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I.  SHRNUTÍ 
 
1  Inflační prognóza z 1. SZ a její předpoklady 
 
V lednu 2004 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2004 až 2006. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo inflačního cíle 
ČNB a horizont nejúčinnější transmise1. V lednu byl dosažen meziroční růst spotřebitelských 
cen o 2,3 %, zatímco prognóza předpokládala meziroční růst o 2,1 %.  

 
Výchozí předpoklady pro formulování lednové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
 
- výchozí mezera HDP v rozsahu cca -1,7 % a budoucí růst potenciálního produktu ve výši 

cca 2,5 % ročně;  
- zachování stability kurzu koruny vůči euru do 1. čtvrtletí roku 2005 na úrovni  

32 CZK/EUR a následně mírná apreciace; 
- deficit soustavy veřejných rozpočtů ve výši 5,1 % HDP v roce 2004 a jeho postupný 

pokles až na 4 % v roce 2006.  
 
Vnější prostředí  
 
- v roce 2004 relativně velmi výrazné zvýšení zahraniční poptávky reprezentované 

indikátorem meziročního růstu HDP v Německu o 1,8 %; s obdobným růstem (1,7 %) 
pracuje prognóza i pro rok 2005; 

- cena uralské ropy na úrovni cca 25 USD/barel na počátku roku 2004, v dalších čtvrtletích 
by mělo docházet k postupnému poklesu ceny ropy až na 23 USD/barel na počátku roku 
2005, na této úrovni by se měla cena ropy stabilizovat v průběhu celého roku 2005; 

                                                 
1 Zatímco prognóza se mezi velkými SZ nemění, měsíčně dochází k posunu horizontu nejúčinnější transmise. 
Níže uvedený graf pracuje s obdobím nejúčinnější transmise únor až červenec 2005.  
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- mírně se zvyšující růst cen v zahraničí reprezentovaný meziročním růstem 
spotřebitelských cen v Německu ve výši cca 1,2 % v roce 2004 a 1,4 % v roce 2005 a  
růstem cen průmyslových výrobců v roce 2004 o 0,8 % a 1,3 % v roce 2005. 

 
Lednová makroekonomická predikce pracuje s tempem růstu HDP v ČR ve výši cca 3,0  % 
v roce 2004 a s urychlením růstu HDP v roce 2005 na cca 4,0 %. Urychlení růstu je 
předpokládáno díky zvýšení tempa růstu tvorby fixního kapitálu a zlepšení čistého exportu. 
Prognóza přitom předpokládá postupné zmírnění tempa růstu spotřeby domácností z cca 6 % 
v roce 2003 na 4,5 % v roce 2004 zejména vlivem zpomalování dynamiky růstu reálných 
příjmů.  
 

 
Z prognózy je nadále patrná absence poptávkových inflačních tlaků do konce roku 2004, 
urychlení meziročního růstu spotřebitelských cen je způsobeno převážně úpravami nepřímých 
daní a regulovaných cen, v menší míře pak růstem cen potravin. Meziroční index 
spotřebitelských cen by se měl v horizontu nejúčinnější transmise (únor 2005 až červenec 
2005) pohybovat pod 3 % s tendencí k poklesu vlivem odeznívání dopadů změn nepřímých 
daní. Při vypracování prognózy byl s makroekonomickým výhledem konzistentní postupný 
růst úrokových sazeb ve druhé polovině roku 2004 o cca 0,5 p.b. a další postupný růst sazeb 
v roce 2005 v rozsahu cca 1,0 p.b. V prognóze byl použit předpoklad, že na primární dopady 
úprav nepřímých daní měnová politika nebude reagovat. 
 
V lednové SZ byly zpracovány dva alternativní scénáře. První alternativní scénář přesunuje 
služby pohostinství a ubytování ze snížené (5 %) sazby DPH do základní (22 %) ke dni 
vstupu ČR do EU. V důsledku toho je tento scénář charakterizován vyšší úrovní celkové 
inflace, která se v horizontu nejúčinnější transmise pohybuje na hodnotách kolem 3,5 % 
(1Q2005), resp. 3,0 % (2Q2005). Měnová politika však stejně jako v základním scénáři 
reaguje pouze na sekundární dopady těchto daňových úprav, které jsou očekávány poměrně 
malé. Alternativa tak oproti základnímu scénáři nevyžaduje vyšší úrokové sazby.  
 
Druhý alternativní scénář kvantifikuje rizika spojená s razantní apreciací eura vůči dolaru. 
Podle reakce ECB se dále rozděluje na dvě varianty. V první variantě dojde prostřednictvím 
měnové politiky ECB (pomocí intervencí a poklesu sazeb) k eliminaci dopadů apreciace na 
reálnou ekonomickou aktivitu v EMU. Tato varianta má jen nevýznamné dopady na 

Prognóza z 1. SZ

I. 1Q2004
Mezera výstupu
RIR gap
RER gap -2,4
RMCI gap -0,4

II. 1Q2004 2Q2004 3Q2004 4Q2004 1Q2005 2Q2005
CPI 2,2 2,6 3,4

2 2
3,3 2,6 2,5

Mezera výstupu -1,7 -1,4 -1,0 -0,4  0,1  0,6
HDP 2,3 3,0 2,9 3,9 4,1 4,2
Implikované sazby 2,0 2,0 2,2 2,6 3,0 3,4

III. 2004 2005
Průměrná nom. mzda ve sled. org. 5,8 5,8
Průměrná reálná mzda ve sled. org. 2,8 3,1
Míra nezaměstanosti* 10,4  9,8
BÚ/HDP v b.c. -5,8 -5,3

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci období

-1,7
0 50-0,3
0 50
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ekonomický vývoj, ale vede k nižší trajektorii tuzemských úrokových sazeb. Druhá varianta 
neočekává aktivní reakci ECB na kurzový vývoj, což se odráží v pozvolnějším nástupu 
oživení a nižší inflaci v EMU. Druhá varianta tak implikuje potřebu nižších domácích 
úrokových sazeb než první varianta. I tak však dochází k výraznějšímu zpomalení 
hospodářského a cenového vývoje oproti základnímu scénáři.    
 
 
2  Vývoj indikátorů budoucího vývoje inflace od doby formulování inflační 
prognózy  
 
Informace získané od doby zpracování inflační prognózy nemění významněji náhled na 
budoucí ekonomický vývoj. Skutečný vývoj cen ve všech rozhodujících cenových okruzích 
však byl v lednu mírně vyšší než prognózy. Dosavadní stav koaličních jednání o úpravách 
daní a regulovaných cen naznačuje změny, které povedou celkově jen k velmi mírným 
proinflačním dopadům do cenového vývoje oproti předpokladům základního scénáře. Dopady 
by měly být nižší než v alternativním scénáři č.1. Výrazně nižší deficit soustavy veřejných 
financí v roce 2003 oproti prognóze by mohl naznačovat příznivější vývoj veřejných financí 
v roce 2004 oproti předpokladům prognózy, nejistota ohledně budoucího vývoje veřejných 
financí je však ve světle probíhajících jednání o daňových úpravách a jejich kompenzacích 
značná. 
 
Z oblasti vnějšího prostředí se výrazně nad prognózovanou trajektorii odchyluje cena ropy. 
Navíc by jejímu prognózovanému poklesu mohlo zabránit ohlášené snížení produkčních kvót 
ze strany OPEC (pokud budou skutečně dodržovány). Negativní dopad vývoje ceny ropy na 
tuzemský cenový vývoj je však zmírňován slabším než prognózovaným kurzem dolaru. 
Z oblasti zahraniční poptávky byly zveřejněné předběžné informace o hospodářském růstu  
v USA a v Německu ve 4. čtvrtletí a v roce 2003 oproti očekáváním mírně nižší. Pokud by se 
tento trend udržel v následujících čtvrtletích mohlo by to znamenat postupné naplňování 
alternativního scénáře č. 2. 
  

x                    x                      x   
 

 
Cenový vývoj v rozhodujících cenových okruzích v lednu potvrdil očekávaný trend 
pokračujícího růstu inflace v ČR. Růst cen byl přitom ve všech rozhodujících cenových 
okruzích mírně vyšší než prognózy. Spotřebitelské ceny v lednu meziročně vzrostly o 2,3 % 
(prognóza 2,1 %) a meziměsíčně o 1,8 % (prognóza 1,6 %). Lednová odchylka skutečnosti od 
prognózy byla způsobena vyšším než očekávaným růstem korigované inflace bez pohonných 
hmot. Meziroční růst cen je koncentrován do tří skupin – potraviny, služby spojené 
s bydlením  (obě růst o 4,2 %) a pošty a telekomunikace (o 15,1 %). Pět skupin z deseti však 
nadále vykazuje meziroční pokles cen. HICP inflace dosáhla v prosinci hodnoty 1,0 % (v EU 
1,8 %). Ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,8 %, zejména vlivem 
růstu cen elektrické energie, plynu a vody; meziročně se zvýšily o 1,6 %  (prognóza 1,1 %). 
Ceny zemědělských výrobců v lednu meziročně vzrostly o 9,2 % (zejména vlivem růstu cen 
obilnin a brambor), prognóza předpokládá na celé 1. čtvrtletí růst o 6,0 %. Obecně je růst cen  
způsobován v rozhodující míře domácími faktory, neboť dovozní ceny zatím vykazují 
meziroční pokles (prosinec 2003 -0,3 %, hlavně vlivem slabého dolaru). 
 
V prosinci došlo podle předběžných údajů k výraznému urychlení meziročního růstu 
peněžního agregátu M2 na 7,0 % z listopadových 4,6 %. Na urychlení přílivu peněz do 
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ekonomiky v závěru roku se podílel vzestup čistého úvěru vládě a meziroční pokles floatu. 
Objem peněz v ekonomice se v roce 2003 zvýšil o 116 mld. Kč.  
 
Od projednání lednové prognózy v BR koncem ledna nedošlo k posunu výnosové křivky 
peněžního trhu. Ta i nadále zůstává pozitivně skloněna, spread mezi 1R PRIBORem a 2W 
PRIBORem v současnosti činí zhruba 0,3 p.b. Trh očekává zvyšování MP sazby od druhého 
čtvrtletí letošního roku. Ex ante reálné roční úrokové sazby, deflované inflačním očekáváním 
finančních trhů (růst z 2,9 % v lednu na 3,2 % v únoru), v únoru poklesly o zhruba 0,3 p.b.  
Ex post reálné roční úrokové sazby, deflované předpokládaným vývojem spotřebitelských cen 
v únoru (zvýšení meziročního růstu CPI z lednových 1,8 % na únorová 2,0 %), poklesly  
o zhruba 0,2 p.b. 
 
Míra nezaměstnanosti vzrostla v lednu na historicky nejvyšší úroveň od vzniku ČR a dosáhla 
10,8 % (569,5 tis. osob), prognóza předpokládala 10,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2003 je počet nezaměstnaných vyšší o 30,5 tis. osob (tj. o 0,6 p.b.). Růst 
nezaměstnanosti byl ovlivněn zejména pokračujícím snižováním počtu pracovníků 
v průmyslu (meziroční pokles o 3,3 %). Na jedno volné pracovní místo připadalo  
13,7 uchazeče.  
 
Z oblasti mezd byly od poslední SZ zveřejněny pouze dílčí údaje o vývoji v průmyslu a 
stavebnictví. Průměrná mzda v průmyslu v prosinci meziročně vzrostla o 7,0 %, ve 4. čtvrtletí  
o 6,4 % a v roce 2003 o 5,7 % (prognóza na 4. čtvrtletí 2003 činila 5,9 % na rok 2003 5,5 %). 
Produktivita práce v průmyslu vzrostla v prosinci o 12,8 % (v roce 2003 o 8,9 %). Jednotkové 
mzdové náklady se snížily o 5,1 % (v roce 2003 o 2,9 %). Mírně vyšší než očekávaný růst 
mezd v průmyslu je tedy umožněn relativně vysokým růstem produktivity a nevede 
k nákladovým tlakům. Ve stavebnictví vzrostla průměrná mzda v prosinci meziročně o 9,9 % 
(reálná o 8,8 %). V roce 2003 vzrostla o 6,1 % při růstu produktivity o 7,8 % a poklesu 
jednotkových mzdových nákladů o 1,6 %. 
 
Na straně nabídky v prosinci nadále pokračoval relativně vysoký růst průmyslu (meziročně  
o 8,9 %, po očištění o meziročně vyšší počet pracovních dní o 6,5 %), tažený především 
růstem dodávek pro export firem pod zahraniční kontrolou. Růst v prosinci byl vyšší než 
očekávala prognóza (4,8 %). Za celý rok 2003 vzrostla průmyslová výroba o 5,8 %; tj. více 
než předpokládala prognóza (4,5 %). Stavební výroba v prosinci mírně zpomalila svůj 
meziroční růst, ale tempo zůstalo stále vysoké (8,6 %).  Za celý rok 2003 činilo tempo růstu 
stavební výroby 8,9 %. Vysoký růst v porovnání s předcházejícími lety byl ovlivněn velkým 
rozsahem prací na dopravní infrastruktuře, stimulací bytové výstavby a pravděpodobně i 
reakcí na očekávané zvýšení DPH u stavebních prací v roce 2004.  
 
Z oblasti domácí poptávky byly po odevzdání 1. SZ zveřejněny údaje o vývoji tržeb  
v maloobchodě v listopadu (meziroční růst o 0,3 %) a prosinci ( 6,3 %). Prosincový růst byl 
ovšem pravděpodobně poměrně významně ovlivněn předzásobením obyvatelstva položkami 
(benzín, alkohol, cigarety, telefonní karty) u nichž od ledna došlo ke zvýšení nepřímých daní. 
Za rok 2003 se zvýšily maloobchodní prodeje o 5,0 % (prognóza 5,2 %). V lednu došlo 
k poměrně výraznému meziročnímu poklesu prodejů osobních automobilů o 12 %, prodeje 
byly nejnižší za posledních pět let. Zveřejněné údaje potvrzují očekávané zpomalování tempa 
růstu spotřeby domácností v letošním roce, případně by mohly naznačovat ještě poněkud 
vyšší zpomalení tempa růstu. 
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Předběžné údaje o ekonomickém vývoji v zahraničí potvrdily urychlování meziročního růstu 
v USA v roce 2003 na 3,1 % (2,2 % v roce 2002), tažené růstem spotřeby domácností a 
vládních výdajů. V posledním čtvrtletí však již bylo patrné zmírnění tempa růstu 
spotřebitelských výdajů. V zemích EU však tempo hospodářského růstu zpomalilo (na 0,7 % 
z 1,0 % v roce 2002). V Německu došlo v roce 2003 podle předběžných údajů 
k hospodářskému poklesu o 0,1 % (v roce 2002 činil růst 0,2 %). Prognóza předpokládala 
stagnaci HDP. V samotném 4. čtvrtletí však prognóza předpokládala meziroční růst o 0,5 %, 
skutečnost však předběžně činila jen 0,0 %. 
 
Meziroční růst spotřebitelských cen v EU zůstává nadále relativně stabilní. V prosinci činil  
meziročně 1,8 %, v eurozóně 2,0 %.  Spotřebitelské ceny v Německu (použité pro prognózu) 
rostly nadále pomaleji než průměr zemí EU, v prosinci se meziročně zvýšily o 1,1 %. 
Meziroční růst cen průmyslových výrobců v Německu v prosinci činil 1,8 % (v EU 1,0 %).  
 
Vývoj cen surovin na světovém trhu odráží vyšší poptávku zejména po energetických 
surovinách, kovech a textilních surovinách. Vyšší ceny surovin, zejména ropy, 
pravděpodobně zohledňují i slabý dolar. Cena ropy byla v průběhu druhé poloviny ledna a 
první poloviny února relativně stabilní, pohybovala se kolem 30 USD/barel (Brent l měsíční 
kontrakty). Náznak mírného poklesu ceny na počátku února zmizel po oznámení o snížení 
těžebních kvót ze strany OPEC. Průměrná cena dovážené uralské ropy dosáhla v lednu 
hodnoty 29,01 USD/barel, zatímco prognóza pro 1. čtvrtletí 2004 předpokládá průměrnou 
cenu uralské ropy ve výši 25,3 USD/barel. Cena ropy tak byla v dosavadním průběhu  
1. čtvrtletí 2004 oproti prognóze vyšší o cca 15 %. Cena zemního plynu ve 4. čtvrtletí 2003 
činila 126,3 USD/1000 m3 a pohybovala se tak mírně pod úrovní prognózy (130,1 USD/1000 
m3 ).  
 
Kurz dolaru vůči euru se po předcházejícím prudkém poklesu a následném mírném posílení 
stabilizoval a koncem ledna a v první polovině února pohyboval mezi hodnotami 1,25 až  
1,27 USD/EUR. Po prohlášení guvernéra FEDu A. Greenspana, že zatím nevidí potřebu 
zvyšování sazeb oslabil nad 1,28 USD/EUR. Oproti prognóze na 1. čtvrtletí 2004  
(1,21 USD/EUR) byl dolar vůči euru v dosavadním průběhu čtvrtletí slabší o cca 4 %.     
 
Koncem ledna a na počátku února došlo v rozvinutých a vybraných tranzitivních zemích 
k poměrně četným změnám sazeb. Ke snížení sazeb o 0,25 p.b. přistoupila Bank of Canada na 
2,5 %, Bank of Norway na 2,0 % a Sveriges Riksbank na 2,5 %; ke zvýšení sazeb o 0,25 p.b. 
došlo na Novém Zélandu (na 5,25 %) a ve Velké Británii (na 4,0 %). Z hlediska prognózy 
jsou důležité především sazby 1R EURIBOR. Koncem měsíce ledna a v dosavadním průběhu 
února tyto sazby dosti kolísaly, v současné době se však pohybují na stejné úrovni jako při 
projednání lednové SZ v BR. Aktuální roční sazba EURIBOR (2,19 %) je oproti 
předpokladům lednové prognózy nižší o 0,2 p.b. 
  
Prognóza CF zveřejněná v únoru se u většiny hodnot prakticky neliší od hodnot použitých 
pro lednovou prognózu inflace (prosincový CF). Významnější odchylku představuje cca 6 % 
prognózované oslabení amerického dolaru vůči euru v horizontu 3M a cca 5 % v horizontu  
1R a zvýšení prognózované ceny ropy o 5 % v horizontu 3M i 1R. Prognóza nadále počítá 
s postupnou apreciací dolaru a poklesem cen ropy. 
 
Kurz koruny vůči euru v průběhu ledna pokračoval v trendu mírného oslabování nastoupeném 
ve 4. čtvrtletí 2002. V průběhu ledna se oslabování koruny prohloubilo (patrně vlivem převisu 
poptávky po devizách spojeného s úhradu vysokého obchodního deficitu ze závěru loňského 
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roku). V závěru ledna se kurz stabilizoval na hodnotách mírně nad 33 CZK/EUR. Průměrná 
lednová hodnota kurzu činila 32,7 CZK/EUR. V průběhu února, pravděpodobně vlivem 
zájmu zahraničních akciových fondů o tuzemské akcie, kurz posílil z hodnot 33,3 CZK/EUR 
opět mírně pod 33 CZK/EUR. Kurzový vývoj v následujících měsících může být významně 
ovlivněn rozhodnutím o případné emisi dluhopisů ze zahraničí, které hodlá MF učinit 
v průběhu března.  
 
V oblasti vnější rovnováhy byly od zpracování 1. SZ publikovány údaje o obchodní bilanci a 
předběžné údaje o platební bilanci za prosinec a rok 2003. Obchodní bilance skončila 
v prosinci deficitem ve výši 19,8 mld. Kč (prognóza -17,0 mld. Kč), zhoršení salda meziročně 
i oproti prognóze činilo 2,8 mld. Kč. Za rok 2003 dosáhl deficit obchodní bilance předběžně 
71,2 mld. Kč (v roce 2002 činil deficit 71,3 mld. Kč). Prognóza očekávala deficit ve výši  
68 mld. Kč. K meziroční stabilitě deficitu v běžných cenách významně přispělo oslabování 
dolaru. Při podstatně vyšším objemu dovozů než vývozů v dolarech se oslabení dolaru 
promítlo ve snížení deficitu OB v korunovém vyjádření v rozsahu cca 15 mld. Kč, naopak ve 
směru meziročního zvyšování deficitu působily v roce 2003 ceny ropy a zemního plynu  
(cca 5 mld. Kč). Tempa vývozu (9,3 %) i dovozu (8,8 %) zůstávala v roce 2003, přes slabou 
zahraniční poptávku, vysoká. Běžný účet platební bilance skončil deficitem ve výši  
175,8 mld. Kč (cca 7,3 % HDP, což představuje historicky nejvyšší deficit). Prognóza 
předpokládala deficit ve výši 164 mld. Kč, tj. cca 6,8 % HDP. Deficit běžného účtu byl tvořen 
kromě deficitu OB zejména deficitem bilance výnosů (-132 mld. Kč) ovlivněným zejména 
zisky nerezidentů z přímých investic, ve značném rozsahu investovanými opět v české 
ekonomice. Mírné přebytky bilance služeb a jednostranných převodů celkový deficit poněkud 
zmírňovaly. Meziroční růst deficitu o cca 30 mld. Kč byl způsoben poklesem přebytku 
bilance služeb (z 1/3) a růstem deficitu bilance výnosů (ze 2/3). Finanční účet platební bilance 
skončil přebytkem 151,3 mld. Kč tvořeným především přímými investicemi 96,1 mld. Kč 
(vlivem operací spojených se změnou vlastnických vztahů v Českém Telecomu a jeho dceřiné 
firmy Eurotelu v rozsahu cca 50 mld. Kč se jednalo v podstatě pouze o reinvestované zisky) a 
ostatními investicemi ve výši 101,9 mld. Kč (zejména poklesem krátkodobých aktiv 
komerčních bank a čerpání krátkodobých úvěrů komerčními bankami).  
 
Deficit soustavy veřejných financí dosáhl za rok 2003 podle předběžných údajů výše cca  
4,5 % HDP (109 mld. Kč). Přitom je očekáván ještě další pokles deficitu až na 4,3 % HDP, po 
zveřejnění údajů o vývoji místních rozpočtů. Prognóza přitom pracovala s deficitem 
veřejných financí ve výši 5,3 % HDP (MF dokonce s deficitem ve výši 6,6 % HDP). Na rok 
2004 počítá prognóza s deficitem ve výši 5,1 % HDP. Aktuální odhad zohledňující únorové 
informace předpokládá deficit 5,0 % V návaznosti na vývoj v minulém roce lze nicméně 
uvažovat i o případném nenaplnění výdajových limitů rozpočtu v roce 2004 a tím i nižším 
deficitem. Státní rozpočet v lednu hospodařil s přebytkem ve výši 7,3 mld. Kč (v lednu 2003 
byl dosažen deficit 10,4 mld. Kč). Meziročně mnohem příznivější výsledek byl z části 
způsoben lepším výběrem daňových příjmů (zpožděným výběrem nepřímých daní na konci 
roku 2003 a dále jednorázovou úhradou ve výši 4,7 mld. Kč, spojenou s prodejem IPB).  
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3  Vyhodnocení  rizik stávající (lednové) 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 jako významnější proinflační rizika aktuální vývoj kurzu koruny vůči euru, 
ceny zemědělských a průmyslových výrobců, maloobchodní prodeje v prosinci a mzdu 
v průmyslu v prosinci. Jako protiinflační riziko se jeví lednový údaj o nezaměstnanosti a 
prognózy CF vývoje spotřebitelských a produkčních cen v Německu. Cena ropy byla 
podrobena samostatné analýze. Z krátkodobého hlediska je její vývoj považován za 
proinflační riziko, prognózovaný výrazný pokles ceny, pokud k němu skutečně dojde, jako 
protiinflační riziko v horizontu jednoho roku. V horizontu nejúčinnější transmise budou podle 
propočtů dopady prognózovaného vývoje ceny ropy na cenový vývoj v ČR přibližně 
neutrální. 
 
2/  Další aktuální informace v grafu nezachycené 
 
1/  Jednání ECOFINu o přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby DPH do snížené 
ztroskotala. Protože ČR nemá sjednanou výjimku dojde od 1. 5. 2004 k přesunu stravovacích 
služeb mezi položky daněné základní sazbou DPH. 
 
2/  Vládní koalice dospěla k dohodě o dalších přesunech položek dosud daněných sníženou 
sazbou do sazby základní od 1. 5. 2004. Zároveň bylo rozhodnuto o snížení základní sazby 
DPH z 22 % na 19 % ke stejnému datu. Dohodnuté změny pravděpodobně povedou k mírným 
proinflačním dopadům oproti základnímu scénáři lednové prognózy.  
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B/  Interpretace nových informací 

 
1. Proinflační rizika prognózy inflace 

 
1.1  Exogenní veličiny 

 
a) krátkodobá rizika prognózy 
Aktuální vývoj cen ropy na světovém trhu se v dosavadním průběhu 1. čtvrtletí liší oproti 
prognóze o cca 15 %. CF zvýšil prognózovanou cenu ropy v horizontu 1R o cca 5 %.  
 
b) střednědobá rizika prognózy 
Mírně vyšší je oproti základnímu scénáři dopad úprav DPH o cca 0,15 p.b. (ovšem výrazně 
nižší oproti alternativnímu scénáři č.1). 

 
1.2  Endogenní veličiny  

 
a) krátkodobá rizika prognózy 
Kurz koruny byl v dosavadním průběhu 1. čtvrtletí 2004 slabší oproti prognóze o cca 3 %.  
Skutečný lednový vývoj cen v rozhodujících cenových okruzích byl mírně vyšší než 
prognózovaný. 
 
b) střednědobá rizika prognózy 
nejsou patrná. 
 
2.  Protiinflační rizika prognózy 

 
2.1  Exogenní veličiny  
 
a) krátkodobá rizika prognózy 
Mírně slabší oproti prognóze je v dosavadním průběhu 1. čtvrtletí kurz dolaru vůči euru (o cca 
6 %). Consensus Forecasts v únoru upravil prognózu dolaru vůči euru ve směru oslabení o cca 
5 % (oproti prosincovému CF) v horizontu do počátku roku 2005.  
 
b) střednědobá rizika prognózy 
Hospodaření veřejných financí v roce 2003 (schodek ve výši cca 4,5 % HDP) se vyvíjelo 
příznivěji než původní očekávání. Nelze vyloučit, že v důsledku vlivu výchozí základny, 
nenaplnění výdajových limitů a poměrně vysokého nominálního růstu HDP v roce 2004 bude 
deficit veřejného sektoru směřovat i pod 4 % HDP. Fiskální politika by mohla působit více 
protiinflačně než předpokládá prognóza.    
 
Inflační prognóza je významně ovlivněna přebíranou hodnotou vývoje HDP v Německu. 
Podle této prognózy má dojít k poměrně výraznému oživení německé ekonomiky z poklesu  
o 0,1 % v roce 2003 na růst HDP ve výši 1,8 % v roce 2004. Vlivem poměrně prudkého 
posílení kurzu eura vůči dolaru (jen ve 4Q2003 o cca 10 %) i asijským měnám panují určité 
obavy o cenovou konkurenceschopnost německého exportu. Podobné oživení bylo navíc 
v prognózách CF zapracováno již ve dvou předcházejících letech, ale nedostavilo se. Riziko 
bylo považováno již v době sestavení prognózy za tak významné, že je ošetřeno alternativním 
scénářem. Od zpracování 1. SZ jsou k dispozici předběžné údaje o růstu za 4. čtvrtletí a za rok 
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2003 v Německu (celorok horší oproti prognóze o 0,1 p.b., 4. čtvrtletí však bylo horší  
o 0,5 p.b.). 
 
Endogenní veličiny  
Rizika nejsou patrná. 
 
Celková rizika základního scénáře lednové prognózy inflace hodnotíme jako mírně 
proinflační.  
      x                x                   x 
 
Z hlediska alternativních scénářů uvažovaných v 1. SZ 2004 je možno konstatovat, že 
připravované daňové úpravy jdou ve směru 1. scénáře (vyšší růst cen vlivem vyššího růstu 
daní). Vlivem kompenzačních opatření (zejména snížení základní sazby DPH z 22 % na  
19 %) však jejich dopad na inflaci bude výrazně nižší než předpokládal alternativní scénář. 
Naopak naplnění 2. alternativního scénáře (předpokládajícího nižší růst ekonomiky) zůstává 
ve světle dosud zveřejněných informací nadále pravděpodobné.  
 
 
 
4  Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami 
 
V této části velkých situační zpráv budeme nově provádět pravidelná srovnání prognózy ČNB 
s prognózami externích analytických pracovišť. Srovnání umožňuje práce s nepodmíněnou 
prognózou. Komparovanými veličinami budou: CPI inflace, devizový kurz CZK/EUR, domácí 
krátkodobé úrokové sazby za 12 měsíců a HDP v běžném a následujícím roce. Výběr 
proměnných odráží kompromis mezi komplexností (více veličin) a přehledností (méně veličin) 
srovnání. Srovnání má dvojí smysl. Za prvé, může poukazovat na rizika prognózy ČNB. Za 
druhé, znalost případného odlišného vnímání budoucnosti trhem může pomoci při komunikaci 
změny úrokových sazeb, a to zejména v případě, kdy by se jednalo o změnu neočekávanou.  
 
Pro srovnání jsou k dispozici dva konzistentní datové zdroje: anketa ČNB nazývaná měření 
inflačních očekávání finančních trhů (IOFT) a předpovědi Eastern Europe Consensus 
Forecast (EE CF). Šetření IOFT probíhá každý měsíc a zahrnuje domácí (14) a  zahraniční 
(7) analytická pracoviště (do prosince 2003 jen celkem 14). Skupina dotazovaných subjektů 
byla sestavena z účastníků obchodování jak na peněžním, tak kapitálovém trhu, kteří vykazují 
na těchto segmentech vysokou aktivitu, a tudíž utváří cenu2 na trhu u různých instrumentů, 
a kteří vyslovili souhlas ke spolupráci s ČNB. Šetření EE CF3 je prováděno jednou za dva 
měsíce a zahrnuje 20 analytických pracovišť, která se zabývají makroekonomickými 
predikcemi (nicméně nemusí být nutně účastníky finančního trhu). Vzorek analytiků se v obou 
šetřeních částečně překrývá.   
 
Shrnutí aktuálních předpovědí IOFT za únor 2004 je uvedeno v následující tabulce, údaje 
v závorce jsou s výjimkou HDP prognózy z ledna 2004 na rok dopředu.  
 
 

                                                 
2 Standardním problémem zůstává možná diskrepance mezi názorem analytiků daných institucí a názorem 
dealingu, který se skutečně podílí na určování ceny, ale který svou prognózu/analýzu nepublikuje. 
3 Další možný zdroj je Foreign Exchange Consensus Forecast (FX CF), který má měsíční periodicitu a zaměřuje 
se na predikci vývoje více než 90 měn včetně vývoje kurzu CZK/EUR. Vzorek analytiků je v tomto případě 
shodný jako u EE CF.  
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Srovnání průměrů predikcí s predikcí ČNB – leden 2004 

 Průměr MIN MAX ČNB 
CPI (mzr.) za 1 rok (IOFT) 3,2 (2,9) 2,5 (2,0) 4,0 (3,9) 2,4  
2T repo za 1 rok (IOFT) 2,6 (2,5) 2,3 (2,3) 3,0 (3,0) 3,0 
Kurz CZK/EUR za 1 rok 
(IOFT) 

31,9 (31,4) 30,5 (30,4) 34,0 (33,0) 32,1  

Kurz CZK/EUR za 1 rok (FX 
CF) 

32,0 (32,0) 29,8 (30,4) 33,9 (33,8) 32,1  

HDP v roce 2004 (IOFT) 3,2 (3,2) 2,8 (3,0) 3,5 (3,5) 3,1  
HDP v roce 2005 (IOFT) 3,6 (3,6) 2,9 (3,0) 4,0 (4,0) 4,1  
Pozn.: Repo sazba a HDP jsou v šetření zahrnuty poprvé od ledna 2004 jako výsledek dohody sekce měnové a 
statistiky a sekce bankovních obchodů. Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího časování změn MP sazeb 
považujeme pro zjednodušení očekávání spreadu mezi 2T repo a 3M PRIBORem v ročním horizontu za 
zanedbatelné. To umožňuje realizovat hrubé porovnání predikce trhu (2T repo) a trajektorie 3M sazeb 
konzistentní s prognózou. 
  
Významnější změny v predikcích analytiků nastaly pouze u CPI a kurzu CZK/EUR. Analytici 
(průměr) korigovali predikce CPI oproti lednu směrem nahoru (o 0,3 p.b.) a zároveň 
očekávají depreciovanější kurz než v minulém měsíci. Ve srovnání s prognózou ČNB tedy 
došlo ke zvýraznění odlišného pohledu na vývoj spotřebitelských cen, naopak očekávání 
analytiků ohledně kurzu se prognóze ČNB přiblížily. Rozdílný pohled je nadále patrný  
u prognózy HDP pro rok 2005 (analytici očekávají růst o 0,5 p.b. nižší) a u predikcí 
krátkodobých úrokových sazeb (analytici očekávají uvolněnější sazby o 0,5 p.b.). 
 
Korekce predikcí CPI u analytiků směrem nahoru oproti minulému měsíci byla patrně  
způsobena novou informací o přesunu služeb pohostinství a ubytování do vyšší sazby DPH. 
Opačným směrem působilo rozhodnutí o snížení základní sazby DPH na 19 % z 22 %. 
Druhým možným faktorem zvýšení prognóz analytiků mohou být vyšší očekávané dovozní 
ceny díky depreciovanějšímu kurzu CZK/EUR oproti lednovému šetření.  
 
Z hlediska srovnání s prognózou ČNB (CPI za 12 měsíců o 0,8 p.b. nižší) je rozdíl patrně 
způsoben vyššími očekávanými cenovými dopady daňových úprav. To lze usuzovat z téměř 
shodné predikce poptávkových tlaků a predikce apreciovanějšího kurzu z pohledu analytiků, 
který tlačí dovozní ceny oproti prognóze směrem dolů. Šetření u analytiků by tedy mohlo 
podporovat první alternativní scénář prognózy ČNB, která počítá s přesunem služeb 
pohostinství a ubytování do základní sazby DPH. Tato alternativa nicméně neodráží snížení 
základní sazby DPH. 
 
Z pohledu působení reálných měnových podmínek na mezeru výstupu nadále analytici 
predikují ve srovnání s prognózou ČNB přísnější kurzovou složku (nominální kurz i vyšší 
inflace) a uvolněnější úrokovou složku (nižší nominální sazby i vyšší inflační očekávání).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

Histogramy predikcí analytiků a srovnání s prognózou ČNB:  
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II.  DESAGREGOVANÝ MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED  
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1  Evropská unie 
 
První statistické odhady nepotvrdily optimismus EK, když HDP v eurozóně vzrostl 
v posledním čtvrtletí 2003 pouze o 0,3 %q a o 0,4 %q v EU15 (0,6 %a, resp. 0,9 %a). Růst se 
tak pohyboval  na dolní hranici předpovědi, což lze částečně přičíst i silnému kurzu eura4. Ani 
lednová zpráva ECB ani její hlavní ekonom však zatím nepočítají se snížením sazeb, kritizují 
pouze zvýšenou volatilitu směnného kurzu. Hlavní ekonom OECD se naopak domnívá, že 
silné euro nakonec ECB ke snížení sazeb přinutí. Euro dočasně v lednu přerušilo svůj 
posilující trend, ale když ani zasedání ECB, setkání představitelů G7, ani komentáře Fedu 
nepřinesly jasné rozhodnutí o opatřeních, která by vedla k zastavení propadu dolaru, vrátila se 
společná evropská měna opět ke svým nejsilnějším hodnotám5.  
 
Konjunkturální průzkumy však zůstávají optimistické6 a nejsou v rozporu s předpovědí EK, 
která očekává v roce 2004 růst 1,8 %. Zpomalení v sektoru služeb však je důvodem stále 
špatného vývoje na trhu práce, když ani zde nevznikají nová místa. Nezaměstnanost 
v eurozóně stagnovala v prosinci na 8,8 % (je na této úrovni již od března), v EU na 8 %. 
Lednová inflace v eurozóně se odhaduje na 2 %a, tj. na stejné hodnotě, na které skončila 
v prosinci. Jádrová inflace byla v prosinci 1,6 %a.  
 
V Německu opět rostl v lednu Ifo index podnikatelské nálady7, z 96,9 na 97,4. Je to již devátý 
růst v řadě a nové tříleté maximum, a vzhledem k silnému euru i vyšší růst, než se očekávalo. 
Přitom index současných podmínek rostl, zatímco index očekávání stagnoval na vysoké 
hodnotě 111. Zlepšení současných podmínek je vítáno zejména v souvislosti se slabým 
růstem ve 4. čtvrtletí 2003, když HDP vzrostl pouze o 0,2 %q (0,0 %a). Německý vývoz se 
v loňském roce zvýšil o 1,6 % na rekordních 661,6 mld. EUR z předchozích 651,3 mld. 
Přebytek obchodní bilance však mírně klesl, protože import rostl rychlejším tempem než 

                                                 
4 EK na základě simulací (model QUEST) odhaduje, že 10% zhodnocení nominálního efektivního kurzu vede ke 
snížení růstu HDP eurozóny pouze o 0,1 – 0,2 p.b. za předpokladu, že měnová politika je přiměřeně upravena 
v souvislosti s nižšími inflačními tlaky (půlprocentní snížení sazeb v prvním roce a půlprocentní ve druhém). 
Bez uvolnění měnové politiky model ukazuje na horší propad, 0,8 p.b. v prvním roce a 0,2 p.b. v druhém roce. 
V efektivním vyjádření však není zhodnocení kurzu eura tak výrazné jako u bilaterálního kurzu USD/EUR, 
neboť k ještě vyššímu zhodnocení došlo u britské libry a částečně přes intervence BoJ zhodnotil i jen. ECB navíc 
považuje za kompenzující faktor sílící poptávku ve světě. Ta je však zatím osamoceným tahounem růstu a dokud 
se nepřidá k růstu i domácí spotřeba a investice, nelze očekávat výraznější akceleraci. Růst investic je však do 
značné míry limitován stále ještě přetrvávajícím silným zadlužením podniků. 
5 Naposledy byla evropská měna ECU takto silná v roce 1995 a před tím krátkodobě na počátku devadesátých 
let. Ještě silnější kurz dosáhla fiktivní evropská měna na počátku 80. let, když překročila hodnotu 
1,44 USD/ECU. Naopak nejslabší hodnotu zaznamenala ECU v roce 1985, kdy kurz klesl pod 0,68. Další 
výrazné oslabování následovalo až po zavedení hotovostního eura s minimem 0,85 v letech 2000 – 2001. 
Současné hodnoty jsou více než 10 % nad podzimní předpovědí EK, která pro roky 2004 – 05 počítala 
s hodnotami kolem 1,15. 
6 Průzkumy EK ukazují, že oživení v posledních měsících sice pokračuje, ale neakceleruje. Stejný obrázek pak 
poskytuje PMI agentury Reuters. Ten je však optimističtější, co se týče sektoru služeb; v průmyslu rostly nové 
zakázky a zhoršil se trh práce. 
7 Podnikatelská nálada rostla i ve Francii, v Itálii, Holandsku a Belgii. Naopak již druhý pokles zaznamenal 
index finančních analytiků ZEW, který klesl v únoru z 72,9 na 69,9. I zde však rostla současná složka. 
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export. Inflace v lednu vzrostla z 1,1 % na 1,2 %a především kvůli zdražení léků a služeb 
lékařů, jinak by poklesla na cca 0,6 %a. 
 
Ve Velké Británii vzrostl HDP ve 4. čtvrtletí více, než se očekávalo, 0,9 %q (2,5 %a)8. Za 
celý rok byl růst 2,1 % oproti 1,7 % v roce 2002. Růst HDP je již nad svým trendem 
a centrální banka očekává v horizontu 2 let růst inflace k 2% hranici9, přestože současná 
inflace je hluboko pod nově definovaným cílem 2 % pro HICP (v současnosti 1,4 %a). 
Nezaměstnanost klesla v listopadu na 4,9 % (dvacetileté minimum) a počet nezaměstnaných 
je nejnižší za dva a půl roku. To vše vedlo BoE k dalšímu zvýšení10 úrokové sazby o 0,25 p.b. 
na 4 %. 
 
Reálný HDP a výhled dle CF02 (mzr., %)        Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Směnný kurz USD vůči EUR a GBP         Měnověpolitické sazby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 I ve Francii rostl HDP ve 4. čtvrtletí solidním tempem 0,5 %q.  
9 Měřítko budoucí inflace UKFIF dosahuje svého tříletého maxima. 
10 Sazby se zvedaly i na Novém Zélandu. Naopak švédská říšská banka svou základní sazbu snížila z 2,75 na 
2,5 % a norská z 2,25 na 2 %. Z toho je vidět, že úrokové cykly ve světě nejsou příliš sladěny, a to ani přes 
společné očekávání globálního oživení.  
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1.2  Spojené státy a Japonsko 
 
Spojené státy stále čelí vnitřní i vnější nerovnováze11 (jak veřejný deficit, tak deficit běžného 
účtu se pohybují kolem 5 % HDP) a čisté úspory domácností jsou stále rekordně nízké (2 % 
disponibilních příjmů), zatímco dluh domácností stále narůstá12. Rychlé narovnání 
nerovnováh by však mohlo poškodit růst jak v USA, tak následně globální ekonomiky. 
Pomalu vyprchávající efekty nižších daní a úrokových sazeb, stimulující spotřebu, by měly 
být nahrazeny růstem zaměstnanosti a reálných mezd. Domácnosti totiž na politicky 
motivovanou stimulaci poptávky reagovaly především investicemi a nákupem zboží 
dlouhodobé spotřeby. Po vymizení impulzů tak může poptávka opět sklouznout dolů. Fed na 
svém posledním zasedání sice ponechal úrokové sazby na hodnotě 1 %, značný rozruch 
způsobil však jeho komentář, ze kterého byla po dlouhé době vypuštěna zmínka o zachování 
nízkých sazeb po delší období. To přechodně vedlo ke změně sentimentu na trhu a posílení 
dolaru. Následné komentáře představitelů, že Fed se zpřísněním měnové politiky nebude 
spěchat, vrátily očekávaní trhu k původním náladám. Změna úrokových sazeb, která by mohla 
změnit úrokový diferenciál a poptávku po dolaru, je tak stále v nedohlednu, přičemž lze 
předpokládat, že Fed čeká na jasný signál z trhu práce. 
 
Naděje některých investorů zchladil i HDP, který ve 4. čtvrtletí 2003 vzrostl tempem 1 %q 
(čekalo se 1,25 %q), i když mzr. růst byl 4,3 %a. Propadly se výdaje domácností, které 
stimulovány daňovými škrty rostly v předchozím čtvrtletí o 1,7 %q, zatímco v posledním 
čtvrtletí vzrostly jen o 0,7 %q. Výrazně nižší byl i růst zásob, což však na druhé straně 
zlepšuje vyhlídky do příštího čtvrtletí. Naopak se dále snížil deficit čistého exportu, patrně 
zásluhou kombinace slabého dolaru a rostoucí globální poptávky. Již několik čtvrtletí rostou 
i investice. Již dvě čtvrtletí zpomaluje vládní spotřeba, když v posledním kvartále již téměř 
stagnovala. Nižší než očekávaný růst byl doprovázen i nižším než očekávaným růstem 
produktivity a dalším zpomalením růstu deflátoru. Co se týče budoucího očekávaného vývoje, 
je převážná většina ukazatelů13 stále optimističtější, s výjimkou právě trhu práce. Cenové 
tlaky byly ještě v prosinci mírné (PPI vzrostl sice mzr. o 4 %, ale s vyloučením potravin 
a energií činil růst pouze 1 %a). Lednový růst dovozních cen však již připravil nepříjemné 
překvapení v podobě růstu 1,3 %m, když ropné produkty rostly o 6,2 %m a ostatní zboží 
o 0,7 %m. Pokud by růst pokračoval a došlo k jeho propagaci v cenovém řetězci, mohl by to 
být další důvod pro Fed k přehodnocení měnové politiky.  
 
Japonská měna posílila vůči dolaru za minulý rok o 10 %. Výkonná rada BoJ rozhodla 
o zvýšení cílové úrovně pro rezervy bank z 27-32 na 30-35 trilionů jenů (až 326 miliard 
dolarů). Jedná se o první zvýšení těchto prostředků a uvolnění měnové politiky od října 
minulého roku. Tímto rozhodnutím centrální banka jasně formulovala svoji politiku podpory 
probíhajícího oživení ekonomiky a boje proti deflaci. Podle údajů japonského ministerstva 
financí prodala BoJ ve snaze zbrzdit posilování jenu během minulého roku rekordních 
20,1 trilionu jenů, pětkrát více než v roce 2002. Intervence dále zesílily v lednu, když jejich 
                                                 
11 Obchodní bilance v prosinci skončila deficitem 42,5 mld. USD (v listopadu -38,4 mld.), očekávalo se 40 mld. 
Za celý rok 2003 se deficit zhoršil o 17 % na rekordních 490 mld. USD. Přes oslabující dolar stále dovozy 
neslábnou, a to jak u investičního, tak spotřebního zboží i u ropy (jak vlivem ceny, tak objemu). Rekordní jsou 
dovozy z EU. Největší deficity jsou s Čínou a EU.  
12 Zadlužení domácností představuje riziko pro vývoj jejich spotřeby, pokud by musely vzrůst výrazněji úrokové 
sazby.  
13 Spotřebitelská důvěra (univ. Michigan) vyskočila v lednu z 92,6 na 103,8, ale v únoru se vrátila na 
věrohodnější hodnotu 93,1. PMI v průmyslu vzrostl na 63,6 a je již 3 měsíce nad hodnotou 50. Stejně tak PMI ve 
službách vzrostl výrazně z 58 na 65,7 (očekávalo se pouze 60). Počet míst ve zpracovatelském průmyslu i přes 
snižující se tempo stále ještě klesá. Nezaměstnanost stagnovala na 5,6 %.  
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objem dosáhl výše cca 67 mld. USD. Toto číslo představuje přibližně třetinu objemu za celý 
rok 2003. Ani po únorovém zasedání představitelů G7 se BoJ nehodlá intervencí vzdát, i když 
se intervence postupně přesouvají na stále silnější úrovně kurzu. Obchodní bilance v roce 
2003 skončila rekordním přebytkem, který poprvé za poslední 3 roky přesáhl 10 trilionů JPY. 
Přitom jen v prosinci vzrostl meziročně přebytek o 41 %a. Pokles nezaměstnanosti v prosinci 
z 5,2 na 4,9 % podpořil optimismus, že se ekonomika i přes sílící jen nachází na růstové 
trajektorii. Optimismus je podporován i růstem průmyslové výroby, který přes mzm. poklesy 
v posledních dvou měsících minulého roku činil více než 5,7 %a. Růst ve 4. čtvrtletí nakonec 
tento optimismus potvrdil, když ekonomika vzrostla o 1,7 %q, tedy o 7,0 %a. To bylo výrazně 
víc než očekávání 4,7 %a. Spotřebitelské ceny však i nadále zůstávají v deflačním pásmu. 
 
1.3  Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
Slovenská koruna je letos jedinou měnou v regionu, která zatím čelí apreciačním tlakům. 
Agentura Fitch zvýšila Slovensku rating závazků v cizí měně z BBB na BBB+ kvůli 
snižujícím se schodkům veřejných financí i běžného účtu14. Oceněn byl i pokrok v přípravě 
země na vstup do EU. NBS však zatím nechává své úrokové sazby beze změny. Kromě 
slovních intervencí, že centrální banka nebude tolerovat nadměrné posilování koruny, však 
banka nakoupila v lednu 57 mil. EUR na devizovém trhu. Trh očekává v horizontu půl roku 
další pokles sazeb až o půl procentního bodu. Nezaměstnanost v prosinci vzrostla po sérii 
poklesů z 14,2 na 15,6 %. Důvodem je však spíše sezonnost a technické faktory. V tomto roce 
se očekává další pokles nezaměstnanosti. I v prosinci však klesaly maloobchodní tržby, 
o 0,7%a (v listopadu -3,3%a). Lednové zvýšení dolní sazby DPH z 14 na 19 % 
pravděpodobně dále utlumilo spotřebu a možná i zhoršilo výběr daní. CPI v lednu vzrostl 
o 4,4 %m (8,3 %a, což byl pokles z prosincových 9,3 %a). Na růstu se podílely zejména 
regulované ceny, bydlení, elektřina, plyn, voda. Jádrová inflace (tedy ekvivalent české čisté 
inflace) vzrostla pouze z 3 na 3,1 %a. Nejdynamičtější složkou byly přitom potraviny, které 
vzrostly o 4,7 %m a podle NBS zůstávají rizikem i pro budoucí vývoj (slabá loňská úroda). 
Uvedená čísla byla lepší než očekávání trhu patrně také z důvodu odkladu zvýšení cen 
nájemného na únor. Od poloviny roku se očekává další pokles inflace, ta by se ke konci roku 
měla pohybovat kolem 7 %a. 
 
Naopak dlouhodobě slábnoucí trend sleduje kurz polské měny. Hlavním důvodem oslabování 
zlotého však nejsou ekonomické výsledky, ale nejistota ohledně budoucího scénáře fiskální 
reformy. Stále trvají nejasnosti ohledně scénáře úspor v jednotlivých letech i ohledně jeho 
průchodnosti parlamentem. V případě neschválení úsporného plánu ministra pro ekonomiku 
Hausnera pohrozil premiér Miller předčasnými volbami. Ministr financí A. Racsko sice 
považuje současnou úroveň kurzu za přiměřenou, kritizuje však jeho volatilitu. Oslabování 
zlotého s sebou přináší nejen vyšší konkurenceschopnost průmyslu, ale negativně ovlivňuje 
poměr vládního dluhu k HDP a další propad kurzu by již mohl spustit ústavní mechanismy15, 
které zaručují korekci vládních financí v případě, že zadlužení překročí hranici 55 % HDP. 
Výbor pro měnovou politiku předpokládá, že inflační tlaky porostou, ale inflační cíl zatím 
ohrožen není. Pokles výnosové křivky naznačuje, že trhy předpokládají mírné snížení 
úrokových sazeb jako vstřícný krok národní banky vládě. Průmyslová výroba v prosinci 
vzrostla o 13,9 %a, když zpracovatelský průmysl rostl dokonce tempem 18,7 %a, zejména 
zásluhou exportu. Růst potvrzují i konjunkturální průzkumy v lednu, které signalizují další 
                                                 
14 Mj. byl schválen druhý pilíř důchodové reformy. Pokračování příznivého vývoje BÚ se očekává i v letošním 
roce. Očekávají se rovněž některé velké přímé zahraniční investice. Proti tomu stojí riziko předčasných voleb, 
které však zatím investoři nevnímají jako příliš reálné. 
15 Státní rozpočet v následujícím roce by musel skončit přebytkem. 
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růst objednávek, zejména exportních. Negativně hodnotí manažeři domácí poptávku. To se 
však týká hlavně investic, neboť podle odhadů rostla spotřeba domácností solidním tempem 
kolem 4 %a a dává tak základ dalšímu růstu HDP. Export rostl ve 4. čtvrtletí o 26 %a 
a neregistrovaný příhraniční obchod dokonce o 45 %a. Na finančním účtu od srpna dochází 
k trvalému růstu zahraničních investic, které již pokrývají schodek BÚ ve výši 1,9 % HDP. 
Obdobně jako průmysl se vyvíjely mo. prodeje, když prosincový růst činil 17,3 %a 
a i indikátor spotřebitelského klimatu v lednu se vyvíjel příznivě. Přitom nezaměstnanost je 
stále nejvyšší v regionu, v prosinci dosáhla 18 %. Překvapivě příznivě se v lednu vyvíjely 
spotřebitelské ceny, když CPI vzrostl o 0,4 %m a inflace zůstala na 1,7 %a i přes oslabení 
kurzu . 
 
Reálný HDP a výhled dle EECF01 (mzr., %)  Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 

 
   Kurzy  středoevropských měn vůči EUR             Měnověpolitické sazby 

 
Maďarská centrální banka přestává komentovat vývoj kurzu a podle guvernéra Jaraie se 
soustředí výhradně na inflační cíl. Banka tak vzdala silný forint jako nástroj ke snížení 
inflace, spekuluje se dokonce o revizi inflačního cíle, což však banka popírá. Je však možné, 
že bude tolerovat inflaci spíše v horní části pásma, když zatím se snažila dosáhnout výsledku 
spíše pod středem pásma. Proti silnému forintu hovoří i zpráva MMF, která varuje, že pokud 
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se nepodaří snížit vysoké rozpočtové schodky16, bude muset Maďarsko čelit měnovým 
a úrokovým rizikům17. Příznivý prosincový vývoj PPI, který poklesl o 0,1 %m, zatím 
neodráží předchozí propad kurzu forintu, který v posledních dvou měsících roku znehodnotil 
o více než 10 %. Meziroční inflace cen výrobců již tak optimistická není, 6,2 %a. Také inflace 
spotřebitelských cen vzrostla v lednu na dvouleté maximum, když ceny vzrostly o 2,2 %m 
a 6,6 %a, mj. kvůli spotřebním daním a DPH. Běžný účet skončil v roce 2003 deficitem 
4,584 mld. EUR, což představuje 6,9 % HDP. Výsledek je o něco příznivější, než se 
očekávalo, proti deficitu roku 2002 ve výši 2,771 mld. EUR je však výrazně horší. 
Problémem na rozdíl od okolních zemí není nezaměstnanost, která v prosinci stagnovala na 
5,5 %. 
 
1.4 Efektivní ukazatele18 reálného růstu a cenového vývoje v zahraničí 
 
Skutečný růst v EU byl ve 4. čtvrtletí 2003 nižší, než předpokládal lednový CF (od CF12, 
který byl použit pro 1. SZ se však skutečnost liší méně), budoucí scénář mírně snižuje 
předpověď růstu v prvních třech čtvrtletích letošního roku, dále se již nová předpověď CF 
nijak významně neliší od scénáře 1. SZ. Na předpovědi inflace se prakticky nic nemění. 
 
Naopak u kandidátských zemí je nejnovější předpověď CF v letošním roce optimističtější (cca 
o 0,3 p.b.), co se týče hospodářského růstu. Mírně (cca o 0,5 p.b.) se zvyšuje pro letošní rok  
míra inflace. 
 
Evropská unie EU15 (mzr., %)         Kandidátské země EU (mzr., %) 

 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Rozpočtový deficit by měl letos dosáhnout 4,6 % HDP, když původní plán počítal s deficitem 3,8 %. 
17 Rovněž agentura Fitch oznámila, že Maďarsku hrozí zhoršení ratingové známky více než v červenci 2003, kdy 
přiřadila ratingu země negativní výhled. Fitch hodnotí závazky Maďarska známkou A-. 
18 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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1.5  Cena ropy 
 
Od začátku roku se cena ropy WTI pohybuje mezi 32 a 36 USD, čímž se přiblížila hodnotám 
z března minulého roku, kdy vrcholila krize v Iráku. Na vývoji se podepsala neobvykle 
chladná zima v USA, která podpořila dovoz ropy ze zahraničí19 a tamní nízké zásoby, které 
jsou nejnižší za posledních 28 let. Přitom rostoucí průmysl podporuje očekávání dalšího růstu 
spotřeby ropných produktů. Pro následující čtvrtletí, kdy dojde k výraznému poklesu 
poptávky po palivech, se OPEC dohodl snížit produkci o jeden milion barelů denně a lépe 
kontrolovat nadprodukci. Ta by mohla v současnosti činit až 1,5 milionu barelů denně a je 
vedena snahou členů kompenzovat klesající příjmy z důvodu oslabujícího dolaru. Předpověď 
CF02 pro cenu ropy WTI se oproti pásmu, uvažovaném v 1. SZ jak v horizontu 3 měsíců, tak 
v horizontu jednoho roku, posouvá o cca 1,5 USD nahoru, a zároveň se výrazně zvyšuje 
nejistota, vyjádřená rozptylem předpovědí jednotlivých analytiků. Stejné důvody 
pravděpodobně stojí za skutečností, že v současné době se značně rozšířilo rozpětí mezi 
cenami jednotlivých druhů ropy, takže přestože cena ropy WTI se pohybuje kolem 
35 USD/barel, cena ropy Ural kolísá spíše v pásmu 27 – 29 USD/barel.  
 
Vývoj cen ropy na světových trzích a porovnání aktuální předpovědi CF se scénářem  
z 1. SZ 

 
Pro dopad do českých cen je minimálně stejně důležitým faktorem u této komodity vývoj 
směnného kurzu dolaru. Po započtení obou těchto vlivů lze konstatovat, že cena ropy Ural 
vyjádřená v korunách byla v uplynulých 3 měsících mimořádně stabilní (když se pohybovala 
mezi 720 a 770 CZK/barel) a až v únoru po téměř 4 měsících opět klesla pod hranici 700 Kč. 
U nejnovější předpovědi CF byl posun ceny ropy směrem vzhůru oproti referenčnímu scénáři 
použitému v 1. SZ kompenzován slabším dolarem, který ropu naopak zlevňuje. Po přepočtu 
na CZK pak je od poloviny roku 2004 rozdíl nové prognózy od scénáře prakticky nulový. 
 
Odchylka předpovědi CF02 od RS použitého v 1. SZ, vyjádřená v USD a v EUR 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Podle předběžných údajů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) loni USA dovážely v průměru 9,6 milionu 
barelů denně (historické maximum) a zvýšila se také závislost země na dovozu. V roce 2003 bylo 63 % 
spotřebované ropy dovezeno, oproti 28 % před dvaceti lety. 

15

20

25

30

35

40

1/0
2

4/0
2

7/0
2

10
/02 1/0
3

4/0
3

7/0
3

10
/03 1/0
4

4/0
4

CF 02/04
CF 12/03
Ural
WTI
Brent

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

I.0
2

V.02 IX
.02 I.0

3
V.03 IX

.03 I.0
4

V.04 IX
.04 I.0

5
V.05 IX

.05

WTI v EUR
RS01
CF02

15

20

25

30

35

40

I.0
2

V.02
IX

.02 I.0
3

V.03
IX

.03 I.0
4

V.04
IX

.04 I.0
5

V.05
IX

.05

WTI v USD
RS01
CF02



 19

2  Devizový kurz 
 
2.1  Vývoj kurzu 
 
Současný vývoj kurzu 
 CZK/EUR CZK/USD
Průměr (leden) 32,70 26,00 
- meziročně (v %) 3,9% -12,5% 
Průměr (od 2.1. do 19.2.) 32,80 26,00 
Referenční scénář pro 1. čtvrtletí 32,00 26,50 
- rozdíl (v CZK) -0,80 0,50 
 
Od konce minulého roku kurz koruny k euru postupně oslaboval a 30. 1. dosáhl nejvyšší 
hodnoty od konce roku 2001 (33,30 CZK/EUR). Mezi hlavní příčiny patří situace na 
finančních trzích Polska a Maďarska, ale i některé domácí faktory (nejasnosti v projednávání 
daňových změn, vývoj platební bilance apod.). V polovině února domácí měna posílila až na 
hladinu 32,55 CZK/EUR. Zvýšený zájem o českou měnu může souviset se spekulacemi na 
emise českých vládních dluhopisů v zahraničí nebo vývojem na domácím akciovém trhu.  
 
Kurz koruny k americkému dolaru od poloviny ledna mírně oslabil a přiblížil se hodnotě 
předpokládané aktuálním referenčním scénářem pro 1. čtvrtletí tohoto roku. Na vývoji byl 
patrný vliv kurzu dolaru k euru, který od začátku roku osciloval mezi 1,23 až 1,28 USD/EUR.  
 
Denní vývoj kurzu koruny vůči EUR a USD Nominální a reálný efektivní kurz 

(index, 100=2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V lednu index nominálního efektivního kurzu pokračoval v trendu depreciace předchozích 
dvou měsíců, když v meziročním i meziměsíčním srovnání poklesl o 1 %. Na tomto vývoji se 
nejvíce podílel kurz koruny k euru, který ve sledovaném období oslaboval. Index reálného 
efektivního kurzu podle obou cenových okruhů (CPI, PPI) zůstal v prosinci na úrovni 
z předchozího měsíce, přičemž po celý rok byl na vývoji indexu patrný vliv nižší inflace 
v tuzemsku než v zahraničí. Oproti stejnému období minulého roku reálný efektivní kurz 
podle cen spotřebitelů i průmyslových výrobců oslabil o více než 2 %. 
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2.2  Vývoj výnosových diferenciálů20 
 
V průběhu sledovaného období od 14. ledna do 10. února vzrostly krátkodobé i dlouhodobé 
diferenciály mezi sazbami korunových a eurových swapů na svá dvouletá maxima. Dvouleté 
česko-evropské diferenciály vzrostly o 12 b.b. Desetileté česko-evropské diferenciály vzrostly 
o 19 b.b. Uvedený vývoj byl ve sledovaném období způsoben rychlejším růstem českých 
výnosů při převážně stagnující úrovni evropských výnosů. V průběhu února se růst českých 
výnosů zastavil. Na efektivně fungujícím finančním trhu by tento vývoj naznačoval budoucí 
znehodnocení kurzu koruny vůči euru. Mezi finančními analytiky převažuje sentiment 
s vyhlídkou rostoucí inflace v ČR a očekávání následného zpřísnění měnové politiky ČNB. 
Základní úrokové sazby jsou tak v druhé polovině letošního roku již očekávány nad úrovní 
základních úrokových sazeb eurozóny. 
 
Výnosové diferenciály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Platební bilance 
 
2.3.1  Běžný účet 
 
Celkový deficit běžného účtu dosáhl podle předběžných údajů ve 4. čtvrtletí roku 2003 
hodnoty 71 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 84 %. K tomuto výsledku přispělo 
rostoucí saldo bilance výnosů (meziročně o 61 % na téměř 43 mld. Kč) a obchodní bilance 
(na 34,7 mld. Kč). Kumulovaný deficit běžného účtu roku 2003 se vyšplhal na 175,8 mld. Kč. 
Jeho podíl na vytvořeném HDP je podle předběžných údajů 7,3 %, což je historicky nejvyšší 
schodek. Přes sedmiprocentní hranici se podíl běžného účtu na HDP v ČR dostal pouze 
jednou, a to v roce 1996 (7,1 %). Na rozdíl od roku 1996 došlo ke změně struktury běžného 
účtu.  
 
Podíl deficitu obchodní bilance na HDP ve srovnání s minulými lety klesá (z -5,4 % v roce 
2001 na -3,1 % v roce 2002 a -3,0 % v roce 2003). Podíl deficitu bilance výnosů na HDP 
neustále roste (z -3,8 % v roce 2001 na -5,4 % v roce 2002 a -5,5 % v roce 2003). Značnou 

                                                 
20 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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část deficitu běžného účtu představují reinvestované zisky21, po jejichž očištění by se deficit 
běžného účtu pohyboval na úrovni 4 % očekávaného HDP. 
 
V prosinci běžný účet dosáhl deficitu 31 mld. Kč, který byl způsoben zejména nejvyšším 
letošním schodkem obchodní bilance (19,8 mld. Kč). Na deficitu obchodní bilance se podílel 
nejen pokles vývozu (meziměsíčně o 4,5 %), ale i značný nárůst dovozu (od listopadu o 4 %). 
Kumulovaný deficit obchodní bilance byl 71,2 mld. Kč a meziročně tak zůstal v podstatě na 
stejné úrovni (poklesl o 0,2 %). Vývoz i dovoz meziročně vzrostly o 9,3 %, resp. 8,8 %. 
 
2.3.2  Finanční účet 
 
Celkový přebytek finančního účtu dosáhl podle předběžných údajů ve 4. čtvrtletí hodnoty 
57,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 26 mld. Kč. Na nárůstu se podílely zejména 
ostatní a portfoliové investice, jejichž příliv dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 51,4 mld. Kč, resp. 
19,7 mld. Kč, což je o 34, resp. o 36 mld. více než minulé čtvrtletí. Naproti tomu došlo 
k odlivu přímých zahraničních investic o téměř 15 mld. Kč. Na vývoj finančního účtu měly 
vliv především transakce kolem Českého Telecomu. V prosinci odprodal stávající 27% 
vlastník Českého Telecomu TelSource svůj podíl za cca 22 mld. Kč zahraničním a českým 
institucionálním investorům. Dalším faktorem bylo vypořádání nákupu 49% podílu 
v Eurotelu Českým Telecomem od zahraničního vlastníka za cca 27 mld. Kč. Tyto dvě 
transakce způsobily značný odliv přímých investic a příliv portfoliových investic v prvním 
případě a ostatních investic u transakce mezi Eurotelem a Telecomem díky financování ze 
zahraničního syndikovaného úvěru. Od počátku roku dosáhl kumulativní přebytek finančního 
účtu 164 mld. Kč.  
 
Běžný účet (v mld. Kč)     Finanční účet (v mld. Kč)  
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Reinvestované zisky jsou v platební bilanci podvojně zaúčtovány jako příliv PZI. Navíc jsou reinvestované 
zisky známy se značným zpožděním. V březnu 2004 budou na základě dat 2002 revidovány údaje bilance 
výnosů v roce 2002 a přehodnoceny předpoklady na rok 2003, příp. 2004. 
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Měsíční vývoj běžného a finančního účtu PB v roce 2003 (v mld. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  Nákladové faktory 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/predikce Skutečnost 

(v závorce průměr za 
4. čtvrtletí 2003) 

PPI v SRN 12/2003 
1/2004 

  1,7 1) 

           0,1 3) 
1,6 
0,7 

Uralská ropa 1/2004 - 16,61 - 4,38 
Efektivní kurz k EUR (80 %)  
a USD (20 %) 

1/2004 -0,84                 0,63 
 

Ceny průmyslových výrobců  1/2004 0,92) 1,6 
Ceny zemědělských výrobců  1/2004 6,02) 9,2 
Směnné relace      12/2003 1,8 2) 1,7 (1,5) 
Dovozní ceny  12/2003 0,0 2) -0,3 (0,2) 
Úrovňové hodnoty    
Kurz Kč/EUR  1/2004   32,00 2) 32,723 
Kurz Kč/USD  1/2004          26,49 2) 25,949 
Cena uralské ropy (USD/barel)  1/2004   25,30 2) 29,01 
1) Referenční scénář z 1. SZ 2004 na 4. čtvrtletí 2003 
2) Predikce průměrné hodnoty za 1. čtvrtletí 2004 z 1. SZ 2004 
3) Referenční scénář z 1. SZ 2004 na 1. čtvrtletí 2003 
 
Jestliže vývoj cen zahraničního obchodu za prosinec 2003 byl v souladu s lednovou 
predikcí, pak  souhrnný vývoj kurzů, cen dovážené ropy  a cen výrobců v lednu 2004 
působil z hlediska rizik prognózy v 1. SZ 2004 proinflačním směrem. V případě vývoje cen 
ropy došlo v lednu 2004 k výrazné odchylce cen ropy o cca 4 USD/barel, která byla pouze 
dílčím způsobem kompenzována protisměrně působícím vývojem směnného kurzu. U cen 
průmyslových výrobců byla odchylka prognózy a skutečnosti zapříčiněna skokovým 
zvýšením cen energií pro podnikovou sféru a je reálný předpoklad že vyšší ceny u této 
podskupiny cen v průmyslu se udrží i v několika nejbližších měsících a přispějí tak spolu 
s vývojem cen ropy k rychlejšímu než dosud prognózovaném růstu cen průmyslových 
výrobců. Tento vývoj však nebude natolik výrazný, aby měl implikace pro výrazně rychlejší 
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než prognózovaný růst v některých segmentech spotřebitelských cen. U cen zemědělských 
výrobců bylo predikcí očekávané zrychlení růstu cen výraznější, hlavním důvodem byl 
především stále pokračující růst cen obilovin (prognóza očekávala na počátku roku 2004 
zastavení růstu cenové hladiny). Podle posledních komoditních odhadů lze v průběhu první 
poloviny letošního roku očekávat další mírný růst cen obilovin. Z tohoto důvodu je 
pravděpodobný rychlejší růst cen zemědělských výrobců proti prognóze i v následujících 
měsících a nelze vyloučit vliv vyšších než očekávaných cen produktů rostlinné výroby do 
spotřebitelských cen potravin. 
 
 
Indexy cen dovozu a vývozu v prosinci 2003 
 
V meziměsíčním srovnání dovozní i vývozní ceny vzrostly o 0,2 %, resp. o 0,4 %. V dovozu 
se nejvíce zvýšily ceny potravin (o 2,1 %, zejména zeleniny). Ceny polotovarů vzrostly  
o 0,5 % a měly největší vliv na zvýšení celkového indexu cen dovozu. Ceny strojů a 
dopravních prostředků byly vyšší o 0,3 % (hlavně silničních vozidel). Na druhé straně již 
čtvrtý měsíc nejrychleji klesaly ceny nerostných paliv (o 2,1 %, zejména plynu). Ve vývozu 
rostly především ceny polotovarů a hotových výrobků – shodně o 0,5 %. Největší vliv na 
zvýšení celkového indexu cen vývozu však měl růst cen strojů a dopravních prostředků  
o 0,3 %. Nejvíce se snížily ceny nerostných paliv o 0,8 %. Meziměsíční směnné relace 
dosáhly hodnoty 100,2 %. Vysoká byla tato hodnota především u nerostných paliv 101,3 %. 
Směnné relace u strojů a dopravních prostředků dosáhly hodnoty 100,0 %. Nepříznivé byly 
směnné relace zejména u potravin 98,4 %.  
 
V meziročním srovnání dovozní ceny po pětiměsíčním růstu klesly v prosinci o 0,3 %. 
Nejvíce se snížily ceny nerostných paliv (o 6,1 %, především ropy a plynu). Jejich pokles 
spolu s poklesem cen strojů a zařízení o 1,2 % měl také největší vliv na snížení celkového 
indexu cen dovozu. Největší nárůst o 3,9 % byl zaznamenán u cen surovin. Největší vliv na 
snížení poklesu celkového indexu cen dovozu však měl růst cen polotovarů o 2,4 %. Vývozní 
ceny pokračovaly meziročním v růstu od dubna roku 2003. V prosinci se zvýšily o 1,4 %. 
Nejvíce rostly již druhý měsíc ceny nerostných paliv (o 6,4 %, hlavně plynu) a dále pak ceny 
potravin o 2,9 %. Největší vliv na zvýšení celkového indexu vývozních cen však mělo 
zvýšení cen polotovarů o 1,7 % a cen strojů a dopravních prostředků o 1,0 % (především 
kancelářských strojů a výpočetní techniky). Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 9,5 %. 
 
Meziroční směnné relace dosáhly hodnoty 101,7 % a pokračovaly tak v příznivých 
hodnotách již od května roku 2001. Nejvyšší byla tato hodnota u nerostných paliv 113,3 %, 
ovlivněná především vývojem cen plynu. Dlouhodobě příznivé hodnoty byly také u strojů a 
dopravních prostředků a u hotových výrobků (102,2 %, resp. 102,8 %).  
 
Meziroční změna cen zahraničního obchodu v prosinci i ve 4. čtvrtletí 2003 byla zcela  
v souladu s jejich čtvrtletní predikcí z 1. situační zprávy, očekávající oproti předchozímu 
čtvrtletí zmírňování jejich mzr. dynamiky. Dovozní ceny ve 4. čtvrtletí 2003 ještě nevýrazně 
rostly (o 0,2 %), přičemž čtvrtletní predikce již předpokládala jejich mzr. stagnaci. Vývozní 
ceny vzrostly o 1,7 %; jejich čtvrtletní predikce očekávala zvýšení na obdobné úrovni  
(o 1,8 %). Vývoj směnných relací byl ve 4. čtvrtletí nadále pozitivní ve výši +1,5 %, přičemž 
predikce předpokládala jejich úroveň jen mírně vyšší (+1,8 %).  
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Dovozní ceny ČSÚ a jejich predikce (s.o. p. r. = 100) 
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Indexy cen výrobců v lednu 2004 
 
V meziměsíčním srovnání se ceny průmyslových výrobců v lednu zvýšily o 0,8 %. 
Významný vliv na zrychlení meziměsíčního tempa růstu cenové hladiny mělo zvýšení cen  
v odvětví elektřiny, plynu a vody o 3,1 % (zvýšily se ceny všech komodit, elektřiny včetně 
rozvodu o 3,6 %, vody o 4,1 %, tepelné energie o 1,7 %). Dále stouply ceny v odvětví koksu a 
rafinérských ropných výrobků o 1,2 %, chemických výrobků a vláken o 1,0 % a základních 
kovů, hutních a kovodělných výrobků o 0,6 %. Pokračoval, i když pomaleji, růst cen  
v odvětví potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků.  
 
V meziročním srovnání se ceny průmyslových výrobců v lednu zvýšily o 1,6 % (v prosinci  
o 0,9 %). Meziročně rostou již třetí měsíc a lednový vývoj tak opět signalizuje, že končí 
relativně dlouhé období snižování celkové cenové hladiny. Výrazně vyšší byly ceny v odvětví 
potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků. Jejich růst trvá již od září minulého 
roku a v lednu byly ceny vyšší o 4,6 %. Vyšší byly ceny pekárenských a cukrářských výrobků 
o 13,9 %, průmyslových krmiv o 9,3 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 5,1 %, masa 
a masných výrobků o 3,8 %. Dále se v lednu významně zvýšily ceny v odvětví elektřiny, 
plynu a vody o 2,8 % a v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 2,6 %. 
Naopak ceny koksu a rafinérských výrobků byly v lednu nižší o 4,4 %. 
 
Meziroční růst cen průmyslových výrobců byl v lednu 2004 vyšší, než činila prognóza z 1. SZ 
2004 (průměrně v 1. čtvrtletí 2004 0,9 % meziročně). Hlavní příčinou rozdílu predikce a 
skutečnosti je růst cen u elektřiny, vody a tepelné energie pro domácnosti, zatímco prognóza 
z 1. SZ počítala se stagnací cen v těchto odvětvích. Ostatní skupiny průmyslové výroby se 
v zásadě vyvíjely podle předpokladů. 
 
Ceny průmyslových výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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V meziměsíčním srovnání ceny zemědělských výrobců v lednu 2004 vzrostly, ale nadále se 
vyvíjely diferencovaně. Zvýšily se především ceny obilovin o 3,0 %, olejnin o 7,9 % a ovoce 
o 13,2 %, dále také mléka, vajec, jatečného skotu, brambor a zeleniny. Naopak klesly ceny 
drůbeže o 0,9 % a prasat o 4,3 %. V meziročním srovnání se ceny zemědělských výrobců 
zvýšily o 9,2 % především vlivem růstu cen rostlinných výrobků o 24,0 %. Výrazně se 
zvýšily zejména ceny obilovin (o 22,1 %) a brambor (o 121,2 %), též olejnin, ovoce a 
zeleniny. Ceny živočišných výrobků vzrostly o 0,3 % v důsledku zvýšení cen vajec o 37,3 % 
a drůbeže o 2,4 %. Naopak ceny jatečného skotu stagnovaly a ceny prasat a mléka dokonce 
klesly (o 5,2 %, resp. o 2,6 %). 
 
Zrychlení meziročního růstu cen zemědělských výrobců v lednu 2004 je sice v souladu 
s trajektorií prognózy z 1. SZ 2004, avšak dosazená hodnota meziročního růstu cen je oproti 
prognóze vyšší (skutečnost 9,2 % mzr. oproti prognóze průměrného růstu na 1. čtvrtletí ve 
výši 6,0 %). 
 
 
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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4  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Na základě předběžných údajů MF dosáhl deficit vládního sektoru v roce 2003 měřený 
saldem bez čistých půjček a dotací transformačním institucím 4,5 % HDP. Ministerstvo 
financí předpokládalo v loňském roce deficit ve výši 6,6 % HDP, ČNB pracovala s predikcí 
5,3 % HDP. V minulé SZ byl avizován deficit na úrovni 5,0 % HDP s možností dalšího 
snížení v závislosti na upřesnění výsledku hospodaření místních rozpočtů.  
 
Značné odchýlení skutečného fiskálního vývoje od autonomního (pasivního) scénáře, ze 
kterého původní koncept reformy vychází, vyvolává spolu s neujasněnými příjmovými 
a výdajovými změnami otázky o možném fiskálním vývoji v tomto a příštím roce. K lepšímu 
zachycení našich úvah o možném budoucím fiskálním vývoji v roce 2004 může posloužit 
následující graf. 
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Vývoj salda veřejných rozpočtů 
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Původní reformní scénář je zachycen nejníže položenou křivkou v grafu předpokládající 
deficit 8,3 % HDP v letošním roce. Ministerstvo financí v prosinci aktualizovalo výhled, který 
je zachycen křivkou předpokládající letošní deficit ve výši 6,2 % HDP. Naše úvahy z prosince 
a ledna mířily k deficitu cca 5,0 % HDP v roce 2004 a 4,8 % HDP v roce 2005. V současné 
době předpokládáme 2 varianty budoucího fiskálního vývoje. Základní scénář předpokládá 
deficit cca 5,0 % HDP a opírá se o stávající reformní dokumentaci (zejména měkké nastavení 
výdajových rámců vlády). Alternativní scénář, blížící se spíše koncepci trajektorie poklesu 
vládního salda, uvažuje s možným deficitem 4,3 % a je opřen zejména o předpoklad, že 
veřejné výdaje letošního roku budou kopírovat loňský průběh, tedy nebudou letos naplněny 
všechny uvažované výdaje v podobném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2003. Základní scénář 
5,0 %, který se nám v současnosti jeví jako pravděpodobnější, se blíží i odhadu MF, které pro 
letošní rok předpokládá deficit 5,2 % HDP. Toto přiblížení je dáno skutečností, že MF poprvé 
nestaví svou predikci na rozpočtové dokumentaci, ale zohledňuje nadhodnocené 
předpokládané výdaje zejména mimorozpočtových fondů. 
 
Ochota vlády skutečně šetřit je však ve světle informací o chystaných výdajových opatřeních, 
která mají „zmírnit dopady harmonizačních a dalších změn“ – zejména nepřímých daní, 
zpochybnitelná. Vláda plánuje trvale zvýšit rodičovský příspěvek (od 1. 5. 2004 o 1000,-- 
Kč), vyplatit k 1. 6. 2004 jednorázový dětský přídavek (2000,-- Kč) a jednorázový příspěvek 
k důchodu (1000,-- Kč). Značné přiblížení se cílovému deficitu „reformy“ 4,0 % v roce 2006 
již v roce 2003 pravděpodobně utlumí snahy o řešení systémových problémů (penzijní 
reforma, zdravotnictví, reforma sociálních dávek). Výše uvedená úvaha nás vede při stávající 
nejistotě a nečitelnosti dalších konsolidačních snah vlády k předpokladu neutrální fiskální 
politiky v letošním roce, která se nebude svým saldem výrazně lišit od roku 2003. Nastavení 
fiskální politiky měřené fiskální pozicí a fiskálním impulzem je uvedeno v následující 
tabulce: 
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2003 2004
10.SZ 1.SZ 2.SZ 10.SZ 1.SZ 2.SZ 1.SZ 2.SZ

Deficit vládního sektoru (MF ČR)   
v % HDP 6.6% 6.6% 6.6% 6.2% 6.2% 5.2% n.a. n.a.
Deficit vládního sektoru (ČNB)       
v % HDP 5.3% 5.3% 4.5% 5.1% 5.1% 5.0% 4.8% 4.5%
Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) +0,9 p.b. +0,9 p.b. - 0,1 p.b. -0,2 p.b. -0,2 p.b.  +0,5p.b. +0,3p.b. +0,4 p.b
Aproximace fiskálního impulsu +0,8 p.b. +0,8 p.b. +0,3 p.b +0,3 p.b. +0,3 p.b. +0,4 p.b. -0,1p.b. +0,0 p.b.

2005

 
 
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Zákonem č. 457/2003 Sb. byl schválen státní rozpočet na rok 2004, který obsahuje historicky 
nejvyšší deficit ve výši 115 mld. Kč, tvořený celkovými příjmy 754,1 mld. Kč (meziroční 
nárůst 10,2 %) a celkovými výdaji 869,1 mld. Kč (meziroční nárůst 9,3 %). Celkové příjmy 
ovlivní v letošním roce novely daňových zákonů, přijaté Parlamentem v rámci Reformy 
veřejných financí a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Jde zejména o: 
  
- změnu zákona o DPH 
- změnu zákona o spotřebních daních 
- změnu zákona o daních z příjmů 
- změnu zákona o majetkových daních. 
 
Tyto zákony by měly posílit daňové příjmy veřejných rozpočtů o cca 29 mld. Kč, z toho na 
státní rozpočet připadá cca 25 mld. Kč, zbytek na územně samosprávné celky a na Státní fond 
dopravní infrastruktury. 
 
Podle údajů bankovní statistiky vykázalo hospodaření státního rozpočtu za leden 2004 
přebytek ve výši 7,3 mld. Kč, zahrnující úhradu od ČSOB související s prodejem IBP 
v celoroční výši 4,7 mld. Kč. Přesto lze hodnotit dosažený rozpočtový výsledek po delší době 
jako pozitivní signál pro start do letošního rozpočtového roku (loni ve stejném období deficit 
10,4 mld. Kč, předloni deficit 3,4 mld. Kč). Zcela reálně lze usuzovat, že letošní rozpočtový 
vývoj naváže v případě naplnění příznivého makroekonomického očekávání v letošním roce 
na rozpočtový vývoj roku 2003, kdy zlepšené inkaso daní (zejména nepřímých) bylo 
rozprostřeno oproti předchozím letům téměř rovnoměrně do celého ročního období. Tato 
skutečnost významně přispěla k loňskému přeplnění jiných složek vládního sektoru, jejichž 
příjmy tyto daně obsahují (sdílené daně).  
 
Z lednových rozpočtových výsledků je zřejmé, že příčinou přebytkového salda státního 
rozpočtu je jeho příjmová strana. Pozitivně lze hodnotit zejména lednové inkaso DPH 
(meziroční přírůstek +28,1 %) a spotřebních daní (meziročně +35,0 %). Vedle hlavních 
daňových příjmů ovlivňují vykázaný výsledek též výše zmíněné nedaňové příjmy, zahrnující 
úhradu záruky ČSOB (4,7 mld. Kč). Ve výdajích dominuje zejména čerpání čtvrtletní dotace 
územním rozpočtům a důchodové transfery. 
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Výsledky hospodaření základních složek ústřední vlády za leden 2004 (v mld. Kč): 
 

SR 2004 Skut. Skut. Rozdíl
zákon  leden /03  leden /04  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření -115,0 -10,4 7,3 17,7 122,3
v tom: úhrada ČKA -19,0 0,0 0,0 0,0 19,0
           čerpání úvěru EIB -9,9 0,0 0,0 0,0 9,9
           operace státních aktiv -1,4 -0,4 0,0 0,4 1,4
           vlastní běžné hospodaření SR -84,7 -10,0 7,3 17,3 92,0
Pramen: účty vedené u ČNB  
 
 
Hospodaření FNM  
 
Napjatá situace v hospodaření FNM přetrvávající po celý rok 2003 se v lednu t. r. dále mírně 
prohloubila. Zatímco příjmy byly zanedbatelné, výdaje ve výši cca 1,4 mld. Kč  
(0,9 mld. Kč na pokrytí ztráty ČKA a 0,5 mld. Kč na úhradu ekologických škod) dále snížily 
disponibilní zdroje fondu pod hranici 10 mld. Kč. Aktuální bilance fondu uvažuje v letošním 
roce s příjmy cca 24,9 mld. Kč a s nezbytnými výdaji (výrazně sníženými, resp. přesunutými 
do dalších období) ve výši cca 44 mld. Kč. Předpokládáme tak, že deficit FNM by mohl ke 
konci roku 2004 dosáhnout 12 až 13 mld. Kč. 
 
Veřejný dluh 
 
Objem veřejného dluhu se oproti roku 2002 v uplynulém roce zvýšil, podle zpřesněných 
údajů (definitivní výsledky za hospodaření jednotlivých složek veřejných financí nejsou 
s výjimkou státního dluhu k dispozici), o cca 129 mld. Kč. Rozhodující položkou byl nárůst 
státního dluhu o cca 100 mld. Kč, způsobený deficitním hospodařením státního rozpočtu       
(109,1 mld. Kč), mírně vylepšený splátkou zahraničního dluhu. K nárůstu došlo rovněž  
u zadluženosti místních úřadů a České konsolidační agentury. Relativní úroveň veřejného 
dluhu v roce 2003 dosahuje 28,9 % HDP, podíl státního dluhu na HDP představuje 20,6 %. 
Oproti roku 2002 došlo k navýšení veřejného dluhu o 4,1 p.b., resp. o 3,3 p.b. V letošním roce 
předpokládáme další navýšení veřejného a státního dluhu, a to až na 32 % HDP, resp. 24 % 
HDP. 
 
 
5  Peníze, úvěry a úrokové sazby 
 
Peníze  
 
V prosinci 2003 pokračoval příliv peněz do ekonomiky. Meziroční přírůstek peněžní zásoby 
vzrostl ze 4,6 % v listopadu 2003 na 7,0 % v prosinci 2003 (po očištění o vliv vyřazení Union 
Banky z bankovního sektoru z 5,6 % na 8,0 %). Růst meziročních přírůstků peněžní zásoby 
byl doprovázen vzestupem objemu peněžní zásoby, který v prosinci 2003 vzrostl  
o 40,3 mld. Kč, což významně převyšuje průměrný měsíční přírůstek v roce 2003  
(9,7 mld. Kč) i obvyklý prosincový přírůstek. Z hlediska struktury se na prosincovém 
přírůstku vkladů podílely zejména netermínované korunové vklady, v menším rozsahu  
i korunové vklady termínované. Na růstu netermínovaných korunových vkladů se nejvíce 
podílel sektor podniků, růst termínovaných korunových vkladů byl dán vzestupem objemu 
vkladů domácností u stavebních spořitelen. Objem termínovaných vkladů v sektoru podniků 
stagnoval, významně však vzrostl objem depozitních směnek. Vklady domácností v cizí měně 
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pokračovaly (po očištění o vliv kurzu) v dlouhodobé stagnaci, u cizoměnových vkladů 
podniků došlo k mírnému poklesu. Celkově přibylo v roce 2003 do ekonomiky 116 mld. Kč, 
oproti 51,3 mld. Kč v roce 2002. Nárůst objemu peněz v ekonomice v  roce 2003 byl  
v souladu s pokračujícím ekonomickým růstem a v posledním čtvrtletí roku i s mírným 
zvýšením cenové hladiny. Do růstu objemu peněžní zásoby v říjnu 2003 se promítl především 
vzestup čistého úvěru vládnímu sektoru (o 48,2 mld. Kč) a pokles floatu (o 20,8 mld. Kč). 
Proti růstu peněžní zásoby naopak v prosinci 2003 působil pokles čistých zahraničních aktiv  
a mírný pokles úvěrové emise, především v segmentu úvěrů v cizí měně poskytovaným 
podnikům. 
 
Vývoj peněžní zásoby se odrazil i do vývoje peněžního agregátu L, jehož meziroční přírůstek 
se v prosinci 2003 zvýšil z 2,8 % na 5,4 % (po očištění od vlivu UB z 3,7 % na  6,2 %).  
 
Meziroční přírůstek peněžního agregátu M1 stagnoval v prosinci 2003 na úrovni 16,9 %.  
V absolutním objemu došlo u tohoto peněžního agregátu v prosinci 2003 ke zvýšení  
o 26,8 mld. Kč. Růst objemu transakčních peněz se týkal pouze netermínovaných korunových 
vkladů. Množství oběživa v ekonomice naopak v prosinci 2003 pokleslo o 3,3 mld. Kč a jeho 
podíl na celkové peněžní zásobě se snížil ze 13,0 % na 12,6 %. 
 
Prosincový vzestup meziročních přírůstků širších peněžních agregátů v pojetí ČNB se odrazil 
i do vývoje širších peněžních agregátů v pojetí ECB. U meziročního přírůstku nejširšího 
peněžního agregátu M3 došlo v  prosinci  2003 ke  vzestupu o 1,3 procentního bodu na  
6,6 %, u peněžního agregátu M2 o 1,4 procentního bodu na 7,2  %. Vývoj peněžního agregátu 
M1 ECB se od peněžního agregátu M1 v pojetí ČNB v prosinci 2003 lišil. Zatímco výše 
meziročního přírůstku peněžního agregátu M1 v pojetí ČNB stagnovala, meziroční přírůstek 
peněžního agregátu M1 ECB v prosinci 2003 poklesl o 2,8 procentního bodu na 14,6 %. 
Tento pokles byl dán především poklesem vkladů s jednodenní výpovědní lhůtou, které 
nejsou do peněžního agregátu M1 v  pojetí ČNB zahrnovány. 
 
Úvěry 
 
Úvěry podnikům a domácnostem se v prosinci 2003 meziročně zvýšily o 8,5 %, což 
představuje pokles oproti minulému měsíci o 1,2 procentního bodu. Tento pokles souvisel  
s úvěry nefinančním podnikům a finančním institucím. Naopak úvěry domácnostem nadále 
rostly. Tempo růstu úvěrů bylo nejvyšší v závěru roku 2003 a zhruba dvojnásobně vyšší 
oproti roku 2002.  
 
Podíly rozhodujících ekonomických sektorů na růstu úvěrů  
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Úvěry poskytované domácnostem se v prosinci 2003 dále zvyšovaly. Jejich meziroční 
přírůstek vzrostl o 0,5 procentního bodu na 31,8 % a byl v průměru nejvyšší ve 4. čtvrtletí 
2003. Rozhodující podíl na uvedeném vývoji měly úvěry na bydlení, které se meziročně 
zvýšily o 1 procentní bod na 45,2 %. Nejvyšší meziroční přírůstek byl zaznamenán  
u hypotečních úvěrů ve výši 51,9 %. Poptávka domácností po úvěrech byla ovlivňována 
nízkou hladinou úrokových sazeb, která se v prosinci 2003 mírně snížila na 8,4 %  
u celkových úvěrů a 7,5 % u dlouhodobých úvěrů nad 1 rok. Růst úvěrů na bydlení souvisel  
i s vývojem cen nemovitostí.  
 
Meziroční tempo růstu spotřebitelských úvěrů se v prosinci 2003 i přes zvýšení jejich 
absolutního objemu naopak zpomalovalo. Meziroční přírůstek těchto úvěrů činil 15,4 %. Růst 
objemu spotřebitelských úvěrů měl sezonní charakter bez významnějších dopadů na spotřebu 
domácností. Ta byla v roce 2003 dále financována růstem mezd a splátkovými prodeji od 
nebankovních institucí. Vývoj splátkových prodejů v roce 2003 byl předmětem části úvěrů 
zpracované v rámci 1. situační zprávy o hospodářském a měnovém vývoji v lednu letošního 
roku. 
 
Zadluženost domácností (bankovní i nebankovní) dosáhla v roce 2003 zhruba 19,6 % jejich 
disponibilních příjmů. Dluhové zatížení domácností zatím nenaznačovalo významnější 
negativní tendence ve schopnosti domácností splácet úvěry, nicméně se zvyšovalo. Uvedený 
vývoj byl v prosinci 2003 dále doprovázen meziročním poklesem podílu klasifikovaných 
úvěrů poskytovaných obchodními bankami domácnostem na celkových úvěrech tohoto 
sektoru, a to o 2,2 procentního bodu na 9,2 %. Je však třeba vzít v úvahu výrazný nárůst úvěrů 
domácnostem a krátkost jejich poskytování. Dluhové financování domácností má především 
dlouhodobý charakter. Podíl dlouhodobých nově poskytnutých úvěrů domácnostem se 
splatností nad 1 rok dosahuje 88 %.      
 
Úvěry poskytované nefinančním podnikům se v prosinci 2003 meziročně snížily o 0,9 %. 
Tento pokles činil u domácích podniků 0,3 % a podniků pod zahraniční kontrolou 3 %. 
Nadále přetrvávala nízká poptávka po úvěrech u podniků pod zahraniční kontrolou související 
s tvorbou jejich vlastních zdrojů včetně reinvestovaného zisku ze zahraničí. V roce 2004 lze 
očekávat postupné oživování úvěrů poskytovaných nefinančním podnikům v souvislosti 
s předpokládaným růstem jejich investičních aktivit.  
 
Růst úvěrů zaznamenaný v roce 2003 měl příznivý dopad na ekonomický růst. Podíl úvěrů na 
hrubém domácím produktu se zvýšil z 32,8 % v roce 2002 na 34,4 % v roce 2003. Nadále 
však zůstává výrazně nižší ve srovnání s průměrem EU, kde se tento podíl pohybuje okolo    
100 %. Podíl úvěrů poskytovaných domácnostem vzrostl z 9,8 % v roce 2002 na 11,9 % 
v roce 2003. Obdobný podíl u úvěrů nefinančním podnikům naopak poklesl o 0,3 procentního 
bodu na 17,5 %. Tento podíl činil u domácích podniků 12,6 % a podniků pod zahraniční 
kontrolou 4,9 %. Vývoj podílových ukazatelů ukazuje následující graf. 
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Podíly úvěrů rozhodujících ekonomických sektorů na HDP (%)   
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Meziroční přírůstek úvěrů poskytovaných podnikům a domácnostem by se měl v roce 2004 
pohybovat v rozmezí 7 – 9 %. Rozhodující podíl na tomto vývoji budou mít nadále úvěry 
poskytované domácnostem, a to zejména na bydlení. Jejich meziroční přírůstek by se však 
měl snižovat přibližně na 28 % u celkových úvěrů domácnostem a 38 % u úvěrů na bydlení. 
Ve vývoji by se měl projevovat nižší předpokládaný růst mezd a zvyšování nákladů 
spojených s čerpáním úvěrů (negativním faktorem bude případný dopad změny DPH na 
finanční situaci domácností nebo zatím nevyjasněné poskytování státní podpory na hypotéky 
v budoucnosti). Předpokládané zvyšování cenové hladiny by mělo rovněž omezovat poptávku 
domácností po spotřebitelských úvěrech. Jejich meziroční přírůstek by měl dosáhnout v roce 
2004 cca 12 %. Nižší tempo růstu lze vlivem uvedených faktorů očekávat i u splátkových 
prodejů realizovaných od nebankovních institucí.  
 
Úrokové sazby 
 
Situace na finančním trhu se příliš nemění. Sazby na peněžním trhu nadále stagnují, sazby 
s delší splatností jsou sice volatilnější, ani v jejich případě není příliš zřetelný jednoznačný 
trend. Stále jsou pro jejich vývoj významné zahraniční faktory, především z USA. Poslední 
zasedání Fedu naznačilo, že zvýšení úrokových sazeb v nejbližších měsících není 
pravděpodobné, přestože se očekává výrazný ekonomický růst. Tuzemské údaje o vývoji 
spotřebitelských a produkčních cen byly mírně vyšší v porovnání s očekáváním, do výše 
sazeb se však nepromítly.  
 
Vývoj úrokových sazeb v %  

1 .5

2 .0

2 .5

3 .0

3 .5

4 .0

4 .5

5 .0

5 .5

6 .0

1 1 /0 3 1 2 /0 3 1 /0 4 2 /0 4 3 /0 4

1 0 R  IR S  o f fe r

5 R  IR S  o f fe r

6 M  P R IB O R

1 T  P R IB O R

2 T  lim itn í  re p o  s a z b a

h r o z b a  te r o r is t ic k ý c h  
ú to k ů  v  U S A

in f la c e  z a  1 /0 4
z v e ře jn ě n í  "m in u te s "

in f la c e  z a  1 0 /0 3
z v e ře jn ě n í  "m in u te s "

z a s e d á n í  B R
n o v á  p r o g n ó z a

in f la c e  z a  1 1 /0 3
H D P  z a  I I I .Q /0 3
z v e ře jn ě n í  "m in u te s "

in f la c e  z a  1 2 /0 3

 



 32

 
Výnosová křivka na peněžním trhu má nadále mírně pozitivní sklon (spread 1R PRIBOR – 1T 
PRIBOR činí 0,3 procentního bodu k 19. 2.). Kotace sazeb FRA 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 1,5 procentního 
bodu. Porovnání tuzemských sazeb s úrokovými sazbami v zahraničí ukazuje následující graf.  
 
Výnosová křivka v různých zemích: sazby IRS v % (19. 2. 2004)  
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Pramen: Bloomberg 
 
Od počátku letošního roku se aukce státních dluhopisů konají se čtrnáctidenní periodou 
v menších objemech. Nejdříve byl nabízen SD s originální splatností 15R v nominálním 
objemu 5 mld. Kč. Požadavky účastníků dosáhly 13,1 mld. Kč. MF tentokrát akceptovalo 
objednávky, celkový prodaný objem činil 5,6 mld. Kč s průměrným výnosem 5,22 %. Další 
aukce SD s originální splatností 5R byla také úspěšná: nabízený objem 7 mld. Kč, poptávka 
19,7 mld. Kč, průměrný výnos 3,72 %. Neúspěchem však skončila druhá reverzní aukce, MF 
neodkoupilo žádné cenné papíry. 
 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně zvýšila. Lednový nárůst inflace byl 
rychlejší, než většina trhu předpokládala. Přitom lze očekávat, že dopady zvýšení spotřebních 
daní (alkohol, cigarety) se kvůli předzásobení obchodníků projeví v cenové hladině později. 
V průběhu dalších měsíců budou posouvat inflaci vzhůru vyšší ceny potravin, vyšší ceny 
výrobců a květnová vlna daňových úprav; ta však vzhledem k neukončené diskusi  
o konkrétních změnách DPH vnáší do prognóz budoucího vývoje inflace značnou nejistotu. 
Podobná je situace s uvolňováním regulace nájemného. Predikce úrokových sazeb se téměř 
nezměnily. První zpřísnění měnové politiky ČNB očekává většina analytiků v druhém pololetí 
letošního roku, tedy až poté, co se květnové úpravy daní projeví v inflaci. Za pravděpodobné 
považují, že ČNB bude při svém rozhodování o nastavení měnových podmínek brát v úvahu  
i kroky ECB.  
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Očekávání vývoje inflace a úrokových sazeb na 12 měsíců dopředu (%) 

2T REPO *
ČNB finanční trh podniky domácnosti fin. trh ČNB fin. trh

 12/02 2.3 2.3 2.3 2.3 2.9 2.8 3.1
 3/03 2.4 2.5 2.1 4.3 2.7 3.0 2.9
 6/03 5.4 3.2 2.6 1.7 2.6 1.9 2.8
 9/03 3.2 3.1 2.6 3.1 2.3 2.2 2.6
 10/03 3.0 3.0 2.3 2.6
 11/03 3.0 3.1 2.3 2.7
 12/03 2.9 3.3 2.9 4.2 2.5 2.8 3.1
 1/04 2.5 2.9 2.5 3.0
 2/04 2.4 3.2 2.6 3.0

1R PRIBORCPI

 
Pramen: ČNB, Statistická šetření    * Pozn.: do 12/2003 se jedná o očekávání 1T PRIBOR 
 
Klientské úrokové sazby se v prosinci vyvíjely rozdílně. Korunové sazby z nových úvěrů  se 
mírně zvýšily na 3,7 %, termínované depozitní sazby stagnovaly na 1,7 %. Celkově za celý 
rok se v obou případech sazby snížily o 0,5 procentního bodu. U většiny sledovaných 
reálných úrokových sazeb je v posledních měsících patrná klesající tendence. Reálné úrokové 
sazby z nových úvěrů deflované PPI aktuálně dosahují 2,7 % při pohledu ex post, 2,5 % při 
pohledu ex ante (viz příloha č. 5).  
 
 
6 Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) leden 2004 10.7 10.8
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) IV/03 -1.0 -1.4
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) rok 2003 -0.6 -0.7
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev rok 2003 -1.9 -2.0
             ostatní zaměstnaní rok 2003 6.5 6.5
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) rok 2003 . 5.7
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) prosinec 2003 . 7.0
Produktivita práce v průmyslu rok 2003 . 8.9
NJMN v průmyslu IV/03 . -1.8
NJMN v průmyslu rok 2003 . -2.9  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
 
Od 1. SZ publikované údaje o registrované nezaměstnanosti za měsíc leden 2004 a o vývoji 
průměrné mzdy ve vybraných odvětvích ekonomiky (průmysl, stavebnictví) za celý rok 2003, 
resp. za jeho 4. čtvrtletí, jsou v souladu s aktuální predikcí z 1. SZ. Obdobně lze hodnotit  
i předběžné údaje VŠPS o vývoji zaměstnanosti v NH a jejich složkách za 4. čtvrtletí 2003 
(definitivní údaje o vývoji zaměstnanosti budou k dispozici v březnu) i propočtené ukazatele 
produktivity práce a jednotkových mzdových nákladů v průmyslu a stavebnictví za  
4. čtvrtletí 2003. 
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Vývoj základních ukazatelů trhu práce – predikce z 1. SZ (mzr. změny v %) 
UKAZATEL

2002 I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 2005
Zaměstnanost celkem 1.0 0.4 -0.6 -1.1 -1.4 -0.7 -0.8 -0.7 -0.2 0.0 -0.4 0.2 0.5 0.4
        z toho : zaměstnanci a) -0.1 -1.5 -2.4 -2.1 -2.0 -2.0 -1.1 -0.8 -0.7 -0.5 -0.8 -0.3 -0.1 0.1
                      ostatní zaměstnaní 7.0 11.4 8.9 3.8 2.0 6.5 0.8 -0.1 2.4 2.4 1.4 2.7 2.9 2.1
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - ke konci období 9.8 10.0 9.5 10.1 10.3 10.3 10.5 9.9 10.2 10.4 10.4 10.1 9.5 9.8
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 9.2 10.1 9.5 10.0 10.0 9.9 10.7 10.0 10.2 10.2 10.2 10.4 9.6 9.9
Počet registr. nezaměstnaných (v tis. osob, ke konci období) 514.4 528.2 501.0 529.4 542.4 542.4 550.5 519.5 537.4 546.8 546.8 531.1 499.0 516.9
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 7.3 7.6 7.5 8.0 8.1 7.8 8.1 8.0 7.9 7.6 7.9 7.8 7.5 7.4
Počet nezaměstnaných dle ILO (v tis. osob) 374.1 388.3 384.7 409.1 414.4 399.1 416.8 408.3 405.6 388.0 404.7 399.5 381.7 378.8
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 7.2 7.4 6.8 6.3 6.7 6.7 5.6 5.4 5.8 6.3 5.8 6.1 5.6 5.8
                                                             v Kč    (nominální) 15857 15407 17084 16522 18682 16927 16263 18005 17483 19851 17900 17259 17259 18935
                                                                         (reálná) 5.3 7.8 6.7 6.4 5.8 6.6 3.3 2.7 2.3 2.9 2.8 3.5 3.0 3.1
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 6.5 5.8 6.1 6.0 5.8 5.9 6.2 5.4 5.8 6.5 6.0 6.4 6.2 6.2
                                                   v Kč              (nominální) 16013 15633 16952 16755 18467 16955 16605 17860 17721 19660 17964 17660 18970 19075
                      z toho: průmysl                          (nominální) 6.0 4.6 5.6 6.0 6.4 5.7 . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 9.8 14.5 9.0 7.5 9.3 9.8 3.1 5.5 5.9 5.7 5.0 5.0 3.6 4.3
                                                        v Kč         (nominální) 15322 14657 17512 15719 19337 16827 15106 18484 16641 20436 17675 15863 19145 18434
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 7.1 5.2 3.6 3.4 3.7 3.9 4.4 4.6 5.1 5.7 4.9 5.8 5.5 5.9
NJMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 5.0 2.7 1.2 0.0 0.7 1.1 2.0 1.5 2.1 1.7 1.8 1.5 1.2 2.0
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -0.4 -2.6 -2.5 -4.3 -1.8 -2.9 . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na modifikované zaměstnané z VŠPS) 1.3 2.3 3.2 4.4 3.8 3.5 2.8 3.3 3.0 3.8 3.3 3.8 3.9 3.5
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 
 
Souhrnné údaje VŠPS o vývoji zaměstnanosti v NH za 4. čtvrtletí 2003 by měly být 
k dispozici v následujícím měsíci. Podle zveřejněných předběžných údajů se ve 4. čtvrtletí 
snížil počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev meziročně o 2,0 % (predikce   
-1,6 %), čímž celkový počet zaměstnaných osob meziročně poklesl o 1,4 % (predikce  
-1,0 %). Vývoj ostatních zaměstnaných osob (podnikatelů) byl na úrovni predikce z 1. SZ,  
tj. meziroční nárůst o 2,0 %. Na základě zveřejněných údajů se souhrnně za rok 2003 
meziročně snížil celkový počet zaměstnaných osob o 0,7 % (predikce -0,6 %) a počet 
zaměstnanců o 2,0 % (predikce  -1,9 %). 
Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci ledna 10,8 % (predikce z 1. SZ  
10,7 %, s přepočtením na publikovanou pracovní sílu 10,8 %), což představuje ve srovnání 
s minulým měsícem zvýšení o 0,5 procentního bodu, meziročně nárůst o 0,6 proc. bodu. 
Lednový nárůst počtu nezaměstnaných o 27,1 tis. osob v porovnání s minulým měsícem je 
sezonním jevem, kdy v tomto měsíci dochází ke zvyšování nezaměstnanosti zejména 
v souvislosti s uvolňováním pracovníků ke konci roku a s ukončením pracovních poměrů na 
dobu určitou. Ke konci ledna bylo evidováno o cca 1,3  tis. volných pracovních míst více než 
ve stejném měsíci minulého roku a v porovnání s minulým měsícem se jejich počet zvýšil  
o cca 1,5 tis. míst. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru  
13,7 uchazečů, což je nejvyšší hodnota za poslední tři roky.  Sezonně očištěné údaje nadále 
ukazují na mírný růst počtu nezaměstnaných osob a stagnaci volných pracovních míst. 
Předpokládáme, že v průběhu roku 2004 nedojde k zásadnímu obratu ve vývoji 
nezaměstnanosti a bude pokračovat mírný nárůst míry nezaměstnanosti. Ke konci letošního 
roku očekáváme, že se míra registrované nezaměstnanosti bude  pohybovat v intervalu 1. SZ, 
tj. 9,9 až 10,9 %. 
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Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo  
(v %, vedlejší osa počet osob) 

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

Pramen: MPSV, propočet ČNB
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Vývoj míry nezaměstnanosti a zaměstnanců v NH (v %, mzr. změna v %) 
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6.2  Mzdy, příjmy z mezd, produktivita práce, jednotkové mzdové náklady 
 
Rychlejší (7,0 %) než očekávaný (5,7 %) růst průměrné mzdy v průmyslu v prosinci byl 
z velké části způsoben výplatou vyšších ročních odměn a není hodnocen jako signál 
zrychlování růstu průměrné mzdy v tomto odvětví.  
Pokud jde o celoroční údaje za rok 2003, aktuální data o vývoji průměrné mzdy ve vybraných 
odvětvích NH (průmysl a stavebnictví) nesignalizují riziko zásadního rozdílu mezi 
očekávanou skutečností v 1. SZ a skutečným meziročním růstem mzdy v celé podnikatelské 
sféře. Publikovaný meziroční nárůst nominální mzdy v průmyslu pro rok 2003 činil 5,7 %, 
projekce odhadovala 5,5 %. Ve stavebnictví byl skutečný meziroční růst vyšší než 
odhadovaný o 0,3 procentního bodu.  
V 1. SZ předpokládaný meziroční růst průměrné mzdy v roce 2004 na úrovni dynamiky růstu 
roku 2003 prozatím potvrzují i poslední informace o uzavřených kolektivních smlouvách ve 
velkých podnicích NH. Průměr z kolektivních smluv pro rok 2003 činil 4,1 % a pro rok 2004 
4,2 %.     
  
Nominální mzda v podnikatelské sféře a v průmyslu  
(mzr. změny v %, predikce z 1. SZ)  

Pramen: ČSÚ, propočet ČNB
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Předpoklady o vývoji mezd v nepodnikatelské sféře je pro rok 2003 i nadále odhadován na 
9,8 % a pro rok 2004 ve výši 5,0% v souladu s předpoklady 1. SZ 
 
Zveřejněné ekonomické ukazatele v odvětví průmyslu a ve stavebnictví za rok 2003 
neindikují také zásadní změnu v 1. SZ předpokládaného hodnocení mzdověnákladových 
inflačních tlaků v ekonomice. V průmyslu pracovalo o 3,3 % zaměstnanců méně než před 
dvanácti měsíci. Díky tomu se produktivita práce zvýšila o 8,9 % a předčila tak zvýšení 
reálných mezd o 3,3 procentního bodu. Jednotkové mzdové náklady se pak meziročně snížily  
o 2,9 % (mzr. pokles za celý rok 2002 činil 0,4 %). Obdobnou relaci mezi růstem mezd a 
produktivity práce lze očekávat také pro rok 2004, resp. pro první polovinu roku 2005.  
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Vývoj jednotkových mzdových nákladů v NH a v průmyslu  
(mzr. změny v %, predikce z 1. SZ) 

Pramen: ČSÚ, propočet ČNB
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7   Ekonomický růst a jeho složky 
 

Meziroční reálný růst v % Období Predikce Skutečnost 
Průmyslová výroba 4. čtvrtletí 2003 4,4  * 
Stavební výroba 4. čtvrtletí 2003 5,0 11,5 
Tržby v maloobchodě 4. čtvrtletí 2003 4,5 * 
Mld. Kč    
Obchodní bilance Prosinec 2003   -17,0 -19,8 

*bude doplněno příští týden 
 
Ve 4. čtvrtletí letošního roku nedošlo oproti 3. čtvrtletí k výraznějším změnám, pokud se 
týká meziročního růstu vybraných odvětví nabídkové strany ekonomiky, tj. průmyslu a  
stavebnictví. Růst zmíněných odvětví ve 4. čtvrtletí byl nadále silný a relativně stabilní.  
Zpomalení růstu se naopak projevilo u tržeb v maloobchodě. Jejich vývoj, společně se 
zhoršeným hodnocením spotřebitelského klimatu, potvrzuje již vyslovená předchozí 
očekávání o zpomalení růstu výdajů na konečnou spotřebu domácností.  
Dostupné výsledky metod na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů v zásadě 
podporují předpoklad predikce z 1. SZ 2004 o mírném zpomalení ekonomického růstu 
v závěru loňského roku. V souhrnu nové informace od 1. SZ signalizují oprávněnost 
předpokladu z 1. SZ o mírném zpomalení meziročního růstu HDP ve 4. čtvrtletí 2003. 
 
Obchodní bilance vykázala ve 4. čtvrtletí 2003 deficit ve výši 34,7  mld. Kč, což představuje 
zhoršení oproti stejnému období roku 2002 o 4,1 mld. Kč. Předběžné výsledky zahraničního 
obchodu a bilance služeb za 4. čtvrtletí 2003 (s přihlédnutím k jejich pravděpodobnému 
mírnému zlepšení na základě prováděných revizí) s ohledem na vývoj cen zahraničního 
obchodu naznačují, že schodek čistého vývozu za 4. čtvrtletí 2003 by mohl být vyšší o cca  
5 mld. Kč oproti predikci z 1. SZ 2004 a to především  v  důsledku zvýšeného dovozu.  
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Souhrnná predikce poptávky a nabídky z 1. SZ 2004 (mzr. změna v % ze s.c. 1995) 
UKAZATEL

1999 2000 2001 2002 I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05
 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 0,5 3,3 3,1 2,0 2,4 2,4 3,4 3,0 2,8 2,3 3,0 2,9 3,9 3,1 4,2 4,2

 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) 2,6 9,3 8,0 3,1 3,6 4,6 6,1 5,7 5,1 6,5 6,4 5,7 6,1 6,1 6,5 7,2

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 0,3 4,0 5,1 3,4 2,6 4,9 4,3 2,9 3,7 3,1 3,4 2,4 2,8 2,9 4,1 3,8
 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 1,0 2,7 4,5 3,2 3,1 3,7 4,7 2,3 3,4 3,5 3,7 3,3 4,9 3,9 5,1 3,8
     v tom:
     Spotřeba domácností 1,9 2,3 3,8 3,9 5,1 5,6 7,3 5,8 6,0 5,2 5,0 3,9 4,0 4,5 5,1 4,4
     Spotřeba vlády 2,3 -1,0 5,3 5,7 1,3 1,1 -1,1 -2,3 -0,4 1,6 0,5 0,1 1,1 0,8 0,9 0,6
     Spotřeba neziskových institucí -11,4 13,0 -4,8 6,8 4,7 2,5 1,7 2,3 2,7 0,6 1,3 0,6 3,0 1,5 1,4 2,7
     Hrubá tvorba fixního kapitálu -1,0 5,3 5,5 0,6 0,5 2,0 3,9 -0,2 1,5 1,4 3,2 4,1 8,3 4,5 7,4 4,4

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 5,4 17,0 13,6 4,3 4,8 7,0 9,0 8,2 7,3 10,6 9,7 8,4 8,0 9,1 8,5 9,9

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 6,1 17,0 11,9 2,8 4,8 4,3 8,5 9,4 6,8 10,3 10,0 9,7 10,0 10,0 9,0 11,0

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -137,3 -163,5 -182,9 -186,0 -26,8 -37,3 -51,1 -67,8 -182,9 -30,5 -39,9 -50,4 -65,2 -186,0 -31,3 -39,6
 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -9,1 -10,6 -11,5 -11,4 -7,1 -9,1 -12,8 -17,5 -11,5 -7,9 -9,5 -12,2 -15,8 -11,4 -7,8 -9,0  
 
Vývoj maloobchodních tržeb v prosinci a celém 4. čtvrtletí roku 2003 potvrzuje předpoklad 
z 1. SZ o poklesu dynamiky spotřeby v závěru roku 2003. Současně tento vývoj podporuje 
závěr analýz, z nichž vycházela 1. SZ: část rychle rostoucích tržeb a spotřeby v průběhu roku 
2003 byla nesystematické povahy a nesouvisela s nastavením měnové politiky a fází 
ekonomického cyklu. První SZ předpokládala, že část rychlého růstu spotřeby byla vyvolána 
reakcí subjektů na připravovanou změnu právní úpravy v oblasti DPH a daně z příjmů od  
1. 1. 2004, tato reakce se projevovala rychlým růstem tržeb za prodej a opravy automobilů. 
Zveřejněná data za prosinec dále potvrzují oprávněnost této hypotézy, protože na poklesu 
dynamiky tržeb ve 4. čtvrtletí se podílel zejména motoristický segment (mzr. pokles prodeje a 
oprav motorových vozidel při zachování tempa růstu prodeje pohonných hmot). V samotném 
maloobchodním prodeji byl pokles tempa růstu reálných tržeb méně výrazný projevující se 
zejména v poklesu dynamiky tržeb za nepotravinářské zboží, zatímco snížení růstu tržeb za 
potraviny bylo mírnější. Souhrnná data za 4. čtvrtletí jsou konzistentní s předpokládaným 
zpomalením růstu spotřeby v uvedeném čtvrtletí. 
 
reálné tržby mzr. v % III. Q I. - III. Q IV. Q rok 2003
Maloobchod celkem (OKEČ 50, 52) 7.7 5.6 3.5 5.0
   Motoristický segment (OKEČ 50) 12.5 8.7 3.3 7.2
 - prodej a opravy aut 11.9 6.8 -0.7 4.6
 - prodej pohonných hmot 12.8 11.6 11.2 11.5

   Maloobchod včetně oprav (OKEČ 52) 5.5 4.2 3.6 4.0
 - nepotravinářské zboží 6.2 3.8 3.7 3.8
 - potraviny 4.2 4.5 3.4 4.2  
 
Průmyslová produkce (celoroční růst o 5,8 %) rostla v průběhu celého roku pravidelným 
tempem bez výraznějších změn (meziroční růst v prosinci o 8,3 %) a byla tak jedním ze 
stabilizujících faktorů ekonomického růstu. Uvedený trend vývoje trvá již od počátku roku 
2000 a podle konjunkturálních testů ČSÚ bude pokračovat i v letošním roce. Výrazněji se již 
nemění ani struktura příspěvku jednotlivých odvětví a již téměř polovina tržeb z průmyslové 
produkce se realizuje prostřednictvím vývozu.  
Stavební výroba rostla v roce 2003 mimořádně vysokým tempem (reálně meziročně  
o 8,9 %), vysoký růst byl realizován zejména ve druhém pololetí (za leden až květen 
meziročně pokles o 0,2 %; za červen až prosinec růst o 13,7 %). Vysoký meziroční růst 
výroby byl realizován ve druhém pololetí zejména v kategorii nové výstavby. Uvedená změna 
byla provázena nezvykle velkým množstvím nově vydaných stavebních povolení, zejména ve 
druhé polovině roku (ve 2. čtvrtletí meziroční růst o 6,1 %, ve 3. čtvrtletí meziroční růst  
o 38,9 %, ve 4. čtvrtletí meziroční růst o 12,5 %). Výše uvedený vývoj naznačuje možnost, že 
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investoři vyvinuli ve druhém pololetí minulého roku mimořádný tlak na dodavatelské 
organizace k realizaci a vykázání maximálních objemů stavebních prací v souvislosti 
s připravovanou změnou sazeb DPH u stavebních prací. 
 
Vývoj nabídkových odvětví v jednotlivých měsících (mzr. změny v % ze s.c.) 
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Vyhodnocení vývoje koincidenčních a předstihových ukazatelů. Na základě čtyř metod, 
využívajících ke kvantitativnímu odhadu růstu HDP předstihových a koincidenčních 
ukazatelů lze předpokládat, že se růst ve 4. čtvrtletí pohyboval v intervalu 2,5 – 3,4 %,  což 
znamená potvrzení předpokladu z 1. SZ 2004 o mírném zpomalení meziročního růstu 
reálného HDP oproti 3. čtvrtletí m.r. (predikce růstu HDP ve 4. čtvrtletí o 3,0 %). Metoda 
SURE, jejíž pomocí je odhadnuta soustava čtyř rovnic na bázi předstihových ukazatelů pro 
odhad růstu HDP v koincidenčním a dvou následujících čtvrtletích, signalizuje 
pravděpodobné udržení růstu HDP nad 3 % až do 2. čtvrtletí 2004. 
 
Krátkodobá predikce HDP podle předstihových a koincidenčních ukazatelů 
Čtvrtletí Q4/03 Q1/04 Q2/04 

a) 0.7   CQE I 
b) 3.0   
a) 0.9 1.1 0.9 SURE – predikce pro tři  čtvrtletí  b) 3.2 3.3 3.6 
a)    CQE II 
b) 2,5   
a)    LQE 
b) 3,4   

a) kvartální změny sezónně očištěného HDP v %              b) meziroční změny HDP v % 
 
 
Obchodní bilance. V prosinci 2003 dosáhl schodek obchodní bilance 19,8 mld. Kč (predikce 
z 1. SZ předpokládala cca 17 mld. Kč) a meziročně se zvýšil o 2,8 mld. Kč. Z meziročního 
pohledu vývoz i dovoz rostly mimořádně rychlými tempy, která tak do značné míry 
kompenzovala jen nevýrazné meziroční přírůstky v listopadu. Vývoz se meziročně zvýšil  
o 21,7 % a dovoz o 20,9 %.  
 
K meziročnímu zvýšení schodku v prosinci 2003 zejména přispělo prohloubení schodku 
skupiny 5 – chemikálie o 2,2 mld. Kč a částečně též skupiny 2 – surové materiály bez paliv  
(o 0,6 mld. Kč). Naopak proti prohlubování schodku působil zejména vývoj ve skupině  
6 – tržní výrobky tříděné podle materiálu (snížení schodku o 0,8 mld. Kč). 
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Za celý rok 2003 dosáhl schodek obchodní bilance 71,2 mld. Kč (očekávaná skutečnost  
z 1. SZ byla 68 mld. Kč) a ve srovnání s rokem 2002 se prakticky nezměnil (nevýrazné 
snížení o 0,1 mld. Kč). Je pravděpodobné, že se po dalších revizích roční saldo sníží pod 
úroveň 70 mld. Kč. Vývoz zboží za celý rok se přitom meziročně zvýšil o 9,3 % a jeho dovoz 
o 8,8 %. Celoroční výsledek lze rovněž hodnotit jako potvrzení tvaru exportní a importní 
funkce z předchozích let. 
 
Za celý rok 2003 se proti předchozímu roku zvýšilo nejvýrazněji kladné saldo ve skupině 
strojů (růst přebytku o 9,6 mld. Kč) a dále ve skupině tržních výrobků tříděných podle 
materiálu (růst přebytku o 6,2 mld. Kč). Naopak nejvíce se zvýšilo záporné saldo ve skupině 
chemikálií a příbuzných výrobků (zvýšení schodku o 10,2 mld. Kč) a dále ve skupině paliv 
(zvýšení schodku o 5,3 mld. Kč).  
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance na základě členění podle SITC  
(v mld. Kč) 
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Rozklad faktorů meziroční změny salda obchodní bilance za rok 2003 (v mld. Kč) 
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(vče tn ě  s k u p in y  9 , k te rá  je  d e flo v á n a  a g re g á tn ím  in d e x e m )
s k u p in a  S IT C n á ze v A B

0  - 9 c e lk e m 1 3 3 -1 4 9 9 0
0 p o tra v in y  a  ž iv á  zv ířa ta 2 3 4 2 1 7 6 6
1 n á p o je  a  ta b á k -1 3 0 8 -1 8 2 9
2 s u ro v é  m a te riá ly  (b e z  p a liv ) 4 0 4 3 2 1
3 n e ro s tn á  p a liv a , m a z iv a -5 2 8 5 -1 2 0 6
4 ž iv oč iš n é  a  ro s tlin n é  o le je , tu k y -7 0 9 -5 5 3
5 c h e m ik á lie  a  p ř íb u zn é  v ýro b k y -1 0 1 6 3 -1 1 3 0 5
6 tržn í v ýro b k y p o d le  m a te riá lu 6 1 9 9 6 6 9 7
7 s tro je  a  d o p ra v n í p ro s tře d k y 9 6 3 6 -5 6 4 4
8 rů z n é  p rům ys lo v é  v ýro b k y -7 7 5 -5 0 2 2
9 k o m o d ity  jin d e  n e za tř íděn é -2 0 7 -2 2 4

0  - 9 s o u če t 1 3 3 -1 6 9 9 8
A  =  p ro p oče t z  běž n ýc h  c e n
B  =  p ro p oče t n a  b á z i c e n  r. 2 0 0 1
P o zn á m k a : P ro p oče t n a  z á k la d ě  c e lk o v é h o  v ýbě ro v é h o  in d e x u  v yc h á z í z e  s tá lýc h
                  v a h  ro k u  1 9 9 9 , tj. n e re s p e k tu je  z m ěn y s tru k tu ry .  
 
Běžný účet. Na základě předběžných měsíčních údajů dosáhl schodek běžného účtu platební 
bilance za 4. čtvrtletí 2003 71,0 mld. Kč (predikce z 1. SZ 59 mld. Kč), což představuje jeho 
mzr. zhoršení o 32,4 mld. Kč. K prohloubení schodku přispělo zejména meziroční zvýšení 
schodku bilance výnosů (o 16,3 mld. Kč z důvodu dalšího růstu hodnoty transferovaného a 
reinvestovaného zisku na výdajové straně bilance) a meziroční snížení přebytku běžných 
převodů (o 12,7 mld. Kč v důsledku zvýšených příjmů v souvislosti s platbami zahraničních 
zajišťoven za povodňové škody v bazickém období). K prohloubení schodku běžného účtu 
dále přispělo i meziroční zvýšení schodku obchodní bilance (o 4,2 mld. Kč). Proti 
prohlubování schodku působilo pouze nevýrazné meziroční zvýšení přebytku bilance služeb 
(o 0,8 mld. Kč).   
 
Schodek obchodní bilance na základě měsíčních nerevidovaných údajů představoval za  
4. čtvrtletí 2003 34,7 mld. Kč (predikce z 1. SZ 32 mld. Kč) a schodek bilance výnosů  
43,0 mld. Kč (predikce 36 mld. Kč). Přebytek bilance služeb činil 1,9 mld. Kč (predikce  
3,5 mld. Kč) a přebytek běžných převodů 4,7 mld. Kč (predikce 5,5 mld. Kč). 
 
Podíl schodku běžného účtu na HDP dosáhl ve 4. čtvrtletí 2003 dle odhadu 11,5 % a mzr. se 
zvýšil o 4,9 procentního bodu. Závažné riziko prohlubování schodku běžného účtu v roce 
2004 i 2005 zejména představuje další zpřesnění (zvýšení) odhadu odlivu investičních příjmů 
ve formě dividend a reinvestovaného zisku na výdajové straně bilance výnosů, které bude 
provedeno v návaznosti na jeho zpřesnění za rok 2002 (v březnu 2004) a poté za rok 2003.  
 
Běžný účet (mld. Kč) 
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III. INFLACE 
 

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

Index spotřebitelských cen 1.6 1.8 2.1 2.3
Regulované ceny  leden 2004 3.2 3.7 4.4 5.0
Čistá inflace 0.6 0.5 0.9 0.8
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0.4 -0.2 2.2 1.6
Korigovaná inflace - čistá 0.7 0.9 0.2 0.4

přímé dopady změn daní v proc. bodech 0.77 1.09 0.77 1.09  
(podrobnější rozklad na konci kapitoly) 
 
Spotřebitelské ceny v lednu 2004 meziměsíčně vzrostly o 1,8 %. Vývoj byl významně 
poznamenán změnami v sazbách nepřímých daní, které proinflačně ovlivnily především 
vývoj regulovaných cen, cen pohonných hmot a neobchodovatelných ostatních položek, 
dopad změn nepřímých daní v cenách potravin (tabákové výrobky a lihoviny) se prozatím 
neprojevil. Lednová data po vyloučení primárního (účetního) vlivu změn nepřímých daní 
nesignalizují žádné významnější změny ve vývoji inflace proti prognóze z 1. situační zprávy.  
 
Z regulovaných cen byl nejvýznamnější růst cen zaznamenán u regulovaných telefonních 
poplatků o 17,3 % (vliv zvýšení DPH, více než by odpovídalo změně daní, predikce 
předpokládala růst o 13 %), dále byl významný růst cen elektřiny o 4,2 % a zemního plynu  
o 3,0 % (u těchto položek ke změně zdanění nedošlo). Rozdíl skutečnosti proti predikci 
regulovaných cen je téměř celý způsoben tímto neočekávaně vysokým růstem cen 
regulovaných telefonních poplatků. Predikce na základě informací z ČTÚ očekávala, že 
Telekom plně zvýšení DPH do cen nepromítne. 
 
Růst hladiny čisté inflace (bez primárních dopadů změn daní) o 0,5 %  byl výsledkem 
mírného meziměsíčního poklesu čistých cen potravin a meziměsíčním růstem korigované 
inflace o 0,9 %. Korigovaná inflace bez cen pohonných hmot meziměsíčně vzrostla o 1,0 %.  
Nízká hodnota růstu cen potravin (po odečtení primárních dopadů změn daní) byla 
způsobena odkladem zvýšení cen tabákových výrobků a velké části lihovin v důsledku 
doprodeje zásob ve starých cenách. V propočtu čistých cen potravin to znamenalo záporný 
okamžitý sekundární dopad v rozsahu cca -1,5 p.b. (ceny se nezvedly, přestože měly vzrůst 
v důsledku zvýšení daní, tj. z pohledu čisté inflace ceny poklesly). Ke zvýšení cen tabákových 
výrobků a lihovin s největší pravděpodobností dojde v dalších měsících, což zpětně 
proinflačně ovlivní čistou inflaci cen potravin řádově o +1,5 p.b. (tj. o 0,4 p.b. do CPI, tento 
předpoklad byl zahrnut i do predikce z 1. SZ). Ceny ostatních potravin (skupina 1 SITC, kde 
nedošlo ke změně daní), meziměsíčně vzrostly o 1,6 %, což odpovídá běžnému sezonního 
pohybu.  
 
V oblasti korigované inflace k odložení promítnutí změn daní nedošlo (změny se dotkly 
hlavně služeb a pohonných hmot). Vyšší hodnoty oproti predikci (o cca 0,2 p.b.) bylo 
dosaženo kvůli poněkud vyššímu růstu cen neobchodovatelných ostatních položek, které 
bylo velmi pravděpodobně způsobeno vyššími okamžitými sekundárními dopady změn daní. 
Svoji roli zřejmě hrálo i opožděné promítání nákladových vlivů z druhé poloviny předchozího 
roku v kombinaci s tradičně vysokou volatilitou meziměsíční změny cen těchto komodit 
v lednu. Očištěná změna cen pohonných hmot byla -0,8 % (neočištěná 4,6 %). Vývoji kurzu 
Kč a vývoji cen ropy by odpovídal odhadem meziměsíční pokles cca -1,0 %. Tzn., že změny 
daní byly do cen pohonných hmot promítnuty odpovídajícím způsobem jen s malými 
kladnými okamžitými sekundárními dopady. Ceny obchodovatelných ostatních položek 
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(žádné změny daní) poklesly o -0,2 %, což znamená, že v tomto segmentu nejsou stále patrné 
žádné proinflační tendence. 
 
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (neočištěných o vliv změn daní, v %) 
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Rizika (změny) predikce z 1. SZ 2004 
 
• Regulované ceny 
 
Kromě lednového rozdílu skutečnosti a predikce z 1. SZ (telefonní poplatky) zatím není 
důvod predikci regulovaných cen na rok 2004 významně měnit. I termíny změn regulovaného 
nájemného (zvyšování po 10 procentech) se posunuly po posledních jednáních koalice zpět na 
termíny, které předpokládala 1. SZ. Tzn., že do predikce regulovaných cen by se v zásadě 
promítla jen lednová odchylka od predikce, což by znamenalo zvýšení hodnot meziročního 
růstu regulovaných cen v průběhu roku o cca 0,4 p.b. a zvýšení celkové mzr. inflace  
o cca 0,1 p.b.  
 
• Změny daně z přidané hodnoty  

• Změny k 1. 1. 2004. Došlo ke změně sazby DPH pouze u telefonních služeb (přesun  
z 5 % do 22 %, nedošlo k předpokládanému snížení DPH u kávy, čaje, cukrovinek) 

• Změny k 1. 5. 2004, předpokládané základním scénářem 1. SZ: dílčí úpravy sazeb, 
převzaté z MF ČR v rozsahu 0,17 p.b. 

• Změny k 1. 5. 2004, předpokládané alternativním scénářem 1. SZ: přesun 
stravovacích služeb ze snížené do základní daňové sazby, aktuálně se jeví jako 
základní scénář 

• Ostatní jmenovité změny, navrhované v průběhu doby od 1. SZ  
- Snížení základní sazby DPH na 19 % 
- vodné a stočné – nepřesunutí do základní sazby 
- vstupenky – nepřesunutí do základní sazby 
- osobní péče (dětské pleny) – nepřesunutí do základní sazby 
- ubytovací služby – nepřesunutí do základní sazby 
- přeřazení kávy, čaje, cukrovinek a koření do snížené sazby DPH (původně 

předpokládáno k 1. 1. 2004).  
 
Aktuální znalost o předpokládaných změnách zákona o DPH k 1. 5. 2004 s dopady do 
inflace: 
- přesun položek služeb do základní sazby DPH: stravovací služby (přímý dopad 1,2 p.b.) 
- přesun kávy, čaje, cukrovinek, koření do snížené sazby DPH (přímý dopad -0,1 p.b.) 
- snížení základní sazby DPH na 19 % – přímý dopad -1,2 p.b. 
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- ubytovací služby, vodné, stočné, osobní péče a vstupenky na kulturu zůstanou ve snížené 
sazbě. 

 
Souhrn těchto protisměrných změn by měl znamenat:  
- primární dopady cca -0,1 p.b. 
- okamžitý sekundární dopad lze odhadnout na cca 0,5 p.b.  

- stravovací služby -0,3 p.b., předpokládá se, že ceny služeb nepodraží úměrně zvýšení 
daně 

- zvýšení DPH u drobných služeb, +0,1 p.b. 
- snížení DPH u výše uvedených položek cen potravin, +0,1 p.b., ceny nebudou sníženy 

úměrně snížení daně 
- snížení sazby DPH z 22 na 19 % cca +0,6 p.b., ceny nebudou sníženy úměrně snížení 

daně. 
 
Celkem tedy aktuální odhad vlivu změn daní k 1. květnu 2004 cca 0,4 p.b. 
V 1. SZ byl v základní variantě (bez zvýšení DPH u stravovacích služeb) odhad primárních 
dopadů v květnu 2004 0,17 p.b., okamžitých sekundárních dopadů cca 0,08 p.b., celkem cca 
0,25 p.b. Na základě aktuálně známých informací by tedy predikce musela být upravena 
o 0,15 p.b. směrem nahoru. 
 
Tabulka – souhrn přímých dopadů možných daňových změn 
COICOP NÁZEV Stálá Sazba DPH Realizované Předpokládané Snížení Souhrnný Další

váha před 1.1.2004 úpravy úpravy základní dopad možné
k 1.1.2004 k 1.5.2004 sazby na 19% k 1.5. dopady*

01.x Potraviny                                          189.2374 5
01.21 Káva, čaj, kakao 8.3323 22 -0.14
02. ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 79.2432 22 -0.20
03. ODÍVÁNÍ A OBUV 56.9261 22 -0.14
04.1 Nájemné z bytu celkem 116.1184 5
04.x Ostatní bydlení 109.6357 5
04.41, 04.43 vodné a stočné 10.6477 5 0.14
05. Bytové vybavení, zařízení domícností 67.9222 22 -0.17
06. ZDRAVÍ 14.3487 5
07.x DOPRAVA 92.8960 22 -0.23
07.31, 07.32 Dopravní služby                                 8.5112 5
08.x POŠTY A TELEKOMUNIKACE 21.7371 5 0.37 -0.05
8.1 poštovní služby 0.8061 5
09.x REKREACE  A KULTURA 62.7195 22 -0.16
09.5 Noviny, knihy, papírenské zboží           15.5680 5 0.21
09.4 rekreační a kulturní služby 17.2442 5 0.23
10. VZDĚLÁVÁNÍ 4.4955 5
11.1 STRAVOVÁNÍ  71.1474 5 1.21 -0.18
11.2 UBYTOVÁNÍ 3.0057 5 0.04
12. OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 44.5812 22 -0.11
12.1 osobní péče (pleny) 1.3766 5 0.02
12.7 ostatní služby snížené 3.5000 5 0.05

1000.0000

Celkem 0.4 1.1 -1.2 -0.1 0.7
*Primární dopad do inflace, při případném přesunu těchto položek do základní sazby (19%)  

 
• Cenový pohyb očištěný o přímé účetní dopady změn nepřímých daní 

• Ceny pohonných hmot. Predikce vcelku odpovídala (včetně dopadů změn daní),  
tj. predikce by se měnila podle aktuálních scénářů a vývoje cen ropy a kurzu Kč.  

• Ceny potravin. Vývoj cen potravin v lednu v zásadě odpovídal predikci z 1. SZ. Ta 
rovněž předpokládala nejvyšší růst cen tabákových výrobků a lihovin v důsledku 
promítnutí změn nepřímých daní v únoru, aktuálně však nelze vyloučit, že k tomu 
dojde ještě později, což by znamenalo návazně posun v umístění dopadů těchto změn 
do predikce inflace. Tento vývoj by mohl způsobit dílčí chyby v dílčích odhadech pro 
několik nejbližších meziměsíčních změn, v horizontu 1 – 2 čtvrtletí by však již měl 
být vývoj v souladu s predikcí z 1. SZ. 
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• Korigovaná inflace bez cen pohonných hmot. Analýza lednových údajů nevylučuje, 
že odchylka proti predikci byla způsobena vyšším než předpokládaným sekundárním 
dopadem změn daní, tj. že není důvod měnit predikci korigované inflace bez PH bez 
vlivu daní na další měsíce. Dojde tedy jen k posunu meziročních indexů korigované 
inflace o lednovou odchylku predikce od skutečnosti (cca 0,2 p.b., tj. cca 0,1 p.b. do 
mzr. celkové inflace). 

 
V souhrnu lze předpokládat, že rozdíl skutečnosti proti predikci u regulovaných cen se bude 
do hodnoty CPI v příštích dvanácti měsících velmi pravděpodobně přenášet v plném 
rozsahu (+0,1 p.b.) 
Pokud jde o daňové změny, konečný efekt je závislý na přijaté úpravě, v této SZ 
předpokládaný stav by znamenal dopad do meziroční CPI v rozsahu cca 0,15 p.b. 
Rozdíly skutečnosti proti predikci u cen potravin a korigované inflace (očištěných  
o primární změny daní) se pohybují v rámci poněkud vyšší volatility, typické pro změny cen 
v lednu a nelze z nich vyvozovat zásadnější implikace o budoucím cenovém vývoji, 
neznamenají tedy zásadnější rizika změny predikce.. Technické promítnutí rozdílu do 
predikovaných hodnot CPI by znamenalo zvýšení CPI o 0,1 p.b.  
Celkový rozdíl proti predikci z 1. SZ lze tedy odhadnout na +0,35 p.b. do meziroční inflace 
v horizontu do 1 roku. 
 
Box: Podrobnější rozklad cenového vývoje v lednu (celkové změny cen, přímý dopad a 
čisté změny cen včetně bezprostředních sekundárních dopadů) 

1. SZ skutečnost
předch.m. přímý čistá předch.m. přímý čistá 

Stálá váha Přepočtená vč.daní dopad bez daní vč.daní dopad bez daní
2004 ve spotř. váha ke

koši v % konci ledna

Spotř ebitel ské ceny cel . 100.00 100.00 1.6 0.77 0.8 1.8 1.09 0.7
Regulované ceny 17.66 20.75 3.2 1.7 3.7 2.0
 (podíl na růstu sp.cen) 0.66 0.31 0.35 0.76 0.34 0.42

Vliv růstu nepř.  daní v nereg. cenách * ) x x
 (podíl na růstu sp.cen) 0.46 0.67

Čistá inflace 82.34 79.25 0.6 0.5
 (podíl na růstu sp.cen) 0.47 0.42

      z toho: ceny potravin, nápoje, tabák 27.68 26.59 1.4 0.4 1.3 -0.2
      (podíl na růstu sp.cen) 0.37 0.27 0.11 0.35 0.41 -0.05

korigovaná inflace 54.66 52.66 1.0 0.7 1.3 0.9
      (podíl na růstu sp.cen) 0.55 0.19 0.36 0.69 0.26 0.48

 potraviny 1.6 2.6 1.6 1.6
      (podíl na růstu sp.cen) 0.31 -0.15 0.51 0.30 0.00 0.30

alkohol, tabák 0.0 -5.3 0.7 -4.4
      (podíl na růstu sp.cen) 0.00 0.42 -0.42 0.05 0.41 -0.35  
 
Snížení DPH u kávy, čaje, čokolády a koření nebylo provedeno od 1. 1., ale bude 
pravděpodobně až od 1. 5. Z tohoto důvodu je primární dopad změn daní v lednu proti 
predikci z 1. SZ vyšší o cca 0,2 p.b. 
 
 


















































































