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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 únoru byl dosažen meziroční růst spotřebitelských 
cen ve výši 2,3 %, což bylo v souladu s prognózou z 1. SZ.  
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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; 

- 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. 

 

                                                 
1 Zatímco prognóza se mezi velkými SZ nemění, měsíčně dochází k posunu horizontu nejúčinnější transmise. 
Níže uvedený graf pracuje s obdobím nejúčinnější transmise březen až srpen 2005.  



 2

 
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. Tyto scénáře jsou v 3. části Shrnutí 
stručně popsány a konfrontovány s aktuálně pozorovaným vývojem při vyhodnocování 
výsledné bilance rizik prognózy inflace z 1. SZ.  
 
 
2  Vývoj indikátorů budoucího vývoje inflace od doby formulování inflační 
prognózy  
 
Nově dostupné informace o vývoji české ekonomiky v souhrnu potvrzují naplňování 
prognózy makroekonomického vývoje formulované v 1. SZ 2004. Vývoj endogenních 
proměnných od doby zpracování inflační prognózy je ve vysoké míře v souladu s jejich 
lednovou prognózou, a to ve všech klíčových oblastech makroekonomického vývoje, tj. 
zejména na poli ekonomického růstu, v oblasti vývoje na trhu práce a v případě vývoje 
spotřebitelské inflace. Nejen z  toho usuzujeme, že přijaté předpoklady o tvaru ekonomických  

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  nezaměstnanosti* 10,4  9,8
BÚ/HDP v b.c. -5,8 -5,3

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci období

-1,7
0-0,3
0 5
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transmisních mechanismů a počátečních podmínkách vedoucích k formulaci lednové 
prognózy se v zásadě naplňují.  
 
Poněkud jiná situace panuje v oblasti domácích a zahraničních exogenních vstupů do 
predikce. Zde se některé předpoklady naplňují či jen velmi mírně zpřesňují, jiné naopak 
indikují riziko pro naplnění prognózy makroekonomického vývoje v budoucnosti tím či jiným 
směrem. Převládající působení těchto faktorů jde v souhrnu spíše mírně proinflačním 
směrem z hlediska prognózy na horizontu nejúčinnější transmise MP. Vlivem těchto faktorů 
je potom i celková bilance rizik prognózy inflace z 1. SZ nakloněna ve prospěch mírně 
proinflačních rizik, což je v souladu se závěry 2. SZ 2004.  
 
V této části Shrnutí proto nejprve zrekapitulujeme aktuální vývoj domácích endogenních 
proměnných s ohledem na predikci z 1. SZ. Poté přistoupíme ke zhodnocení naplňování 
aktuálních i očekávaných domácích a zahraničních exogenních předpokladů této prognózy. 
V další části Shrnutí potom provedeme vyhodnocení rizik stávající (tj. lednové) prognózy 
inflace s ohledem na všechny nově dostupné informace od jejího zpracování. Závěr kapitoly 
Shrnutí bude patřit srovnání prognózy z 1. SZ s aktuálními prognózami ostatních pracovišť 
zabývajících se makroekonomickou analýzou a prognózou a hodnocení makroekonomického 
vývoje souhrnně v celém roce 2003 v samostatném boxu.  
 
 

X  X  X 
 
 
 2. 1  Endogenní a převážně endogenní veličiny – aktuální vývoj 
 
Vývoj na trhu práce signalizuje ve vývoji svých klíčových veličin pokračování stěžejních 
tendencí identifikovaných a prognózovaných v předchozích SZ. Registrovaná míra 
nezaměstnanosti dosáhla v únoru historicky nejvyšší úrovně od vzniku ČR (10,9 %), přičemž 
prognóza z 1. SZ činila 10,7 %. Relativně rychlý růst registrované nezaměstnanosti odráží 
pesimistický vývoj poptávky po práci ze strany podniků a prohlubující se strukturální 
problémy na trhu práce. Dle výsledků VŠPS za 4Q 2003 poklesla v tomto období agregátní 
zaměstnanost v NH mzr. o 1,4 % (predikce –1,0 %), přičemž počet zaměstnanců se mzr. snížil 
dokonce o 2,1 % (predikce –1,6 %). Rostoucí míra nezaměstnanosti (v případě obecné míry 
dle VŠPS 8,1 %) tedy koresponduje s cyklickým poklesem poptávky po práci v návaznosti na 
utlumení dynamiky ekonomického růstu. Současně je situace zhoršována rostoucí disproporcí 
mezi strukturou nabízených nových pracovních míst a strukturou potenciální zájemců o tato 
místa v řadách nezaměstnaných. Tento jev může být příčinou rostoucí strukturální složky 
celkové nezaměstnanosti, která dále urychluje celkový nárůst počtu nezaměstnaných osob.  
 
Vývoj průměrných mezd ve 4Q 2003 nevybočil z řady předchozích období. Ve sledovaných 
organizacích průměrná nominální měsíční mzda v tomto období mzr. vzrostla o 7,0 % 
(predikce +6,7 %), přičemž odchylka od predikce byla zcela na straně podnikatelské sféry 
(skutečnost +6,2 % vs. predikce 5,8 %), zatímco vývoj v nepodnikatelské sféře (+9,3 %) byl 
v naprostém souladu s očekáváními. I vývoj v samém závěru roku 2003 tedy potvrdil 
hypotézy, že razantnějšímu poklesu dynamiky mezd z titulu cyklických faktorů bránila 
relativně vysoká rigidita mzdového vývoje, jejíž příčiny již byly v minulosti identifikovány.  
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Nově publikované údaje o vývoji ekonomického růstu a jeho struktury ve 4Q 2003 nebyly 
významně odlišné od predikce z 1. SZ. Reálný HDP mzr. vzrostl o 3,1 % (predikce +3,0 %) 
za přispění růstu celkové domácí poptávky ve výši 4,5 % (predikce +2,9 %). Záporný 
příspěvek k růstu z titulu prohloubení negativního salda netto vývozu (saldo –74,7 mld. vs. 
predikce –67,8 mld.) však nebyl prohibitivní vzhledem k výši a struktuře celkové domácí 
poptávky. Tím se naplňují naše předpoklady o stimulujícím působení uvolněného reálného 
devizového kurzu, který se realizuje zejména skrze urychlení dynamiky reálného exportu  
(+9,0 %). Modifikace dovozních náročností pod vlivem kurzu je jen omezená ve srovnání 
s působením velikosti a struktury poptávky při generování celkového dovozu (mzr. +9,5 %).  
 
Na straně domácí poptávky skutečnost potvrdila naše předpoklady o zpomalení dynamiky 
soukromé spotřeby v závěru roku (+4,6 %), kde se projevilo vedle fundamentální vazby na 
reálný disponibilní důchod, fázi hospodářského cyklu a reálné úrokové sazby i odeznění 
nesystematického vlivu stimulace nákupů nových osobních automobilů v prvních třech 
čtvrtletích roku 2003 skrze očekávání o změně zákona o DPH. Reálná spotřeba vlády věrna 
své vysoké volatilitě v rámci jednotlivých čtvrtletí roku (4Q 2003 +1,6 %) v zásadě potvrdila 
silnou vazbu na referenční scénář vývoje soustavy veřejných rozpočtů v ročním pohledu. 
Hrubá tvorba fixního kapitálu byla ve svém meziročním růstu ve výši +4,8 % stimulována 
zejména vládními investicemi, zatímco růst soukromých investic zpomalil svou dynamiku ve 
srovnání se 3Q 2003 zejména vlivem vývoje v sektoru nefinančních podniků. Tam se patrně 
odráží silná vazba na spíše negativní vývoj zahraniční poptávky včetně pesimistických 
očekávání, málo uvolněná úroková složka měnových podmínek na minulosti a špatná 
dostupnost úvěrů.  
 
Stavební výroba v lednu 2004 vzrostla o 15 % a navázala tak na příznivý vývoj v roce 2003. 
Lednové údaje nemění pohled na situaci ve stavebnictví a dostupné informace naznačují, že  
i v dalších měsících bude pokračovat vysoký reálný růst stavební produkce a produktivity 
práce. Průmyslová produkce vzrostla v lednu o 3,8 % a údaje o nových zakázkách signalizují 
pokračování růstu průmyslové produkce kolem 5 % v následujících měsících. Vývoj  
v průmyslu a stavebnictví odpovídá předpokladu o udržení růstu HDP v 1. čtvrtletí 2004 na 
úrovni kolem 3 %. Ekonomické výsledky nefinančních podniků ukazují, že v roce 2003 došlo 
k dalšímu zlepšení finančního zdraví tohoto sektoru. Tento vývoj je dokumentován i vývojem 
termínovaných vkladů podnikové sféry.  
 
Vývoj indexu CPI v únoru 2004 potvrdil trendy ve vývoji inflace nastolené s příchodem roku 
2004. Mzr. hodnoty inflace (skutečnost i predikce +2,3 %) byly v převážné většině cenových 
okruhů zhruba v souladu s predikcí z 1. SZ. Na úrovni CPI došlo ke kompenzaci vyššího 
mzm. růstu v lednu jeho nižší než předpokládanou hodnotou v únoru (predikce +0,4 % vs. 
skutečnost +0,2 %). Na úrovni regulovaných cen je prognóza jejich mzr. růstu v únoru z 1. SZ 
mírně nižší než skutečnost (4,3 % vs. 4,9 %). Oproti předpokladům 1. SZ byly zaznamenané 
skutečné primární dopady změn nepřímých daní nepatrně vyšší zejména z titulu nepřesunutí 
cukrovinek, čaje a kávy do nižší sazby DPH. Mzm. čistá inflace v únoru (+0,1 %) vedoucí 
spolu s vývojem v lednu k podstřelení mrz. hodnot v únoru (skutečnost 0,8 % vs. predikce  
1,2 %) je výsledkem působení několika různých tendencí.  
 
Vývoj cen potravin v rámci čisté inflace je za očekáváními z 1. SZ (mzr. skutečnost +1,6 % 
vs. predikce +3,6 %) vlivem odsunu faktické realizace primárních dopadů změn spotřebních 
daní na cigarety a alkohol z titulu doprodeje starých zásob, které se v metodice ČNB projevují 
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okamžitými sekundárními negativními dopady.2 Současně je odchylka způsobena rovněž 
nenastalými očekávanými sekundárními dopady z titulu výše zmíněného nepřesunutí 
cukrovinek atd. do nižší sazby DPH a jejich primárních efektů. Tyto technické odchylky 
v čistých cenách potravin, které vyplývají z uplatňované metodologie při práci s cenovými 
dopady daňových změn v ČNB, budou z velké části z hlediska budoucího vývoje cen a jeho 
současné prognózy kompenzovány inkasem kladných cenových růstů při faktickém zdražení 
alkoholu a cigaret v období března až května. Po abstrahování od tohoto technicko-
metodologického vlivu potom vývoj cen potravin odpovídá plně predikci z 1. SZ. Rovněž tak 
vývoj cen pohonných hmot se vcelku shoduje s predikcí zde včetně dopadů změn daní. 
Analýza údajů za leden a únor naznačuje, že odchylka od predikce v segmentu korigované 
inflace bez PH ve výši +0,4 p.b. byla způsobena pravděpodobně převážně vyššími než 
očekávanými sekundárními dopady změny daní (přesun některých položek do základní sazby 
DPH), jež se odrazily zejména ve vývoji cen neobchodovatelných ostatních komodit. 
Nenulový vliv na odchylku je rovněž nutno přičíst ve srovnání s prognózou více 
proinflačnímu vývoji zahraničních nákladových faktorů a devizového kurzu odrážejících se 
ve vývoji dovozních cen. V souhrnu lze konstatovat, že stále převládá fundamentálně spíše 
nízkoinflační poptávkové prostředí a inflace akceleruje oproti roku 2003 působením domácích 
a zahraničních nákladových a administrativních faktorů.  
 
V konkrétní rovině dovozní ceny v lednu oproti předpokladům z 1. SZ mzr. poklesly o 0,3 % 
(predikce – 2,3 %) vlivem působení zahraničních cen průmyslových výrobců, cen dovážených 
neenergetických surovin a volnějšího nominálního devizového kurzu Kč/EUR. V případě cen 
ve skupině 3 SITC jsou výrazně vyšší ceny ropy a plynu zatím kompenzovány 
apreciovanějším kurzem Kč/USD.  
 
V případě cen domácích průmyslových výrobců byl meziroční cenový růst v lednu i v únoru 
2004 vyšší, než činila prognóza z 1. SZ v důsledku vyššího růstu cen u elektřiny, vody  
a tepelné energie. Ostatní skupiny průmyslové výroby se v zásadě vyvíjely podle předpokladů 
a nebyly zatím zasaženy vyššími dovozními cenami. Dosažená hodnota meziročního růstu cen 
zemědělských výrobců je oproti prognóze výrazně vyšší zejména v důsledku vyššího růstu 
cenové hladiny produktů rostlinné výroby.  
 
V lednu pokračoval mzr. růst peněžního agregátu M2 v dynamice nastavené prosincovým 
vývojem (leden + 6,9 %, prosinec +7,0 %). Za tímto zrychleným růstem se skrývá vzestup 
čistého úvěru vládě a úvěrů nebankovním subjektům, zatímco vývoj čistých zahraničních 
finančních aktiv spíše růst tlumí.  
 
 
 

                                                 
2 Zde používaná metodologie pracuje s rozkladem spotřebitelské inflace na vliv regulovaných cen (včetně 
dopadu změn nepřímých daní na RC), vliv čisté inflace (cen potravin a KI) a vliv primárních dopadů změn 
nepřímých daní v neregulovaných cenách. V rámci tohoto přístupu, který je vlastní zejména postupům 
krátkodobého prognózování a který je reflektován v některých standardních tabulkových přílohách SZ, jsou 
primární dopady započteny do cen v době jejich administrativně-legislativního uplatnění a nikoliv v době 
skutečného projevu v cenách odečítaných při šetření ČSÚ. Dojde-li tedy z nějakého důvodu k odkladu projevu 
změn daní v cenách (např. doprodej starých zásob s původní sazbou daně), dojde pohledem tohoto přístupu 
k okamžitým protisměrným bezprostředním sekundárním dopadům v čisté inflaci, které zabezpečí, že na úrovni 
CPI není z tohoto titulu žádný pohyb v souladu se zjištěním ČSÚ. Poté, co se skutečné ceny pohnou v důsledku 
nových daní, není již primární dopad nutno započítávat a pouze se kompenzačním pohybem v čisté inflaci přičte 
bezprostřední sekundární dopad, kterým se zohlední skutečná výsledná cena komodity po přecenění event. 
změna ceny nad rámec daňové úpravy, tj. faktický (trvalý) bezprostřední sekundární dopad.  
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Od projednání únorové SZ nedošlo k významnějšímu posunu časové struktury úrokových 
sazeb (výnosové křivky) na peněžním trhu. Ta je i nadále pozitivně skloněna, spread mezi 1R 
PRIBORem a 2W PRIBORem v současnosti činí zhruba 0,3 p.b. Trh i nadále očekává 
zvyšování MP sazeb přibližně od počátku druhé poloviny roku 2004. Ex ante reálné roční 
úrokové sazby, deflované inflačními očekáváními finančních trhů v únoru poklesly o zhruba 
0,2 p.b. na cca -0,8 %. Ex post reálné roční úrokové sazby deflované skutečným vývojem 
spotřebitelských cen v únoru se oproti lednu nezměnily a zůstávají přibližně na hladině 0,0 %.  
 
Kurz koruny k euru je od začátku roku poněkud depreciovanější, než předpokládal referenční 
scénář pro 1. SZ. V únoru domácí měna sice posilovala, když se 26. února vrátila na úroveň 
ze začátku roku (32,43 CZK/EUR), ale první polovina března přinesla oslabení pod 
33 CZK/EUR. Rychlé posílení koruny v únoru ani její opětovné oslabení nelze dát do 
jednoznačné souvislosti s obecně známými informacemi. Současně kurz koruny 
bezprostředně nereagoval na zveřejňování makroekonomických dat.  
 
Na základě revize platební bilance za roky 2002 a 2003 došlo k mírnému snížení celkového 
deficitu běžného účtu. Došlo ke zvýšení objemu dividend vyplacených zahraničním 
vlastníkům na úkor poklesu objemu reinvestovaných zisků. Podíl reinvestovaných zisků na 
celkových výnosech z PZI k rozdělení byl snížen za rok 2002 na 66 % a odhad tohoto podílu 
na rok 2003 byl snížen na cca 60 %. Kumulovaný deficit běžného účtu za celý rok 2003 
dosáhl 157,2 mld. Kč (6,5 % HDP). Po očištění o předpokládané reinvestované zisky činil 
podíl deficitu běžného účtu na HDP pouze 3,9 %. Lednový deficit běžného účtu činil  
4,7 mld. Kč, což představuje meziroční zhoršení vlivem poklesu přebytku bilance běžných 
převodů. Saldo výkonové bilance bylo přibližně vyrovnané při meziročním mírném poklesu 
deficitu obchodní bilance a poklesu přebytku bilance služeb. 
 
Deficit obchodní bilance v lednu  činil  0,2 mld. Kč. Vývoz zboží mzr. klesl o 0,7 % a dovoz 
zboží o 1,0 %. Z hlediska zbožové struktury došlo v lednu 2003 k nejvýznamnějšímu mzr. 
zlepšení salda ve skupinách tržních a průmyslových výrobků, naopak proti snižování 
celkového schodku působilo mzr. zhoršení salda ve skupině strojů a dopravních prostředků 
nerostných materiálů vyjma paliv.  
 
 
2. 2  Exogenní a převážně exogenní faktory – aktuální a budoucí očekávaný vývoj 
 
Na straně domácích povahou převážně exogenních předpokladů dochází k upřesnění 
odhadovaného vlivu změn sazeb DPH v návaznosti na Poslaneckou sněmovnou schválenou 
verzi zákona o DPH. Oproti předpokladům 1. SZ dochází z hlediska vlivu na ceny k několika 
vzájemně se z velké části kompenzujícím změnám v parametrech DPH. Konkrétně nebudou 
některé položky přesunuty do základní sazby (vodné, stočné, vstupenky, školní jídelny). Dále 
naopak nedojde k přesunu cukrovinek, kávy, čaje a koření do snížené sazby. V souladu 
s prvním alternativním scénářem budou do základní sazby přesunuty od 1. 5. 2004 stravovací 
služby, zatímco ubytovací služby budou zatíženy základní sazbou až od 1. 1. 2005. Tato 
základní sazba bude od 1. 5. 2004 činit 19 %. V souhrnu by změny predikce dopadů změn 
daní včetně reflexe chyby z ledna znamenaly oproti základnímu scénáři 1. SZ zvýšení 
predikce mzr. inflace ke konci roku 2004 o cca +0,25 p.b. a predikce ke konci roku 2005  
o cca +0,05 p.b. Výrazně však roste váha měnověpoliticky relevantních bezprostředních 
sekundárních dopadů těchto změn.  
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Nově jsou k dispozici rovněž některé informace týkající se predikce regulovaných cen. Jedná 
se zejména o rozhodnutí o snížení cen zemního plynu pro domácnosti od 1. dubna 2004. 
Významným novým rizikem predikce je vývoj regulovaného nájemného, zejména co se týče 
časování jeho úprav, ale zatím naše předpoklady z 1. SZ na tomto poli nepřehodnocujeme. 
V souhrnu by změny v hypotetické nové predikci regulovaných cen znamenaly zvýšení 
prognózy inflace ke konci roku 2004 a cca +0,1 p.b., přičemž vývoj v roce 2005 by tím nebyl 
ovlivněn.  
 
Na základě nově dostupných informací o vývoji soustavy veřejných rozpočtů v roce 2003 
odhadujeme, že příspěvek fiskální politiky státu k mzr. růstu reálného HDP na bázi mzr. 
změny poptávkově relevantního salda dosáhl v loňském roce cca 0,3 p.b. To znamenalo 
snížení impulzu oproti roku 2002 o 0,2 p.b. V 1. SZ jsme pracovali s předpokládaným 
fiskálním impulzem pro rok 2003 ve výši 0,8 p.b a 0,3 p.b. pro rok 2004. Tyto předpoklady 
jsou ve světle nových informací zpochybněny ve směru v průměru pro oba tyto roky menšího 
nově odhadovaného fiskálního stimulu. To by mohlo při naplňování prognózy ekonomického 
růstu znamenat, že nefiskální (privátní, zahraniční a MP) prorůstové impulzy oživení 
ekonomické aktivity v letech 2003 a 2004 jsou silnější, než jsme se domnívali v 1. SZ.  
 
Pro prognózu stěžejní zahraniční exogenní předpoklady vstupující do predikce ve formě 
referenčních scénářů na bázi Concensu Forecast jsou v části zahraniční poptávka poněkud 
méně optimistické ve srovnání s 1. SZ. Skutečný meziroční růst reálného HDP v SRN ve 4Q 
2003 byl o cca 0,5 p.b. nižší než činil předchozí odhad. Rovněž tak až do poloviny roku 2005 
předpokládá nový CF mírně nižší tempa reálného ekonomického růstu v SRN. Implikace pro 
domácí ekonomický růst a inflaci a další endogenní veličiny je poměrně zřejmá.  
 
Rovněž srovnání aktuálních hodnot a nových předpokladů o vývoji zahraničních cen (CPI a 
PPI v SRN) dle CF s předpoklady z 1. SZ vyznívá spíše ve prospěch dezinflačního 
potenciálního budoucího působení na českou cenovou hladinu skrze dovozní ceny. Naopak 
v případě cen ropy uralské existuje krátkodobé výrazně proinflační působení aktuálních cen, 
které jsou ve srovnání s minulými předpoklady posazeny úrovňově výše na celém horizontu 
prognózy (o cca 2 - 5 USD na barel). Podobným směrem bude patrně působit i nový scénář 
ceny dováženého plynu.  
 
Působení aktuálně vysokých cen ropy je do jisté míry oslabováno depreciovanějším křížovým 
kurzem USD/EUR (1,254 USD), který se projevuje v oproti předpokladům z 1. SZ 
zhodnocenějším kurzu Kč/USD (25,52 Kč). Tento aktuální vývoj je do jisté míry prolongován 
v předpokladech posledního CF a působí tak dezinflačním směrem na horizontu prognózy.  
 
Z hlediska prognózy ČNB jsou ze zahraničních úrokových sazeb důležité především sazby 1R 
EURIBOR. V současné době se tyto sazby pohybují na úrovni, která je o cca 0,2 p.b. nižší než 
byl předpoklad 1. SZ. Pokles a zploštění eurové výnosové křivky implikuje o 0,4 - 0,5 p.b. 
nižší trajektorii těchto sazeb ve srovnání s předpoklady 1. SZ.3 
 
 
 

                                                 
3 To je částečně reflektováno i v březnovém CF, který indikuje úrokové míry o 0,1-0,4 p.b. nižší v srovnání s CF 
12/2003. Rozdíl vyplývá především z toho, že odhad z tržních dat reprezentuje aktuálnější informaci než 
průzkum CF. 
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3  Vyhodnocení rizik stávající (lednové) prognózy inflace 
 
3. 1 Graf inflačních rizik  
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Výrazné proinflační riziko představuje únorový vývoj cen zemědělských výrobců, kdy 
publikované meziroční tempo růstu předstihlo odhadované o více jak 7 procentních bodů  
a také aktuální vývoj kurzu koruny k euru. Méně rizikově se pak vyvíjely ceny výrobců  
a mzda v průmyslu. Na straně protiinflační mají největší odchylku maloobchodní tržby díky 
lednovému meziročnímu poklesu. 
 
Z grafu jsou z důvodu protisměrného působení vynechány oba ukazatele zachycující inflační 
riziko plynoucí z vývoje cen ropy (současný vývoj indikuje inflační riziko, zatímco CF 
prognózovaná cena ropy působí protiinflačně). Podrobnější modelové simulace odhadly 
výsledný efekt jako neutrální. 
 
 
3. 2 Verbální vyhodnocení výsledné bilance rizik prognózy inflace 
 
Vývoj endogenních (poptávku charakterizujících) proměnných od doby zpracování 
inflační prognózy je ve vysoké míře souladu s jejich lednovou prognózou. Je tomu tak ve 
všech klíčových oblastech makroekonomického vývoje, tj. zejména na poli ekonomického 
růstu, v oblasti vývoje na trhu práce a v případě vývoje spotřebitelské inflace. Z titulu reakce 
ekonomiky na nastavení podmínek jejího vývoje v aktuálním a budoucím období čili  
z pohledu tvaru transmisních mechanismů a počátečních podmínek minulé prognózy tedy 
neidentifikujeme významnější rizika. Z řady naplňujících se prognóz endogenních 
proměnných vystupuje jen nominální kurz Kč/EUR, jehož odchylka od predikce zakládá 
mírná proinflační rizika zejména skrze kanál dovozních cen.  
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Z domácích endogenních proměnných, které jsou silně determinovány vazbou na vnější 
(zahraniční a přírodní) podmínky, jsou významným proinflačním rizikem ceny zemědělských 
výrobců. Jejich aktuální a očekávaný vývoj zejména v segmentu rostlinné produkce vysílá, 
pomineme-li všechny následné reakce ekonomiky v rámci transmisního mechanismu, 
počáteční  impulz k urychlení budoucího vývoje cen potravin na horizontu prognózy v řádu 
ceteris paribus 1 p.b. s dopadem do predikce CPI cca 0,3 p. b rovněž za jinak stejných 
okolností. Rovněž rychlejší růst cen průmyslových výrobců zejména v segmentu cen energií 
vytváří prostor pro rychlejší růst spotřebitelských cen v budoucnosti.  
 
Z převážně exogenních domácích faktorů panuje určitá nejistota ohledně vývoje 
regulovaných cen, která se ovšem koncentruje spíše do problémů s časováním úprav 
regulovaného nájemného, kvantitativní dimenze nejistoty je relativně nízká. Jasně 
kvantifikované a časově umístěné riziko z titulu nových očekávání v oblasti změn nepřímých 
daní znamená další velmi mírná proinflační rizika, která ovšem vzhledem k rostoucí váze 
bezprostředních sekundárních dopadů mohou vytvářet dodatečné měnověpolitické tlaky. 
V působení fiskální politiky státu na vývoj poptávky a HDP nespatřujeme významnější rizika 
prognózy inflace na horizontu nejúčinnější transmise.  
 
V souhrnu za exogenní zahraniční proměnné převládá spíše neutrální bilance rizik 
charakterizovaná skutečností, že zde je paleta všech rizik poněkud pestřejší. Protiinflačním 
směrem na horizontu prognózy budou působit zahraniční poptávka,  zahraniční produkční  
a spotřebitelské ceny a křížový kurz USD/EUR. Naopak proinflačním rizikem se jeví ceny  
ropy, ceny ostatních neenergetických surovin a kurz Kč/EUR. Na úrovni souhrnných 
dovozních cen je potom působení zahraničního prostředí spíše slabě proinflační.  
 
V 1. SZ byly zpracovány dva alternativní scénáře. První z těchto scénářů 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.  
 
Nové informace získané od zpracování 1. SZ na tomto poli ukazují, že tento alternativní 
scénář nadhodnocoval celkové dopady změn nepřímých daní vůči aktuálním předpokladům o 
cca 0,6 p.b. Ovšem z pohledu bezprostředních sekundárních dopadů generuje aktuální výhled 
větší měnověpoliticky relevantní inflační tlaky.  
 
Druhý alternativní scénář kvantifikuje riziko spojené s apreciací euro-dolarového kurzu  
a z něj plynoucí nejistotu spojenou s ekonomickým vývojem v eurozóně a reakcí ECB. Dle 
reakce ECB se rozděluje na dvě varianty. V první varianta předpokládá úspěšnou měnovou 
politiku ECB, která plně eliminuje apreciační tlaky  poklesem sazeb. Tato varianta nemá 
dopad do ekonomického růstu, ale vede k nižší trajektorii tuzemských úrokových sazeb. 
Druhá varianta neočekává aktivní reakci ECB na kurzový vývoj, což implikuje pozvolnější 
oživení a nižší inflaci v EMU. ECB reaguje pasivně na ekonomický vývoj v eurozóně a na 
pokles inflace. Druhá varianta tak vyžaduje potřebu nižších domácích úrokových sazeb.   
 
Z hlediska alternativního scénáře apreciace eura vůči dolaru z 1.SZ nelze ve světle dosud 
zveřejněných údajů jeho naplnění vyloučit. ECB sice zatím nereagovala na současný kurzový 
vývoj změnou úrokových sazeb, ale nový odhad SMS předpokládá mírný pokles úrokových 
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sazeb (1Y EURIBORu) při mírně apreciovanějším euro-dolarovém kurzu a tím i nižší inflaci 
než v RS z 1.SZ 2004. Zveřejněný CF tak spolu s vývojem GDP v Německu v posledním 
čtvrtletí minulého roku naznačuje možnost realizace této alternativy, i když zatím nelze 
diskriminovat mezi jejími variantami. 
 
Celkově hodnotíme rizika predikce inflace z 1. SZ 2004 jako mírně proinflační vzhledem 
k horizontu nejúčinnější transmise, což je zhruba v souladu se závěry 2. SZ 2004. Toto 
proinflační riziko jde převážně na vrub vlivu těch endogenních faktorů, jejichž vývoj je 
silně a velmi bezprostředně determinován působením exogenních vlivů (CZV a dovozní 
ceny). Částečně k výsledné bilanci rizik prognózy inflace přispívá slabě zvýšený odhad 
celkových dopadů změn DPH v roce 2004 a 2005 včetně reflexe mírně od prognózy 
odlišného vývoje v počátku letošního roku. Dodatečným rizikem pro rozhodování 
měnové politiky může být významný nárůst podílu bezprostředních sekundárních 
projevů v rámci dle nového odhadu o něco vyšších celkových dopadů úprav v oblasti 
DPH.  
 
Zmírňujícím faktorem proinflačního vyznění bilance rizik může být pozorovaná 
tendence k naplňování alternativního scénáře 1. SZ v podobě pomalejšího oživování 
ekonomik EU a nižších úrokových sazeb EURIBOR.  
 
 
4  Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami 
 
Shrnutí aktuálních předpovědí dle souboru IOFT za březen 2004 je uvedeno v následující 
tabulce, údaje v závorce jsou s výjimkou HDP prognózy z února 2004 na rok dopředu. 
Prognóza ČNB je vztažena na stejné období jako předpovědi analytiků, nicméně na rozdíl od 
analytiků neodráží nově zveřejněné informace po zpracování  této prognózy. 
 
Srovnání průměrů predikcí s predikcí ČNB (leden 2004) 

 Průměr MIN MAX ČNB 
CPI (mzr.) za 1 rok (IOFT) 3,0 (3,2) 2,0 (2,5) 4,0 (4,0) 2,8  
2T repo za 1 rok (IOFT) 2,7 (2,6) 2,5 (2,3) 3,0 (3,0) 3,0 
Kurz CZK/EUR za 1 rok (IOFT) 31,8 (31,9) 30,5 (30,4) 34,0 (34,0) 32,1  
Kurz CZK/EUR za 1 rok (FX CF) 32,0 (32,0) 31,0 (29,8) 33,9 (33,8) 32,1  
HDP v roce 2004 (IOFT) 3,3 (3,2) 2,9 (2,8) 3,8 (3,5) 3,1  
HDP v roce 2005 (IOFT) 3,7 (3,6) 2,9 (2,9) 4,5 (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. 
 
 
V březnu oproti únoru nedošlo k výrazným změnám v predikcích analytiků. Analytici 
predikují nižší CPI o 0,2 p.b., což je spíše odrazem nejistoty ohledně celkového dopadu 
očekávaných daňových změn do mzr. CPI než vývojem ostatních inflačních faktorů.  Predikce 
mírně apreciovanějšího kurzu patrně souvisí s únorovou korekcí kurzu CZK/EUR. Změna 
predikcí analytiků ohledně vývoje HDP v roce 2004 (+0,1 p.b) může souviset  
s optimistickými nově zveřejněnými údaji za maloobchod, průmyslovou výrobu  
a stavebnictví. Podle vyjádření analytiků by se měla změnit struktura tohoto růstu v roce 
2004, kdy pokles spotřebitelské poptávky by měl být nahrazen vyšší investiční aktivitou, což 
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je v souladu s prognózou ČNB. Riziko budoucího vývoje analytici vidí v nejistotě ohledně 
vývoje kurzu EUR/USD a jejím dopadem na výkonnost evropské ekonomiky. 
 
Z hlediska srovnání s prognózou ČNB (CPI za 12 měsíců o 0,2 p.b. nižší) je rozdíl patrně 
způsoben vyššími očekávanými cenovými dopady daňových úprav. Analytici nadále predikují 
oproti ČNB apreciovanější kurz (o 1 %), vyšší růst HDP v roce 2004 (o 0,2 p.b.) a nižší 
úrokové sazby (o 0,3 p.b.). 
 
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). 
 
 
Histogramy predikcí analytiků a srovnání s prognózou ČNB:  
 

CPI za 1 rok (IOFT)

0

1

2

3

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

prognóza ČNB průměr (IOFT)

2T PRIBOR za 1 rok (IOFT)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3

prognóza ČNB

průměr (IOFT)

 
Kurz CZK/EUR za 1 rok (IOFT)

0

1

2

3

30
,5

30
,8

31
,1

31
,4

31
,7 32 32

,3
32

,6
32

,9
33

,2
33

,5
33

,8

prognóza ČNBprůměr (IOFT)

Růst HDP v roce 2004, 2005 (IOFT)

0

1

2

3

4

5

6

7

2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1

prognóza ČNB (2004)

prognóza ČNB
 (2005)2005 průměr 

2004

průměr 2005

2004

 
 
 
 
 
 



 12

5  Box: Makroekonomický vývoj v roce 2003 
 
Rok 2003 byl rokem konsolidace a přizpůsobování české ekonomiky podmínkám, které nastaly ve 
vazbě na nepříznivý vývoj devizového kurzu resp. zahraniční poptávky v roce 2002 resp. 2003. Tato 
reakce hospodářství byla patrná ve vývoji všech základních makroekonomických veličin 
charakterizujících jeho vývoj v uplynulém roce.  

 
Vývoj na trhu práce v roce 2003 naznačoval, že podniková sféra čelila poklesu poptávky na 
zahraničních trzích a vyrovnávala se s finačními a odbytovými  problémy prostřednictvím tzv. 
„nominálního přizpůsobení“. Pozorovali jsme tedy úsilí podniků o stlačení dynamiky nominálních 
mezd a platů a jednotkových mzdových nákladů za účelem posílení konkurenceschopnosti na domácích 
i zahraničních trzích a vylepšení finančních výsledků. Podniky přitom využívaly jak tlaků skrze 
propouštění a snižování počtu zaměstnanců (mzr. pokles o 2,0 %), tak působily ve směru omezování 
růstu průměrných nominálních mezd (+6,0 v podnikatelské sféře). Rozložení tohoto vývoje mezi pokles 
zaměstnanosti (počtu zaměstnanců) a snížení dynamiky průměrných nominálních mezd v podnikatelské 
sféře bylo nakloněno více ve prospěch propouštění v důsledku existujících výrazných rigidit při 
formování nominálního mzdového vývoje (přesahy kolektivních smluv z roku 2002, vliv propouštění 
pracovníků s relativně nižšími mzdami, psychologická nákaza z rychlého růstu mezd v nepodnikatelské 
sféře, zlepšující se finanční výsledky apod.). Mnoho zejména menších podniků a podnikatelů řešilo 
přímo existenční problémy event. ukončovalo činnost, což generovalo dodatečné tlaky na urychlování 
trendového růstu míry nezaměstnanosti, které mohou být spíše dlouhodobějšího charakteru.  
 
Přes výrazný  pokles zaměstnanosti a určité snížení dynamiky průměrné mzdy zůstalo tempo růstu 
nominálních mezd a platů jako základního zdroje financování soukromé spotřeby relativně vysoké 
(+5,8 % dle NÚ domácností). Vlivem stagnace cenové hladiny v tomto segmentu trhu byl potom 
vysoký nárůst reálného disponibilního důchodu (4,9 %) jednou z hlavních příčin mzr. razantního růstu 
reálné spotřeby domácností (+5,5 %). Plné promítnutí růstu reálných zdrojů do vysokého růstu 
spotřeby bylo dále v souladu s působením reálných úrokových sazeb z příslušného období na minulosti 
(počátek roku 2002) a fází hospodářského cyklu. Tento vývoj byl dále ovlivněn i jinými povahou 
nesystematickými faktory (stimulace prodeje automobilů v důsledku nové právní úpravy DPH aj.)  
a vlivem srovnávací základny z roku 2002 v důsledku povodní.  
 
Agregátní investiční aktivita roce 2003 byla dominována vývojem hrubé tvorby fixního kapitálu 
v sektoru soukromých nefinančních podniků (-0,3 %). Tato sféra neměla dostatek impulzů pro 
urychlení budování kapitálové zásoby v podmínkách slabé zahraniční poptávky a jejího pesimistického 
výhledu a na pozadí stagnace přílivu reálně alokovaných PZI. Situaci dále dokreslovala špatná 
dostupnost úvěrových zdrojů financování investic pro malé a střední podniky a málo uvolněné reálné 
úrokové sazby. Vzájemně protisměrný vývoj investic sektoru domácností (silný pokles) a vládních 
kapitálových výdajů (značný nárůst) na této základní linii vývoje nic podstatného nezměnil.  
 
Pokračující uvolňování kurzové složky reálných měnových podmínek v průběhu roku 2003 působilo 
přes spíše negativní vývoj zahraniční poptávky na pozitivní obrat v dynamice vývozu zboží a služeb 
(+6,7 %). Dělo se tak na pozadí dlouhodobého pozvolného růstu exportní výkonnosti ekonomiky 
v důsledku změn na nabídkové straně ekonomiky v souvislosti s minulým přílivem PZI a následnými 
restrukturalizačními a inovačními procesy. Tento vliv byl dále na meziroční bázi podpořen efektem 
nízké srovnávací základny v důsledku výpadků příjmů z turistiky po předloňských povodních ve  
3. a částečně i 4. čtvrtletí roku.  
 
Na straně dovozů zboží a služeb změna kurzové trajektorie do jisté míry modifikovala dovozní 
náročnosti jednotlivých komponent agregátní poptávky v důsledku intratemporální substituce 
domácích ekonomických agentů i zde na pozadí trvalejších změn na straně nabídky. Tento vliv ale 
nebyl dle našeho názoru tak zřetelný jako v případě reakce exportu. Nicméně vývoj reálného kurzu 
v loňském roce identifikujeme jako hlavní zdroj změny trendu reálné ekonomické aktivity směrem 
k oživování růstu (mzr. +2,9 %) a zastavení rozevírání záporné mezery výstupu. Tomu odpovídal  
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i relativně příznivý vývoj obchodní resp. výkonové bilance v rámci běžného účtu platební bilance  
(-69,4 resp. +56,2 mld. Kč).    
 
Cenový vývoj v roce 2003 byl dosti silně ovlivněn skutečností, že ekonomika operovala již delší dobu 
relativně hluboko pod svým potenciálem. Poloha ekonomiky v rámci hospodářského cyklu tak působila 
i nadále dezinflačním směrem zejména v poptávkově citlivých segmentech spotřebního koše (tj. 
neobchodovatelné ostatní komodity). Tento vliv se odehrával na pozadí odeznívání pozitivního 
nákladového šoku v podobě zastavení kurzové apreciace vůči EUR a překlopení vývoje nominálního 
kurzu do bezprostředního proinflačního vlivu. Výslednice působení těchto dvou faktorů byla 
rozhodující zejména pro obchodovatelné ostatní komodity bez pohonných hmot a non-tradables 
ostatní komodity v rámci spotřebitelského koše (roční míra korigované inflace bez PH +0,6 %). 
 
V cenách potravin jsme inkasovali obrat ve vývoji cen zemědělských prvovýrobců, kde přechod do 
kladné dynamiky růstu CZV v druhé polovině roku nacházel odezvu zejména ve vývoji cen potravin 
rostlinného původu s drobným přispěním vlivu zrušení desetníků a dvacetníků na ceny pečiva. 
Stagnace regulovaných cen přispívala rovněž po většinu roku k velmi nízkým hodnotám meziročního 
růstu spotřebitelských cen (roční míra CPI inflace+ 0,1 %). 
 
Na základě informací o vývoji soustavy veřejných rozpočtů v roce 2003 odhadujeme, že příspěvek 
fiskální politiky státu k mzr. růstu reálného HDP na bázi mzr. změny poptávkově relevantního salda 
dosáhl v loňském roce cca 0,3 p.b. To znamenalo snížení impulzu oproti roku 2002 o 0,2 p.b. Tento 
slabě pozitivní příspěvek fiskální politiky státu k mzr. dynamice HDP v roce 2003 vyvěral z navýšení 
poptávkově relevantního deficitu VR o 12,4 mld. na 84,7 mld. Kč.  
 
V rámci výdajů na konečnou spotřebu vlády přitom došlo v roce 2003 k mírnému snížení tempa jejich 
nominální dynamiky růstu (+ 6,8 %). Ovšem vysoký mzr. nárůst kapitálových výdajů veřejných 
rozpočtů (+12,0 %) byl naopak tahounem agregátní investiční aktivity v celé ekonomice, kde jinak 
soukromé investice spíše klesaly. Vývoj strukturálně a systémově determinovaných transferů sektoru 
domácností (+3,0 %) podporoval příjmy a vysokou spotřebu domácností.  Ve spotřebě domácností 
(ale i vlády) se dále v roce 2003 projevovalo vysoké tempo růstu průměrných mezd v nepodnikatelské 
sféře (+9,8 %).  
 
Působení měnové politiky na vývoj ekonomiky v roce 2003 bylo charakterizováno pokračujícím 
snižováním nominálních řídících úrokových sazeb v prvních třech čtvrtletích roku (na 2,0 % v srpnu 
2003). Tyto měnověpolitické tlaky vyplývaly především z reakce na velmi nízkou pozorovanou inflaci  
a zejména pak na její čtvrtletní prognózy na intervalu nejúčinnější transmise včetně vyhodnocování 
naplňování jejich předpokladů a sledování bilance jejich rizik. Dále byla při měnověpolitickém 
rozhodování zohledněna existující a po většinu roku se prohlubující záporná produkční mezera a její 
výhled a snaha zachovat tendenci k uvolňování devizového kurzu.  
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II.  DESAGREGOVANÝ MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED  
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1  Eurozóna 
 
Oživení v eurozóně je stále jen velmi pozvolné. Zatímco ve 3. čtvrtletí táhla růst zahraniční 
poptávka, v závěru roku došlo ke skromnému růstu investic a zásob při současném propadu 
čistého vývozu. Stále nedochází k nastartování soukromé spotřeby, která by položila základ 
dlouhodobějšímu růstu. ECB i nadále považuje úrokové sazby za dostatečně nízké, přestože 
s příznivějším výhledem inflace4 finanční trhy spekulují na uvolnění měnové politiky. Rizika 
nižšího růstu v důsledku silného eura zohlednily svým vývojem i některé předstihové 
ukazatele. Ty zpomalily či zastavily v únoru svůj růst, i když jejich hodnoty zatím zůstávají 
dostatečně vysoké na to, aby bylo možné i nadále očekávat, že oživení v eurozóně na počátku 
roku 2004 pokračuje, i když neakceleruje. Možné zlepšení vývoje by mohly signalizovat 
lednové maloobchodní tržby, jejichž růst (2,4 %m) výrazně překonal očekávání. ECB 
očekává v roce 2004 průměrný meziroční růst 1,5 %, když ve druhé polovině roku by se růst 
HDP měl vrátit k potenciálu a v roce 2005 dále zrychlovat (cca 2,5 %). 
 
V Německu lze vývoj charakterizovat prakticky stejným způsobem, jak byl popsán výše pro 
celou eurozónu. Pozitivní zprávou je růst investic ve 4. čtvrtletí (první za 3 roky), naopak 
zhoršení čistého exportu a další pokles spotřeby domácností růst HDP tlumily a spotřebitelský 
sentiment nenaznačuje brzké zlepšení. Různé reformy na různých stupních implementace 
snižují ochotu spotřebitelů utrácet a nejistota ohledně konkrétního dopadu těchto reforem 
vedou spotřebitele spíše k úsporám. Lednové údaje o růstu maloobchodních prodejů 
a přebytku obchodní bilance (a růst složky současných podmínek indikátoru ZEW) však 
dávají důvod k mírnému optimismu. Proti referenčnímu scénáři 1. SZ se výhled CF03 
prakticky nezměnil, jak očekávaný růst HDP, tak inflace CPI a PPI jsou jen o desetinu p.b. 
nižší. 
 
1.2 Spojené státy  
 
Ve Spojených státech se i nadále předpokládá akcelerace růstu, avšak přetrvávají rizika vnější 
nerovnováhy, vládního deficitu a zadlužení domácností. Slabý dolar zatím nevedl 
k viditelnému narovnání vnější nerovnováhy. Možným důvodem je fakt, že od počátku roku 
2002 oslabil USD v efektivním vyjádření pouze o 13 %. Snížil se tak deficit s Evropskou unií, 
kde bylo nominální oslabení nejvýraznější, ale naopak roste deficit obchodní výměny 
s asijskými zeměmi, zejména s Čínou.  Projevuje se rovněž efekt počátečního stadia J-křivky, 
když růst dovozních cen5 zejména u nepružně reagujících energetických komodit zvyšuje 
hodnotu dovozů. V únoru byl klíčovým ukazatelem trh práce. Na základě průzkumů 
a některých indikátorů současného vývoje se očekával výrazný nárůst pracovních míst, který, 
jak investoři věří, by vedl k přehodnocení prozatímní politiky Fedu. Tato očekávání vedla 
k posílení USD vůči euru. Statistická data však přinesla zklamání, na které trhy zareagovaly 

                                                 
4 Současný pokles inflace na 1,6 %a není nijak překvapivý a je důsledkem vysoké srovnávací základny 
z minulého roku, kdy prudce vzrostly ceny energií v souvislosti s válkou v Iráku. ECB však přehodnotila 
vzhledem k pomalejšímu oživení a apreciaci eura i dlouhodobější výhled směrem dolů. 
5 V lednu došlo k růstu dovozních cen o 1,3 %m (ropa 6,2 %m, ostatní zboží 0,7 %m) po prosincovém růstu 
0,5 %m. Tak silný růst překvapil i Fed, jehož zástupci ještě těsně před zveřejněním dat konstatovali, že cenové 
promítání slabého dolaru je velmi pozvolné. 
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korekcí dolaru a opětným poklesem výnosů dluhopisů. Nízké sazby přetrvávají rovněž díky 
zájmu asijských centrálních bank o americké dluhopisy. 
 
1.3 Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
Slovenská ekonomika ve 4. čtvrtletí zrychlila svůj růst na 4,7 %a. Lednová obchodní bilance 
skončila přebytkem a oproti roku 2002, kdy se deficit pohyboval na 100 mld. SKK se 
v současnosti kumulované saldo pohybuje kolem -20 mld. SKK. Podíl deficitu se tak snížil 
z 9 % HDP na 2 %. Agentura S&P zvýšila rating závazků v cizí měně a automobilka Hyundai 
se rozhodla postavit na Slovensku továrnu. Příznivý vývoj spolu s ohlášenou připravovanou 
cizoměnovou emisí bondů v objemu cca 1 mld. SKK vedl k apreciačním tlakům počátkem 
roku, kdy NBS intervenovala v objemu 82 mil. EUR. Nepříznivou zprávou tak zůstává pouze 
růst nezaměstnanosti, který však je patrně spíše sezonního charakteru.  
 
Podnikatelská nálada roste v Polsku díky vyššímu počtu zakázek a snižování volných kapacit. 
Zvyšuje se i domácí poptávka. Mzdový vývoj, růst úvěrů ani peněžní zásoba zatím inflační 
rizika6 nepředstavuje. Potenciální rizika však představuje růst průmyslu a průmyslových 
investic, maloobchodní tržby a finanční výsledky firem, rostoucí export a zahraniční 
poptávka. 
 
Maďarská centrální banka udržuje úrokové sazby na současné vysoké úrovni k podvázání 
inflačních tlaků7 v ekonomice a se záměrem splnit inflační cíl 4 % na konci roku 2005. Banka 
zvýšila odhad inflace v krátkodobém horizontu, když průměr za rok 2004 by měl dosáhnout 
7,4 % a na konci roku by se měla inflace pohybovat na 6,9 %a. MNB požaduje spolupráci 
vlády, bez které nemůže banka splnění inflačního cíle zaručit. Ministr financí Draszkovic 
oznámil odhodlanost dodržet v tomto roce deficit státního rozpočtu 4,6 % HDP. Ve vládě se 
mu již podařilo prosadit škrty ve výši 3 % výdajů. Centrální banka není tak optimistická 
a předpokládá letošní deficit ve výši 5,3 % HDP. Růst HDP v posledním čtvrtletí skončil 
mírně nad odhadem trhu, 3,5 %a. V lednu vzrostla nezaměstnanost z 5,5 na 5,8 %.  
 
1.4 Efektivní ukazatele8 reálného růstu a cenového vývoje v zahraničí 
 
Inflace se jak v EU, tak v kandidátských zemích vyvíjela v únoru prakticky podle očekávání 
a ani jejich výhled se nemění. HDP v EU se ve čtvrtém čtvrtletí vyvíjelo jen mírně hůře, než 
očekával CF12, ze kterého vycházela 1. SZ. Nejnovější předpověď CF se oproti minulému 
měsíci prakticky nemění, je však v roce 2004 nižší o cca 0,1 p.b., než byl předpoklad 1. SZ. 
Naopak skutečný vývoj HDP v kandidátských zemích ve 4. čtvrtletí byl výrazně lepší než 
očekávání. Oproti scénáři pro 1. SZ je předpověď pro rok 2004 o cca 0,2 p.b. vyšší.  
 

                                                 
6 PPI v lednu vzrostl o 0,8 %m a 4,2 %a. Očekávalo se poněkud méně. Zde se již začíná projevovat slábnoucí 
kurz a růst světových cen surovin. Naopak kvůli špatné finanční situaci domácností se nemohla výrazněji 
promítnout do cen potravin špatná úroda a zvýšení spotřební daně na tabák se bude patrně projevovat stejně jako 
v ČR postupně, jak se budou doprodávat staré zásoby. 
7 Reálná mzda vzrostla  v roce 2003 o 9,2 %a, nominálně 12 %a. Tahounem byly mzdy ve státním sektoru.   
8 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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Evropská unie EU15 (mzr., %)         Kandidátské země EU (mzr., %) 

Evropská unie     Kandidátské země 

 
1.5  Cena ropy 
 
Světové ceny ropy rostly vytrvale od začátku února, kdy členové kartelu OPEC rozhodli 
o snížení těžebních kvót asi o 10 %. Přetrvávaly také obavy spojené s nízkými zásobami ropy 
v USA a politickým vývojem ve Venezuele. Cena lehké americké ropy tak překonala hranici 
37 USD/barel a přiblížila se maximálním hodnotám z března loňského roku. V období od 1. 1. 
do 11. 3. činila průměrná cena ropy WTI 34,80 USD/barel, což je o 20 % více než předpoklad 
aktuálního referenčního scénáře. V reakci na současný vývoj byl v nové předpovědi CF 
z března revidován výhled cen ropy WTI (posun vzhůru cca o 1 USD/barel), v horizontu 
jednoho roku by se měla pohybovat nad hranicí 29 USD/barel. Zvýšila se také nejistota, 
vyjádřená rozptylem předpovědí jednotlivých analytiků, zejména v kratším období. Únorová 
předpověď nepředpokládala další nárůst již tak vysokých cen. Po delším období relativně 
klidného vývoje došlo v únoru a na začátku března k rozkolísání ceny ropy Ural v CZK, když 
cena nejprve spadla pod 700 CZK/barel a v březnu naopak s oslabením koruny a posílením 
USD prudce vyskočila nad 800 CZK/barel. Zatímco na americkém trhu se cena ropy na 
dosažených maximech drží, na evropských trzích se naopak vydala cena ropy Brent a Ural 
v březnu směrem dolů. Na rozdíl od minulého měsíce v březnu se předpověď CF odchyluje 
od referenčního scénáře i v eurovém  a korunovém vyjádření. 
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Vývoj cen ropy na světových trzích a porovnání aktuální předpovědi CF se scénářem z 1. SZ 

 
2  Devizový kurz 
 
2.1 Vývoj kurzu 
 
Současný vývoj kurzu 
 CZK/EUR CZK/USD 
Průměr (únor) 32.86 25.99 
- meziročně (v %) 3.83% -11.54% 
Průměr (od 2.1. do 17.3.) 32.80 26.20 
Referenční scénář pro 1. čtvrtletí 32.00 26.50 
- rozdíl (v CZK) -0.80 0.30 
 
Kurz koruny k euru se od začátku roku pohybuje pod hodnotou, kterou předpokládá aktuální 
referenční scénář. V únoru domácí měna sice posilovala, když se 26. února vrátila na úroveň 
ze začátku roku (32,43 CZK/EUR), ale první polovina března přinesla oslabení pod 
33 CZK/EUR. Rychlé posílení koruny v únoru ani její opětovné oslabení nelze dát do 
jednoznačné souvislosti s obecně známými informacemi. Koruna bezprostředně nereagovala 
na zveřejňování makroekonomických dat. Podle komentářů účastníků trhu únorové posilování 
souviselo s několika většími izolovanými objednávkami korun iniciovanými ze zahraničí, 
které způsobily výkyvy kurzu koruny. Na tržní sentiment (především zahraniční banky) 
přitom působily náznaky politické nestability (odchod poslanců z US, případně problémy 
vlády při prosazování zákonů). Také růst nezaměstnanosti na rekordní úroveň a snížení 
odhadů přílivu PZI v minulých obdobích jsou pro korunu negativními zprávami.  
 
Od poloviny února kurz koruny k americkému dolaru oslaboval, když 4. března se opět vrátil 
na hranici 27,2 CZK/USD. Ve svém vývoji kopíroval průběh kurzu dolaru k euru, který se 
opět přiblížil hodnotě 1,22 USD/EUR.  
 
V únoru index nominálního efektivního kurzu opět mírně oslabil, když v meziročním 
srovnání poklesl o 1,5 %. Index reálného efektivního kurzu podle spotřebitelských cen  
i v lednu stagnoval na úrovni z října loňského roku, ale efektivní kurz podle cen výrobců již 
opět oslabil. Po celý rok se na vývoji indexu odrážel vliv nižší inflace v tuzemsku než 
v zahraničí, což přispívalo ke zvyšování konkurenceschopnosti. Oproti stejnému období 
minulého roku reálný efektivní kurz podle cen spotřebitelů i průmyslových výrobců oslabil  
o více než 1 %. 
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Denní vývoj kurzu koruny vůči EUR a USD Nominální a reálný efektivní kurz 
(index, 100=2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Platební bilance 
 
Revidované ukazatele vnější ekonomické rovnováhy 
v % HDP 1999 2000 2001 2002 2003* 

Běžný účet -2,7 -5,3 -5,7 -6,0 -6,5 
Běžný účet očištěný o reinvestované zisky -1,4 -3,4 -3,1 -3,2 -3,9 
Obchodní bilance -3,5 -6,1 -5,4 -3,1 -2,9 
Finanční účet 5,6 7,5 7,9 15,3 6,8 
Přímé investice (netto) 11,3 9,6 9,6 11,9 2,8 
* Předběžný odhad výnosů z PZI a jejich rozdělení. 
 
Na základě revize platební bilance9 za rok 2002 a 1. až 3. čtvrtletí 2003 došlo oproti původně 
zveřejněným údajům ke snížení celkového deficitu běžného účtu, které bylo doprovázeno 
přehodnocením struktury bilance výnosů. Došlo ke zvýšení objemu dividend vyplacených 
zahraničním vlastníkům na úkor poklesu objemu reinvestovaných zisků. Zvýšil se tedy reálný 
odliv zdrojů z ČR na běžném účtu při současnému poklesu přílivu PZI ve formě 
reinvestovaných zisků na finančním účtu. Podíl reinvestovaných zisků na celkových výnosech 
z PZI k rozdělení byl snížen za rok 2002 z původně odhadovaných 84 % na skutečných 
vykázaných 66 % a odhad tohoto podílu na rok 2003 byl snížen na cca 60 %. 
 
2.2.1 Běžný účet 
 
Deficit běžného účtu dosáhl ve 4. čtvrtletí 2003 hodnoty 64,3 mld. CZK (10,2 % HDP), což 
představuje meziroční zvýšení o 20,1 mld. CZK. K nárůstu deficitu běžného účtu nejvíce 
přispěl pokles přebytku bilance běžných převodů (o 12,6 mld. CZK v důsledku zvýšených 
příjmů souvisejících s platbami zahraničních zajišťoven za povodňové škody v roce 2002) 
a nárůst deficitu bilance výnosů (o 6,2 mld. CZK). Saldo výkonové bilance (obchodní bilance 
a bilance služeb) skončilo přibližně na úrovni loňského roku (-30,7 mld. CZK) při mírném 
zhoršení obchodní bilance a mírném zlepšení bilance služeb. Kumulovaný deficit běžného 

                                                 
9 Statistika platební bilance byla ovlivněna březnovou revizí, která zejména souvisela s vyhodnocením ročního 
šetření u podniků se zahraniční majetkovou účastí. Byla publikována definitivní data o tocích přímých 
zahraničních investic (základní kapitál, reinvestovaný zisk a úvěry) a vyplacených dividendách do zahraničí za 
rok 2002. Zároveň byl zpřesněn odhad roku 2003. Údaje za rok 2003 budou upraveny na základě výsledků 
ročního šetření, jehož zpracování bude uskutečněno na začátku roku 2005. 
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účtu za celý rok 2003 dosáhl 157,2 mld. CZK (6,5 % HDP). Po očištění o předpokládané 
reinvestované zisky činil podíl deficitu běžného účtu na HDP pouze 3,9 %. 
 
Na základě měsíčních údajů platební bilance za rok 2004 činil lednový deficit běžného účtu 
4,7 mld. CZK, což představuje meziroční zhoršení vlivem poklesu přebytku bilance běžných 
převodů. Saldo výkonové bilance bylo přibližně vyrovnané při meziročním mírném poklesu 
deficitu obchodní bilance a poklesu přebytku bilance služeb. Deficit obchodní bilance činil 
pouze –0,2 mld. CZK. Po vysokém mzr. růstu obratu zahraničního obchodu v prosinci 2003 
se v lednu 2004 vývoz i dovoz mzr. snížil. Vývoz zboží mzr. klesl o 0,7 % a dovoz zboží 
o 1,0 %. Z hlediska zbožové struktury došlo v lednu 2003 k nejvýznamnějšímu mzr. zlepšení 
salda ve skupině 6 – tržní výrobky tříděné podle materiálu (zvýšení přebytku o 1,7 mld. CZK) 
a dále ve skupině 8 – různé průmyslové výrobky (zvýšení přebytku o 1,1 mld. CZK). Proti 
snižování celkového schodku naopak působilo mzr. zhoršení salda ve skupině 7 – stroje 
a dopravní prostředky (snížení přebytku o 2,1 mld. CZK) a dále též ve skupině 2 – surové 
materiály bez paliv (zhoršení o 0,7 mld. CZK při přechodu přebytku do schodku). 
 
12měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance na základě členění podle SITC (v mld. CZK) 
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2.2.2 Finanční účet 

 
Přebytek finančního účtu dosáhl ve 4. čtvrtletí 2003 hodnoty 68,7 mld. CZK a meziročně 
vzrostl o 37,0 mld. CZK. Poprvé v historii ČR došlo k odlivu PZI10 (-16,4 mld. CZK), což 
společně s odlivem českých přímých investic do zahraničí (-6,4 mld. CZK) vedlo k čistému 
saldu přímých investic v hodnotě –22,8 mld. CZK. Na druhé straně však došlo k čistému 
přílivu portfoliových investic (19,7 mld. CZK) a ostatních investic (70,3 mld. CZK), za 
kterým se skrýval nákup akcií Českého Telecomu drobnými zahraničními investory 
(majetkové portfoliové investice) a syndikovaný zahraniční úvěr Českého Telecomu na nákup 
podílu v Eurotelu (ostatní investice). Čistý odliv dluhových portfoliových investic se ve 
srovnání s předchozími čtvrtletími snížil. Příliv ostatních investic byl navíc způsoben 
nárůstem krátkodobých devizových vkladů obchodních bank přijatých od nerezidentů. 
Kumulovaný přebytek finančního účtu platební bilance za celý rok 2003 dosáhl 163,9 mld. 
CZK a devizové rezervy narostly o 12,9 mld. CZK. 
 
 
                                                 
10 Transakce spojené s odprodejem zahraničního majetkového podílu ve společnostech Eurotel a Český Telecom 
v celkové hodnotě 49 mld. CZK. 
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3  Nákladové faktory 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/predikce Skutečnost 

 
PPI v SRN 2/2004        0,1 1) - 0,1 
Uralská ropa 2/2004  - 19,89 - 9,78 
Efektivní kurz k EUR (80 %)  
a USD (20 %) 

2/2004     -1,07                 0,76 
 

Ceny průmyslových výrobců  2/2004       0,91)  1,5 
Ceny zemědělských výrobců  2/2004       6,01) 13,4 
Směnné relace        1/2004       2,31)   2,4 
Dovozní ceny  1/2004    - 2,3 - 0,3 
Úrovňové hodnoty    
Kurz Kč/EUR  2/2004         32,00 1)  32,857 
Kurz Kč/USD  2/2004            26,49 1)  25,985 
Cena uralské ropy (USD/barel)  2/2004         25,30 1) 28,49 
1) Predikce (scénář) průměrné hodnoty za 1. čtvrtletí 2004 z 1. SZ 2004 
 
Jestliže vývoj cen zahraničního obchodu za prosinec 2003 (publikovaný v únoru 2004) byl 
v souladu s lednovou predikcí, pak vývoj dovozních cen za leden 2004 a souhrnný vývoj 
kurzů, cen ropy, cen výrobců v ČR za období leden až únor 2004 působil z hlediska 
krátkodobých rizik prognózy v 1. SZ 2004 výhradně proinflačním směrem.  
 
Meziroční pokles  dovozních cen v lednu  2004 byl nižší (-0,3 %) než  činí  jejich čtvrtletní 
predikce z 1. situační zprávy (-2,3 %). Rozdíl prognózy a skutečnosti je do značné míry 
zapříčiněn cenami neenergetických surovin a více depreciovaným kurzem vůči EURu (o cca 
2,5 % meziročně). Ceny dovážených energetických surovin jako celku (skup.3 SITC) se 
vyvíjely podle prognózy - výrazné odchylky  vývoje cen dovážených energetických surovin 
(ropa a zemní plyn) a kurzu Kč/USD od predikce se vzájemně vykompenzovaly. S ohledem 
na vývoj rozhodujících determinant vývoje dovozních cen v únoru (který je do značné míry 
shodný s lednovým vývojem) lze očekávat, že odchylka vývoje dovozních cen od prognózy 
v únoru bude zhruba na obdobné úrovni jako u lednových dat a tento vývoj se následně 
promítne do vývoje spotřebitelských cen v prvním pololetí letošního roku. Rovněž  
u vývozních cen byl dosažený meziroční růst vývozních cen vyšší než predikce na 1.čtvrtletí 
(predikce 0,0 % meziročně oproti skutečnosti 2,1 %, což jde na vrub především rostoucím 
vývozním cenám u polotovarů a průmyslových výrobků). V případě směnných relací je 
dosazený meziroční růst (2,4 %) téměř ve shodě s prognózou na 1. čtvrtletí (2,3 %). 
 
V případě cen průmyslových výrobců byl meziroční cenový růst v lednu i v únoru  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 s meziroční  stagnací cen v těchto 
odvětvích. Ostatní skupiny průmyslové výroby se v zásadě vyvíjely podle předpokladů  
a dosavadní vývoj cen prozatím nebyl ovlivněn vyššími dovozními cenami.  
 
Zrychlení meziročního růstu cen zemědělských výrobců v lednu 2004 je sice v souladu 
s trajektorií prognózy z 1.SZ předpokládající v prvním čtvrtletí další zrychlení růstu cen 
oproti závěru minulého roku, avšak dosazená hodnota meziročního růstu cen je oproti 
prognóze výrazně (cca 2x) vyšší (skutečnost 9,2% za leden, resp. 13,4% za únor, oproti 
prognóze průměrného meziročního růstu CZV na 1. čtvrtletí ve výši 6,0 %). Tento rozdíl 
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prognózy a skutečnosti  je zapříčiněn  dalším růstem cenové hladiny produktů rostlinné 
výroby, zejména obilovin a brambor, zatímco prognóza z 1.SZ předpokládala na přelomu let 
2003-2004 zastavení růstu cenové hladiny u těchto komodit. Odchylka vývoje a skutečnosti 
za leden až únor dává předpoklad k přehodnocení meziročního růstu cen zemědělských 
výrobců směrem  vzhůru (v řádu 5-6 procentních bodů) v průběhu prvního pololetí letošního 
roku s následným rizikem zvýšení spotřebitelských cen potravin. 
 
Podrobnější zhodnocení 
 
V meziročním srovnání dovozní ceny meziročně klesly v lednu stejně jako v prosinci  
o 0,3 %. Již druhý měsíc se výrazně snížily ceny nerostných paliv, tentokrát o 10,7 % 
(především ropy). Ceny nerostných paliv měly zároveň největší vliv na pokles celkového 
indexu cen dovozu. Ceny strojů a dopravních prostředků se snížily o 0,6 %, naopak nejvíce se 
zvýšily dovozní ceny surovin a polotovarů (o 4,2 %, resp. o 3,5 %). Vývozní ceny 
pokračovaly meziročním v růstu od dubna roku 2003. V lednu roku 2004 vzrostly o 2,1 %, 
což bylo o 0,7 procentního bodu více než v prosinci. K nejvýraznějšímu cenovému růstu 
došlo u nerostných paliv (o 7,9 %, zejména u plynu, elektřiny a uhlí). Dominantní vliv na 
zvýšení celkového indexu cen vývozu však mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků  
o 2,0 % (především kancelářských strojů a výpočetní techniky). Klesly pouze ceny nápojů  
a tabáku o 8,1 %.  
Meziroční  směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 %. Je to nejlepší výsledek od června roku 
2002, kdy směnné relace dosáhly hodnoty 103,1 %. Nejvyšší byla tato hodnota v lednu roku 
2004 u nerostných paliv 120,8 %. Dlouhodobě příznivé hodnoty byly také u strojů  
a dopravních prostředků a u hotových výrobků (102,6 %, resp. 102,1 %). Hodnota směnných 
relací u strojů a dopravních prostředků se zvýšila o 0,4 procentních bodů oproti prosinci 
minulého roku. Nepříznivé hodnoty směnných relací byly z významnějších skupin především 
u surovin a polotovarů (97,4 %, resp. 98,6 %). 
 
Dovozní ceny ČSÚ a jejich predikce (s.o. p. r. = 100) 
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Ceny průmyslových výrobců se v meziročním srovnání  se v únoru zvýšily o 1,5 % (jejich 
meziroční tempo růstu bylo v podstatě obdobné jako lednové s 1,6 %). Výrazně vyšší byly 
nadále ceny v odvětví potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků o 4,5 % (jejich 
růst trvá již od září minulého roku). Dále byly významně vyšší ceny v odvětví elektřiny, 
plynu a vody o 2,9 % a v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 2,8 %. 
Naopak ceny koksu a rafinérských ropných výrobků meziročně klesly o 6,4 %. 
 
Ceny průmyslových výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o 13,4 % především vlivem růstu cen 
rostlinných výrobků o 41,3 %. Výrazně se zvýšily zejména ceny obilovin (o 30,6 %)  
a brambor (o 116,4 %) též olejnin, ovoce a zeleniny. Ceny živočišných výrobků naopak klesly 
o 2,2 % především  důsledku poklesu cen prasat (o 15,1 %). V meziměsíčním srovnání vrostly 
ceny zemědělských výrobců o 3,3 % díky  dalšímu růstu cen obilovin, zeleniny  
a brambor. 
  
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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4  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Fiskální výhled zůstává pro tento i příští rok od minulé SZ nezměněn. Pro rok 2004 
předpokládáme deficit měřený saldem bez čistých půjček a dotací transformačním institucím 
ve výši 5,0 % HDP, pro rok 2005 pak 4,5 % HDP. Rovněž odhad makroekonomických 
implikací fiskální politiky zůstává na stejné úrovni jako v předchozí SZ. 
 

2003 2004
1.SZ 2.SZ 3.SZ 1.SZ 2.SZ 3.SZ 1.SZ 2.SZ 3.SZ

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

2005

 
 
Česká republika v uplynulém měsíci odeslala do Bruselu v rámci tzv. notifikace kvantifikaci 
schodku v metodice národních účtů ESA95, která je rozhodující pro proceduru nadměrného 
deficitu (EDP). Loňský deficit, měřený v této metodice, dosáhl překvapivé výše 12,9 % HDP 
(v PEP z června 2003 bylo předpokládáno pouze 7,6 % HDP). Dramatický nárůst tohoto 
schodku je způsoben jednorázovým začleněním státních garancí ve výši cca  
185 mld. Kč, které nebyly v předchozích letech v deficitu zohledněny. Doposud byly do 
schodku vládního sektoru začleněny pouze realizované garance, na doporučení Eurostatu se 
tato praxe mění a jsou zahrnovány poskytnuté standardní i část nestandardních garancí. Dle 
našeho názoru by však měla být spíše revidována celá časová řada vládního deficitu v ESA95. 
Jednorázové začlenění garancí do roku 2003 nemá ekonomické opodstatnění, ale pouze účetní 
charakter, v minulém roce nedošlo k žádnému zvratu v rizikovosti dříve poskytnutých 
garancí. Výše vládního deficitu podle PEP 2003 a únorové notifikace je zachycena 
v následující tabulce: 
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       Schodek vládního sektoru v ESA95              % HDP 
 2000 2001 2002 2003 2004 
PEP 2003 / reforma -4,6 -6,2 -6,7 -7,6 -5,9 
Notifikace 2/2004 -4,5 -6,4 -6,4 -12,9 -6,2 

 
 
Ve sněmovně se vládě podařilo prosadit změnu zákona o DPH, ve které je zabudován pokles 
základní sazby z 22 % na 19 % od 1. 5. 2004. Nepodařilo se ale plně harmonizovat zdanění 
některých položek (např. dětských plenek), které dle předpisů EU mají být zdaňovány 
základní sazbou. Pokud se prokáže, že ČR po vstupu do EU není plně kompatibilní s předpisy 
EU, bude s ní zahájeno vytýkací řízení (infringement procedure), během kterého lze objevené 
nedostatky odstranit. V případě ignorování doporučení EU během vytýkacího řízení hrozí ČR 
i peněžní sankce. Nedodržování závazných norem EU ze strany ČR má v současné fázi spíše 
negativní signalizační efekty, navrhovaná podoba zákona o DPH bude předmětem jednání 
Senátu. 
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Státní rozpočet vykázal za leden až únor 2004 schodek ve výši 2,9 mld. Kč. Zhoršení oproti 
lednu t. r. (přebytek 7,3 mld. Kč) vyplývá především ze sezónních únorových vratek DPH. 
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je únorový schodek přibližně o 22 mld. 
Kč menší, což je výsledek jak vysokého nárůstu příjmů (+17,5 mld. Kč), tak nižších výdajů  
(-4,6 mld. Kč).  
 
Hlavním důvodem relativně nízkého deficitu státního rozpočtu je vývoj celkových příjmů, jež 
ke konci února meziročně vzrostly o 18,8 %. Rozhodující podíl na tom mají daňové příjmy, 
zejména inkaso nepřímých daní. Příjem z DPH dosáhl ke konci února meziročního přírůstku 
33,3 %, ze spotřebních daní 35,2 %, což je možné spojovat se značným nákupním apetitem 
obyvatelstva v prosinci a možnou snahou o předzásobení se některými komoditami. Příjem  
z DPFO se proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 11,0 %, především v důsledku 
nárůstu inkasa srážkové daně o 29,8 %. Pojistné na sociální zabezpečení je ke konci února  
o 5,9 % nad úrovní loňského roku, z toho pojistné na důchody vzrostlo o stejnou hodnotu. Ve 
výdajích tradičně dominovalo čerpání dotací územním rozpočtům, neinvestiční transfery 
státním fondům a fondům sociálního a zdravotního pojištění. 
 
Výsledky hospodaření základních složek ústřední vlády za leden až únor 2004 (mld. Kč): 

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

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření -115,0 -24,9 -2,9 22,0 112,1
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 0,6 0,5 -0,1 1,9
           vlastní běžné hospodaření SR -84,7 -25,5 -3,4 22,1 81,3
Pramen: účty vedené u ČNB  
 
Hospodaření místních rozpočtů za rok 2003 skončilo podle našeho očekávání lépe než činil 
původní záměr. K 31. 12. 2003 byl vykázán schodek ve výši 2,9 mld. Kč (rozpočtovaný 
schodek 5,5 mld. Kč), z toho kraje vykázaly přebytek 1,5 mld. Kč, obce schodek 4,4 mld. Kč. 
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5  Peníze, úvěry a úrokové sazby 
 
Vývoj peněžního agregátu M2 se v lednu 2004 udržoval zhruba na úrovni prosince. Jeho 
meziroční přírůstek dosáhl v prosinci 2003 7,0 % (M3 dle ECB 7,8 %)11 a v lednu 2004 6,9 % 
(M3 dle ECB 6,9 %). Vývoj tak potvrdil, že vyšší růst peněz započatý v polovině loňského 
roku má trvalejší tendenci (viz. grafická příloha č.1). Růst peněz v širším pojetí mohl být 
ovlivňován lepší finanční situací podniků související s očekáváním ekonomického růstu. 
Podniky zhodnocovaly dočasně volné finanční prostředky prostřednictvím 
neobchodovatelných cenných papírů. Vývoj peněžního agregátu M2 dále signalizoval 
postupné prosazování opatrnostního motivu držby peněz. Jeho aktuální vývoj je v souladu 
s predikcí na rok 2004, která předpokládá pohyb meziročního přírůstku v rozmezí  6 - 8 %. 
Odhad tohoto přírůstku činí pro 1. čtvrtletí 2004 v průměru cca 6 % a neindikuje z hlediska 
reálné ekonomické aktivity významnější rizika ve vývoji cenové hladiny.  
 
V rámci struktury peněžního agregátu M2 si v lednu 2004 udržoval vysoký růst peněžní 
agregát M1. Jeho meziroční přírůstek dosáhl 17,5 % a byl nadále podporován nízkou úrovní 
úrokových sazeb (M1 dle ECB 16,3 %). Tento nárůst se projevoval u oběživa  
a netermínovaných vkladů zejména u domácností. Od poloviny loňského roku se zastavoval 
pokles kvazi-peněz podniků a domácností. Na zastavování poklesu se podílel mírně pozitivní 
sklon výnosové křivky. Uvedený vývoj se projevoval u termínovaných vkladů (představují 
40,9 % z M2) a to i přes jejich pokles o 3,1 % zaznamenaný v lednu 2004. Vysoká dynamika 
růstu pokračovala u neobchodovatelných cenných papírů (depozitní směnky a ostatní cenné 
papíry; podíl na M2 6,1 %), u kterých meziroční přírůstek činil v lednu 2004 26,7 %. Jedná se 
zejména o produkty prostřednictvím kterých si podniky zhodnocují své dočasně volné 
finanční prostředky. Strukturu peněžního agregátu M2 ukazuje následující tabulka. 
 
Struktura peněžního agregátu M2 (průměry za čtvrtletí)   

     Meziroční přírůstky v %
Podíl absolutních 
stavů na M2 v % 

 2003 
1Q

 2003 
2Q

 2003 
3Q

 2003 
4Q

 2003 
Prosinec

 2004 
Leden

M1 44,9 19,1 18,0 17,0 16,6 16,9 17,5
    Oběživo 12,6 11,0 14,1 15,0 12,8 11,9 12,3
    Netermínované vklady 32,3 22,8 19,7 17,8 18,1 18,9 19,7
M2-M1 (kvazi - peníze) 55,1 -5,8 -5,8 -2,2 -2,5 -0,1 -0,4
    Termínované vklady 40,9 -4,2 -6,4 -5,9 -5,2 -1,9 -3,1
    Neobchodovatelné cenné papíry 6,1 -17,7 -12,2 10,2 9,4 20,0 26,7
    Vklady v cizí měně 8,0 -5,7 1,4 10,9 4,8 -2,1 -2,3
M2 100,0 3,2 3,1 5,4 5,3 7,0 6,9  
 
Poznámka: Údaje o podílech absolutních stavů na M2 jsou dle posledních známých údajů. 
 
Tvorba peněžního agregátu M2 byla z hlediska hlavních protipoložek ovlivňována domácími 
úvěry, které se v lednu 2004 mírně snížily. Roční tok (změna stavu za dané období) úvěrů 
poskytovaných podnikům a domácnostem poklesl z 64,3 mld. Kč v prosinci 2003 na         
56,6 mld. Kč v lednu 2004. Příliv peněz prostřednictvím čistého úvěru vládě se vlivem 
financování výdajů místních rozpočtů dle odhadu zvýšil ze 104,8 mld. Kč v prosinci 2003 na 
109,3 mld. Kč v lednu 2004. Z pohledu tvorby peněz však bylo rozhodující lednové 
přebytkové hospodaření státního rozpočtu. Peněžní agregát M2 byl dále tlumen poklesem 
čistých zahraničních aktiv. Meziroční pokles čistých zahraničních aktiv se zejména vlivem 
oslabování devizového kurzu koruny k americkému dolaru snížil z -90,9 mld. Kč v prosinci 
2003 na -71,6 mld. Kč v lednu 2004.  
                                                 
11 Pro porovnání se uvádí meziroční přírůstky peněžních agregátů ČR propočtených dle metodiky ECB. 
V případě peněz v užším pojetí byl využit peněžní agregát M1 a širším pojetí peněžní agregát M3. 
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Úvěry 
 
Dynamika úvěrů poskytovaných podnikům a domácnostem se v lednu 2004 mírně snížila. 
Jejich meziroční přírůstek poklesl z 8,5 % v prosinci 2003 na 7,2 % v lednu 2004 (viz. 
grafická příloha č.1). Nadále však pokračovala vysoká poptávka domácností po dluhovém 
financování ovlivňovaná nízkou hladinou úrokových sazeb a stále se rozvíjející nabídkou 
nových úvěrových produktů. Aktuální vývoj úvěrů je v souladu s jejich predikcí na rok 2004, 
která předpokládá pohyb meziročního přírůstku v rozmezí 7 - 9 %. Struktura vývoje úvěrů je 
zřejmá z následující tabulky12.           
 
Vývoj úvěrů poskytovaných podnikům a domácnostem  
(ze stavů ke konci čtvrtletí, neočištěno o mimoměnové vlivy)  

     Meziroční přírůstky v %

Podíl absolutních 
stavů na 

celkových 
úvěrech v % 

 2003 
1Q

 2003 
2Q

 2003 
3Q

 2003 
4Q

 2004 
Leden

Nefinanční podniky 54,5 -12,7 -8,0 -4,5 -1,1 x
    Úvěry do 1 roku 23,2 -20,0 -10,5 -5,9 -4,4 x
    Úvěry od 1 roku do 4 let 12,5 -13,7 -13,7 -10,0 -2,4 x
    Úvěry nad 4 roky 18,8 -0,9 -0,1 1,6 4,2 x
Domácnosti 30,0 28,8 29,0 29,1 31,8 32,5
    Spotřebitelské úvěry 9,4 39,6 24,8 18,1 15,4 x
    Úvěry na bydlení 18,4 36,8 37,1 41,7 45,2 x
    Ostatní 2,2 -23,6 1,7 -4,4 14,1 x
Finanční instituce 15,2 -4,3 15,2 12,4 13,3 x
Ostatní 0,3 31,2 -8,6 -3,4 -40,5 x  

 
Poznámka: Údaje o podílech absolutních stavů na celkových úvěrech jsou dle posledních známých údajů za prosinec 2003. 
 
U úvěrů poskytovaných nefinančním podnikům se ke konci roku 2003 téměř zastavil jejich 
pokles. Rozhodující podíl na uvedeném vývoji měly úvěry s dlouhodobou splatností 
poskytované domácím podnikům, které ovlivnilo zejména poskytnutí úvěru ve výši 7,4 mld. 
Kč v průběhu listopadu 2003 zahraničnímu investorovi působícímu v odvětví spojů. Naopak 
podniky pod zahraniční kontrolou nadále využívaly zejména vlastní zdroje včetně 
reinvestovaného zisku ze zahraničí.  
 
Meziroční přírůstek úvěrů poskytovaných domácnostem se mírně zvýšil z 31,8 % v prosinci 
2003 na 32,5 % v lednu 2004. Největší nárůst pokračoval dle odhadu u úvěrů na bydlení. 
Jejich vývoj souvisel zejména s nízkou hladinou hypotečních úrokových sazeb a vývojem cen 
nemovitostí13. Dynamika spotřebitelských úvěrů se v lednu 2004 obdobně jako v průběhu 
roku 2003 dle odhadu snižovala. V následujícím období lze předpokládat, že nižší očekávaný 
růst mezd, zvyšování nákladů spojených s čerpáním úvěrů, vyšší inflační očekávání  
a případný negativní dopad změny DPH na finanční situaci domácností, by měly poptávku po 
úvěrech spíše tlumit. Ostatní úvěry poskytované domácnostem se v závěru roku 2003 
zvyšovaly.  

                                                 
12 Statistické údaje o vybrané struktuře úvěrů v lednu 2004 nejsou zatím k dispozici. 
13 Hypoteční úvěry mohou vedle investic domácností do nemovitostí ovlivňovat i jejich spotřební výdaje. 
K tomu může docházet v případě nákupu starších nemovitostí u původních vlastníků bytů a dále u příjemců 
bankovních půjček jištěných zástavou k nemovitosti, tzv. amerických hypoték. Jedná se o úvěry např. na nákup 
luxusnějších automobilů, jejichž nabídku banky oficiálně předpokládají od května letošního roku. Některé 
poskytované úvěry v současnosti již splňují podmínky těchto hypoték.   



 26

 
Tento vývoj byl ovlivňován nízkou výchozí základnou, ale současně mohl signalizovat 
avizovanou orientaci bank na malé podnikatele, resp. živnostníky.  
 
Růst úvěrů domácnostem byl posouzen též z hlediska jejich dopadu na bilanci příjmů 
a výdajů domácností. Podle údajů o národních účtech domácností za rok 2003 došlo k růstu 
dluhového zatížení domácností vyjádřeného podílem bankovních úvěrů a splátkových 
prodejů14 na hrubém disponibilním příjmu o cca 4 procentní body na cca 20 %. Podíl 
úrokových nákladů vlivem nízké hladiny úrokových sazeb v roce 2003 stagnoval ve výši  
1,9 %. Podíl čistých úrokových nákladů naopak rostl, dosáhl však pouhých 0,8 %. V tomto 
vývoji se odrážel pokles úrokových příjmů ovlivňovaný sklonem výnosové křivky 
zohledňující delší splatnosti úvěrů domácností (cca 88 % úvěrů má splatnost nad 1 rok) oproti 
vkladům. Uvedené hodnoty podílových ukazatelů zatím nenaznačují významnější negativní 
tendence ve schopnosti domácností splácet úvěry. Přestože se dluhové zatížení domácností 
zvyšovalo, podíl úvěrů k vytvořeným vkladům dosahoval zatím jedné třetiny.  
 
Vysoké tempo růstu úvěrů domácnostem bylo v roce 2003 doprovázeno snižováním podílu 
klasifikovaných úvěrů domácností na celkových úvěrech domácnostem o 2,2 procentní body 
na 9,2 % ke konci roku 2003. Podíl klasifikovaných úvěrů obyvatelstva na celkových úvěrech 
obyvatelstvu meziročně poklesl o 0,4 procentní body na 6,3 % a podíl klasifikovaných úvěrů 
živnostníků na celkových úvěrech živnostníkům o 11,1 procentní bod na 34 % (vysoký podíl 
klasifikovaných úvěrů živnostníků souvisí s jejich rizikovým zadlužováním v minulosti).  
U obyvatelstva je však nutno vzít v úvahu vysoký nárůst úvěrů a krátkost jejich poskytování.    
 
Ve vývoji struktury úvěrů zaznamenané v loňském roce dosáhly významnou meziroční 
dynamiku úvěry poskytované finančním institucím. Tento vývoj souvisel především s úvěry 
ostatním finančním zprostředkovatelům, tj. leasingovým společnostem a dále pojišťovnám  
a penzijním fondům.  
 
Úrokové sazby 
 
Vývoj úrokových sazeb je nadále poměrně stabilní, a to především v případě kratších 
splatností. Sazby na peněžním trhu stagnují od poslední úpravy základních sazeb již osmý 
měsíc. Sazby s delší splatností jsou volatilnější, přičemž v poslední době spíše mírně klesají. 
Tento vývoj je dán  vlivem sentimentu na vyspělých trzích, zatímco tuzemské faktory jsou 
většinou sekundární. Poměrně výrazným faktorem, který přispěl k poklesu úrokových sazeb, 
byla nepříznivá data z amerického trhu práce. Údaje o vývoji tuzemské ekonomiky (inflace, 
nezaměstnanost, HDP) v zásadě odpovídaly očekáváním, proto se do úrovně sazeb nijak 
nepromítly.  
 
Teroristický útok v Madridu se odrazil téměř na všech světových finančních trzích, nejvíce 
byly postiženy akciové trhy. Nervozita však trvala jen několik dní. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Údaje o splátkových prodejích jsou odhadovány dle dílčích šetření u tří nejvýznamnějších nebankovních 
splátkových institucí GE Capital Multiservis, a.s., Home Credit, a.s. a Cetelem ČR, a.s.     
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Vývoj úrokových sazeb v %  
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Výnosová křivka na peněžním trhu má nadále mírně pozitivní sklon (spread 1R PRIBOR – 1T 
PRIBOR činí 0,3 procentního bodu k 18. 3.). Kotace sazeb FRA naznačují očekávání 
stabilního vývoje úrokových sazeb v nejbližším období a mírné zvýšení (cca 0.25 p.b.) 
přibližně v polovině roku 2004. U dlouhodobých sazeb spread mezi sazbami 5R a 1R 
dosahuje cca 1,3 procentního bodu. 
 
V uskutečněných aukcích státních dluhopisů byly nabízeny SD s originálními splatnostmi 
10R a 5R v nominálních objemech 6 a 8 mld. Kč. Dluhopisy byly bez problémů upsány při 
průměrných výnosech 4,78 % a 3,68 %. Neúspěchem však skončila již třetí reverzní aukce, 
při které se ministerstvo financí snaží odkoupit SD splatný v září tohoto roku. Investoři nejsou 
ochotni přistoupit na výnos, který odpovídá výnosu peněžního trhu. 
Ministerstvo financí zveřejnilo emisní kalendář státních dluhopisů na druhé čtvrtletí. Podle 
očekávání se dále prodlouží průměrná durace dluhopisů, plánovaný objem emisí je však nižší. 
Snížení objemu emisí souvisí s oznámeným vydáním eurobondů. Předpokládá se emise 
v objemu 1 mld. EUR se splatností 10 let.  
 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně snížila. V nejbližším období se i nadále  
předpokládá rostoucí inflace, především z titulu daňových úprav a růstu cen potravin. V roce 
2005 by se s ohledem na předpokládané uzavírání mezery výstupu měly objevit první 
poptávkové tlaky. Predikce úrokových sazeb se změnily jen minimálně. První zpřísnění 
měnové politiky se očekává přibližně v červenci, další pak do konce tohoto roku. Výnosová 
křivka by se měla posunout na vyšší hladinu, přičemž její sklon by měl zůstat zachován.  
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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
 3/04 2.8 3.0 2.7 3.1

1R PRIBORCPI

 
Pramen: ČNB, Statistická šetření    * Pozn.: do 12/2003 se jedná o očekávání 1T PRIBOR 
 
Úroková statistika prošla k počátku roku 2004 změnou metodiky, důvodem je především 
harmonizace s výkazy v zemích EU. Některé dostupné údaje jsou předběžné, některé budou 
k dispozici později, proto zatím poslední údaje o klientských úrokových sazbách jsou za 
prosinec 2003. Podle nich korunové sazby z nových úvěrů  dosahují 3,7 %, termínované 
depozitní sazby 1,7 %. U většiny sledovaných reálných úrokových sazeb je v posledních 
měsících patrná klesající tendence, především z pohledu ex post. 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 
 
V době od 2.SZ byly publikovány údaje o registrované nezaměstnanosti za únor 2004, údaje 
VŠPS za 4. čtvrtletí 2003, údaje o růstu průměrné mzdy ve sledovaných organizacích  
za 4. čtvrtletí 2003 a ve vybraných odvětvích za leden 2004. Tyto údaje vypovídají  
o prohlubujících se strukturálních problémech trhu práce. Celkově jsou zhruba v souladu  
s predikcí z 1.SZ. 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) únor 2003 10.69 10.86
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) IV/03 7.8 8.1
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) IV/03 -1.0 -1.4
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev IV/03 -1.6 -2.1
             ostatní zaměstnaní IV/03 2.1 2.0
Průměrná nominální mzda ve sled. org. (mzr. změna v %) IV/03 6.7 7.0
 - v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/03 5.8 6.2
 - v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) IV/03 9.3 9.3
NJMN v NH (mzr. změna v %) IV/03 1.2 1.6  
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Vývoj základních ukazatelů trhu práce (mzr. změny v %) - predikce 1.SZ 

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 a) 0.8 0.5 -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 vč. členů prod. družstev -0.3 -1.5 -2.4 -2.1 -2.1 -2.0 -1.1 -0.8 -0.7 -0.5 -0.8 -0.3 -0.1 0.1
                      ostatní zaměstnaní 6.8 11.4 8.9 3.8 2.0 6.4 0.8 -0.1 2.4 2.5 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 10.6 10.0 10.2 10.2 10.2 10.4 9.6 9.9
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
Průměrná mzda ve sledovaných org.  b)       (nominální) 7.2 7.3 6.8 6.3 7.0 6.8 5.6 5.4 5.8 6.3 5.8 6.1 5.6 5.8
                                                                         (reálná) 6.6 7.7 6.7 6.4 6.1 6.7 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 6.2 6.0 6.2 5.4 5.8 6.5 6.0 6.4 6.2 6.2
                      z toho: průmysl                          (nominální) 5.5 5.5 6.3 6.3 7.4 6.5 . . . . . . . .
                     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
Mzdy a platy v NH  c)                                      (nominální) 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) Revidované údaje VŠPS
b) Mzdy zúčtované k výplatě
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH  
 
6.1 Zaměstnanost, nezaměstnanost 
 
Aktuálně publikované definitivní údaje (VŠPS) o vývoji zaměstnanosti za 4. čtvrtletí 2003 se 
podstatněji neliší ani od predikce z 1. SZ, ani od předběžných údajů, komentovaných ve  
2. SZ. Predikce meziroční pokles zaměstnanosti předpokládala, ten však byl oproti predikci 
výraznější (podle zveřejněných dat o 1,4 % za 4. čtvrtletí, resp. o 0,7 % za celý rok). Mírně 
vyšší pokles zaměstnanosti nicméně neznamená změnu pohledu na očekávaný vývoj 
zaměstnanosti v nejbližším období. (V roce 2004 by se pokles zaměstnanosti měl zpomalit). 
 
Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci února 10,9 % (v prosinci 2003  
10,3 %), v porovnání s predikcí v 1. SZ byla vyšší o 0,2 procentního bodu. Tento vývoj je do 
určité míry způsoben sezónními faktory, kdy nepříznivé povětrnostní podmínky vedly ke 
snižování počtu dočasných pracovních míst v některých odvětvích. Avšak nárůst míry 
nezaměstnanosti byl důsledkem nikoli pouze sezónních vlivů, ale také strukturálních faktorů  
a poptávkových vlivů. Pokračující restrukturalizace, rušení neefektivních provozů a snižování 
nákladů podniků za účelem posílení konkurenceschopnosti na domácích a zahraničních trzích 
vedly ke snižování zaměstnanosti zejména v průmyslu (meziroční pokles počtu zaměstnanců 
v průmyslu o 2,4 % v lednu). Současně stagnovala zaměstnanost ve službách. Lze odhadovat, 
že řada opatření vlády spíše zhoršuje podmínky pro zaměstnanost, zejména u živností, malých 
a středních podniků. Zvyšuje se dlouhodobá míra nezaměstnanosti. Krátkodobá 
nezaměstnanost, která obvykle signalizuje obrat ve vývoji na trhu práce, v posledních  
4 čtvrtletích zhruba stagnuje či jen mírně roste.  
 
Souběžný nárůst sezónně očištěné nezaměstnanosti a evidovaných volných pracovních míst 
(Beveridgeova křivka) dokládá rostoucí kvalifikační rozpory mezi nabídkou práce  
a poptávkou po ní a je dalším ze signálů prohlubování rigidity a růstu strukturálních problémů 
na trhu práce v české ekonomice, která tak omezuje ekonomický růst. To potvrzuje řada 
obecně známých dat, např. regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti a také výrazně 
diferencovaný vývoj zaměstnanosti (celkový pokles při růstu vysokoškolsky vzdělané 
zaměstnanosti v roce 2003 o 2,0 % a poklesu zaměstnanosti se základním vzděláním o 9 %).  
 
Na základě současného vývoje nezaměstnanosti nelze vyloučit ve 4. SZ úpravu predikce  
nezaměstnanosti z 1. SZ směrem nahoru. Avšak varianta, že se míra registrované 
nezaměstnanosti v průběhu dalších měsíců vrátí na trajektorii z 1.SZ není také ještě zcela 
nepravděpodobná.  
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Vývoj nezaměstnanosti v letech 1999 až 2004 
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Vývoj krátkodobé a dlouhodobé míry nezaměstnanosti (údaje v %) 
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6.2 Mzdy, příjmy z mezd, produktivita práce, platy, jednotkové mzdové náklady 
 
Aktuálně publikované údaje o vývoji průměrné mzdy v národním hospodářství a v jejich 
složkách i v odvětví průmyslu neimplikují významnější změny pro úpravu predikce 
mzdového vývoje z 1. SZ.  
 
Ve čtvrtém čtvrtletí 2003 se meziroční růst mezd v národním hospodářství ve sledovaných 
organizacích v porovnání s předchozím čtvrtletím zrychlil o 0,7 procentního bodu a dosáhl 
7,0  % (predikce z 1. SZ 6,7 %). Průměrná mzda dosáhla výše 18 697 Kč, což je o 1 217 Kč 
více než ve stejném období předchozího roku. Za celý rok 2003 vzrostla nominální průměrná 
mzda v NH meziročně o 6,8 %, v absolutním vyjádření vzrostla o 1 083 Kč.  
 
Na mírně vyšším než očekávaném nárůstu mezd se podílí výhradně podnikatelská sféra, kde 
ve čtvrtém čtvrtletí 2003 meziroční růst průměrné nominální mzdy činil 6,2 % (predikce  
z 1. SZ 5,8 %). V celém roce 2003 vzrostla mzda v podnikatelské sféře meziročně o 6,0 %, 
přičemž predikce z 1. SZ předpokládala růst o 5,9 %. Nárůst mezd v této sféře zřejmě souvisí 
se zlepšujícími se hospodářskými a finančními  výsledky podniků  (výplata prémií  a bonusů 
je v řadě podniků odvislá od výsledků hospodaření).  
 
V nepodnikatelské sféře se ve čtvrtém čtvrtletí 2003 meziročně zvýšila průměrná nominální 
mzda o 9,3 %, což přesně odpovídá predikci z 1 SZ. Za celý rok 2003 se průměrná mzda 
v této sféře zvýšila o 9,8 %. 
 
V reálném vyjádření s ohledem na nízkou úroveň spotřebitelských cen v roce 2003 vzrostla ve 
čtvrtém čtvrtletí průměrná mzda ve sledovaných organizacích meziročně o 6,7 %, z toho  
u podnikatelské sféry o 5,9 % a u nepodnikatelské sféry o 9,7 %.  
 
Meziroční nárůst průměrné měsíční nominální mzdy v odvětví průmyslu v měsíci lednu činil 
5,9 %, produktivita práce vzrostla o 4,6 % a jednotkové mzdové náklady se po více jak 
ročním poklesu zvýšily o 1,2 %. Toto jednorázové zvýšení jednotkových mzdových nákladů  
v průmyslu prozatím nezakládá významnější rizika změny v trendu jejich vývoje vzhledem 
k historicky relativně vysoké volatilitě těchto měsíčních dat.  
 
Nominální mzda v podnikatelské sféře a v průmyslu 
(mzr. změny v %, predikce z 1. SZ) 
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Vývoj jednotkových mzdových nákladů v NH a v průmyslu 
(mzr. změny v %, predikce z 1. SZ) 
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7 Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období Predikce Skutečnost 
Celková domácí poptávka 4. čtvrtletí 2003 2,9 4,5 
Celková domácí poptávka Rok 2003 3,7 4,1 
HDP 4. čtvrtletí 2003 3,0 3,1 
HDP Rok 2003 2,8 2,9 
Mld. Kč    
Netto vývoz zboží a služeb 4. čtvrtletí 2003 -67,8 -74,7 
Netto vývoz zboží a služeb Rok 2003 -182,9 -188,2 

 
Vývoj čtvrtletních národních účtu ve 4. čtvrtletí 2004 
 
Reálný HDP vzrostl ve 4. čtvrtletí 2003 meziročně o 3,1 % (predikce z 1. SZ 3,0 %), po 
sezónním očištění  (metodou Cenzus X11) vykázal mezikvartální pokles o 0,7 %15. Celková 
domácí poptávka se meziročně zvýšila o 4,5 % a její příspěvek k růstu HDP činil  
5,2 procentního bodu. Uvolňování kurzové složky přispělo k další akceleraci růstu reálného 
vývozu a meziročnímu snížení záporného příspěvku netto vývozu k růstu HDP o polovinu na 
–2,1 procentního bodu. Z pohledu struktury domácí poptávky vykázaly všechny její 
komponenty meziroční růst.  Spotřeba domácností oproti prvním třem čtvrtletím minulého 
roku částečně zpomalila. Růst fixních investic byl převážně tažen vládními investičními 
výdaji. Oživení po třech čtvrtletích poklesu a stagnace vykázaly fixní investice domácností. 
Dynamika investic soukromých podniků se po krátkém oživení ve 3. čtvrtletí opět zpomalila. 
Nízký růst investic soukromých podniků je patrně důsledkem předchozího zpřísnění úrokové 
složky indexu měnových podmínek a přetrvávající skepse soukromých podniků ohledně 
předpokládaného oživení zahraniční konjunktury.  
 

                                                 
15 ČSÚ též revidoval odhady růstu HDP za 1. čtvrtletí na 2,5 % (+ 0,1 procentního bodu) a 2. čtvrtletí na 2,6 % 
(+ 0,2 procentního bodu), růst za 3. čtvrtletí se nezměnil. 
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Růst reálného HDP a domácí poptávky (mzr. v %) 
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Spotřeba domácností. Růst výdajů na konečnou spotřebu domácností se podle očekávání ve 
4. čtvrtletí zpomalil. Ze sezónně očištěných údajů (metodou Census X11) vyplývá, že 
soukromá spotřeba dokonce mezikvartálně poklesla (o 0,5 %), poprvé po čtyřech letech 
nepřetržitého růstu. I přes částečný pokles představovala spotřeba domácností nadále 
nejrychleji rostoucí komponentu domácí poptávky, k jejíž dynamice přispěla 2,2 procentními 
body. Podle ČSÚ se na zpomalení spotřebitelských výdajů projevily relativně nižší 
předvánoční tržby maloobchodu způsobené pravděpodobně částečným odložením nákupů 
domácností na období lednových výprodejů. Významně vzrostly výdaje na některé služby, 
například poštovní služby, telekomunikace a doprava. Zpomalila či stagnovala naopak 
poptávka po potravinách a spotřebním zboží. Vývoj spotřeby ve 4. čtvrtletí v podstatě potvrdil 
naši hypotézu z 1. SZ, která předpokládala částečné ovlivnění dynamiky spotřeby  
v 2. polovině roku změnou zákona o DPH. Významný počet zájemců o pořízení vozidel 
s možností odpočtu DPH pořídil vůz ještě před zavedením novely zákona o DPH s platností 
od 1.10. 2003, což se projevilo výrazným nárůstem tržeb za prodej a opravy automobilů  
ve 3. čtvrtletí a naopak jejich meziročním poklesem ve 4. čtvrtletí. Přestože se jedná o výdaje 
investiční povahy, lze předpokládat, že ČSÚ, odvozující čtvrtletní odhady spotřeby 
domácností přednostně od dynamiky tržeb, tento protisměrný výkyv tržeb částečně promítl  
i do dynamiky spotřeby domácností.  
Spotřeba vlády. Reálné výdaje na konečnou spotřebu vlády ve 4. čtvrtletí vzrostly o 1,6 % 
(predikce z 1. SZ –2,3 %). Nominální výdaje za celý rok 2003 činily 518,9 mld. Kč, což 
odpovídá předpokladům na základě referenčního scénáře vývoje veřejných rozpočtů.  
Tvorba hrubého fixního kapitálu se meziročně zvýšila o 4,8 %. Soukromé investice 
nepokračovaly ve slibném oživení dynamiky ze 3. čtvrtletí a jejich růst se zpomalil na 1 %.  
Investice finančních podniků si sice zachovaly úctyhodné tempo 85 %, stagnovaly však 
investiční výdaje nefinančních podniků. Na investiční aktivitě se významně podílel vládní 
sektor, jehož investiční výdaje vzrostly o 15,3 %16. Z hlediska věcného členění nejvíce rostly 
investice do budov a staveb (+7,5 %), výdaje na pořízení strojů a zařízení se meziročně 

                                                 
16 Predikce z 1. SZ počítala s naplněním referenčního scénáře rozpočtovaných kapitálových výdajů veřejných 
rozpočtů, což by vzhledem k nadměrnému čerpání v prvních třech čtvrtletích vedlo k výraznému poklesu 
reálných vládních investic přibližně o 18 %. Na základě výsledků za 4. čtvrtletí lze říci, že celkový růst 
nominálních kapitálových výdajů veřejných rozpočtů za celý rok 2003 (24,2 %) byl dvojnásobný oproti projekci 
referenčního scénáře.  
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zvýšily o 3,6 %. Zpomalení růstu reálných investic soukromého sektoru je pravděpodobně 
částečně ovlivněno předchozím zpřísňováním úrokové složky indexu měnových podmínek  
a přetrvávající nízké důvěry potenciálních investorů ohledně oživení ekonomiky EU. 
Každopádně jsou nepříznivé výsledky vývoje soukromých investic signálem k částečnému 
zmírnění původních optimistických očekávání výraznějšího oživení jejich dynamiky 
v letošním roce.  
Změna zásob. Stav zásob se snížil o 8,9 mld., což v zásadě odpovídalo predikci z 1. SZ  
(-8,0 mld.). Na straně tvorby zásob docházelo do poloviny loňského roku k excesivní 
kumulaci, která již v předchozích SZ byla hodnocena jako nadměrná ve vztahu k úrovni  
a růstu agregátní poptávky. Zpomalení jejich tvorby ve 2. polovině loňského je tudíž 
logickým důsledkem této nerovnováhy, která povede spíše k jejich zápornému příspěvku 
k růstu celkové poptávky v následujícím období bez závažnějšího dopadu na dynamiku HDP.  
 
Vývoz, dovoz a netto vývoz  
 
Vývoz zboží a služeb. Ve 4. čtvrtletí roku 2003 došlo k dalšímu zrychlení růstu reálného 
vývozu, který se meziročně zvýšil o 9,0 % a nadále zůstává složkou agregátní poptávky 
s nejvyšší dynamikou. Růst vývozu byl příznivě ovlivněn akcelerací vývozu zboží (10,4 %), 
naopak příjmy ze služeb, po krátkém a slibném oživení ve 3. čtvrtletí, opět poklesly (o 0,3 %).  
Pokračující růst dynamiky exportu je ovlivněn především uvolněním kurzové složky indexu 
měnových podmínek, které vyvažuje nepříznivé důsledky pokračující stagnace ekonomického 
růstu zemí EU. Dosavadní vývoj vývozu v zásadě koresponduje s predikcí z 1. SZ a nevytváří 
předpoklady pro její zásadní přehodnocení. Pokles nominálního vývozu zboží v lednu 
letošního roku nelze vzhledem k vysoké protisměrné volatilitě měsíčních hodnot v rámci 
čtvrtletí hodnotit jako signál odklonu trajektorie vývozu od predikce. Za předpokladu 
naplnění prognózy postupného oživení ekonomického růstu v zemích EU a zachování 
uvolněné kurzové složky indexu měnových podmínek si reálný vývoz zachová růst přibližně 
na úrovni loňského roku.  
 
Komponenty agregátní poptávky (mzr. v %) 
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Dovoz zboží a služeb a netto vývoz. Reálný dovoz vzrostl ve 4. čtvrtletí o 9,5 %  
a o 0,5 procentního bodu tak předstihl dynamiku reálného vývozu. Dominantním faktorem 
růstu dovozu byla pokračující akcelerace agregátní poptávky (6,5 %). Netto vývoz dosáhl 
deficitu 75 mld. a meziročně se prohloubil o 8 mld. Záporný příspěvek netto vývozu k růstu 
HDP činil 2,1 % a meziročně se snížil o 2 procentní body. Snižování negativního příspěvku 
k HDP je především důsledkem oživení růstu vývozu, částečně se však projevuje pozvolné 
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zvyšování podílu domácí nabídky na uspokojování domácí poptávky. Příznivé působení 
uvolnění kurzové složky se promítlo především do oživení dynamiky vývozu, na straně 
snižování dovozní náročnosti jednotlivých komponent agregátní poptávky je efekt kurzu 
méně výrazný.  
 
HDP. Růst reálného HDP dosáhl ve 4. čtvrtletí růstu 3,1 % (predikce z 1. SZ 3,0 %), po 
sezónním očištění (metodou Census X11) vykázal mezikvartální pokles o 0,7 %. Vzhledem 
k předpokládané trajektorii potenciálního produktu dochází k pozvolnému uzavírání záporné 
produkční mezery, jejíž  hodnota se ve 4. čtvrtletí pohybovala mírně pod –1,5 %. Růst 
reálného HDP byl příznivě ovlivněn uvolňováním kurzové složky,  které stimulovalo 
akceleraci vývozu i přes stagnaci ekonomického růstu v zemích EU.  Z pohledu sektorového 
členění nejrychleji rostla odvětví služeb, jmenovitě dopravy a spojů (+8,4 %) a pohostinství a 
ubytování (15,6 %). Přidaná hodnota ve zpracovatelském průmyslu se zvýšila o 3,1 %.  
 
Struktura výdajů na HDP 

U K A Z A T E L
1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 I /0 3 I I / 0 3 I I I / 0 3 IV /0 3 2 0 0 3

 H R U B Ý  D O M Á C Í  P R O D U K T 0 ,5 3 ,3 3 ,1 2 ,0 2 ,5 2 ,6 3 ,4 3 ,1 2 ,9

 A G R E G Á T N Í  P O P T Á V K A  (d o m .p o p t .  a  v ý v o z ) 2 ,6 9 ,3 8 ,0 3 ,1 3 ,8 4 ,7 5 ,9 6 ,5 5 ,2

 C E L K O V Á  D O M Á C Í  P O P T Á V K A  0 ,3 4 ,0 5 ,1 3 ,4 2 ,9 4 ,9 4 ,0 4 ,5 4 ,1
 K O N E Č N Á  D O M Á C Í  P O P T Á V K A 1 ,0 2 ,7 4 ,5 3 ,2 3 ,2 4 ,0 4 ,4 4 ,0 3 ,9
     v  to m :
     S p o t ře b a  d o m á c n o s t í 1 ,9 2 ,3 3 ,8 3 ,9 5 ,3 5 ,5 6 ,7 4 ,6 5 ,5
     S p o t ře b a  v lá d y 2 ,3 - 1 ,0 5 ,3 5 ,7 -0 ,1 1 ,3 - 2 ,9 1 ,6 0 ,0
     S p o t ře b a  n e z is k o v ý c h  in s t i tu c í - 1 1 ,4 1 3 ,0 - 4 ,8 6 ,8 4 ,6 2 ,5 1 ,6 1 ,1 2 ,4
     H r u b á  tv o rb a  f ix n íh o  k a p it á lu - 1 ,0 5 ,3 5 ,5 0 ,6 1 ,5 3 ,1 4 ,7 4 ,8 3 ,7

 D O V O Z  Z B O Ž Í  A  S L U Ž E B  5 ,4 1 7 ,0 1 3 ,6 4 ,3 5 ,0 6 ,9 8 ,6 9 ,5 7 ,6

 V Ý V O Z  Z B O Ž Í  A  S L U Ž E B 6 ,1 1 7 ,0 1 1 ,9 2 ,8 4 ,8 4 ,4 8 ,5 9 ,0 6 ,7

 Č IS T Ý  V Ý V O Z  Z B O Ž Í  A  S L U Ž E B  ( s a ld o ,  m ld .  K č ) - 1 3 7 ,3 - 1 6 3 ,5 - 1 8 8 ,2 - 1 8 6 ,0 - 2 7 ,5 -3 6 ,4 -4 9 ,6 -7 4 ,7 - 1 8 8 ,2
 P O D ÍL  N E T T O  V Ý V O Z U  N A  H D P - 9 ,1 - 1 0 ,6 - 1 1 ,9 - 1 1 ,3 -7 ,3 -8 ,9 -1 2 ,4 -1 9 ,3 - 1 1 ,9  
 
 
Čtvrtletní národní účty za sektor domácností  
 
Ve čtvrtém čtvrtletí 2003 vzrostl hrubý disponibilní důchod domácností o 4,8 %, což je  
o 1 resp. 1,1 procentního bodu méně než v předcházejících třech čtvrtletích. Na růstu hrubého 
disponibilního důchodu se stejně jako v předcházejících čtvrtletích nejvíce podílela objemově 
nejvýznamnější položka mzdy a platy (5,6 %). Nominální výdaje domácností na konečnou 
spotřebu vzrostly o 5,6 %. Při 4,8 % růstu hrubého disponibilního důchodu musely být výdaje 
domácností na konečnou spotřebu financovány poklesem hrubých úspor. Hrubá míra úspor 
dosáhla byla ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2003 na historicky nejnižší úrovni. Na růstu spotřebních 
výdajů se podílely i půjčky domácností, které se ve 4. čtvrtletí 2003 zvýšily o 25,5 mld. Kč 
(tj. o 66,5 % více než ve stejném období minulého roku). 
V roce 2003 vzrostl disponibilní důchod domácností o 5 % (reálně o 4,9 % - vzhledem 
k příznivému cenovému vývoji v tomto roce). Pro růst disponibilního důchodu byl 
nejvýznamnější růst mezd a platů (5,8 %). Růst sociálních příjmů se snížil na 3,8 %. Při růstu 
nominálních výdajů domácností na konečnou spotřebu se míra úspor snížila na 5,64 %, což je 
přibližně o 0,5 procentního bodu méně než v předcházejícím roce. K růstu spotřebních výdajů 
přispěl příznivý cenový vývoj a uvolněné měnové podmínky zejména v druhé polovině roku 
2002. To se odrazilo i v čerpání půjček, které vzrostly o 61,1 mld. Kč. Tento přírůstek je  
o 43,9 % vyšší než v roce 2002. 
S oznámením údajů za čtvrté čtvrtletí 2004 byla zveřejněna i revize 1.-3. čtvrtletí 2003. 
Uvedená revize znamenala pokles tempa růstu disponibilního důchodu o 0,5 procentního 
bodu za 1.-3. čtvrtletí 2003 a míry úspor o cca 0,5 procentního bodu.  
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Nabídková strana ekonomiky  
 
Stavební výroba očištěná od sezónních výkyvů byla v lednu reálně o 1,4 % vyšší než  
v prosinci. Celková stavební výroba v lednu meziročně vzrostla reálně o 15,0 %, po vyloučení 
vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 16,4 %.  Růst produkce byl tažen především růstem 
produktivity (o 12,3 %), jednotkové mzdové náklady meziročně klesly o 6,7 %. 
V roce 2003 bylo vydáno o 6,0 % více stavebních povolení ve srovnání s rokem 2002  
a orientační hodnota staveb podle těchto povolení byla o 18,0 % vyšší. Rovněž meziroční růst 
nových zakázek se pohyboval v průběhu roku 2003 kolem 10 %. Předpokládá se pokračování 
cca 8 % meziročního růstu počtu zahajovaných i dokončovaných bytů i pokračování vysoké 
dynamiky vládních zakázek (v roce 2003 růst fixního kapitálu o 20 %). S přihlédnutím 
k těmto skutečnostem lze očekávat i v dalších měsících poměrně vysoký reálný růst stavební 
produkce, přestože míra růstu se pravděpodobně sníží (lednový výsledek je ovlivněn  
i meziročním propadem v lednu 2003 o cca 2 %).  Růst stavební produkce v 1. pololetí roku 
lze odhadnout kolem 10 %.   
 
Průmyslová produkce meziměsíčně po sezónním očištění vzrostla o 0,9 %, meziročně  
o 3,8 % (po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,9 %). Růstu produkce bylo přitom 
dosaženo růstem produktivity (o 4,6 %), počet zaměstnanců dále klesal. Jednotkové mzdové 
náklady se zvýšily o 1,2 %. Produkce zpracovatelského průmyslu meziročně vzrostla o 4,2 %, 
mezi jednotlivými odvětvími přetrvávaly velké rozdíly, pokud jde o dynamiku růstu 
(poklesu). Vývoj nových zakázek v lednu signalizuje pokračování růstu průmyslové produkce 
kolem 5 % i v následujících měsících. 
 
Odhadovaný vývoj průmyslové produkce a stavebnictví s přihlédnutím ke klíčovým 
indikátorům těchto odhadů (stavební povolení, stav a dynamika zakázek, krytí růstu produkce 
růstem produktivity atd.) odpovídá předpokladu o udržení růstu HDP v 1. čtvrtletí 2004 na 
úrovni kolem 3 % (mírné zpomalení dynamiky průmyslové produkce proti 4. čtvrtletí 2003, 
naopak příspěvek stavebnictví pro růst HDP v 1. čtvrtletí 2004 by měl být oproti stejnému 
období 2003 o cca 0,5 procentního bodu vyšší). 
 
Vývoj nabídkové strany ekonomiky v prvním měsíci roku také nesignalizuje vážnější riziko 
pro predikci inflace v průběhu roku 2004. Meziroční růst jednotkových mzdových nákladů 
v průmyslu představuje mírné vybočení z trendu předchozích cca 15 měsíců, proinflační 
rizika (proti aktuální predikci ČNB) by však představovalo teprve jeho pokračování v dalších 
měsících. Mzdový vývoj ve stavebnictví v lednu lze jednoznačně označit jako protiinflační 
(jeho implikace do vývoje CPI jsou však marginální). 
 
Ekonomické výsledky v sektoru nefinančních podniků a korporací za rok 2003 ukazují na 
další zlepšení finančního zdraví uvedeného sektoru. Proti roku 2002 (který sám již znamenal 
zlepšení proti roku 2001) se zlepšily klíčové kvalitativní ukazatele firem. Zvýšila se 
rentabilita nákladů i vlastního kapitálu, vzrostla přidaná hodnota na pracovníka. Snížila se 
doba obratu zásob. Zvýšil se podíl vlastního kapitálu na pasivech firem. Hospodářský 
výsledek před zdaněním se meziročně zvýšil o 15 %, což znamená příznivé implikace pro 
vzestup investic.  
 
Vývoj však nevypadal již tak jednoznačně, pokud jde o strukturu podniků. Nejlepší 
hospodářské výsledky nadále vykazují podniky pod zahraniční kontrolou, zatímco vývoj  
u národních soukromých podniků spíše hrozí dezinvestováním (meziroční pokles zisku). 
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Přetrvávala rovněž výrazná diferenciace v rentabilitě nákladů i kapitálu, jak mezi 
národohospodářskými odvětvími, tak i mezi odvětvími klíčového zpracovatelského průmyslu. 
 
Vybrané ekonomické výsledky nefinančních podniků a korporací za rok 2003 
U kazate l V ýsledky v roce  2003 Zm ěna pro ti roku  2002  (v p .b ., v  % )

N efinanční  - z toho N efinanční  - z toho
podniky zpracovate lský podniky zpracovate lský
celkem prům ysl celkem prům ysl

 R entab ilita  nákladů  (zisk/náklady) 5 .02 4 .48 0 .44 -0 .14
 R entab ilita  vlast. kap itá lu  10 .86 13 .15 1 .24 -1 .08
 P om ě r zisku  k p řidané  hodnotě 22 .63 20 .14 1 .39 -1 .68
 Z isková m arže 5 .36 4 .74 0 .32 -0 .34
 P om ě r m ezd  k p řidané hodnotě 37 .06 37 .58 -1 .7 -2 .08
 P rodukční s íla 6 .66 7 .27                         x                          x
 P řidaná hodnota  na zam ěstnance 46 .6 44 11 .1 12 .2
 (tis . K č)
 D oba obratu  zásob  (dny) 44 .58 45 .15 -3 .34 -2 .77
P om ě r tržeb  k  aktivům 1.059 1 .28 0 .09 0 .084
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III. INFLACE 
 

 
Spotřebitelské ceny v únoru 2004 meziměsíčně vzrostly o 0,2 %. Vývoj celkové inflace  
i jejích hlavních podskupin odpovídal až na mírně vyšší korigovanou inflaci pravidelným 
únorovým sezónnostem (vývoj byl například prakticky shodný s vývojem v únoru 2003). 
Během měsíce února ještě nedošlo ke zvýšení cen alkoholu a tabákových výrobků z titulu 
zvýšení spotřebních daní (nadále se doprodávají zásoby s nižším zdaněním). Predikce z 1. SZ 
2004 předpokládala zvýšení těchto cen v únoru a tak došlo k výraznému odchýlení únorové 
predikce cen potravin od skutečnosti. Zvýšení cen alkoholu a tabákových výrobků by mělo 
mít dopad do cen potravin cca 1,5 p.b. (viz pasáž Rizika predikce). Mzm. růst hladiny čisté 
inflace byl výsledkem protisměrného pohybu poklesu cen potravin a růstu cen položek 
korigované inflace. Mzm. korigovaná inflace bez cen pohonných hmot byla rovněž 0,3 %, 
ceny pohonných hmot mzm. poklesly o 0,6 %.  
 
Z cen potravin nejvíce klesly ceny ovoce, zeleniny a vepřového masa, naopak významně 
vzrostly ceny pekárenských výrobků. Korigovaná inflace byla ovlivněna především růstem 
cen služeb - rekreací, služeb spojených s bydlením, kadeřnických a kosmetických služeb. 
Vyšší růst cen služeb byl pravděpodobně ovlivněn sekundárními dopady změn daní 
(očekávaným zvýšením DPH v letošním roce a vyššími inflačními očekáváními pro letošní 
rok obecně). Ceny neobchodovatelných ostatních položek tak mzm. vzrostly o 0,7 %. Ceny 
obchodovatelných ostatních položek naopak poklesly o 0,2 %. Z cen zboží opět nejvíce klesly 
ceny ve skupině odívání a obuv.  
 
Poslední odhad trendových složek ukazuje pokračování mírně stoupajícího trendu cen  
obchodovatelných ostatních položek bez PH. Významně zrychlil růst trendové složky cen 
neobchodovatelných ostatních, avšak to je pravděpodobně jen dočasný jev způsobený jejich 
lednovým růstem ovlivněným pravděpodobně především sekundárními dopady změn daní 
v řádu cca 0,4 p.b. (expertní odhad). Významnou změnou je zlom ve vývoji trendové složky 
cen potravin od dlouhodobějšího růstu k poklesu (není to způsobeno daněmi ovlivněným 
netypickým vývojem čistých cen potravin, ve výpočtu bylo eliminováno). Bude se ale 
pravděpodobně jednat pouze o dočasný jev (viz pasáž Rizika predikce). 
 
Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
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Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 1.SZ skutečnost predikce 1.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen 0,4 0,2 2,3 2,3
Regulované ceny  únor 2004 0,2 0,2 4,3 4,9
Čistá inflace 0,5 0,1 1,2 0,8
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 1,2 -0,2 3,6 1,6
Korigovaná inflace - čistá 0,1 0,3 -0,1 0,3
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,00 0,00 0,46 0,67
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (neočištěných o vliv změn daní, v %) 
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Rizika (změny) predikce z 1. SZ 2004 
 
Regulované ceny: 
 
Predikce regulovaných cen bude ovlivněna lednovou odchylkou predikce (skutečnost o cca 
+0,6 p.b. vyšší v důsledku vyššího růstu regulovaných telefonních poplatků). Novou 
informací je rozhodnutí o snížení cen zemního plynu pro domácnosti od 1. dubna 2004 
v průměru o cca 3,5 %, což představuje dopad do inflace –0,1 p.b. a do regulovaných cen cca 
-0,5 p.b. Významným rizikem je predikce růstu regulovaného nájemného – ne ani tak jeho 
výše, jako konkrétní rozhodnutí o termínech. Všechny návrhy se shodují na cca 10 % růstu 
ročně, s čímž počítala i  predikce ČNB. Nyní není zřejmé zda ke zvýšení regulovaného 
nájemného dojde ještě v roce 2004 nebo ne, i když pravděpodobnější je varianta, že ještě 
v roce 2004 dojde ke zvýšení regulovaného nájemného. Predikce ČNB předpokládala 10 % 
růst od 1. července s dopadem do inflace 0,21 p.b. a cca 0,8 p.b. do regulovaných cen.  
 
V souhrnu by tedy změny predikce regulovaných cen hypoteticky znamenaly zvýšení 
predikce mzr. inflace ke konci roku 2004 o cca + 0,1 p.b. Predikci regulovaných  cen na rok 
2005 zatím není důvod přehodnocovat. 
 
Dopady změn nepřímých daní: 
 
Z poslaneckou sněmovnou schválené novely zákona o DPH (zatím není definitivní, nebyla 
dosud schválena senátem), která by měla platit od 1. 5. 2004, vyplývají tyto změny rozhodnutí 
ve srovnání se stavem v 1. SZ 2004: 
- do základní sazby nebudou přesunuty: vodné, stočné, vstupenky na kulturní akce, 

časopisy, stravování ve školních jídelnách, 
- přesun restauračních služeb do základní sazby 
- do snížené sazby nebudou přesunuty: káva, čaj, koření, cukrovinky (přestože to již bylo 

definitivně schváleno v předešlé novele zákona o DPH), 
- ubytovací služby budou přesunuty do základní sazby až od 1. 1. 2005, 
- snížení základní sazby na 19 %. 
 
Z toho vyplývají tyto odhady dopadů změn daní do inflace (přesné znění nového zákona ještě 
není definitivní a závisí na schválení senátem):  
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od 1. 5. 2004: 
- primární dopady cca  - 0,09 p.b. (z toho cca + 0,7 p.b. stravovací služby bez školních 

jídelen, cca 0,2 p.b. ostatní položky - především služby, cca –1,1 p.b. snížení DPH z 22 na 
19 %),  

- bezprostřední sekundární dopad cca 0,4 p.b. (-0,3 p.b. stravovací služby, +0,1 p.b. zvýšení 
DPH u drobných služeb, +0,6 p.b. snížení sazby DPH z 22 na 19 %), 

- celkem tedy aktuální odhad vlivu změn daní v květnu 2004 cca 0,3 p.b. 
 
od 1.1. 2005 (ubytovací služby): 
- primární dopady cca 0,04 p.b., 
- bezprostřední sekundární dopady cca 0,01 p.b. 
- celkem tedy aktuální odhad vlivu změn daní v lednu 2005 cca 0,05 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. 
 
V souhrnu by tedy změny predikce dopadů změn daní v květnu znamenaly oproti základní 
variantě SZ 1 zvýšení predikce mzr. inflace ke konci roku 2004 o cca +0,05 p.b. a predikce ke 
konci roku 2005 o rovněž cca +0,05 p.b.  
 
 
 
Ceny pohonných hmot 
 
Predikce na leden a únor se vcelku naplnila (včetně dopadů změn daní). Nová predikce by se 
měnila podle aktuálních scénářů a vývoje cen ropy a kurzu Kč. V současnosti je cena ropy 
významně vyšší než předpokládal scénář – skutečnost v únoru 28,49 dolarů / barel, scénář 
25,30 dolarů / barel. Apreciovanější kurz koruny vůči USD tento proinflační tlak poněkud 
zeslabuje.  
 
Ceny potravin 
 
Vývoj cen potravin při abstrahování od  změn daní odpovídá plně predikci z 1. SZ. 
Nepodařilo se ale správně odhadnout načasování faktického zdražení cen lihovin a potravin 
(pokračuje doprodej starých zásob). Dopad tohoto zdražení do inflace bude vysoký: cca 1,5 
p.b. do cen potravin, tj. cca 0,4 p.b. do inflace (3/4 dopadů připadá na změny cen cigaret). Již 
vydané cenové věstníky s novými cenami cigaret toto číslo potvrzují. Predikce ČNB z 1. SZ  
předpokládala nejvyšší nárůst cen tabákových výrobků a lihovin v únoru, nyní se ukazuje, že 
k tomu dojde zřejmě až během dubna a tak je i možné, že nejvyšší část tohoto dopadu ovlivní 
květnovou inflaci, která bude proinflačně ovlivněna i dalším kolem změn daní. Zde popsaný 
časový posuv zvýšení cen alkoholu a tabákových výrobků způsobí v  predikci z 1. SZ 
neodhadnutí přesných mzm. změn, ale v souhrnu za více měsíců by měl být vývoj v souladu 
s predikcí z 1. SZ. 
 
Předběžné údaje o vývoji cen potravin v březnu (týdenní šetření cen potravin) ukazují na 
meziměsíční růst cen potravin cca 0,5 %, přičemž predikce předpokládala pokles –0,1 %. 
Tento vývoj je v souladu s vývojem cen zemědělských výrobců, kde jsou skutečné růsty cen 
značně vyšší než předpokládala 1. SZ 2004. Tato fakta v souhrnu vysílají, pomineme-li 
všechny následné reakce ekonomiky v rámci transmisního mechanismu, dodatečný počáteční 
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impulz k urychlení budoucího vývoje cen potravin na horizontu prognózy v řádu 1 p.b., 
s dopadem do predikce CPI cca 0,3 p.b. rovněž za jinak stejných okolností (ovšem za 
předpokladu, že současný rozdíl aktuální prognózy a skutečnosti u CZV se udrží po celý 
letošní rok). 
 
Korigovaná inflace bez PH 
 
Analýza lednových a únorových údajů ukazuje spíše na to, že odchylka proti predikci byla 
způsobena vyšším než předpokládaným sekundárním dopadem změn daní. tj. není důvod 
měnit predikci korigované inflace bez PH bez vlivu daní na další měsíce. Došlo by tedy při 
abstrahování od následných reperkusních reakcí ekonomiky (efekty dalších řádů – propagace 
skrze transmisní mechanismus) jen k posunu meziročních indexů korigované inflace  
o dosavadní odchylku predikce od skutečnosti (celkem cca 0,4 p.b., tj. cca 0,2 p.b. do mzr. 
celkové inflace). Dalším rizikem jsou aktuální odchylky dovozních cen od predikce, kde vliv 
odchylky predikce a skutečnosti může za předpokladu prolongace této odchylky i v závěru 
prvního a ve druhém čtvrtletí 2004 vyslat dodatečný impulz ke zvýšení korigované inflace 
(vč. pohonných hmot)  až o cca 0,4 p.b. s dopadem do CPI v řádu 0,2 p.b.  
 
 
Inflace celkem 
 
Vzhledem k výše uvedenému můžeme sumarizovat očekávané dopady nových informací na 
prognózu CPI inflace ke konci roku 2004 z 1. SZ v členění na tři kategorie:  
 
1) Nové předpoklady a informace, pravděpodobnost jejichž dopadu do cen je vysoká a kde 

rozměr a časování tohoto dopadu nepodléhají příliš sekundárním modifikacím skrze 
působení aktivní MP a dalších vazeb v transmisním mechanismu.  

• + 0,1 p.b. regulované ceny 
• + 0,05 p.b. celkové dopady změn daní v květnu, kde ovšem v rámci této celkově nepatrné 

změny dochází k nárůstu podílu bezprostředních sekundárních dopadů, které jsou 
relevantní pro MP rozhodování (viz níže) 

• + 0,2 p.b. vyšší primární dopad změn daní v lednu oproti predikci (nedošlo ke snížení 
DPH u některých položek potravin) 

 
2) Dodatečné impulzy pro zrychlení růstu cen nad rámec predikce v 1. SZ, kde 

kvantifikujeme jen jejich počáteční výši, ale faktické promítnutí do skutečného průběhu 
dynamiky cenového růstu není možno učinit bez absolvování standardního 
makroekonomického predikčního cvičení a další relevantní informace.  

• + 0,2 p.b. vyšší skutečná inflace z titulu chyby v predikci korigovaného inflace bez PH 
k únoru 2004,  

• + 0,3 p.b. do CPI v cenách potravin z titulu rychlejšího růstu cen zemědělských výrobců 
• + 0,2 p.b. do CPI v korigované inflaci vlivem očekávané vyšší dynamiky dovozních cen 
• + 0,3 p.b. do CPI nárůst měnověpoliticky relevantních bezprostředních sekundárních 

dopadů změn DPH. Těchto 0,3 p.b. je již obsaženo v celkovém dopadu ve výši 0,05 p.b. 
v první kategorii, ale včetně primárních dopadů, na které MP nebude reagovat. Těchto 
0,3 p.b. tedy není dodatečným impulzem, ale informuje o změně kvality v růstu cen 
z titulu dopadu změn daní z hlediska MP.  

 
3) Konfrontace nových informací s alternativním scénářem pomalejšího růstu v EU a nižších 

sazeb EURIBOR naznačuje, že jeho naplnění není nepravděpodobné, což má významné 
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implikace pro MP. Tento scénář totiž oproti baseline predikci předpokládal na aktuálním 
horizontu nejúčinnější transmise mzr. CPI inflaci o cca 0,4 p.b. nižší. Současně 
konzistentně s tím ležela jím implikovaná trajektorie 3M nominálních úrokových sazeb 
v průběhu první poloviny roku 2004 o 0,2 – 0,4 p.b. níže.  

 
Jednotlivě kvantifikovaná rizika predikce inflace nelze v žádném případě mechanicky 
sčítat, minimálně v rámci druhé a třetí kategorie (dodatečné impulzy a dopad alternativního 
scénáře). Ohodnocení těchto rizik pomocí počátečních proinflačních impulzů by mělo ulehčit 
rozhodování MP nabídkou určité základní kvantitativní škály nejistot, jejíž celkové 
vyhodnocení ovšem musí proběhnou z důvodu neexistence nové prognózy spíše v kvalitativní 
rovině např. i s využitím měnově-politického doporučení. Souhrnně o metodologii zpracování 
malých situačních zpráv a vyhodnocování bilance rizik v nich obecně referuje přiložený box 
na konci textu.  
 
Celkově hodnotíme rizika predikce inflace z 1. SZ 2004 jako mírně proinflační vzhledem  
k horizontu nejúčinnější transmise, což je zhruba v souladu se závěry 2. SZ 2004. Toto 
proinflační riziko jde převážně na vrub vlivu těch endogenních faktorů, jejichž vývoj je silně 
a velmi bezprostředně determinován působením exogenních vlivů (CZV a dovozní ceny). 
Částečně k výsledné bilanci rizik prognózy inflace přispívá slabě zvýšený odhad celkových 
dopadů změn DPH v roce 2004 a 2005 včetně reflexe mírně od prognózy odlišného vývoje 
v počátku letošního roku. Dodatečným rizikem pro rozhodování měnové politiky může být 
významný nárůst podílu bezprostředních sekundárních projevů v rámci dle nového odhadu  
o něco vyšších celkových dopadů úprav v oblasti DPH. Zmírňujícím faktorem proinflačního 
vyznění bilance rizik může být pozorovaná tendence k naplňování alternativního scénáře  
1. SZ v podobě pomalejšího oživování ekonomik EU a nižších úrokových sazeb EURIBOR.  
  
Box:  
 
Metodologie počátečního impulzu a kvantifikace rizika v malých situačních zprávách 
  
Malá situační zpráva hodnotí rizika predikce na základě nových informací a vyplňuje prostor mezi 
velkými situačními zprávami. Z časových důvodů si však neklade za cíl zpracování plnohodnotné 
nepodmíněné prognózy a nemůže tak kvantitativně identifikovat vliv nových informací a změn 
v předpokladech vývoje exogenních veličin na nepodmíněnou trajektorii inflace v horizontu 
nejúčinnější transmise. Plnohodnotná predikce tj. predikce včetně všech ekonomických vazeb a reakce 
měnové politiky by vyžadovala proces ekvivalentní tvorbě velké SZ. Celkové vyznění rizik je tak 
charakterizováno pouze kvalitativně a teprve na jeho základě vzniká měnově-politické doporučení. 
 
V případě změn exogenních veličin anebo šoků však můžeme relativně snadno kvantifikovat jejich 
dopad do inflace za předpokladu, že neuvažujeme s reakcí měnové politiky a dalších endogenních 
vazeb. Pracujeme tak s konceptem počátečního impulzu, který znamená prosté promítnutí změny 
exogenního faktoru do predikce inflace v horizontu nejúčinnější transmise bez vlivu endogenních 
vazeb včetně reakce měnové politiky. Na základě kvalitativního posouzení endogenních rizik  
a kvantifikace počátečních impulzů vzniká kvalitativní hodnocení rizik predikce a následně 
měnověpolitické doporučení. 
 
Koncept počátečního impulzu je ve své podstatě podmíněný, neboť očekávání změny exogenní 
veličiny nebo šoku by mělo vést k reakci měnové politiky tak, aby byla eliminována odchylka inflace 
od cíle. Výsledná odchylka by tak měla být za předpokladu správné reakce politiky menší. Koncept 
počátečního impulzu tak není schopen identifikovat efekty endogenních vazeb a reakce MP. Pro jejich 
identifikaci bychom potřebovali proces zpracování velké situační zprávy. Tento nedostatek je však 
eliminován MP doporučením, jenž reflektuje celkové vyznění rizik.  




















































































