % 

s dopadem do inflace 0,08 p.b.; 
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- od 1. 10. 2003 dojde ke snížení cen elektřiny pro domácnosti v průměru o 8 % s dopadem 
do inflace 0,35 p.b.; 

- uvažované zvýšení cen poštovních známek z důvodu zaokrouhlení na 50haléře by mělo 
mít jen nevýznamně malý dopad do inflace (řádově tisíciny). 

Celkový odhad dopadů změn predikce regulovaných cen je  -0,43 p.b. do inflace.  
 
Na predikci dopadů změn nepřímých daní se zatím nic nemění (novelu zákona  
o spotřebních daních sice Senát neschválil, ale Poslanecká sněmovna ho může schválit bez 
ohledu na názor Senátu). 
Poslední informace naznačují, že předpokládané snížení DPH u položek veřejného stravování 
v EU je málo pravděpodobné. Při zachování současné sazby v EU by to znamenalo, že by ČR 
musela do 1. 5. 2004 přesunout položky veřejného stravování ze současné zvýhodněné sazby 
do sazby základní s odhadovaným dopadem do CPI 0,8 procentního bodu, které predikce ze  
7. SZ neobsahuje. 
 
V 7. SZ uvažované dopady změn spotřebních daní: 

odhad dopadu z toho:
platnost od: do infl. v p.b. přímé dopady (účetní) nepřímé dopady

změny spotřebních daní:
 - tabákové výrobky, lihoviny
   benzín, víno 1.1.2004 0,7 0,6 0,1

změny DPH:
 - přeřazení položek vyšší/nižší sazba 1.1.2004 0,4 0,2 0,2
 - přeřazení položek vyšší/nižší sazba 1.5.2004 0,3 0,2 0,1

POZN.: Přímé dopady = o kolik by se změnily ceny, kdyby změna ceny přesně odpovídala změně daní
Nepřímé dopady = změna ceny nad rámec přímých dopadů (např. zneužití situace k vyššímu zdražení,
  ke zlevňování nedochází, růst nákladů podniků, dopady negativních inflačních očekávání)  

 
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace a čisté inflace ze 7. SZ (v %) 
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