
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

Sekce měnová a statistiky 
 
 
 

          V Praze dne 21. května 2004 
 
 
 
 
 
Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 
 
 
5. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 

 
 
Stručný obsah – důvod předložení: 
Materiál se předkládá podle plánu práce 
bankovní rady ČNB na I. pololetí 2004. 
Materiál se předkládá bez rozporu. 
 
Útvary, s nimiž byl materiál projednán: 
Sekce bankovních obchodů 
Sekce řízení rizik a podpory obchodů 
 
 
Zaměstnanci, kteří budou přizváni  
na jednání bankovní rady: 
Tomáš Holub, Petr Vojtíšek, David Vávra, 
Viktor Kotlán, Ivan Matalík, Stanislav Polák, 
Tomáš Kvapil, Jan Schmidt, Vladimír Bezděk

 Část I 
Předkládací zpráva 

 
 
Část II 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém 
vývoji 
 
 
 
Část III 
Tisková zpráva má standardní obsah 
a vyplyne z jednání bankovní rady. 
 

 
 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:    Tomáš Holub 

Ředitel odboru: David Vávra 

Zpracovatel:      Sekce měnová a statistiky 



 

          Část I 

 

 

 

 
 
 

Předkládací  zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní 
rady na I. pololetí 2004.  
 



                                                                                                                                           Část II 
 
 
 
 

O b s a h 
I. SHRNUTÍ ……………………………….………………………………. 1 
1 Inflační prognóza ze 4. SZ a její předpoklady…………….…………………………….1 
2 Vývoj indikátorů budoucího vývoje inflace od doby formulování inflační prognózy….3   
3    Vyhodnocení rizik stávající (dubnové) prognózy inflace ……………………………... 6 
4    Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami………………………………………. 8 
 
 
II.   DESAGREGOVANÝ MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED ..…….. 11    

1 Vnější prostředí ……………………………………………………………………..11 
2 Devizový kurz a platební bilance ……………………………………………..…….14 
3 Nákladové faktory ………………………………………………………….……….19 
4 Vývoj veřejných rozpočtů ……………………………………………………….….21 
5 Peníze, úvěry a úrokové sazby ………………………………..…………………….24 
6 Trh práce …………………………………………..………………………………..27 
7 Ekonomický růst a jeho složky ……………………………………………………..30 

 
III.  INFLACE …………………………………………………………….. 32    
 
 
 
Tabulkové přílohy 
 

 

 
 
 



 1   

I. SHRNUTÍ 
 
1 Inflační prognóza ze 4. SZ a její předpoklady 
 
V dubnu 2004 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2005 až 2006. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo inflačního cíle 
ČNB a horizont nejúčinnější transmise1. V dubnu byl dosažen meziroční růst spotřebitelských 
cen ve výši 2,3 %, což bylo zhruba v souladu s prognózou ze 4. SZ.  
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Výchozí předpoklady pro formulování dubnové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
 
- výchozí mezera HDP v rozsahu cca -1,5 % a budoucí růst potenciálního produktu ve výši 

cca 2,5 – 3,0 % ročně;  
- mírná apreciace nominálního devizového kurzu z hodnot 32,60 Kč/EUR ve 2Q 2004 na 

31,40 Kč/EUR ke konci roku 2005; 
- deficit soustavy veřejných rozpočtů ve výši 4,7 % 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 1,6 %; s obdobným růstem (1,7 %) 
pracuje prognóza i pro rok 2005; 

- cena uralské ropy na úrovni 28,40 USD/barel ve druhém čtvrtletí roku 2004, v dalších 
čtvrtletích by mělo docházet k postupnému poklesu ceny ropy až na cca 26,10 USD/barel 
na počátku roku 2005, na této úrovni by se měla cena ropy stabilizovat v průběhu celého 
roku 2005; 

- stabilní až mírně zrychlující růst cen v zahraničí reprezentovaný meziročním růstem 
spotřebitelských cen v Německu ve výši cca 1,2 % v obou letech a růstem cen 
průmyslových výrobců v roce 2004 o 0,5 % a 1,2 % 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 květen až říjen 2005.  
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Dubnová prognóza předpokládá obrat ve vývoji makroekonomických veličin, který vyplývá 
z nastavení počátečních podmínek, exogenních předpokladů prognózy a tvaru ekonomických 
transmisních mechanismů. Tento prognózovaný obrat ve vývoji HDP, trhu práce i inflace 
nebyl sice zcela patrný v aktuálním vývoji dat k termínu zpracování prognózy, ale 
prognostický aparát podporující vpředhledícnost měnové politiky a respektující vzájemné 
vazby v ekonomice a jejich časové rozložení přinesl poměrně jasné poselství.  
 
V návaznosti na uvolněné reálné měnové podmínky zejména v kurzové složce je 
dominantním faktorem urychlení růstu HDP v roce 2004 investiční aktivita a export resp. 
netto vývoz. Vývoj reálných měnových podmínek spolu s působením zahraniční poptávky 
potom implikují v prognóze rychlé uzavírání záporné produkční mezery v roce 2004 event. 
překmitnutí do jejích kladných hodnot v roce 2005 a 2006. 
 
V souvislosti s tím je v prognóze vykresleno adekvátní odeznívání dezinflačních tlaků 
vyplývajících z poptávkového prostředí v ekonomice. Zrychlující se hospodářský růst tažený 
uvolněnými reálnými měnovými podmínkami a zahraničním oživením bude postupně 
generovat zvyšující se poptávkové tlaky v ekonomice. S tímto počítá prognóza i přesto, že 
k růstu HDP a obratu v hospodářském cyklu přispějí zejména investice a čisté vývozy. 
Poptávková inflace pak v roce 2005 naváže na vliv administrativních zásahů (daní  
a deregulací) a převezme roli hlavního faktoru určujícího cenový vývoj. Proti urychlení 
inflace z titulu domácího poptávkového prostředí budou částečně působit dovozní ceny, 
jejichž dynamika bude stlačována zejména očekávanou nominální apreciací devizového kurzu 
Kč/EUR.   
 
Kladná a otevírající se výstupová mezera v roce 2005 a 2006 spolu s působením persistence  
a inflačních očekávání, do nichž částečně prosákne zrychlení inflace v roce 2004 z titulu 
administrativních vlivů, potom v prognóze zabrání výraznějšímu sestoupení hladiny inflace 
v letech 2005 a 2006 po odeznění jednorázových vlivů. Inflace se tedy bude v tomto období 
za předpokladu absence výraznějších nabídkových šoků stabilizovat okolo středu intervalu 
inflačního cíle ČNB.  
 
Při vypracování prognózy byl s makroekonomickým výhledem konzistentní růst úrokových 
sazeb od druhého čtvrtletí roku 2004 o cca 0,5 p.b. a další postupný růst sazeb v roce 2004  
a 2005 v rozsahu cca 1,5 p.b. V prognóze byl použit předpoklad, že na primární dopady úprav 
nepřímých daní měnová politika nebude reagovat, stejně jako na bezprostřední sekundární 
dopady souvisejícími s poklesem základní sazby DPH.  
 
Nejistoty spojené se základním scénářem dubnové prognózy byly komunikovány 
prostřednictvím dvou alternativních scénářů. V prvním z nich je popsána nejistota spojená 
s výší sekundárních efektů úprav nepřímých daní vznikajících postupným prolínáním 
primárních dopadů přes inflační očekávání a mzdový vývoj. Alternativní scénář variantně 
snižuje oproti základnímu scénáři 20% propagaci na nulu nebo ji zvyšuje na dvojnásobek. 
První varianta vede ve srovnání se základním scénářem k nižší a druhá k vyšší trajektorii 
úrokových sazeb.  
 
Druhý alternativní scénář uvažoval s návratem kurzu k úrovni kolem 32 Kč/EUR v druhém 
čtvrtletí roku 2004, což mělo za následek rychlé snížení rozsahu uvolnění reálného kurzu. 
Následkem bylo pozvolnější uzavírání mezery výstupu, slabší poptávkové inflační tlaky  
a tudíž nižší tlaky na zpřísňování měnové politiky. 
 
Při projednávání dubnové prognózy v BR byla členy BR akcentována nejistota týkající se 
rychlosti a robustnosti oživení u hlavních partnerů ČR, která byla označena za hlavní riziko 
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prognózy. V této souvislosti byla připomínána absence relevantních údajů o vývoji české 
ekonomiky v l. čtvrtletí 2004. Současně panovala mezi členy BR shoda v názoru, že celkově 
mírně převažují rizika nižší inflace a nižšího růstu ekonomiky.  
 
I. 2Q2004

Mezera výstupu -1.5
RIR gap -0.4
RER gap -5.1
RMCI gap -1.0

II. 2Q2004 3Q2004 4Q2004 1Q2005 2Q2005 3Q2005
CPI 2.9 4.0 4.1 3.5 3.3 3.0
Mezera výstupu -0.8 -0.2 0.1 0.4 0.7 0.9
HDP 4.0 4.2 4.9 4.2 3.7 3.4
Implikované sazby 2.5 2.9 3.3 3.5 3.7 3.4

III. 2004 2005
Průměrná nom. mzda ve sl. org. 5.6 5.9
Průměrná reálná mzda ve sl. org. 2.1 2.7
Míra nezaměstnanosti* 10.4 10.2
BÚ/HDP v b.c. -5.7 -5.3

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci oobdobí  
 
 
2 Vývoj indikátorů budoucího vývoje inflace od doby formulování inflační 

prognózy  
 
 2. 1  Endogenní a převážně endogenní veličiny – aktuální vývoj 
 
Poslední vývoj veličin na trhu práce nepřinesl výraznější překvapení vzhledem k prognóze ze 
4. SZ. Podle předběžných údajů VŠPS o vývoji zaměstnanosti za 1. čtvrtletí 2004 byl 
meziroční pokles počtu zaměstnanců včetně členů produkčních družstev (-1,7 %) téměř 
shodný s predikcí 4. SZ (-1,6 %). Registrovaná míra nezaměstnanosti dosáhla ke konci dubna 
10,2 % (predikce ze 4. SZ 10,3 %) a její  pokles z předchozích hodnot je primárně důsledkem 
sezónních jevů. Výše naznačený vývoj potvrzuje v souhrnu naše předpoklady z poslední 
prognózy, že v závislosti na dynamice reálné ekonomické aktivity a existujících zpožděních 
dosáhl cyklický vývoj zaměstnanosti svého dna na přelomu let 2003 a 2004. S očekávaným 
postupným urychlováním růstu HDP v roce 2004 je konzistentní další snižování mzr. poklesu 
počtu zaměstnanců a zmírňování nárůstu míry nezaměstnanosti.  
 
Ve mzdové oblasti nové údaje o vývoji průměrné mzdy v průmyslu (8,6 % v 1. čtvrtletí) 
mohou signalizovat riziko mírně vyššího růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře v roce 
2004 oproti predikci ze 4. SZ. Naproti tomu kolektivní smlouvy naznačují, že jen ve 
výjimečných případech dohodnutý mzdový růst přesahuje pětiprocentní hranici. Neuzavřená 
jednání o 14. platech v nepodnikatelské sféře představují i nadále riziko predikce průměrné 
mzdy v této sféře pro rok 2004 směrem dolů.  
 
Nově dostupné statistické údaje o reálné ekonomické aktivitě v zásadě podporují prognózu ze 
4. SZ předpokládající zrychlení růstu HDP tažené především pokračujícím růstem vývozů  
a oživením investiční aktivity, při mírném zpomalování růstu spotřeby domácností. Zrychlení 
ekonomického růstu signalizují především údaje o vývoji průmyslu (+9,0 %) a stavebnictví 
(+16,2 %) za 1. čtvrtletí. Zejména u vývoje stavební výroby však existuje nejistota ohledně 
dočasného nesystematického vlivu předfakturace některých výkonů s ohledem na přesun 
stavebních prací do základní sazby DPH, což může zkreslovat velmi vysoký růst stavebnictví 
v 1Q 2004.  
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Aktuální očekávaná skutečnost mzr. růstu HDP v 1Q 2004 na základě výsledků 
konjunkturálních predikčních metod činí 3,5 % (prognóza za 4. SZ 3,2 %). Zrychlení 
ekonomického růstu je podporováno především relativně vysokým růstem domácích vývozů 
v důsledku uvolněného reálného kurzu a rychlostí a strukturou oživení ekonomiky SRN. 
Zpomalení růstu soukromé spotřeby signalizované nízkým tempem tržeb v maloobchodu  
v 1Q 2004 (+1,4 %) bude pravděpodobně o něco silnější než očekávala dubnová prognóza 
(+3,8 %). Stejným směrem působí zpomalení růstu spotřebitelských úvěrů a zhoršení 
spotřebitelského klimatu. Z hlediska hrubé tvorby fixního kapitálu představuje akcelerace 
růstu stavební výroby společně s vysokým tempem růstu investičních dovozů další indikátor 
oživení investiční aktivity, které může být výraznější než očekávala naše prognóza (+4,8 %). 
Podle předběžných odhadů založených na vývoji obchodní bilance, indexů cen dovozu  
a vývozu a bilance služeb z měsíční platební bilance se zdá, že záporné saldo netto vývozu 
zboží a služeb bude v 1Q 2004 poněkud hlubší oproti prognóze (-25,7 mld.). To ale v zásadě 
neohrožuje očekávání o růstu HDP na toto období, ale spíše signalizuje mírně odlišnou 
strukturu růstu HDP oproti prognóze (viz výše).   
 
Vývoj indexu CPI v dubnu 2004 ukázal, že odchylky od predikce ze 4. SZ nejsou  
v jednotlivých segmentech významné, ale jdou všechny dezinflačním směrem. V kumulaci 
byl potom rozdíl v mzm. růstu CPI oproti predikci 0,2 p.b. a mzr. růst CPI dosáhl 2,3 % 
(predikce 2,4 %). Očekávaný pokles regulovaných cen (mzm. o  0,5 %, predikce -0,4 %) byl 
primárně způsoben snížením cen zemního plynu pro domácnosti. Primární dopady změn 
nepřímých daní (odsunuté zvýšení cen cigaret) činily 0,04 p.b. (predikce předpokládala  
0,10 p.b.) a potvrdily tak náš předpoklad, že dopady zvýšení cen cigaret budou rozloženy 
nejméně do 2 – 3 měsíců, přičemž časování tohoto dopadu je poměrně obtížné přesně 
odhadnout. Mzm. korigovaná inflace bez pohonných hmot dosáhla hodnoty -0,1 % (predikce 
4. SZ rovněž -0,1 %). Ceny pohonných hmot nenaplnily naše očekávání, když mzm. vzrostly  
o 0,9 % (predikce +2,1 %), což vysvětluje odchylku v predikci korigované inflace (skut.  
-0,1 % vs. predikce 0,0 %). Rovněž ceny potravin vzrostly o něco méně ve srovnání  
s prognózou a nereagovaly zcela dle očekávání na aktuálně vysoký mzr. růst cen 
zemědělských výrobců.  
 
V meziročním srovnání vzrostly v březnu dovozní ceny o 0,6 % zásluhou zejména cen 
neenergetických surovin a cen tržních výrobků tříděných podle materiálu. Naopak největší 
vliv na zmírnění růstu celkového indexu měly ceny skupiny minerálních paliv. Determinanty 
dovozních cen (zahraniční inflace, devizové kurzy, cena ropy) byly ve srovnání s aktuální 
prognózou v souhrnu mírně proinflační.  
 
Ceny průmyslových výrobců se v dubnu zvýšily meziročně o 3,7 % a překonaly tak očekávání 
průměrného růstu za 2Q 2004 (2,6 %). Odchylka prognózy od skutečného vývoje je 
zapříčiněna především neočekávaným rychlým růstem světových cen kovů v posledních  
2 měsících a rychlejším než očekávaným růstem cen zemědělských produktů jako vstupní 
suroviny pro potravinářský průmysl. Dosažená hodnota meziročního růstu cen zemědělských 
výrobců je oproti prognóze výrazně vyšší, přičemž tahounem růstu zůstávají nadále zejména 
produkty rostlinné výroby.  
 
Meziroční tempo růstu peněžního agregátu M2 se v březnu 2004 dále urychlovalo. Růst 
peněžní zásoby se zvýšil ze 7,2 % v únoru 2004 na 8,3 % v březnu 2004. Rozhodující podíl 
na uvedeném vývoji měly nadále neobchodovatelné cenné papíry, prostřednictvím kterých 
podniky zhodnocovaly dočasně volné finanční prostředky. Nízká úroveň úrokových sazeb 
nadále podporovala poptávku po úzkých penězích. Meziroční dynamika peněžního agregátu 
M1 se však v 1. čtvrtletí 2004 mírně zpomalila a potvrdila očekávání nižšího růstu 
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spotřebních výdajů. V souladu s vývojem peněžního agregátu M2 přetrvávala vyšší dynamika 
úvěrů. 
 
Od projednání dubnové SZ došlo k určitému posunu časové struktury úrokových sazeb 
(výnosové křivky) na peněžním trhu. Pozitivní sklon křivky se zvýšil, spread mezi 1R 
PRIBORem a 2W PRIBORem v současnosti činí 0,5 p.b. Očekávané zpřísnění měnové 
politiky se dle účastníků trhu výrazně přiblížilo. Za nejbližší možný termín se považuje 
červen, většina trhu však první zvýšení sazeb předpokládá až v červenci. Ex ante reálné roční 
úrokové sazby, deflované inflačními očekáváními finančních trhů se v dubnu mírně zvýšily 
na cca -0,5 %. Ex post reálné roční úrokové sazby deflované skutečným vývojem 
spotřebitelských cen se pohybují přibližně na hladině 0,0 %.  
 
Během dubna a v první polovině května devizový kurz koruny vzhledem k euru postupně 
posiloval. Z kurzu přibližně 32,7 korun za euro ze začátku dubna koruna posílila na přibližně 
32 korun za euro v polovině května. Průměrná hodnota kurzu za toto období činila 32,4 korun 
za euro. Vzhledem k poslednímu vývoji kurzu koruny se převládající silnější eurový kurz zdá 
být pravděpodobnější i pro druhou polovinu čtvrtletí. Tedy vzniká riziko silnějšího kurzu 
koruny ve druhém čtvrtletí než předpokládá prognóza ze 4. SZ.  
 
V březnu 2004 činil schodek obchodní bilance 4,6 mld. Kč, což představuje jeho meziroční 
zvýšení o 2,9 mld. Kč. Za celé 1. čtvrtletí však dosáhl pouze 1,3 mld. Kč (prognóza ze 4. SZ 
předpokládala saldo +1,0 mld. Kč) a meziročně se o 3,0 mld. Kč snížil. K meziročnímu 
zmírnění schodku v 1. čtvrtletí 2004 nejvýznamněji přispělo snížení schodku skupiny 
minerálních paliv (o 4,2 mld. Kč). Protisměrně naopak působilo zejména zvýšení schodku 
skupiny chemikálií (o 3,1 mld. Kč). 
 
2. 2  Exogenní a převážně exogenní faktory – aktuální a budoucí očekávaný vývoj 
 
Primární dopady změn nepřímých daní byly v dubnu mírně odlišné od predikce. To ovšem  
neimplikuje změnu jejich predikce, protože se jedná o postupný náběh primárního dopadu 
zvýšení cen cigaret. Celková výše tohoto primárního dopadu se dle našich úvah nemění, jen 
patrně dojde k jeho jinému rozložení v jednotlivých měsících. Naopak novou informací je 
předložení dalšího návrhu novely zákona o spotřebních daních na jednání vlády, kde je 
navržena úprava sazeb spotřebních daní u tabákových výrobků. Jejich spotřební daň by měla 
být zvýšena ve dvou krocích – od 1.1.2005 a od 1.1.2006. Důvodem těchto změn je dosažení 
minimální sazby daně platné v EU do roku 2007. Podle našich výpočtů bude mít přijetí tohoto 
návrhu primární dopad do inflace od 1.1. 2005 0,40 p.b. a od 1.1. 2006 0,41 p.b. 
 
U regulovaných cen je odchylka predikce a skutečnosti v dubnu nevýznamná a nejsou  
k dispozici žádné nové informace, které by vedly ke změně predikce regulovaných cen na 
další období. Nadále panuje nejistota ohledně rozhodnutí o zvýšení televizních a rozhlasových 
poplatků (dopad do inflace byl ve 4. SZ vyčíslen a zahrnut ve výši 0,2 p.b.). 
 
Pohled na působení fiskální politiky zůstává od minulé SZ nezměněn. Dílčí úpravy provedené 
na úrovni salda za rok 2003 nemají podstatnější ekonomický dopad (nižší než předpokládaný 
výsledek loňského deficitu je způsoben zejména nižší úrovní čistých půjček). Odhad deficitu 
pro rok 2004 byl mírně zpřesněn a pohybuje se na úrovni 4,8 % HDP. 
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Pro prognózu stěžejní zahraniční exogenní předpoklady vstupující do predikce ve formě 
referenčních scénářů na bázi Consensu Forecast jsou dle jeho aktuální verze v části 
zahraniční poptávka zhruba totožné s předpoklady 4. SZ.2  
 
Srovnání aktuálních hodnot a nových předpokladů o vývoji zahraničních cen (CPI  
a PPI v SRN) dle CF s předpoklady ze 4. SZ vyznívá spíše ve prospěch slabě proinflačního 
potenciálního budoucího působení na českou cenovou hladinu skrze dovozní ceny. Rovněž 
tak v případě cen ropy uralské existuje krátkodobé proinflační působení aktuálních cen, které 
jsou ve srovnání s minulými předpoklady posazeny úrovňově výše na celém horizontu 
prognózy (o cca 1-2 USD na barel). Podobným směrem bude patrně působit i nový scénář 
ceny dováženého plynu. Promítání tohoto vývoje cen energetických surovin do domácích 
cenových okruhů bude dále alespoň krátkodobě posilováno oproti původním předpokladům 
slabě depreciovanějším kurzem Kč/USD vlivem očekávaného posilování amerického dolaru 
vůči euru.  
 
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 0,25 p.b. vyšší 
než byl předpoklad 4. SZ. Realizuje se tak riziko, které bylo ve 4. SZ avizováno. 
Nejdůležitějším vlivem, který stojí za tímto vývojem, je výrazný posun dolarové výnosové 
křivky v reakci na lepší než očekávaný vývoj ekonomiky. Predikce EURIBORu se tak 
víceméně dostala zpět jen mírně pod úroveň z 1. SZ. 
 

3  Vyhodnocení rizik stávající (dubnové) prognózy inflace 
 
3. 1 Graf inflačních rizik  
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CF - Consensus Forecast
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2 Technicky vzato byl skutečný meziroční růst reálného HDP v SRN ve 1Q 2004 dle předběžných údajů o cca 
0,4 p.b. nižší než činil odhad CF platný pro 4. SZ. Naproti tomu z titulu nezměněného celoročního výhledu tak 
až do cca poloviny roku 2005 předpokládá nový CF mírně vyšší tempa reálného ekonomického růstu v SRN 
(nový CF pracuje s predikcemi pracovišť shromážděnými před publikací předběžných údajů o růstu v SRN). 
Současně je třeba zmínit, že vedle SRN rostou poměrně rychle i ostatní velké ekonomiky EU (např. Francie).  
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Podobně jako v předešlých měsících představuje nejvýraznější proinflační riziko vývoj cen 
zemědělských výrobců (dubnový mzr. růst 20,1 % proti předpokladu 12,2 %). Méně rizikově 
se pak vyvíjely ceny průmyslových výrobců. Naproti tomu nejvýraznější dezinflační riziko 
představuje indikátor aktuálního vývoje směnného kurzu CZK/EUR (průměr za 10 
květnových dní je 32,01 proti předpokládaným 32,6), indikátor inflace a CF předpokládaný 
křížový kurz USD/EUR, přičemž ovšem aktuální vývoj křížového kurzu naznačuje spíše 
krátkodobá proinflační rizika.3  
 
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 dubnovou prognózou. Je tomu tak ve 
všech klíčových oblastech makroekonomického vývoje, tj. zejména na poli ekonomického 
růstu a koincidenčních veličin, v oblasti vývoje na trhu práce i v případě vývoje spotřebitelské 
inflace. Z pohledu tvaru transmisních mechanismů a počátečních podmínek minulé prognózy 
tedy neidentifikujeme významnější rizika a potvrzujeme tak naše poselství ze 4. SZ  
o očekávaném výrazném obratu ve vývoji makroekonomických veličin. Vývoj nominálního 
devizového kurzu koruny je naopak vůči baseline scénáři vychýlen výrazně dezinflačním 
směrem, což znovu aktivizuje úvahy vedoucí k formulaci druhého alternativního scénáře 
dubnové prognózy a jeho měnověpolitické vyznění.  
  
Z domácích endogenních proměnných, které jsou silně determinovány vazbou na vnější 
(zahraniční a přírodní) podmínky, jsou významným proinflačním rizikem ceny zemědělských 
výrobců. Zde je ovšem intenzita tohoto rizika poněkud zeslabována aktuálně pozorovanou 
rozvolňující se vazbou mezi cenami zemědělských producentů a cenami potravin, které 
zaostávají za očekáváními jejich růstu z titulu vývoje cen vstupů. Rovněž rychlejší růst cen 
průmyslových výrobců vytváří prostor pro rychlejší růst spotřebitelských cen v budoucnosti,  
i když i zde může mít struktura růstu cen producentů vliv na výslednou intenzitu dopadu do 
cen spotřebitelských. Dosavadní vývoj nominálního devizového kurzu Kč/EUR, který je 
apreciovanější oproti prognóze, může částečně zmírňovat výše zmíněná proinflační rizika  
a to, jak skrze přímý (dovozní), tak nepřímý (poptávkový) kanál svého působení na inflaci 
(viz výše).  
 
Nové informace o chystaných dalších úpravách nepřímých daní v letech 2005 a 2006 jsou 
jediným zdrojem proinflačních rizik ve skupině domácích exogenních proměnných 
vzhledem ke stávající prognóze. Toto riziko však není kvantitativně příliš významné  
a z hlediska měnové politiky je v podstatě irelevantní, alespoň co se týče primárních dopadů 
těchto daňových změn.  
 
V souhrnu za exogenní zahraniční proměnné převládají spíše proinflační rizika. Nové 
předpoklady o zahraničních produkčních a spotřebitelských cenách, cenách ropy a plynu  
a křížovém kurzu USD/EUR budou působit podobným směrem vzhledem k vývoji inflace na 
horizontu nejúčinnější transmise. I zde je částečným kompenzačním faktorem aktuální vývoj 
nominálního devizového kurzu Kč/EUR.  
 
Celkově hodnotíme rizika predikce inflace ze 4. SZ 2004 jako vyrovnaná vzhledem  
k horizontu nejúčinnější transmise. Mezi nově dostupné informace, které potvrzují 
poselství dubnové prognózy patří zejména vývoj domácí poptávky a veličin 

                                                 
3 Z grafu inflačních rizik byly opět vyřazeny oba indikátory inflačního působení cen ropy (aktuální vývoj a CF) 
z důvodu jejich neintuitivního protisměrného působení a odlehlosti umístění na opačných stranách bilance rizik.  
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souvisejících. Riziko nenaplnění základního scénáře dubnové predikce z titulu 
zahraniční poptávky akcentované BR lze na základě nových informací rovněž vnímat 
jako méně intenzívní.  
 
Nová pozorování a výhled devizového kurzu a zahraničních úrokových sazeb znamenají 
v souhrnu naopak spíše menší tlaky na zvyšování úrokových sazeb vzhledem k dubnové 
prognóze. Lze říci, že komunikace dubnové prognózy a její přijetí finančními trhy 
podpořená autonomními apreciačními tlaky na nominální devizový kurz v souhrnu 
odlehčily měnové politice z tlaku na zvyšování úrokových sazeb. I přesto je 
s očekávaným makroekonomickým vývojem a plněním inflačního cíle na horizontu 
nejúčinnější transmise konzistentní zvyšování sazeb v blízké budoucnosti.  
 
Proinflačně vzhledem k predikci inflace zejména v kratším období naopak působí 
nákladové faktory (CZV, ceny ropy, ceny ostatních surovin a zahraniční ceny)  
a nově očekávané administrativní zásahy (nepřímé daně).   
 
 
4  Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami 
 
Od zveřejnění poslední makroekonomické prognózy ČNB byly publikovány výsledky dvou 
průzkumů mapujících předpovědi analytiků: Inflační očekávání finančního trhu (IOFT)  
a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF). Eastern Europe CF nebyl v době dokončování 
SZ k dispozici. Z nich je patrné, že analytici se částečně nechali ovlivnit prognózou ČNB  
a upravili své předpovědi vývoje některých makroekonomických ukazatelů. Zatímco 
prognózy měnového kurzu a úrokových sazeb doznaly částečných změn, inflační očekávání 
v ročním horizontu klesla a očekávané tempo růstu HDP pro letošní i příští rok stagnovalo na 
předešlých hodnotách. I přes nově očekávané zrychlení růstu úrokových sazeb se tak analytici 
neztotožnili s akcelerací inflace ani HDP, které prognózuje ČNB. 
 
HDP 
Analytici se neztotožňují s výhledem ČNB ohledně očekávaného růstu HDP. Základní scénář 
dubnové prognózy je podle nich příliš optimistický. Růst spotřeby domácností a investiční 
aktivita bude podle analytiků nižší než prognózuje ČNB. Nižší tempo růstu spotřebitelské 
poptávky je dáváno do souvislosti s očekáváním relativně vysoké nezaměstnanosti  
a pomalejším růstem reálných mezd.  

 
Měnový kurz 
Predikce měnového kurzu CZK/EUR se přiblížila k hodnotám konzistentním se základním 
scénářem prognózy ČNB. Mírná nejistota ohledně budoucího vývoje kurzu však přetrvává 
(analytici dotazováni v rámci šetření IOFT očekávají mírnou apreciaci, analytici z CF naopak 
depreciaci). Analytici z IOFT v ročním horizontu očekávají oproti základnímu scénáři ze 4.SZ 
apreciovanější kurz o 0,8 %, méně než 1,3 % v dubnu. Naopak šetření CF ukazuje na 
očekávanou nižší depreciaci oproti základnímu scénáři. Nicméně v krátkodobém horizontu, 

Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%)

Datum vzniku rok 2004 rok 2005
prognózy ČNB finanční trh EE CF ČNB finanční EE CF

 2/04 3,2 3,6
 3/04 3,3 3,3 3,7 3,8
 4/04 4,0 3,3 3,9 3,6
 5/04 3,3 3,6
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který je rozhodující pro vyznění základního scénáře prognózy oproti alternativě 2 (s méně 
uvolněným kurzem), analytici očekávají ve srovnání s aktuální hodnotou mírnou depreciaci 
kurzu na 32,25 CZK/EUR. 
 

 
Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně snížila, což podobně jako v případě 
ČNB reflektuje vyčerpání primárních efektů nepřímých daní v květnu 2005. Rozdíl mezi 
prognózou ČNB a prognózami analytiků se v horizontu 1R snížil o 0,2 p.b. na 0,5 p.b. Stále 
přetrvává riziko sekundárních dopadů daňových změn do cenové hladiny. I když analytici 
většinou předpokládají pomalejší uzavírání produkční mezery ve srovnání s prognózou,  
a tudíž jejich vnímání rizika růstu poptávkově-inflačních tlaků v ekonomice je slabší, zmiňují 
v komentářích projevy oživení nákladové inflace. K růstu cen by tak měly v dalších měsících 
přispívat opět potraviny a suroviny (kovy a ropa).  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
ČNB finanční trh podniky domácnosti finanční trh podniky domácnosti

 2/04 2.4 3.2 2.8
 3/04 2.8 3.0 3.3 4.9 2.8 3.1 4.9
 4/04 3.5 2.8 2.9
 5/04 3.1 2.6 2.9

horizont 1RDatum odečtu
prognózy

 
 
Úrokové sazby 
Predikce úrokových sazeb se mírně zvýšily. Přesto ve srovnání s prognózou finanční trh 
predikuje nižší krátkodobou úrokovou sazbu o 0,7 procentního bodu. Očekávané zpřísnění 
měnové politiky se dle účastníků trhu sice výrazně přiblížilo, ale vývoj inflace umožňuje 
ČNB vyčkat minimálně do června, kdy budou k dispozici údaje o květnovém vývoji cen  
a růstu HDP za první čtvrtletí. Většina analytiků se přiklání k názoru, že ČNB vyčká 
s rozhodnutím do července, kdy bude mít k dispozici aktualizovanou  prognózu inflace. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
ČNB CF finanční trh ČNB finanční trh

3M PRIBOR 3M PRIBOR 2T REPO 12M PRIBOR 12M PRIBOR

 2/04 2.6 3.0
 3/04 2.8 2.7 3.1
 4/04 3.5 2.6 3.6 2.9
 5/04 2.8 3.2

Datum vzniku 
prognózy

  
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování 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 a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 

Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR

Datum vzniku horizont 1R (1Q05)
prognózy ČNB finanční trh CF ČNB CF

 2/04 31,9 32,0 31,8
 3/04 31,8 32,0 31,9
 4/04 32,1 31,7 32,3 31,8 32,2
 5/04 31,8 32,2 32,1

rok 2005
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Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem ze 4.SZ, FRA, trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky a konečně 
trajektorie implikovaných sazeb po zohlednění vyšší zpěthledícnosti agentů (dle QPM).  
 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 19.5.2004) 
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II. DESAGREGOVANÝ MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED 
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj exogenních faktorů a změny oproti minulé předpovědi CF 
 
Předpověď růstu HDP v Německu pro roky 2004 a 2005 se dle CF nemění. Za 1. čtvrtletí je 
již znám první statistický odhad skutečnosti, 0,7 %a (sezonně očištěný údaj Bundesbanky). 
Ten byl sice vyšší, než Bundesbankou předběžně očekávaná hodnota 0,5 %a, nicméně nižší 
než hodnota v našem referenčním scénáři pro 4. SZ4. S hodnocením by však bylo vhodné 
počkat na příští měsíc, kdy se toto číslo odrazí i v nové předpovědi CF, zejména proto, že 
sezonně neočištěný údaj německého statistického úřadu signalizuje poněkud vyšší růst. Mírně 
nahoru byla přehodnocena inflace CPI a PPI v Německu pro rok 2004 (shodně o 0,1 p.b.). 
Naopak dolů (směrem k silnějšímu USD) byl přehodnocen kurz EUR/USD. Výrazně se pak 
změnil výhled cenového vývoje ropy (o téměř 2,5 USD/barel letos a 1,0 USD v příštím roce 
vzhůru), což má se zpožděním vliv i na cenu plynu. Konečně poměrně výrazně vzhůru se 
posouvá očekávaná trajektorie úrokových sazeb EURIBOR1y. Podrobnější data o vývoji 
exogenních faktorů jsou uvedena v tabulkové příloze.  
 

1.2  Eurozóna 
 
Situaci v eurozóně lze hodnotit ve srovnání s minulým měsícem mírně optimisticky. Index 
PMI v průmyslu agentury Reuters po předchozím zaváhání v dubnu opět mírně vzrostl a ve 
vyšším růstu mu brání zejména stále se nelepšící situace na trhu práce, když nezaměstnanost 
již dlouhou dobu stagnuje na 8,8 %. Nepatrně vzrostl i stejný index pro odvětví služeb. 
Rovněž předstihové ukazatele EK ukazují, že důvěra v ekonomiku v dubnu vzrostla (na 
nejvyšší úroveň od poloviny roku 2001). Přes relativně nízký mzm. růst (0,1 %) byly 
maloobchodní tržby v dubnu meziročně vyšší o 2,5 %, což je další zlepšení po březnovém 
růstu 0,9 %. Po poměrně rychlém růstu výrobních cen v březnu (0,6 %m.) akcelerovala  
i dubnová inflace spotřebitelských cen z 1,7 na 2 %a.  
 
V Německu index institucionálních investorů ZEW (který klesá nepřetržitě od počátku roku) 
nejprve zaznamenal další výrazný pokles z 57,6 na dubnových 49,7 (vlivem poklesu 
průmyslové výroby, zakázek, růstu nezaměstnanosti a vysokých cen ropy) a mírně klesl  
i v květnu, další zprávy (růst indexu Ifo a PMI) však předchozí informaci kompenzují. 
Možnou akceleraci oživení signalizuje první odhad růstu HDP za 1. čtvrtletí (0,4 %q,  
0,7 %a)5. Ještě vyšší tempa růstu byla zaznamenána ve Francii (0,8 %q) a Británii (0,6 %q)  
a sílí tak naděje, že by oživení mohlo začít akcelerovat v celé EU. Po březnovém vysokém 
růstu PPI došlo i v Německu v dubnu k akceleraci inflace CPI z 1,1 %a na 1,7 %a (0,3 %m). 
 

1.3  Spojené státy  
 
Převážně příznivé zprávy (růst většiny předstihových indexů nabídky i poptávky, růst příjmů  
i výdajů domácností, růst průmyslových zakázek a stavebnictví, zrychlení růstu produktivity, 
většinou příznivé hospodářské výsledky firem, růst maloobchodních prodejů a zejména již 
                                                 
4 V našem scénáři však pracujeme se čtvrtletními čísly, která jsou více méně ad hoc metodou získána 
z předpovědi CF pro celý rok. Vzhledem k tomu, že CF v době vydání neměl uvedené číslo k dispozici a že 
nezměnil výhled růstu, neměníme zatím výhled ani my a nižší růst v 1. čtvrtletí je kompenzován vyšší 
očekávanou dynamikou ve zbytku roku. 
5 Růst jde celý na vrub čistého vývozu, domácí poptávka naopak klesla. 
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dva měsíce silný nárůst pracovních míst) vedou Fed  k tomu, aby začal připravovat trhy na 
pozvolné zvyšování sazeb. Přes „vyrovnaná rizika inflace i růstu“ již Fed nehodlá „trpělivě“ 
pokračovat v akomodativní politice a naopak i v podmínkách „nízké inflace6 a nedostatečného 
využití kapacit“ hodlá začít pozvolna zvyšovat své sazby. Jednou z mála špatných informací 
bylo březnové výrazné prohloubení deficitu zahraničního obchodu ze 42  na 46 mld. USD. 
 

1.4  Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
Pokračující vysoký růst průmyslové produkce a stavební výroby a i v dubnu přebytkový státní 
rozpočet tlačí slovenskou korunu k posilování. Proti tomu stojí nejistá politická situace  
a snaha centrální banky zabránit přílivu spekulativního kapitálu (snižováním sazeb – koncem 
dubna o 0,5 p.b.  a nákupem EUR). 
 
Velký vliv na vývoj polské měny (zejména volatilitu) mělo snížení ratingu agenturou Fitch 
z A+ na A u dlouhodobých závazků v domácí měně a u závazků v cizí měně snížení výhledu 
z pozitivního na stabilní. Naopak výnosová křivka reagovala posunem vzhůru a narovnáním 
na zamýšlené zpřísnění měnové politiky centrální banky. To není ani tak důsledkem cenového 
růstu (zatím rostou rychle výrobní ceny – v březnu 4,6 %a, zatímco růst CPI v březnu 
stagnoval na 1,7 %a a jádrová inflace  byla dokonce jen 1,1 %a), jako spíš reakce na rychlý 
růst průmyslu a maloobchodu. 
 
Maďarská centrální banka letos již podruhé snížila úrokové sazby o 0,5 p.b. na 11,5 % 
v reakci na uspokojivý vývoj ekonomiky a inflace. I zde zatím roste slušným tempem jak 
průmyslová výroba tak maloobchod a navíc nezaměstnanost je stále relativně nízká. Naproti 
tomu se zhoršuje BÚ a bilance služeb se dokonce poprvé od roku 95 propadla do deficitu.  
 

1.5  Efektivní ukazatel reálného růstu v zahraničí a výhled dle CF 
 
HDP v původních zemích EU se v 1. čtvrtletí vyvíjel jen mírně hůře, než očekával CF04, ze 
kterého vycházela 4. SZ. Nejnovější předpověď CF se oproti minulému měsíci příliš nemění, 
a nadále počítá s další akcelerací ve zbytku roku. Naopak skutečný vývoj HDP v nových 
zemích EU ve 4. čtvrtletí byl výrazně lepší než očekávání. Oproti scénáři pro 4. SZ nejsou 
nové údaje CF k dispozici. 

 
¨ 

 

 

                                                 
6 Fed však musí (stejně jako investoři) vidět i mírné cenové tlaky ze strany dovozních cen, cen výrobců (v dubnu 
+ 0,7 %m) a předstihových indexů, např. placené ceny mezi podniky. Jádrová inflace vzrostla v březnu z 1,2 na 
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1.6  Cena ropy 
 
Ceny ropy Brent i WTI jsou na svých dlouholetých maximech. Stále se vedou diskuse  
o příčinách vysokých cen – zda se jedná o fundamentální nedostatek ropy na trhu (vysoká 
poptávka Číny a USA7), o spekulativní nákupy fondů nebo o bezpečnostní a politickou 
situaci. Země OPEC stále uvažují o zvýšení svého cílového pásma, neboť tvrdí, že současná 
cena neohrožuje růst světové ekonomiky. Toto tvrzení nelze jednoduše ani vyvrátit, ani 
potvrdit. Vysoké ceny ropy mohou být důsledkem buď akcelerující poptávky nebo klesající 
nabídky. V prvním případě, kdy akcelerace globálního oživení (zejména v USA a Asii) a tedy 
rychle rostoucí poptávka po ropě táhne ceny nahoru, by šlo o relativní změnu ceny, která by 
skutečně neměla mít výrazný reálný dopad (ohrožení globálního růstu), zejména pokud by 
dodavatelé při vyšší cenové hladině byli schopni pokrýt vyšší poptávku. V opačném případě, 
kdy by byla uměle snižována nabídka, by samozřejmě dočasný dopad do reálného růstu byl 
velice pravděpodobný. Tuto variantu však zatím statistické údaje vylučují, světová nabídka 
ropy roste a přes rostoucí poptávku se v současnosti zvyšují i zásoby této strategické 
suroviny. Poptávku dále uměle zvyšují i spekulativní fondy, ECB však soudí, že jejich nákupy 
jsou pouze „naskočením do rozjetého vozu“, nikoliv primárním důvodem vysoké ceny. Cena 
roste i z důvodu politické a bezpečnostní nestability na středním východě a „jestřábí“ rétoriky 
zástupců zemí OPEC. Ti uvádějí, že kvůli spekulantům nemohou zvyšovat těžbu, neboť 
s očekáváním poklesu ceny by spekulativně držené zásoby přišly příliš rychle na trh a mohly 
by  naopak způsobit kolaps cen ropných produktů. 
 
Mezinárodní agentura pro energii ve své analýze uvádí, že vysokou cenou je nejvíce ohrožen 
růst zemí eurozóny, která je na dovozu ropy nejvíce závislá. Současné trvale vysoké ceny 
ropy by  letos mohly snížit růst HDP až o 0,5 p.b. a ve stejném rozsahu zvýšit inflaci. Naopak 
americký HDP by poklesl ze stejného důvodu pouze o 0,3 p.b. Simulace ECB (i naše pomocí 
modelu NIGEM) však ukazují, že citlivost evropského růstu HDP i spotřebitelských cen na 
ceny ropy není příliš velká. 
 
Možné dopady vysokých cen ropy na evropský a tedy i český ekonomický růst záleží rovněž 
na výhledu křížového kurzu USD/EUR. Dokud euro posilovalo, ceny ropy v eurech se 
prakticky nezvyšovaly. S opětovným posilováním (nebo korekcí) USD však došlo k nárůstu 
dovozních cen a cen výrobců prakticky v celé Evropě. S výraznějším posílením dolaru by se 
negativní dopad samozřejmě zesiloval. Na druhé straně není příliš pravděpodobné, že by se 
vysoké dolarové ceny ropy udržely společně se silným dolarem8. V této souvislosti je 
zajímavé připomenout si historickou  analýzu předpovědí MMF9, kde např. podle předpovědi 
z roku 1989 byly skutečně v dnešní době očekávány ceny kolem 40 USD/barel. 
 
Naskýtá se rovněž otázka, zda současný vývoj může znamenat výrazné zvýšení cen 
pohonných hmot v ČR. Pohled na společný vývoj cen PHM a cen ropy (Ural) v korunách 
ukazuje velice těsnou korelaci, kdy ceny ropy se promítají částečně okamžitě a částečně se 
zpožděním cca 1 měsíc. Přestože jsou dolarové ceny ropy v současnosti na absolutních 
maximech, korunové ceny se pohybují výrazně pod jejich maximem z konce roku 2000  
a odpovídají zhruba situaci na počátku roku 2003.  Tomu by tedy měly odpovídat i ceny 
pohonných hmot, které (se započtením zvýšené spotřební daně10) by měly vystoupat cca  
                                                                                                                                                         
1,6 %a. Rovněž situace, kdy reálné sazby jsou již 33 měsíců záporné, si pomalu žádá změnu. 
7 Saudská Arábie zvyšuje dodávky do Číny, nikoliv však do USA. 
8 Minimálně by to bylo v rozporu s oficiálními stanovisky zemí OPEC, které si vysokými cenami ropy údajně 
chtějí pouze kompenzovat ztrátu kupní síly, zapříčiněnou propadem USD. 
9 Viz 11. SZ z roku 2003, kde je na straně 15 obsáhlý box věnován historickému vývoji cen ropy a jejich výhledu 
10 Ta by ale částečně měla být kompenzována od května snížením DPH. 
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o 1 Kč nad úroveň března 2003 (cca 27 Kč za koš PHM). V minulosti se však ceny ropy po 
jednorázovém výkyvu vrátily zpět. Simulace ukazuje, že pokud by ceny na této vysoké 
hladině vydržely delší dobu, ceny PHM by se postupně zvyšovaly až k hranici 30 Kč/litr. 
 
Porovnání vývoje cen pohonných hmot s cenami dovážené ropy a krátkodobý výhled 
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2 Devizový kurz a platební bilance 
 
2.1 Vývoj kurzu 
 
 CZK/EUR CZK/USD
Průměr (duben) 32.55 27.10 
- meziročně (v %) 2.92% -7.04% 
Průměr (od 1.4. 
do 17.5.) 

32.40 27.10 

Referenční scénář 
pro 2. čtvrtletí 

32.60 27.23 

- rozdíl (v CZK) -0.20 -0.13 
 
Během dubna a v první polovině května koruna vzhledem k euru posilovala z  přibližně  
32,7 korun za euro na přibližně 32 korun za euro. Průměr za období je o méně než procento 
silnější než předpokládá referenční scénář. Vzhledem k tomu, že i aktuálně se kurz eura 
pohybuje poblíž nejnižších hodnot za období, je dosti pravděpodobné, že koruna bude ve  
2. čtvrtletí silnější než přepokládá referenční scénář. Naopak vůči dolaru je koruna o něco 
málo slabší oproti předpokladům. Díly volatilitě kurzu dolaru ale tato odchylka není 
významná.  
 
Kurz koruny reagoval posilováním na zveřejnění nové prognózy ČNB. Bezprostředně po 
jejím zveřejnění, v souvislosti se změnou tržního výhledu ohledně vývoje korunových 
úrokových měr, se posunul z úrovně cca 32,70 korun za euro na 32,50 korun za euro. Po 
technicky motivovaném oslabení z předchozího dne se tak vrátil na hladinu, kolem které 
osciloval předchozí dva až tři týdny. Další skokové posílení na cca 32,20 koncem dalšího 
týdne pak bezprostředně souviselo s turbulencemi na trhu eura a dolaru po zasedání Fed.  
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Nominální efektivní kurz v dubnu posílil (cca o 1% mzm.), reálné efektivní kurzy v březnu 
oslabovaly (mzm. o 1,5 % a 0,7 %). Jako obvykle byl vzhledem k malým inflačním 
diferenciálům pro jejich vývoj určující vývoj nominálního kurzu.  
 
 
Denní vývoj kurzu koruny vůči EUR a USD Nominální a reálný efektivní kurz 
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2.2 Výnosové diferenciály a zahraniční sazby 
 
Zveřejnění nové prognózy ČNB se odrazilo na rozpětích mezi domácími a zahraničními 
výnosy, které se skokově vrátily přibližně na úroveň, na které se nacházely v březnu a ze které 
do konce dubna postupně klesaly. Toto předchozí sbližování souviselo s menší reakcí 
korunové než eurové výnosové křivky na vývoj dolarových výnosů. Spouštěcím impulzem 
pro výrazný růst výnosů podél celé dolarové křivky bylo zveřejnění překvapivě vysokého 
přírůstku počtu zaměstnanců v nezemědělském sektoru za březen (zveřejněno začátkem 
dubna). Pozadí významného růstu americké výnosové křivky podrobněji komentujeme 
v boxu. 
 
Box: Pozadí růstu světových výnosových křivek 
 
Poslední vývoj evropské výnosové křivky ukazuje na to, že trajektorie sazby 1Y Euriboru bude podstatně vyšší 
než bylo předpokládáno v RS v 4. SZ. Hlavním impulsem pro zvýšení strmosti i úrovně eurové křivky bylo 
významné zvýšení výnosové křivky USD.  Trh takto reaguje na  sérii údajů, které naznačují možné obnovení 
inflačních tlaků. Při tom je důležité, že při relativně strmé křivce se růst výnosů neomezuje na její kratší konec. 
Od konce března do poloviny května vzrostl výnos na dvouleté i desetileté splatnosti přibližně o 100 bodů. 
  
Reflektuje to obavy některých investorů, že Fed se již nachází za výnosovou křivkou a že jeho politika je 
inflační. Tyto kritické názory jsou  založeny na tom, že již delší dobu působí více inflačních faktorů: dolar 
významně znehodnotil v posledních dvou letech, fiskální politika i měnová politika jsou velmi uvolněné, ceny 
komodit výrazně vzrostly a v neposlední řadě je zde silný ekonomický růst. Navíc obavy z inflace mohou být 
zesilovány politickým cyklem a vědomím negativní dolarové investiční pozice USA. 
 
Naproti tomu Fed argumentoval existencí dobrých důvodů pro trpělivost při odstraňování akomodativní politiky. 
Byly zdůrazňovány tři hlavní faktory: dosavadní vývoj aktuální inflace, která byla spíše příliš nízká, rychlý růst 
produktivity práce a pokles jednotkových mzdových (JMN) nákladů a slabý trh práce reprezentovaný nízkým 
růstem zaměstnanosti. Též se předpokládá, že oficiální údaj o úrovni nezaměstnanosti spíše podceňuje skutečnou 
nezaměstnanost. Nízká inflace poskytovala Fedu možnost, aby déle než obvykle čekal se zpřísněním měnové 
politiky. Růst produktivity a pokles osobních nákladů vedly k vysokým ziskovým maržím, které tvořily polštář 
tlumící cenové tlaky. Nezaměstnanost navíc omezovala tlaky na rychlejší mzdový vývoj.  
 
Z perspektivy této argumentace je pochopitelná silná reakce trhu na poslední data, která překvapila ve všech 
ohledech, které Fed zdůrazňuje: Inflace se začala zvyšovat (deflátor HDP za 1Q i inflace cen  průmyslových 
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výrobců za březen i duben byly vyšší než očekávání). Také jednotkové mzdové náklady začaly růst nad 
očekávání (+0,5% proti 0.1% v Q1) a původně jobless recovery konečně začala vytvářet nová pracovní místa  
a míra nezaměstnanosti se snížila (payrolls v březnu a dubnu kumulativně + 628 tis. proti očekávání + 288 tis.). 
Mzdové tlaky budou pravděpodobně následovat. Přirozenou otázkou je, jak rychle se bude uzavírat produkční 
mezera, jak rychle bude Fed reagovat, zda již není pozdě a zda se budoucí inflace již nedostala mimo kontrolu. 
Je možné tyto obavy alespoň zhruba kvantifikovat? V principu lze rozdělit nárůst dlouhodobých výnosů na tři 
komponenty: a) zvýšení očekávaného růstu a s tím související vyšší reálné sazby, b) vyšší inflační očekávání  
a c) různé likviditní faktory. Částečným klíčem k diskriminaci mezi těmito vysvětleními může být vývoj tržních 
inflačních očekávání. Inflační očekávání měřená rozdílem mezi výnosy běžného a reálného (TIPS) amerického 
vládního dluhopisu se dostala na nejvyšší úroveň od první emise reálných bondů. Výnos desetiletého běžného 
dluhopisu vzrostl ve srovnání s průměrem března o přibližně 100 bázických bodů. Očekávání průměrné inflace 
pro následujících deset let se za stejné období zvýšila o přibližně 30 bodů. 
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Zvýšení reálného výnosu může souviset jednak cyklickými faktory (reálné oživení a přísnější měnová politika)  
a jednak s faktory jako jsou uzavírání carry trades pozic (zde nákup dlouhodobého instrumentu financovaného 
krátkodobou půjčkou) a vlivy spojené s investiční činností asijských centrálních bank. Určitou váhu je asi nutné 
dát těmto likviditním vlivům. Nejen, že jsou v poslední době často citovány, ale svědčí pro ně také chování 
reálných výnosů měřených cenou zlata, které je substitutem pro dlouhodobý reálný bond. Mezi cenami těchto 
dvou aktiv existuje kointegrační vztah, který však byl podstatně narušen v prvním čtvrtletí tohoto roku. Lze 
usuzovat, že by to mohlo souviset s intenzivní intervenční aktivitou Bank of Japan a dalších asijských 
centrálních bank a jejich nákupy Treasuries. Vzhledem k nižší likviditě trhu s indexovanými bondy mohla jejich 
cena vzrůst více než by odpovídalo fundamentům. Opětovné sblížení ceny zlata a ceny reálné konzole, ke 
kterému již došlo, pak odpovídá nárůstu reálného výnosu o 30-40 bodů. 
 
Nárůst dlouhodobých výnosů tak můžeme rozdělit mezi tři hlavní vlivy (očekávaná dlouhodobá inflace, cyklický 
vliv a likviditní faktory) přibližně stejným dílem. Tomu dobře odpovídá i to, že nominální výnos desetiletých 
evropských vládních dluhopisů vzrostl za srovnatelné období o přibližně 30 bodů. Vzhledem k tomu, že růst 
dlouhodobých inflačních očekávání a otázky likvidity jsou pro Evropu méně relevantní, domníváme se, že jde 
tento nárůst na vrub běžným cyklickým vlivům. 
 
Růst reálných výnosů se pravděpodobně odráží i v cenách jiných investičních aktiv. Na jiném místě v situační 
zprávě komentujeme vývoj na světových a domácích akciových trzích, kde došlo k  výraznému propadu. Solidní 
hospodářský růst a s ním spojený růst ziskovosti byl již zřejmě v cenách akcií obsažen, hrozba inflačních tlaků  
a s nimi spojená nutnost rychlejší reakce měnové politiky a vyšších reálných sazeb je pak novější informací. 
 
 
 
 
 



 17   

Rozpětí mezi korunovými a eurovými sazbami.  Dlouhodobé výnosy dolaru a eura 
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Srovnání implikované trajektorie rozpětí mezi domácími zahraničními výnosy vyplývajících 
z predikce ze 4SZ s rozpětími odvozenými z aktuálních výnosových křivek ukazuje, že ke 
zhodnocení kurzu došlo přes nižší skutečná rozpětí, než která byla předpokládána v predikci. 
Rozdíl mezi skutečností z konce března a polovinou dubna zhruba souvisí s menší reakcí 
domácích sazeb na světový vývoj a zpětný nárůst na původní úroveň a zvýšení sklonu  
odpovídá komunikaci nové predikce. Protože však nedošlo ke zvýšení sazeb a byla 
komunikována rizika směrem dolů, liší se současná skutečnost od predikčních scénářů  
v úrovni i sklonu implikovaných trajektorií. 
 
Implikovaná rozpětí mezi jednoročními korunovými a eurovými sazbami11 
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11 Pro baseline 4SZ a kurzovou 32 4. SZ se jedná o rozpětí převzatá z predikce ze 4. SZ.  Ostatní trajektorie jsou 
odvozeny z průměrných výnosových křivek za indikované období. 
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2.3  Vývoj platební bilance 
 
Běžný účet (v mld. CZK)     Finanční účet (v mld. CZK)  
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Deficit běžného účtu dosáhl podle předběžných měsíčních údajů v 1. čtvrtletí 2004 15,6 mld. 
CZK, což představuje meziroční prohloubení deficitu o 7,6 mld. CZK. Na celkovém deficitu 
běžného účtu se nejvýrazněji podílel předběžný odhad deficitu bilance výnosů (15,8 mld. 
CZK), zatímco ostatní položky běžného účtu byly přibližně vyrovnané. K meziročnímu 
nárůstu deficitu běžného účtu nejvíce přispěl pokles přebytku bilance služeb (o 2,9 mld. CZK) 
a bilance běžných převodů (o 8,3 mld. CZK). Deficit obchodní bilance meziročně poklesl  
o 3,0 mld. CZK. 
 
2.3.1 Obchodní bilance 
 
Rozklad faktorů meziroční změny salda obchodní bilance za leden až březen 2004 (v mld. CZK) 
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V březnu 2004 činil schodek obchodní bilance 4,6 mld. Kč (predikce ze 4. situační zprávy  
2 mld. Kč), což představuje jeho meziroční zhoršení o 2,9 mld. Kč. Za celé 1. čtvrtletí dosáhl 
schodek 1,3 mld. Kč (predikce předpokládala přebytek ve výši 1 mld. Kč) a meziročně se 
snížil o 3,0 mld. Kč. Meziroční tempa růstu vývozu i dovozu byla v březnu 2004 značně 
vysoká. Vývoz zboží rostl obdobným tempem jako v předchozím měsíci (o 18,2 %), přičemž 
růst dovozu zboží se zrychlil na 20,4 %. Předpokládaný celoroční schodek obchodní bilance 
činí nadále cca 50 mld. Kč.  
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Předběžné výsledky obchodní bilance a bilance služeb v běžných cenách za 1. čtvrtletí 2004 
se nijak výrazně neodchylují od  predikce pro 4. SZ. Přesto lze identifikovat určité riziko při 
pohledu na čistý vývoz ve stálých cenách, jako komponentu HDP. Dosavadní trend růstu 
záporného salda čistého vývozu v 1. čtvrtletí nadále pokračoval, ačkoliv prognóza 
předpokládala mírné meziroční zlepšení. Předběžně kvantifikovaná odchylka salda čistého 
exportu oproti prognóze za 1. čtvrtletí činí cca 10 mld. Kč, což přestavuje poměrně významný 
rozdíl. Podle předběžných propočtů se na této chybě podílí jak strana vývozů, tak dovozů.  
 
Z hlediska vnější rovnováhy je samozřejmě důležitá zejména nominální bilance ZO, která se 
zlepšuje. Ke zlepšení však dochází zejména vlivem rostoucích směnných relací. V rámci 
běžného účtu je však toto zlepšení kompenzováno odlivem dividend v položce bilance 
výnosů. Z hlediska reálných čísel se zlepšení směnných relací v HDP nepromítá. Ukazatel 
reálného HDP, upravený o směnné relace (který je proxy pro reálné příjmy ekonomiky) sice 
dlouhodobě roste vyšším tempem než klasický agregát, a mohl by tak umožnit vyšší reálnou 
spotřebu a investice, ovšem pokud se tyto reálné příjmy odlévají ve formě dividend, může to 
jak pro domácí poptávku, tak investice znamenat riziko směrem dolů oproti scénáři 4. SZ.  
 
 
 
3 Nákladové faktory 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/predikce Skutečnost 

 
PPI v SRN 3/2004 0,1 1) 0,2 2) 

Uralská ropa 4/2004 29,38                   35,03 

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

4/2004 0,71                    1,39 
 

Ceny průmyslových výrobců  4/2004 2,6 3) 3,7 

Ceny zemědělských výrobců  4/2004 10,2 3) 20,1 

Dovozní ceny  3/2004 - 0,6 3) 0,0 2) 

Úrovňové hodnoty    

Kurz Kč/EUR  2/2004  32,60 3) 32,51 

Kurz Kč/USD  2/2004            26,59 3) 27,12 

Cena uralské ropy (USD/barel)  2/2004   28,40 3) 29,64 

1) Predikce (scénář) průměrné hodnoty za 1. čtvrtletí 2004 z 4. SZ 2004 
2) Skutečnost za 1. čtvrtletí 
3) Predikce (scénář) průměrné hodnoty za 4. čtvrtletí 2004 z 4. SZ 2004 
 
 
V meziročním srovnání vzrostly v březnu dovozní ceny o 0,6 %. Nejvíce se přitom zvýšily 
ceny neenergetických surovin (o 7,7 %). Největší vliv na růst celkového indexu však mělo 
zvýšení cen tržních výrobků tříděných podle materiálu (o 4,4 %). Naopak největší vliv na 
zmírnění růstu celkového indexu měly ceny skupiny minerálních paliv (při poklesu o 8,6 %). 
Vývozní ceny se zvýšily o 3,2 % a pokračovaly tak v meziročním růstu od dubna roku 2003. 
Dominantní vliv na zvýšení celkového indexu kromě aktuálně rostoucích cen nerostných 
paliv mělo hlavně zvýšení cen tržních výrobků tříděných podle materiálu (o 4,7 %) spolu  
s růstem cen strojů a dopravních prostředků. Meziroční směnné relace dosáhly hodnoty 2,6 % 
a jsou tak kladné již od května 2001. Kromě cen minerálních paliv má dlouhodobě 
nejvýznamnější vliv na celkovou pozitivní směnnou relaci skupina strojů a dopravních 
prostředků. Negativní směnné relace byly dosaženy z významnějších skupin zejména  
u neenergetických surovin (-4,1 %).  
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Vývoj cen zahraničního obchodu za březen 2003, resp. aktuální vývoj vysvětlujících 
proměnných dovozních cen (zahraniční inflace, kurz, ceny ropy) byl ve srovnání s aktuální 
prognózou ze 4.SZ mírně proinflační. V souhrnu však nepředstavovaly tyto odchylky 
významné riziko výrazných odchylek dovozních cen od stávající prognózy v příštích měsících 
a tím i zvýšené riziko odchylky inflace od stávající prognózy. Konkrétně meziroční dynamika 
cen zahraničního obchodu byla v 1. čtvrtletí 2004 ve srovnání  
s jejich čtvrtletní predikcí ze 4. situační zprávy celkově mírně vyšší - zatímco dovozní ceny  
v 1. čtvrtletí 2004 stagnovaly, jejich čtvrtletní predikce předpokládala ještě jejich mírný 
pokles o 0,6 %.  
 
Dovozní ceny ČSÚ a jejich predikce (s.o. p. r. = 100) 
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102
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skutečnost predikce  4.SZ 2004

  
Ceny průmyslových výrobců se v dubnu zvýšily meziročně o 3,7 % (v březnu o 2,1 %). 
Jedná se o největší nárůst od června roku 2001. Významný vliv na celkovou cenovou hladinu 
měla především odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků nárůstem (11,5 %) 
a potravinářských výrobků (4,8 %). Celkově byl však u průmyslové výroby vývoj značně 
diferencovaný, na jedné straně byl vykazován výrazný cenový růst u výroby energií, 
polotovarů a odvětví produkující výrobky s nižší přidanou hodnotou, na druhé straně ceny 
v odvětvích se sofistikovanější produkcí mnohdy nadále vykazovaly meziroční pokles cen, 
resp. pouze slabý meziroční růst a jejich souhrnný příspěvek k růstu cen průmyslových 
výrobců byl blízký nule. 
 
Růst cen průmyslových výrobců za duben 2004 je výrazně vyšší oproti prognóze (3,7 % 
v dubnu oproti odhadu průměrného růstu  2,6 % na 2. čtvrtletí 2004). Odchylka prognózy od 
skutečného vývoje je zapříčiněna především neočekávaným rychlým růstem cen kovů ve 
světě v posledních 2 měsících a rychlejším než očekávaným růstem cen zemědělských 
produktů jako vstupní suroviny pro potravinářský průmysl. Vzhledem k faktu, že u cen 
průmyslových výrobců dochází převážně k růstu cen u polotovarů, surovin a energií, 
nepředpokládáme, že se vyšší než očekávaný růst cen průmyslových výrobců promítne 
v nejbližších měsících do vývoje cen některých druhů spotřebního zboží. 
 
Ceny průmyslových výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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V dubnu ceny zemědělských výrobců meziročně vzrostly o 20,1 % (v březnu o 18,7 %). Vliv 
na zvýšení měl především růst cen rostlinných výrobků o 45,9 % (obilovin o 36,5 % 
a brambor o 117,2 %), jejich cenová hladina však ve srovnání s předchozím měsícem již 
stagnovala. Ceny živočišných výrobků dále zrychlily mzr. růst na 5,4 %. Základní trendy 
vývoje CZV  v dubnu 2004 (růst cenové hladiny živočišné produkce  
a naproti tomu stagnace, resp. pozvolný pokles cen rostlinné výroby) jsou v zásadě v souladu 
s aktuální prognózou, avšak vykázaný mrz. růst cen v dubnu je výrazně vyšší než předpokládá 
aktuální  prognóza ze 4.SZ (v průměru mzr. růst o 10,2 % v 2. čtvrtletí, na duben cca 14 %). 
 
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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4  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Pohled na fiskální vývoj v letošním a příštím roce zůstává od minulé SZ prakticky neměnný, 
oproti minulé SZ však dochází k několika drobným úpravám v saldech. Konečné číslo 
zachycující hospodaření vládního sektoru v roce 2003 po upřesnění údajů kleslo na 4,1 % 
HDP (v roce 2002 činilo saldo 3,9 % HDP). Ukazuje se, že cíl konsolidace veřejných financí 
byl prakticky splněn již v roce zahájení reformy. Nižší saldo bylo způsobeno zejména nižší 
úrovní čistých půjček, které nemají přímý dopad na ekonomický vývoj, a proto se výrazněji 
neprojeví v aproximaci fiskálního impulzu. Na fiskální pozici však tato úprava vliv má a její 
odhad pro letošní rok vzrostl od minulé SZ o +0,6 p.b. Pro roky 2004 a 2005 nedochází 
vzhledem k minulé SZ ke změně ve fiskálním impulzu.  
 

2003 2004
3.SZ 4.SZ 5.SZ 3.SZ 4.SZ 5.SZ 3.SZ 4.SZ 5.SZ

Deficit vládního sektoru           
(cash bez ČP a TI)       v % HDP 4.5% 4.5% 4.1% 5.0% 4.7% 4.8% 4.5% 4.5% 4.5%
Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95)       v % HDP n.a. 12.9% 13.6% n.a. 5.4% 5.6% n.a. 4.1% 4.9%
Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) - 0,1 p.b. +0,2 p.b. -0,1p.b.  +0,5p.b. +0,2 p.b. +0,8 p.b. +0,4 p.b +0,3 p.b. +0,1 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu +0,3 p.b. +0,3 p.b. +0,4 p.b. +0,4 p.b. +0,2 p.b. +0.2 p.b. +0,0 p.b. +0,0 p.b. +0,0 p.b.

2005

 
 
Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou uvedeny v následujícím boxu. 
 
Box: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až duben 2004 skončilo deficitem 38,1 mld. Kč. Oproti březnu t.r., kdy 
schodek činil 7,8 mld. Kč, došlo k jeho prohloubení přibližně o 30,3 mld. Kč, a to při výrazném sezónně 
charakteristickém poklesu příjmů v dubnu téměř o 25,0 % a meziměsíčním nárůstu výdajů zhruba o 8,0 %. 
 
V meziročním srovnání byl schodek státního rozpočtu za leden až duben menší o 26,3 mld. Kč (za stejné období 
loňského roku činil deficit 64,4 mld. Kč). Tento výsledek lze připsat především vysoké růstové dynamice 
rozpočtových příjmů, ale současně i nevýraznému meziročnímu růstu výdajů státního rozpočtu. Zatímco příjmy 
za leden až duben 2004 meziročně vzrostly o 18,0 %, nárůst výdajů ve stejném období činil jen 4,0 %. 
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V dubnu pokračoval příznivý trend ve vývoji daňového inkasa z prvního čtvrtletí, zejména u nepřímých daní. 
Inkaso nepřímých daní vykázalo meziroční nárůst o 17,0 mld. Kč, tj. 28,2 % (v roce 2003 pouze o 4,2 %). 
Extrémně vysokým meziročním tempem – téměř o 33,0 % - rostly příjmy z DPH, což by kromě vlivu souběžně 
působících administrativních opatření (změny v sazbách DPH k 1. 1. 2004 a očekávané změny k termínu vstupu 
do EU) mohlo signalizovat i možnost dynamičtějšího vývoje ekonomiky. Vysoký meziroční růst byl v dubnu 
zaznamenán i u příjmů ze spotřebních daní (21,0 %) a DPFO (12,1 %). Naopak k meziročnímu 6,0% poklesu 
došlo u příjmů z DPPO. 
 
V nárůstu výdajů v dubnu dominovala platba stavebním spořitelnám na podporu stavebního spoření (přibližně 
14,8 mld. Kč), předstihová dotace z kapitoly MŠMT na vzdělávání do rozpočtů krajů a obcí na druhé čtvrtletí 
(přibližně 8,0 mld. Kč), další transfery krajům (3,5 mld. Kč) a nově platba ČR do rozpočtu Evropské unie ve 
výši 2,0 mld. Kč. 
  

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

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření -115,0 -64,4 -38,1 26,3 76,9
v tom: úhrada ČKA -19,0 0,0 -7,4 -7,4 11,6
           čerpání úvěru EIB -9,9 -3,6 0,0 3,6 9,9
           CME, arbitráž NOVA 0,0 -10,7 0,0 10,7 0,0
           operace státních aktiv -1,4 1,6 0,8 -0,8 2,2
           vlastní běžné hospodaření SR -84,7 -51,7 -31,5 20,2 53,2
Pramen: účty vedené u ČNB  
 
Důchodový účet za leden až duben t. r. vykazuje deficit 7,8 mld. Kč, což znamená prohloubení deficitu oproti 
březnu o 3,4 mld. Kč. Přestože ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je letošní schodek o 6,6 mld. Kč 
menší, ukazuje se, že zvýšení sazby pojistného určeného na důchody z 26,0 % na 28,0 % na úkor snížení sazby 
příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti nestačí plně kompenzovat nárůst výdajů na důchody, jak se 
původně předpokládalo.  
 
Nárůst deficitu v letošním roce pramení především z očekávaného dopadu vstupu do EU – ač 
budeme vzhledem k EU pravděpodobně čistými příjemci, veřejné finance nebudou jedinými 
příjemci zdrojů, zato budou jedinými plátci a navíc budou muset určité platby předfinancovat. 
Ministerstvo financí je v odhadu letošního cash deficitu ještě skeptičtější a predikuje 6,1 % 
HDP. Vzhledem k loňskému výsledku a k učiněným reformním opatřením se nám tato 
hodnota však jeví jako málo pravděpodobná.   
 
Vzhledem k aktuálnosti možného zahájení Procedury nadměrného deficitu (EDP) uvádíme 
v níže uvedeném boxu její stručný popis. V současnosti je Česká republika ve fázi 
bezprostředně předcházející prvnímu kroku procedury EDP. Po nahlášení údajů o schodku 
veřejných financí a o veřejném dluhu za rok 2003 za ČR vypracovala Evropská komise 
zprávu a na jejím základě Hospodářský a finanční výbor (Economic and Financial 
Committee) předložil stanovisko pro rozhodnutí do Rady EU (v daném případě ECOFIN) se 
závěrem, že by EDP měla být zahájena. Rozhodnutí o existenci nadměrného deficitu  
a zahájení procedury náleží ECOFIN, avšak i v případě, že bude rozhodnuto o aplikaci EDP, 
nepředpokládáme výraznější dopad doporučení ECOFIN do fiskálního vývoje v ČR. 
V současném plánovacím cyklu v EU již také neplatí, že čerpání z kohezního fondu Unie (ani 
z dalších fondů) by bylo podmíněno plněním referenčních hodnot deficitu a veřejného dluhu 
členskou zemí.   
 
Box: Hlavní kroky řízení při nadměrném deficitu  
 
Vstupem do EU na sebe Česká republika převzala závazek vyhýbat se nadměrným deficitům veřejných rozpočtů 
a nadměrnému veřejnému dluhu, a případně se podrobit postupům a nařízením ze strany orgánů EU směřujícím 
k nápravě při překročení stanovených referenčních hodnot. Tento závazek vyplývá z čl. 104c Smlouvy  
o Evropském společenství, z usnesení Evropské rady o Paktu stability a růstu a z nařízení Rady EU č. 1466/97  
a 1467/97 o posílení dohledu nad stavem rozpočtů, resp. o urychlení procedury při nadměrném schodku. 
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Řízení při nadměrném deficitu (Excessive Deficit Procedure, EDP) je zahájeno, pokud Rada EU, v daném 
případě ECOFIN, rozhodne na základě stanoviska a doporučení EK, že se u příslušné země jedná o existenci 
nadměrného deficitu. Současně s tímto rozhodnutím zašle ECOFIN příslušnému členskému státu doporučení 
(neveřejné), jež směřují k ukončení této situace v určeném období, maximálně do čtyř měsíců. 
 
Jestliže příslušná země v reakci na doporučení ECOFIN přijme účinná opatření ke snížení deficitu, procedura 
EDP je pozastavena a EK společně s ECOFIN dále pouze monitorují situaci. 
 
Pokud ve stanoveném období nejsou přijata žádná účinná opatření, musí ECOFIN k této situaci přijmout 
rozhodnutí, předchozí doporučení zveřejní a nejpozději do jednoho měsíce poté zašle příslušné členské zemi 
upozornění. Obsahem upozornění je, že nejpozději do dvou měsíců musí členská země přijmout taková fiskální 
opatření, jež ECOFIN považuje za nezbytná ke snížení nadměrného deficitu.V takovém případě může ECOFIN 
po příslušné členské zemi vyžadovat předkládání zpráv podle přesně stanoveného harmonogramu, aby mohl 
kontrolovat úsilí příslušné členské země o zajištění nápravy. 
 
ECOFIN vydá okamžité upozornění i v případě, že členský stát sice přijal jeho předchozí doporučení, ale 
následující fiskální opatření nejsou fakticky implementována nebo se ukáží jako neadekvátní k odstranění 
deficitu, nebo pokud aktuální data ukazují, že nadměrný deficit nebyl či nebude snížen v požadovaném termínu. 
 
Nesplnění požadavků obsažených v upozornění ECOFIN ve stanovené dvouměsíční lhůtě může být důvodem 
k uvalení sankcí. Tato fáze procedury se vztahuje pouze na země eurozóny. Jako sankce může být vyžadováno 
neúročené depozitum, jež sestává z fixní složky ve výši 0,2 % HDP a z variabilní složky rovné jedné desetině 
rozdílu mezi skutečnou a referenční hodnotou deficitu, v souhrnu však maximálně 0,5 % HDP. Nadto může 
ECOFIN rozhodnout o doplnění sankčního depozita dalšími opatřeními, např. může po příslušné členské zemi 
vyžadovat dodatečné informace před emisí státních obligací a cenných papírů, či může vyzvat EIB 
k přehodnocení úvěrové politiky ve vztahu k příslušné zemi. Pokud do dvou let od uvalení sankčního depozita 
nedojde ke snížení nadměrného deficitu, může být toto depozitum změněno na pokutu.  
V zemi, kde je procedura EDP pozastavena, se rozpočtová situace pravidelně sleduje v rámci predikcí EK a při 
hodnocení programů stability, resp. konvergenčních programů. Pokud by toto pravidelné monitorování 
signalizovalo, že nadměrný deficit nebude snížen v předpokládaném termínu, ECOFIN okamžitě reaktivuje 
pozastavenou proceduru.  
 
Schéma hlavních kroků EDP 
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neplnění doporučeníplnění
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5   Peníze, úvěry a úrokové sazby 
 
Tempo růstu peněžního agregátu M2 se v březnu 2004 dále urychlovalo. Jeho meziroční 
přírůstek se zvýšil ze 7,2 % v únoru 2004 na 8,3 % v březnu 2004 (M3 dle ECB 9,4 %). 
Vývoj peněžního agregátu M2 včetně jeho struktury ukazuje následující tabulka. 
 
Struktura peněžního agregátu M2 (průměry za čtvrtletí) 

  Meziroční přírůstky v %
Podíl 

absolutních 
stavů na M2 v 

% I/03  II/03  III/03  IV/03  I/04  1/04  2/04  3/04
M1 45,1 19,1 18,0 17,0 16,6 16,3 17,5 15,6 15,7
    Oběživo 12,8 11,0 14,1 15,0 12,8 10,7 12,3 11,0 8,8
    Netermínované vklady 32,3 22,8 19,7 17,8 18,1 18,6 19,7 17,6 18,7
M2-M1 (kvazi - peníze) 54,9 -5,8 -5,8 -2,2 -2,5 1,2 -0,4 1,1 2,8
    Termínované vklady 40,1 -4,2 -6,4 -5,9 -5,2 -2,3 -3,1 -1,9 -1,8
    Neobchodovatelné cenné papíry 6,7 -17,7 -12,2 10,2 9,4 37,7 26,7 38,4 48,5
    Vklady v cizí měně 8,1 -5,7 1,4 10,9 4,8 -2,1 -2,3 -4,7 0,8
M2 100,0 3,2 3,1 5,4 5,3 7,5 6,9 7,2 8,3  
 
 
Ve struktuře peněžního agregátu M2 přetrvávala vysoká poptávka po úzkých penězích 
ovlivňovaná nízkou hladinou úrokových sazeb. Meziroční dynamika peněžního agregátu M1 
však již druhý měsíc stagnovala. Průměrný meziroční přírůstek peněžního agregátu M1 byl 
v 1. čtvrtletí 2004 o 2,8 procentního bodu nižší ve srovnání se stejným obdobím minulého 
roku. Zpomalování dynamiky peněžního agregátu M1 potvrzuje očekávání nižšího růstu 
spotřebních výdajů v 1. čtvrtletí 2004.  
 
Rozhodující podíl na zrychlení růstu peněžního agregátu M2 nadále měly neobchodovatelné 
cenné papíry, které zahrnují především depozitní směnky podniků (viz box ze 4. SZ 2004).  
Aktuální vývoj potvrdil, že podniky disponují vlivem lepší finanční situace dočasně volnými 
zdroji, které zhodnocují prostřednictvím depozitních směnek. Postupně se rovněž prosazoval 
úsporný motiv držby peněz projevující se pozvolným zastavováním poklesu termínovaných 
vkladů.  
 

Úvěry 
 
Meziroční dynamika úvěrů upravených o mimoměnové vlivy v březnu 2004 stagnovala ve 
výši 8,3 %. Tempo růstu úvěrů bylo nadále ovlivňováno zejména nízkou úrovní úrokových 
sazeb a očekáváním ekonomického růstu. Úvěry nefinančním podnikům stagnovaly (viz 
dále). Dynamika úvěrů domácnostem se druhý měsíc mírně snižovala, což zřejmě potvrzuje 
poslední prognózou předpokládanou změnu v působení úrokové složky měnových podmínek 
z uvolněné na neutrální na přelomu let 2002 a 2003. Zvýšené tempo růstu úvěrů bylo dále 
zaznamenáno u finančních institucí zahrnujících leasingové společnosti, pojišťovny a penzijní 
fondy. Strukturu vývoje úvěrů ukazuje následující tabulka. 
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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 

% I/03  II/03  III/03  IV/03  1/04  2/04  3/04
Nefinanční podniky 54,9 -12,4 -8,0 -4,5 -1,3 -3,0 -0,3 -0,5
    Úvěry do 1 roku 23,7 -19,8 -10,2 -5,7 -4,3 -0,6 2,5 3,5
    Úvěry od 1 roku do 5 let 13,2 -13,5 -13,6 -9,8 -2,2 -3,0 2,1 -1,9
    Úvěry nad 5 roky 18,0 -0,4 -0,4 1,3 3,3 -6,2 -5,4 -4,4
Domácnosti 30,8 28,8 29,0 29,1 31,8 32,5 31,0 30,3
    Spotřebitelské úvěry 9,1 39,6 24,8 18,1 15,4 14,0 13,3 11,5
    Úvěry na bydlení 19,5 36,8 37,1 41,7 45,2 47,3 45,1 45,8
    Ostatní 2,2 -23,6 1,7 -4,4 14,1 12,7 11,4 5,5
Finanční instituce 14,1 -4,3 15,2 12,4 13,3 11,8 8,2 11,3
Ostatní 0,2 -9,7 -17,4 -4,8 -35,7 -46,4 -37,9 -39,3  
 
Úvěry poskytované nefinančním podnikům v březnu 2004 stagnovaly na úrovni -0,5 %. 
V delším časovém horizontu dochází vlivem očekávání ekonomického růstu k postupnému 
zastavování poklesu úvěrů a oživování efektivní poptávky po úvěrech. Uvedený vývoj byl 
odrazem meziročního růstu výkonů nefinančních domácích a zahraničních podniků v roce 
2003 a to i přes jejich mírné zpomalení zaznamenané ve 4. čtvrtletí 2003. Zastavování 
poklesu úvěrů nefinančním podnikům bylo rovněž v souladu s pozorovaným růstem 
průmyslové produkce v 1. čtvrtletí 2004. Aktuální vývoj úvěrů by tudíž mohl indikovat obrat 
v cyklickém vývoji investic nefinančních podniků v následujícím období. Prosazování 
efektivní poptávky po úvěrech však zůstává pozvolné. Úvěry nefinančním domácím 
podnikům se v březnu 2004 meziročně zvýšily o 0,8 % a úvěry nefinančním podnikům pod 
zahraniční kontrolou poklesly o 3,9 %. Podniky pod zahraniční kontrolou zřejmě využívaly 
k financování ekonomických aktivit do větší míry vlastní zdroje. Z hlediska časové struktury 
úvěrů v březnu 2004 přetrvával růst krátkodobých úvěrů. Poměr dlouhodobých úvěrů ku 
krátkodobým úvěrům se zatím nezvyšoval. 
 
 
Úvěry nefinančním podnikům (v %) Výkony12 nefinančních podniků (v %) 

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

 3/03  6/03  9/03  12/03  3/04

nefinanční podniky celkem 
nefinanční domácí podniky 
nefinanční podniky pod zahraniční kontr.

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

 I/03  II/03  III/03  IV/03

nefinanční podniky celkem
nefinanční domácí podniky 
nefinanční podniky pod zahraniční kontr.

 
Meziroční dynamika úvěrů poskytovaných domácnostem se mírně snížila. Uvedený vývoj 
se projevoval u spotřebitelských úvěrů, zatímco úvěry na bydlení po únorovém poklesu 
stagnovaly. Poptávka domácností po úvěrech byla podporována i přes vyšší nezaměstnanost  
                                                 
12 Výkony zahrnují obchodní marže (rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady vynaloženými na prodané 
zboží), tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, změnu zásob vlastní výroby a aktivaci materiálu, zboží  
a služeb.  
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a inflaci na počátku roku 2004 nízkou úrovní úrokových sazeb v minulosti a nabídkou nových 
úvěrových produktů. Z hlediska trendového vývoje zůstává vysoká.  
 
Tempo růstu úvěrů na bydlení dosáhlo v březnu 2004 45,8 %. Z hlediska struktury úvěrů na 
bydlení rostly hypoteční úvěry, zatímco úvěry ze stavebního spoření se mírně snížily. Růst 
hypotečních úvěrů byl ovlivňován nízkou úrovní hypotečních úrokových sazeb, které 
v březnu 2004 u nově čerpaných hypotečních úvěrů dosáhly 4,9 % (leden a únor 2004 5,1 %). 
Hypoteční úvěry mohou vedle investic do bydlení ovlivňovat také spotřební výdaje. K tomu 
může docházet v případě nákupu starších nemovitostí u původních vlastníků a dále  
u příjemců úvěrů jištěných zástavou k nemovitosti, tzv. amerických hypoték. Tyto začaly 
banky poskytovat od května letošního roku. Jejich využívání je obvyklé ve vyspělých zemích 
vzhledem k nižší míře rizikovosti a tím výhodnějším podmínkám ve srovnání se 
spotřebitelskými úvěry. Podíl hypotečních úvěrů na HDP v ČR dosáhl v roce 2003 3,3 %. 
Obdobný podíl činí v EU v průměru zhruba 40 %. Z uvedeného porovnání je zřejmý prostor 
pro růst hypotečních úvěrů v následujícím období, i když s ohledem na předpokládaný růst 
úrokových sazeb na nižší úrovni než v roce 2003.  
 
U spotřebitelských úvěrů zahrnujících kontokorenty a úvěry na přechodný nedostatek 
pokračovalo zpomalování meziročního tempa růstu z 13,3 % v únoru 2004 na 11,5 % 
v březnu 2004. Vývoj spotřebitelských úvěrů v 1. čtvrtletí 2004 signalizoval pokračování 
nižšího růstu spotřebních výdajů domácností. 
 
Dluhové zatížení domácností zatím nenaznačuje významnější problémy ve schopnosti 
domácností splácet úvěry. 
    
Sazby 
 
Úrokové sazby na finančním trhu během dubna a počátkem května převážně rostly. Na 
peněžním trhu nárůst úzce souvisí s představením nové makroekonomické prognózy ČNB, 
která implikuje postupný nárůst základních sazeb, a to dříve, než trh očekával. Na nejkratším 
konci výnosové křivky sazby PRIBOR zůstaly stabilní, v nejdelších splatnostech se zvýšily  
o 0,2 až 0,3 procentního bodu. U střednědobých a dlouhodobých sazeb byl nárůst ještě 
výraznější (až o 0,5 procentního bodu). Kromě nové makroekonomické prognózy se totiž do 
vývoje sazeb promítly také pozitivní zprávy z amerického trhu práce (zvýšení počtu 
pracovních míst, snížení míry nezaměstnanosti). Ještě před zasedáním bankovní rady se 
zpřísnění měnové politiky očekávalo až ve druhé polovině roku, v současnosti se posunulo do 
nejbližších měsíců.  
 
Výnosová křivka na peněžním trhu má pozitivní sklon (spread 1R PRIBOR – 2T PRIBOR 
činí 0,5 procentního bodu k 20. 5.). Trajektorie úrokových sazeb konzistentní 
s makroekonomickou prognózou předpokládá spread 0,2 procentního bodu, ovšem na vyšší 
výnosové hladině. U dlouhodobých sazeb spread mezi sazbami 5R a 1R dosahuje cca 1,5 
procentního bodu. 
 
Uskutečněné aukce státních dluhopisů s originálními splatnostmi 10R a 5R měly na vývoj 
úrokových sazeb minimální dopad. Nabízené nominální objemy 6 a 4 mld. Kč byly bez 
problémů upsány, ovšem s vyšším průměrným výnosem než v předcházejících tranších. 
 
Klientské úrokové sazby se v březnu nepatrně zvýšily. Sazby z nových úvěrů dosahují  
5,1 %, sazby z termínovaných vkladů 1,6 %. Reálné úrokové sazby z pohledu ex post nadále 
klesají, z pohledu ex ante jednoznačný trend není patrný. 
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Box: Aktuální vývoj na tuzemském akciovém trhu 
 
Český akciový trh roste od konce roku 2001. Tento růst se zrychlil v roce 2003 (+43,1 %) a mezi lednem  
a dubnem 2004 (+29,0 %). Začátkem května došlo k prudké korekci a index PX 50 během několika dnů ztratil 
cca 12 %. 
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Za růstem v posledních dvou letech stály kromě tradičních faktorů (růst ekonomiky) také specifické faktory. 
Mezi ně patří ozdravění bankovního sektoru, zvýšení transparentnosti akciového trhu a privatizace. Zvláštním 
faktorem byl i očekávaný vstup do EU (zejména některé tituly - Český Telecom, ČEZ, Komerční banka, Erste 
Bank). 
 
Propad z počátku května, který postihl téměř všechny světové burzy, byl způsoben především obavami z nárůstu 
reálných úrokových sazeb a rostoucí cenou ropy. Oba faktory by mohly zpomalit očekávaný růst ekonomiky, 
aktuální CF však zpomalení nečeká. Propad se prohloubil po dalších bombových útocích v Iráku a Turecku. 
 
Ačkoliv byl vývoj na akciovém trhu v ČR v posledním období relativně volatilní, z hlediska makroekonomické 
prognózy a MP implikací nepředstavuje větší riziko. Důvodem je skutečnost, že jen relativně malá část bohatství 
domácností je alokována v akciích. Vývoj na akciovém trhu zároveň neměl dopad na vývoj kurzu koruny. 
 
 
 
6 Trh práce 
 
V období od 4. SZ byly publikovány údaje MPSV o registrované nezaměstnanosti za duben  
a údaje ČSÚ o vývoji průměrné mzdy ve vybraných odvětvích v březnu a v l. čtvrtletí 2004. 
Rovněž byly zveřejněny předběžné údaje VŠPS o vývoji zaměstnanosti v NH a jejich 
složkách za 1. čtvrtletí 2004, definitivní údaje budou k dispozici v červnu. Vývoj uvedených 
ukazatelů je v zásadě v souladu s predikcí 4. SZ. 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) duben 2004 10.32 10.20
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) I/04 8.3 8.7
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) I/04 -1.1 -1.5
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/04 -1.6 -1.7
             ostatní zaměstnaní I/04 1.1 -0.2
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) březen 2004 . 10.8
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) I/04 . 8.6  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
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6.1 Zaměstnanost, nezaměstnanost 
 
Podle předběžných údajů VŠPS o vývoji zaměstnanosti za 1. čtvrtletí 2004  byl meziroční 
pokles počtu zaměstnanců včetně členů produkčních družstev (cca 80 % z celkových 
zaměstnaných osob) téměř shodný s predikcí 4. SZ. Mírná odchylka skutečnosti od predikce 
byla zaznamenána u ostatních zaměstnaných osob (podnikatelů), jejichž meziroční dynamika 
růstu se zpomalovala již od počátku minulého roku. Pokles počtu podnikatelů v letošním roce 
může souviset se změnami v daňových zákonech (vyšší vyměřovací základ u sociálního  
a zdravotního pojištění, zavedení minimální daně). Mírně hlubší pokles zaměstnanosti nemění 
trend očekávaného vývoje zaměstnanosti pro další období. Předpokládané postupné 
zpomalování poklesu zaměstnanosti potvrzují i publikované údaje z konjunkturních šetření za 
březen a duben 2004. Saldo odpovědí ohledně očekávané zaměstnanosti na příští 3 měsíce je 
v průmyslu nadále příznivé na úrovni února 2004. Zlepšování výhledu zaměstnanosti je dále 
patrné ve vybraných službách. Tento trend je pro další vývoj zaměstnanosti klíčový, neboť 
vyšší poptávka z titulu vyššího růstu reálných mezd v průmyslu je zpravidla realizována  
v sektoru služeb. 
 
Registrovaná míra nezaměstnanosti dosáhla ke konci dubna 10,2 %, přičemž predikce ze  
4. SZ předpokládala 10,3 %. Tento rozdíl je způsoben nižšími přítoky do nezaměstnanosti.  
V dubnu byla rozšířena nabídka sezónních míst ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví  
a v cestovním ruchu. K poklesu nezaměstnanosti mohla přispět i aktivní politika 
zaměstnanosti (APZ). V rámci nástrojů APZ bylo v dubnu  vytvořeno více jak 6,8 tis. nových 
pracovních míst. Přes výraznější dubnový pokles nezaměstnanosti se situace na trhu práce 
znatelněji nezlepšuje. Sezónně očištěné údaje ukazují na stále mírně rostoucí míru 
registrované nezaměstnanosti. Zvyšuje se zejména míra dlouhodobé nezaměstnanosti.  
V souladu s predikcí 4. SZ nadále předpokládáme, že mírný růst sezónně očištěné míry 
nezaměstnanosti se v průběhu dalších měsíců letošního roku zastaví. Obrat ve vývoji 
nezaměstnanosti bude závislý na dynamice růstu HDP a přílivu PZI.  
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Očekávaná zaměstnanost v příštích 3 měsících (saldo odpovědí v procentních bodech) 
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6.2 Mzdy, příjmy z mezd, produktivita práce, platy, jednotkové mzdové náklady 
 
V průmyslu se nadále urychluje meziroční růst průměrné mzdy (8,6 % v 1. čtvrtletí, resp. 
10,8 % v březnu). Tyto měsíční údaje mohou signalizovat riziko mírně vyššího růstu 
průměrné mzdy v podnikatelské sféře v roce 2004 oproti predikci ze 4. SZ. Ve prospěch 
mírnějšího růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře hovoří vysoká úroveň míry 
nezaměstnanosti a kolektivní smlouvy. Řada podniků se již s odbory  
a zaměstnanci dohodla na podmínkách pro letošní mzdový růst. Jen ve výjimečných 
případech tento růst přesahuje pětiprocentní hranici. Hodnocení mzdově-nákladových 
inflačních tlaků se nemění, jelikož produktivita práce v průmyslu roste nadále rychleji než 
průměrná mzda. 
 
Jednání o vývoji 14. platů v nepodnikatelské sféře nejsou dosud mezi vládou a odbory 
uzavřena. V případě, že vláda v průběhu roku nepřistoupí na požadavek navýšení mzdových 
prostředků, je velmi pravděpodobné, že  mzdy v nepodnikatelské sféře porostou v roce 2004  
v nižší dynamice než předpokládá 4. SZ (5,0 %).  
 
Nominální mzda v podnikatelské sféře a v průmyslu 
(mzr. změny v %, predikce z 4. SZ) 
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7 Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období Predikce Skutečnost 
Průmyslová výroba 1. čtvrtletí 2004   9,0 
Stavební výroba 1. čtvrtletí 2004   16,2 
Tržby v maloobchodu 1. čtvrtletí 2004  1,4 

 
Vývoj HDP v 1. čtvrtletí 2004 
 
Nově dostupné statistické údaje v zásadě podporují prognózu ze 4. SZ, předpokládající 
zrychlení růstu HDP – z pohledu struktury výdajů – taženého především pokračujícím 
růstem vývozů a oživením investiční aktivity, při mírném zpomalování růstu spotřeby 
domácností. Zrychlení ekonomického růstu signalizují především údaje o vývoji v průmyslu 
stavebnictví a odvětví služeb za 1. čtvrtletí. Díky výrazné akceleraci dosáhla průmyslová 
výroba nejvyššího růstu od roku 2001 a  stavební výroba se přiblížila svému historicky 
nejvyššímu růstu (3. čtvrtletí 2003). Na základě aktuálních údajů byly dodatečně 
přepočítány metody na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů. Průměr odhadu 
meziročního růstu HDP v 1. čtvrtletí na bázi těchto metod se díky tomu zvýšil na 3,5 %. 
Zrychlení ekonomického růstu je podporováno především relativně vysokým růstem 
domácích vývozů v důsledku uvolněného reálného kurzu a oproti očekávání výraznějším 
oživením ekonomiky SRN, jak potvrzují nejnovější odhady tamního růstu reálného HDP  
v 1. čtvrtletí o 1,5 % (RS 4. SZ 1,1 %). Vzhledem k tomu, že růst HDP SRN je převážně 
tažen zvýšenou exportní aktivitou, vůči které vykazují české exporty nejvyšší korelaci, lze 
předpokládat, že struktura ekonomického oživení v SRN bude nadále příznivě působit na 
udržení vysoké dynamiky českých vývozů. Částečné zpomalení růstu soukromé spotřeby 
signalizuje nízké tempo tržeb v maloobchodu, zpomalení růstu spotřebitelských úvěrů  
a zhoršení spotřebitelského klimatu. Z hlediska hrubé tvorby fixního kapitálu představuje 
akcelerace růstu stavební výroby, společně s vysokým tempem růstu investičních dovozů  
(4. SZ) další indikátor oživení investiční aktivity.   
 
Výsledky metod na bázi předstihových a koincidenčních ukazatelů  
M eto d y Q 1 Q 2 Q 3 Q 4
C Q E  1 3,5
C Q E  2 2,8
S U R E 3,0 3,2 3,5
L Q E 4,8
p rům ěr m eto d 3,5 3,2 3,5  
 
 
Indikátory spotřeby domácností. Vývoj dostupných koincidenčních indikátorů spotřeby 
domácností potvrzuje předpoklad ze 4. SZ o zpomalení růstu výdajů domácností na konečnou 
spotřebu. Snížení tempa růstu spotřeby indikuje výraznější zpomalení tempa růstu tržeb 
v maloobchodě, zpomalení růstu spotřebitelských úvěrů a zhoršení spotřebitelského klimatu. 
Z hlediska zdrojů financování spotřeby bude opačným směrem působit vysoký růst mezd 
v průmyslu, který indikuje vyšší než očekávaný růst mezd v podnikatelské sféře. Přesto podle 
hlavních koincidenčních ukazatelů mírně převažují rizika predikce spotřeby domácností  
na 1. čtvrtletí 2004 (3,8 %) směrem dolů. 
 
• Tržby v maloobchodě, které představují hlavní koincidenční ukazatel, zaznamenaly 

v prvním čtvrtletí roku 2004 jen 1,4 % růst. Zpomalení tempa růstu tržeb bylo ovlivněno 
především negativním vývojem ve skupině prodej a opravy motorových vozidel. Vývoj 
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v této skupině je pravděpodobně ovlivněn sníženými nákupy automobilů na straně 
podnikatelů (vliv administrativního předpisu, který motivoval podnikatele uskutečnit 
nákupy aut v prvních třech čtvrtletích minulého roku), takže vliv zpomalení tržeb se 
nemusí promítnout do vývoje spotřeby domácností v plném rozsahu.  

 
• Spotřebitelské klima. Zpomalení tempa růstu spotřebitelských výdajů domácností dále 

indikuje i zhoršení spotřebitelského klimatu v 1. čtvrtletí 2003 (Ecoma Plus, ČSÚ). 
Nepatrný vliv může mít i skutečnost, že průměrný meziroční růst spotřebitelských úvěrů 
se v 1. čtvrtletí 2003 snížil na cca 13 % a v průběhu samotného prvního čtvrtletí 2004 se 
stav spotřebitelských úvěrů snížil o 1 mld. Kč. Tyto údaje jsou v souladu s předpokladem 
z 1. SZ o snižování tempa růstu spotřeby domácností.  

 
 
Nabídková strana ekonomiky  
 
Průmyslová produkce v březnu zaznamenala výrazný meziroční růst o 15,2 %. Za celé první 
čtvrtletí průmyslová produkce meziročně vzrostla o 9,0 %, růst byl přitom dosažen růstem 
produktivity práce na zaměstnance o 10,8 %, počet zaměstnanců naopak poklesl o 1,6 %. Na 
růstu produktivity se přitom zhruba z poloviny podílel růst počtu odpracovaných hodin  
a z poloviny růst technologické produktivity. Růst průmyslu byl do značné míry spjat 
s růstem vývozu, odrážejícím zrychlující tempo růstu zahraniční poptávky. V prvním čtvrtletí 
dosáhl meziroční růst evidovaných nových zakázek v průmyslu zhruba 15,7 % (v b.c.), 
z toho zahraničních o 18,4 %. Meziroční růst průmyslové výroby ve 2. čtvrtletí 2004 lze 
odhadnout zhruba na úrovni 1. čtvrtletí.  
 
Stavební výroba rovněž v březnu rychle rostla (o 21,4 %). Za období leden – březen 2004 se 
z meziročního pohledu stavební produkce zvýšila zhruba o 16,2 %, průměrná nominální mzda 
o 8,5 % a reálná mzda o 6,0 %. Nominální jednotkové mzdové náklady meziročně poklesly  
o 4,0 %, produktivita vzrostla o 13,2 %. Výrazný růst stavební výroby nad hranicí 10 % 
pokračuje již desátý měsíc po sobě. Je spojen s očekáváním přeřazení stavebních prací (vyjma 
bytové výstavby) ze snížené do základní sazby DPH (schváleným v dubnu 2004), 
s dokončováním řady velkých staveb, se zahajováním staveb infrastruktury (spolufinancované 
z prostředků EU) a s boomem bytové výstavby. V lednu až březnu bylo vydáno o zhruba  
17,0 % stavebních povolení více než ve stejném období před rokem, orientační hodnota 
povolených staveb se ovšem meziročně zvýšila pouze o 1,0 %. Oproti předchozím dvěma 
čtvrtletím zpomalil výrazně rovněž růst počtu povolených bytů (o 5,0 %, zatímco  
v 2. polovině roku 2003 dosáhl tento růst cca 22 %). Rychlý růst stavební produkce mezi  
15 – 20 % se udrží pravděpodobně i ve druhém čtvrtletí roku.  
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III. INFLACE 
 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 4.SZ skutečnost predikce 4.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen 0,2 0,0 2,4 2,3
Regulované ceny  duben 2004 -0,4 -0,5 3,2 3,1
Čistá inflace 0,2 0,0 1,7 1,5
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,5 0,3 3,5 3,3
Korigovaná inflace - čistá 0,0 -0,1 0,7 0,6
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,10 0,04 0,45 0,39  
 
Spotřebitelské ceny v dubnu 2004 meziměsíčně stagnovaly. Odchylky od predikce v hlavních 
sledovaných skupinách nejsou významné, avšak jsou všechny jedním směrem a tak způsobily 
významnější odchylku v celkové inflaci. Pokles regulovaných cen byl způsoben snížením cen 
zemního plynu pro domácnosti o -3,4 %, ostatní položky regulovaných cen stagnovaly nebo 
zaznamenaly jen drobné pohyby. Primární dopady změn nepřímých daní (odsunuté zvýšení 
cen cigaret) byly 0,04 p.b., predikce ze 4. SZ 2004 předpokládala 0,10 p.b. Primární dopady 
zvýšení cen cigaret budou rozloženy nejméně do 2 – 3 měsíců a v predikci bylo nesnadné 
určit přesně v jakém poměru. Mzm. stagnace čisté inflace byla výsledkem protisměrného 
růstu cen potravin a poklesu položek korigované inflace. Mzm. korigovaná inflace bez cen 
pohonných hmot byla -0,1 % (predikce 4 SZ rovněž -0,1 %), ceny pohonných hmot mzm. 
vzrostly o 0,9 %. Odchylka predikce korigované inflace vcelku byla tedy způsobena 
v podstatě jen od predikce odlišným vývojem cen pohonných hmot. 
 
Z cen potravin nejvíce rostly ceny ovoce, ceny pekárenských výrobků a obilovin, brambory   
a vepřové maso. Korigovaná inflace byla ovlivněna sezónním poklesem cen tuzemských 
rekreací, růstem cen stravovacích a ubytovacích služeb a poklesem cen zboží ve skupině 
doprava a telekomunikace. Ceny obchodovatelných ostatních položek poklesly o 0,2 %. Ceny 
neobchodovatelné ostatní stagnovaly (pohyby u neobchodovatelných položek se navzájem 
vykompenzovaly).  
 
Poslední odhad trendových složek ukazuje pokračování růstů trendových složek všech tří  
uvedených skupin spotřebního koše, avšak jsou patrné náznaky zlomu k poklesu. Růsty 
trendových složek jsou proti situaci po březnu jen velmi mírné a poslední skutečné dubnové 
hodnoty vybočují výrazně směrem dolů. Výpočet je tak vyhodnotil jako nestandardní pohyby 
a zatím na ně nereagoval.  
 
Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (neočištěných o vliv změn daní, v %) 
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Rizika (změny) predikce ze 4. SZ 2004 
 
U regulovaných cen je odchylka predikce a skutečnosti v dubnu nevýznamná a nejsou nám 
známy žádné nové skutečnosti, které by vedly ke změně predikce regulovaných cen na další 
období. Za zmínku stojí to, že Energetický regulační úřad již zveřejnil rozhodnutí, že budou 
sníženy maximální ceny elektřiny a zemního plynu od 1. 5. 2004 přesně v souladu se 
snížením DPH z 22 na 19 % (tj. o cca 2,5 %), což odpovídá naší predikci ze 4. SZ. Nadále je 
nejisté rozhodnutí o zvýšení televizních a rozhlasových poplatků (dopad do inflace 0,2 p.b. 
zahrnut v prognóze ve 4. SZ). 
 
Primární dopady změn nepřímých daní byly v dubnu mírně odlišné od predikce. To ale  
neimplikuje změnu predikce. Jedná se totiž o část primárního dopadu odloženého zvýšení cen 
cigaret. Celková výše tohoto primárního dopadu se nemění, jen dojde k jeho jinému rozložení 
v jednotlivých měsících. Poslední zprávy rovněž potvrzují naše předpoklady ze 4. SZ  
o okamžitých sekundárních dopadech změn sazeb DPH – ve stravovacích službách nebude 
zvýšení DPH plně promítnuto do cen a na snížení DPH z 22 na 19 % mnoho dodavatelů 
(prodejců) nereaguje. Např. nejsou žádné zprávy o tom, že by měly být sníženy ceny cigaret. 
 
Novou informací, se kterou 4. SZ nepočítala, je předložení dalšího návrhu novely zákona  
o spotřebních daních na jednání vlády. Kromě mnoha technických změn je navržena úprava 
sazeb spotřebních daní u tabákových výrobků. Jejich spotřební daň by měla být zvýšena ve 
dvou krocích – od 1.1.2005 a od 1.1.2006. Důvodem těchto změn je dosažení minimální 
sazby daně platné v EU do roku 2007. Z pohledu dopadů do cen je ještě významnou novinkou 
zavedení omezení výprodeje cigaret se „starou“ cenou do tří měsíců od datumu zavedení nové 
sazby. Nebude se tak již opakovat letošní vývoj, kdy došlo k velkému zpoždění zdražení 
cigaret. Podle našich výpočtů bude mít přijetí tohoto návrhu primární dopad do inflace od  
1.1. 2005 0,40 p.b. a od 1.1. 2006 0,41 p.b. Okamžité sekundarní dopady předpokládáme 
v obou případech jen malé – do 0,1 p.b.  
 
Mzm. růst cen pohonných hmot byl v dubnu 0,9 %, tj. nižší než předpokládala 4. SZ (2,1 % 
- v návaznosti na rostoucí ceny ropy). K vyššímu růstu cen pohonných hmot dochází 
pravděpodobně až nyní (v květnu). V dubnu byla totiž cena ropy vyšší než předpokládal 
scénář (29, 64 resp. 28,40 dolarů za barel) a zároveň byl silnější i dolar (27,12 resp. 26,59 Kč 
za dolar). Tento aktuální vývoj zakládá poměrně výrazná krátkodobá rizika stávající predikce 
inflace.  
 
Růst cen potravin v dubnu byl o 0,2 p.b. nižší než předpokládala predikce. V predikci byl 
vyšší růst cen potravin odvozen od výrazného růstu cen zemědělských výrobců, přičemž 
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skutečný růst cen zemědělských výrobců v dubnu byl ještě podstatně vyšší než předpokládala 
4. SZ. Meziroční růsty dalších nákladových faktorů byly rovněž vyšší než předpokládala  
4. SZ, jen NJMN a spotřeba domácností budou pravděpodobně mírně nižší než je predikce. 
V souhrnu tedy z vývoje indikátorů vychází jednoznačně ještě vyšší zrychlení růstu cen 
potravin než byl ve 4. SZ, avšak v dubnu byla skutečnost nižší než predikce a v květnu bude 
pravděpodobně skutečnost ještě výrazněji nižší než je predikce, protože týdenní šetření cen 
potravin ukazují dokonce na mzm. pokles cen potravin -0,3 % (predikce mzm. růstu cen 
potravin včetně vlivu daní ve 4. SZ je 1,0 %). Jednoznačné vysvětlení tohoto již delší dobu 
trvajícího rozporu nemáme. V úvahu připadá, že dojde k vyššímu zpoždění zvýšení 
spotřebitelských cen potravin, nebo že růst cen potravin neumožňují obchodní řetězce.  
 
Predikce korigované inflace bez PH na duben se naplnila  (-0,1 %). Proti predikci ze 4. SZ 
se ale indikátory inflace vyvíjely v souhrnu částečně více proinflačně. Z nákladových faktorů 
byla skutečnost vyšší než predikce ze 4. SZ u dovozních cen o cca 0,6 p.b., u cen 
průmyslových výrobců o cca 1,1 p.b., vývoj kurzu Kč k EUR v dubnu ještě zhruba odpovídal 
scénáři, NJMN byly mírně nižší. Růst spotřeby domácností bude pravděpodobně mírně nižší 
než je predikce. 
 
Inflace celkem  
 
Celkově hodnotíme rizika predikce inflace ze 4. SZ 2004 jako vyrovnaná vzhledem  
k horizontu nejúčinnější transmise. Mezi nově dostupné informace, které potvrzují 
poselství dubnové prognózy patří zejména vývoj domácí poptávky a veličin 
souvisejících. Riziko nenaplnění základního scénáře dubnové predikce z titulu 
zahraniční poptávky akcentované BR lze na základě nových informací rovněž vnímat 
jako méně intenzívní.  
 
Proinflačně vzhledem k predikci inflace zejména v kratším období působí nákladové 
faktory (CZV, ceny ropy, ceny ostatních surovin a zahraniční ceny)  
a nově očekávané administrativní zásahy (nepřímé daně).  Naopak aktuální vývoj 
nominálního devizového kurzu znamená poměrně výrazné dezinflační riziko stávající 
prognózy.  
 


























