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I. SHRNUTÍ 
 
1 Graf rizik inflační prognózy a výsledná bilance rizik prognózy  
 
Standardní součástí shrnutí malých situační zpráv bude od 6. SZ 2004 Graf rizik inflační 
prognózy (GRIP). Tento grafický instrument má usnadnit orientaci v dopadech nově 
dostupných informací do výsledné bilance rizik existující makroekonomické prognózy 
z předchozí velké situační zprávy. Metodologie tvorby grafu je popsána níže v samostatném 
boxu.  
 

 
V souhrnu s odkazem na výsledky simulací zachycených v GRIP, jejich interpretaci   
a expertní vyhodnocení dalších informací konstatujeme, že z hlediska inflace na HNT  
a trajektorie úrokových sazeb není pozorovaný vývoj v přímém rozporu s tím, co 
přinesla prognóza ve 4. SZ. Obrat ve vývoji hospodářského cyklu skutečně přichází a je 
vidět ve vývoji ekonomické aktivity a trhu práce. Ovšem aktuální vývoj inflace  
a devizového kurzu do jisté míry zmírňuje potřebu tak rasantního zvyšování úrokových 
sazeb, které implikovala minulá prognóza. Výsledná bilance rizik jde tedy spíše 
protiinflačním směrem resp. směrem k nižším úrokovým sazbám. Podobně jako v 5. SZ 
mohou být aktuálně pozorované nákladové tlaky skrze dovozní ceny a ceny 
průmyslových a zemědělských výrobců krátkodobým proinflačním rizikem, protože 
jejich plné (adekvátní) promítnutí do spotřebitelských cen zatím neproběhlo.  
 
Co se týče interpretace jednotlivých bodů v GRIP, potom bod zachycující vliv nových 
informací o vývoji v Německu (CPI a HDP) a vliv 1R EURIBORu znamená poměrně výrazné 
riziko vyšších sazeb a mírně vyšší inflace. To vyplývá zejména z potřeby zvyšovat domácí 
sazby v reakci na posun zahraničních výnosových křivek ve snaze zabránit souvisejícím 
budoucím depreciačním tendencím, které by mohly ohrozit plnění inflačního cíle na HNT. 
Proinflační rizika z vývoje křížového kurzu EUR/USD a cen ropy jsou potom relativně méně 
významná.  
 

Exogenní vel ič iny - ropa, kurz EUR/USD
Exogenní vel ič iny - Německo, 1R EURIBOR
Počáteční podmínky
Domácí nominální měnové podmínky
Inflace
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Bod představující vliv počátečních podmínek prognózy je velmi blízko průsečíku os 
s minimální indikací dezinflačních rizik (a nižších sazeb). To je odrazem skutečnosti, že 
publikovaný údaj o vývoji hrubého domácího produktu za 1Q 2004 byl téměř totožný 
s prognózou ze 4. SZ, co do hodnoty samotného agregátu. Částečný soulad s prognózou byl 
ovšem dosažen i u struktury růstu ekonomické aktivity, kde se v zásadě potvrdilo poselství  
4. SZ o mírném zpomalení soukromé spotřeby, oživení investiční aktivity a pokračujícím 
rychlém růstu exportů. Kvantitativně byl ovšem růst investic poněkud rychlejší než naše 
očekávání ze 4. SZ. Nižší než očekávané tempo růstu exportů spolu s dopadem vyšších 
investic měly za následek horší než prognózovaný příspěvek netto vývozu k růstu HDP. 
Vývoj na trhu práce v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti je v podobné míře souladu 
s prognózou jako v případě reálného HDP, což je důsledkem zde existující silné vazby. 
Naopak poslední data o vývoji nominálních mezd naznačují možný rychlejší růst zdrojů 
financování soukromé spotřeby oproti prognóze zejména vlivem vývoje v  podnikatelské 
sféře.  
 
Vývoj inflace v posledním období představuje naopak výrazné dezinflační riziko vůči 
stávající prognóze (a podstatně nižších úrokových sazeb), alespoň tedy nahlíženo prizmatem 
agregátních údajů bez přihlédnutí k dodatečným analýzám struktury růstu cen, časových  
a dalších souvislostí. Chyba v prognóze mzr. růstu CPI ke květnu 2004, která činí 0,4 p.b. ve 
směru nižšího než očekávaného růstu, je totiž z hlediska měnověpolitických souvislostí dosti 
heterogenní. Nižší růst regulovaných cen, v čase pozvolnější a více rozložený náběh 
primárních dopadů změn nepřímých daní nemají bezprostřední souvislost s cyklickou fází 
vývoje ekonomiky a neohrožují tak naplňování hlavního poselství prognózy ze 4. SZ o obratu 
v makroekonomickém vývoji. Korigovaná inflace byla ve skutečnosti v květnu o 0,1 p.b. nad 
prognózou zejména vlivem vývoje cen pohonných hmot, přičemž bez cen pohonných hmot 
byl růst v tomto segmentu vůči prognóze nižší o 0,3 p.b. Jak nižší než očekávaná korigovaná 
inflace bez PH, tak poměrně výrazně pomalejší růst cen potravin mohou být signálem hlubší 
negativní mezery výstupu než předpokládala prognóza. Ovšem je zde i možnost pozdější 
kompenzace aktuálního méně inflačního vývoje (zejména v případě cen potravin) či dokonce 
inkasa dalších cenových impulsů na základě aktuálních nákladových tlaků a nově dostupných 
informací (další změny nepřímých daní na cigarety v roce 2005 a 2006). 
 
Vývoj měnových podmínek a jejich dopad v GRIP nepřináší jednoznačné poselství. Vezme-li 
v úvahu pouze vývoj domácí části měnových podmínek (bod: „Domácí nominální měnové 
podmínky“) potom apreciovanější kurz a růst delších úrokových sazeb vedou v simulaci 
dohromady k nižší trajektorii úrokových sazeb než byla trajektorie konzistentní s dubnovou 
prognózou. Apreciace kurzu je sice na jednu stranu v souladu s postupným růstem delších 
úrokových sazeb, na druhou stranu je silnější než by odpovídalo vývoji úrokového 
diferenciálu. Vývoj kurzu proto do jisté míry kompenzuje potřebu zvyšovat úrokové sazby.  
 
Poselství bodu: „Domácí nominální měnové podmínky“ se však zcela změní vezmeme-li do 
úvahy také již výše zmíněný vývoj úrokových sazeb v eurozóně a jeho dopady. Jak již bylo 
řečeno, oproti předpokladům vyšší budoucí trajektorie 1Y EURIBORu (implikovaná posunem 
euro výnosové křivky vzhůru) výrazně mění budoucí úrokový diferenciál a za jinak stejných 
okolností by způsobila depreciaci kurzu a uvolnění měnových podmínek. Měnová politika 
tomuto v simulaci čelí zvyšováním domácích úrokových sazeb. V souhrnu tedy platí, že 
zatímco vývoj domácí části měnových podmínek vede k potřebě nižšího růstu úrokových 
sazeb, vývoj implikovaných úrokových sazeb v eurozóně obrací poselství (z hlediska 
celkových měnových podmínek) spíše k potřebě vyšších sazeb ve srovnání s prognózou.   
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Box: Graf rizik inflační prognózy (GRIP)  
 
Vyhodnocení finální bilance rizik stávající prognózy se odvíjí na pozadí interpretace výsledků simulací 
zachycených v GRIP po zohlednění řady dodatečných detailnějších informací a souvislostí obsažených v dalších 
kapitolách SZ. Tento postup bude tedy poněkud kontrastovat s praxí dosavadních malých SZ, kde byl graf 
inflačních rizik relativně samonosnou součástí shrnutí SZ. Počínaje touto SZ chceme přistoupit na způsob práce 
s nově dostupnými informacemi a jejich dopady do stávající prognózy, který bude co nejvíce kompatibilní  
s rigorózními postupy, které jsou aplikovány při formulaci prognózy ve velkých situačních zprávách (tj. zejména 
s jádrovým modelem).  
 
Základem GRIP je souřadný systém os (x, y). Vzdálenost na ose x od počátku reprezentuje odchylku od stávající 
predikce inflace na středu HNT (t+5 čtvrtletí). Na osu y je vynášena průměrná odchylka úrokových sazeb (3M 
PRIBOR) na horizontu t+2 až t+7 čtvrtletí. Čas t reflektuje právě skončené čtvrtletí v období zpracování 
poslední prognózy.  
 
Souřadnice bodů jsou získány simulacemi jádrovým predikčním modelem QPM s odpočtem vůči aktuální 
prognóze. Simulovány jsou dopady nových informací získaných od zpracování minulé prognózy. Nejedná se 
však o vypracování nové prognózy, pouze o technické doplnění nově známých informací a to bez jakýchkoliv 
změn jak modelového aparátu, tak do prognózy včleněných expertních názorů (rovnovážných trajektorií  
a modelových reziduí). Přitom jsou v grafu uvažovány jen nejdůležitější (základní) makroekonomické veličiny. 
Ostatní veličiny a souvislosti jsou verbálně popsány v textu SZ. 
 
Důvodem vynášení průměrné odchylky úrokových sazeb na horizontu 6Q na osu y je vysoká persistence 
v reakční funkci predikčního modelu a možnost odlišného nastavení měnověpolitických úrokových sazeb od 
s prognózou konzistentní trajektorie.  
 
Uvažované veličiny je možno rozdělit do tří základních skupin: exogenní faktory, endogenní proměnné  
a domácí nominální měnové podmínky.  
 
Exogenní faktory, které do prognózy vstupují, jsou převážně v podobě údajů z publikace Consensus Forecast 
(CF) a jsou v GRIP rozděleny do dvou základních skupin. První z nich zahrnuje eurodolarový křížový kurz  
a cenu ropy. Druhá skupina pak reflektuje vývoj v blízkém zahraničí aproximovaný vývojem německého 
produktu, německé inflace a 1R EURIBORu. Výsledný bod v GRIP popisuje, jak by vypadala aktuální 
prognóza, kdybychom znali nové údaje o vývoji exogenních veličin a nejnovější předpověď CF. Trajektorie 
budoucího vývoje jednoročního EURIBORu je aktualizována na základě tržních pozorování.  
 
Rizika nenaplnění poslední prognózy související s aktuálním vývojem endogenních veličin lze také rozdělit do 
několika částí: vývoj reálné ekonomiky aproximovaný vývojem HDP, nenaplnění prognózy inflace a aktuální 
vývoj endogenních domácích nominálních měnových podmínek (domácích úrokových sazeb a směnného kurzu). 
 
HDP je v době tvorby prognózy a velké SZ znám s čtvrtletním posunem od ostatních makroekonomických 
veličin. Pokud je v době zpracovávání malé SZ nový údaj o růstu HDP uveřejněn (obvykle až v době tvorby 
druhé malé SZ), je v simulaci pro GRIP změna tempa růstu reálného HDP plně promítnuta do změny počáteční 
podmínky pro výstupovou mezeru. Přitom nedochází k přehodnocení vývoje potenciálního produktu. Pokud 
údaje o HDP nejsou v době zpracování malé SZ známy, je alespoň zpřesněna predikce HDP pro poslední 
čtvrtletí (obvykle první malá SZ) na základě vývoje nabídkové strany, obchodní bilance apod. Bod v GRIP 
vyjadřuje posun aktuální prognózy při přesnější znalosti skutečného růstu HDP. Plné promítnutí chyby prognózy 
HDP do změny mezery výstupu dává krajní výsledek možného posunu prognózy. Vyšší než prognózovaný růst 
HDP pak znamená proinflační riziko a naopak.  
 
Dalším indikátorem nenaplnění prognózy inflace je samotný skutečný aktuální vývoj inflace, který se od 
prognózy odlišuje. V průběhu zpracovávání malých SZ jsou zveřejněny nové hodnoty inflace za předchozí 
měsíc. Protože predikční model pracuje se čtvrtletními daty, je vývoj inflace pro aktuální čtvrtletí vždy dopočítán 
na základě nově známých dat a dosud nezveřejněné údaje jsou nahrazeny meziměsíčními tempy aktuální 
prognózy. Meziroční růst inflace pro aktuální čtvrtletí je následně dopočten. Při modelové simulaci, která 
kvantifikuje riziko současného vývoje inflace pro aktuální prognózu, se de facto jedná o minulou prognózu na 
zpřesněné verzi krátkodobé predikce na nejbližší kvartál.  
 
Domácí nominální měnové podmínky zahrnují aktuální domácí úrokové sazby na peněžním trhu a z nově 
poskytovaných úvěrů a aktuální vývoj nominálního devizového kurzu. Simulace těchto veličin bude ilustrovat 
dopad nenaplnění prognózy z minulé SZ z titulu (i) jiné reakce ČNB než předpokládala prognóza, (ii) z důvodu 
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od prognózy odlišné reakce domácích finančních trhů v podobě očekávání o budoucím vývoji sazeb (posun 
výnosové křivky) a (iii) odchylky nominálního devizového kurzu od prognózy. 
  
Hodnoty na obou osách lze pro jednotlivé body sčítat pro získání celkové výsledné bilance.  Ovšem jednotlivé 
body v grafu mohou mít pro každého uživatele jinou váhu a subjektivně nést jiné riziko pro nenaplněné 
prognózy. Proto v grafu není dopočtena střední hodnota, resp. těžiště, uvažovaných bodů. Vyhodnocení výsledné 
bilance rizik existující prognózy je formulováno verbálně ve shrnutí MSZ.  
 
 
 
2 Prognózy ostatních institucí 
 
Z průzkumů mapujících předpovědi externích subjektů byly během června publikovány 
Inflační očekávání finančního trhu a Foreign Exchange Consensus Forecast. Z výsledků je 
patrné, že očekávané hodnoty se jen minimálně odchylují od předcházejících predikcí. 
Jedinou výjimku představuje predikce analytiků finančního trhu v případě měnového kurzu,  
u kterého se zvýraznila odchylka od prognózy ČNB. Celkově zůstává náhled analytiků na 
vývoj ekonomiky odlišný ve srovnání s prognózou (nižší růst HDP i inflace). 
 
HDP 
Predikce HDP nadále zůstávají pod úrovní prognózovanou ČNB, a to v letech 2004 i 2005. 
V souladu s prognózou ČNB se předpokládá změna struktury růstu, vysoká spotřeba 
domácností by měla být kompenzována sílící investiční aktivitou. S oživením poptávky 
v členských zemích EU by se měla postupně zlepšovat exportní výkonnost domácí 
ekonomiky, příznivěji by se měla vyvíjet i bilance služeb.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2004 rok 2005
ČNB finanční trh EE CF ČNB finanční trh EE CF

 3/04 3.3 3.3 3.7 3.8
 4/04 4.0 3.3 3.9 3.6
 5/04 3.3 3.3 3.6 3.7
 6/04 3.4 3.6

Datum vzniku 
prognózy

 
 
Měnový kurz 
V krátkodobém horizontu se očekává mírné oslabení kurzu koruny vlivem repatriací výnosů 
ze zahraničních investic a debatou o státním rozpočtu na rok 2005. V dlouhodobém horizontu 
však naprostá většina domácích analytiků (na rozdíl od zahraničních) očekává pozvolné 
posilování koruny. Oproti základnímu scénáři ze 4. SZ predikují apreciovanější kurz o 2,1 %.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
ČNB finanční trh CF ČNB CF

 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
 6/04 31.4 32.2 31.8

rok 2005Datum vzniku 
prognózy
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Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně zvýšila směrem k prognóze ČNB – 
rozdíl nyní činí 0,4 p.b. Mezi proinflační faktory patří podle analytiků růst mezd ve státní 
sféře, vysoké ceny ropy a kovů na světových trzích a pokračující růst cen zemědělské 
produkce. V komentářích je zmíněna i akcelerace růstu peněžní zásoby a úvěrů domácnostem, 
což může vést ke zvýšeným výdajům domácností. Jako nejvýznamnější protiinflační faktor 
naopak působí současná úroveň měnového kurzu. 
 

Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 
horizont 3R

ČNB finanční trh podniky domácnosti finanční trh podniky domácnosti
 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
 6/04 3.1 2.7 2.7

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy

 
 

Úrokové sazby 
Prognózy analytiků zůstávají nadále pod trajektorií konzistentní s prognózou ČNB, a to i přes 
jejich mírný nárůst. Finanční trh predikuje nižší krátkodobou úrokovou sazbu o 0,6 
procentního bodu. Silná koruna a nižší než očekávaná inflace podle analytiků mohou oddálit 
počátek etapy zvyšování sazeb ČNB. Přesto se shodují v názoru, že zpřísnění měnové politiky 
je pouze otázkou času. Většina respondentů se přiklání k názoru, že k úpravě sazeb dojde 
nejdříve v červenci (zvýšení o 0,25 procentního bodu) v souvislosti s novou 
makroekonomickou prognózou. Do konce roku 2004 předpokládají další zvýšení o 0,25 – 
0,50 procentního bodu. S prodlužujícím se horizontem se odhady výrazněji rozcházejí.  
 

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

 3/04 2.8 2.7 3.1
 4/04 3.5 2.6 3.6 2.9
 5/04 2.9 2.8 3.2
 6/04 2.9 3.5

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. 
 

Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem ze 4. SZ, FRA, trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky a trajektorie 
implikovaných sazeb po zohlednění vyšší zpěthledícnosti agentů (dle QPM). 
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Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 16. 6. 2004) 

Srovnání implikovaných 3M sazeb

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05

prognóza ČNB (4.SZ)
impl. sazby (z PRIBORu)
impl. sazby (z PRIBORu, 80% zpěthledícnost)
FRA - skutečnost

 
 
 
 
3 Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
 

           meziročně v %
predikce 4.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen  květen 2004 3,1 2,7
Ceny průmyslových výrobců  květen 2004 2,61) 4,9
Ceny zemědělských výrobců  květen 2004 10,21) 14,2
Dovozní ceny  duben 2004 0,41) 1,6

HDP I/04 3,15 3,13

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) květen 2004 10,07 9,92
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 -1,4
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/04 -1,6 -1,6
             ostatní zaměstnaní I/04 1,1 -0,1
Průměrná nominální mzda ve sled. org. (mzr. změna v %) I/04 5,2 8,8
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/04 6,1 8,6
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/04 3,1 9,7
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) duben 2004 . 6,9
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) duben 2004 . 8,2
Průměrný hodinový výdělek, panel organizací v podnikatelské sféře podle ISPV I/04 . 5,9
(předběžné údaje, mzr. změna v %)

Peněžní zásoba (M2) duben 2004 7,81) 8,4
Úvěry celkem duben 2004 - 9,4
Index průmyslové produkce  duben 2004 . 10,1
   Produktivita práce v průmyslu  duben 2004 . 9,8
  Jednotkové mzdové náklady v průmyslu  duben 2004 . -2,6

Stavební výroba  duben 2004 . 62,4
Tržby v maloobchodu  duben 2004 . 2,6
Ekonomické výsledky nefinančních korporací .
   Rentabilita vlastního jmění* I/04 . 0,42
   Podíl mezd na přidané hodnotě* I/04 . -1,6

Běžný účet I/04 -10,0 -16,7
Obchodní bilance I/04 1,0 -0,9
Bilance služeb I/04 3,0 1,8
Bilance výnosů I/04 -17,0 -19,2
Běžné převody I/04 3,0 1,6

Přímé investice I/04 32,0 30,1
Obchodní bilance duben 2004 -4,0 -10,8
1) Predikce průměrné hodnoty za 2. čtvrtletí 2004 ze 4.SZ 2004
*meziroční změna podílových ukazatelů v procentních bodech

Období
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II. 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 květnu byl dosažen meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 2,7 %, což bylo o 0,4 p.b. méně než činila prognóza 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.Výše uvedený graf pracuje s obdobím nejúčinnější transmise červen až listopad 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 zcela patrný v aktuálním vývoji dat k termínu zpracování prognózy. Přesto 
prognostický aparát podporující vpředhledícnost měnové politiky a respektující vzájemné 
vazby v ekonomice a jejich časové rozložení přinesl poměrně jasné poselství o nadcházejícím 
cyklickém obratu. 
 
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 ve 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. 
 
 



 9   

Měnověpolitické doporučení reflektovalo poněkud nesymetricky rozložená rizika prognózy 
protiinflačním směrem v návaznosti mj. na alternativní kurzový scénář. Podobně 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 
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 období  
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 
 

1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů a změny oproti minulé předpovědi CF 
 
Vzhledem k tomu, že červnový CF bude publikován 18. 6. 2004, vychází 6. SZ z předpovědi 
květnového CF zahrnutého v předchozí SZ. Predikce vývoje sazby jednoročního euriboru na 
základě aktuálních výnosových křivek se posunula proti predikci z 5. SZ marginálně směrem 
nahoru (několik b.b.). Potvrzuje se tak riziko avizované již v 5. SZ: proti referenčnímu scénáři 
makroekonomické predikce je průměrná hodnota za 2. čtvrtletí o přibližně 0,3 p.b. výše, ve 
vzdálenějším horizontu roste rozdíl až na přibližně 0,6 p.b. 
 
Srovnání dosavadního vývoje a referenčního scénáře 4. SZ 
 ROPA URAL USD/EUR EURIBOR 1Y
Průměr (květen) 35,19 1,201 2,3 
   - meziročně (v %) 47 4  
Průměr (od 1.4. do 9.6.) 32,84 1,204 2,3 
Referenční scénář pro 2. čtvrtletí 28,4 1,226 2,0 
   - rozdíl  4,44 -0,22 0,3 
 
1.2  Eurozóna 
 
Vyšší než očekávaný růst v EMU (0,6 %q, 1,3 %a) byl výsledkem rozdílných faktorů 
v jednotlivých zemích, např. v Německu byl růst tažen čistým vývozem a ve Francii bylo 
oživení výsledkem domácí poptávky2. V souladu se současným příznivým vývojem dochází 
ke zlepšení i výhledu budoucího růstu. PMI v průmyslu v květnu vzrostl z 54,0 na 54,7. 
Obdobně vzrostl i index v odvětví služeb, značným tempem rostly nové průmyslové zakázky  
a maloobchodní obrat. ECB zvýšila odhad inflace, když ceny vzrostly v květnu mzr. o 2,5 %  
a jádrová inflace byla 2 %. Vliv cen ropy na inflaci není jednoznačný, neboť v delším 
horizontu přispívají vysoké ceny k utlumení ekonomického růstu a následně i k oslabení 
inflace. Stejné povahy je i dilema ECB, která podle váhy obou problémů ve své reakční 
funkci může přistoupit jak ke zvýšení, tak stále ještě i ke snížení sazeb3.  
 
Po poměrně příznivém vývoji německého HDP v 1. čtvrtletí (0,4 %q, 0,7 %a), zejména 
zásluhou vývozu (zdá se, že zahraniční oživení působí silněji, než negativní vliv směnného 
kurzu, jehož posílení vrcholilo v únoru 1,29 USD/EUR), je pro další vývoj příznivý i růst 
továrních zakázek v dubnu o 7,7 %a, první letošní růst průmyslové výroby o 2,2 %m (2,9 %a) 
i další mírný růst indexů PMI. Naopak stagnující maloobchodní tržby, index IFO a klesající 
důvěra spotřebitelů dokazují, že domácí spotřeba je stále překážkou pokračujícího oživení. Do 
popředí zájmu se začíná dostávat cenový faktor, velkoobchodní ceny zopakovaly svůj 
dubnový růst o 0,4 %m na 2,4 %a a inflace CPI vzrostla v květnu z 1,6 %a na 2 %a.   
 
1.3  Spojené státy  
 
Růst HDP v 1. čtvrtletí byl sice mírně nižší, než očekávání, 4,4 %a, výhled však nadále 
zůstává příznivý. Již třetí měsíc v řadě trvá silný nárůst pracovních míst, který byl uváděn 
                                                 
2 HDP 0,8 %q, domácí poptávka i přes stále nízkou důvěru spotřebitelů 0,9 %q, investice dokonce 1,1 %q.  
3 Poslední studie ECB (Oil price shocks and real GDP growth: Empirical evidence for some OECD counties; WP 
362, May 2004) dochází k závěru, že dopad vysokých cen ropy na hospodářský růst by mohl být až 3x vyšší, než 
standardně udávané 0,1% snížení růstu HDP v reakci na 10% růst cen ropy.  
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Fedem jako nezbytný předpoklad široce a stabilně založeného růstu. Roste i týdenní pracovní 
doba a hodinová mzda. Předstihové indexy již nejsou tak optimistické, jako minulý měsíc, 
příznivý je výhled zpracovatelského průmyslu, naopak spotřebitelská důvěra a služby se ve 
výhledu spíše zhoršují. Firmy opět získávají schopnost ovlivňovat ceny, jádrová inflace 
v květnu vzrostla z 1,1 %a na počátku roku na současných 1,7 %a (0,2 %m)4. V květnu  došlo 
k další akceleraci inflace dovozních cen z dubnových 4,6 %a na 7 %a (1,6 %m). Fed postupně 
posunuje svou rétoriku. Objevuje se připravenost k razantnímu zpřísnění měnové politiky 
pokud by inflace neočekávaně akcelerovala. Kurz USD/EUR je v poslední době značně 
volatilní a reaguje jak na dlouhodobá rizika vnitřní i vnější nerovnováhy, tak na vývoj cen 
ropy (pokles cen ropy působí na apreciaci USD) a očekávání reakce měnové politiky, která se 
rychle a často mění. Přes značnou volatilitu však nemá žádný výrazný trend a je zatím ve  
2. čtvrtletí mírně (cca o 2 %) silnější oproti scénáři 4. SZ. 
 
1.4  Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
Společným rysem středoevropských ekonomik bylo další zrychlení růstu HDP v 1. čtvrtletí 
nad očekávané hodnoty, ale i vyšší než očekávaný růst výrobních a spotřebitelských cen.  
 
Růst HDP na Slovensku akceleroval ze 4,7 %a na 5,5 %a (oproti očekávání 4 %a). Nadále 
příznivě se vyvíjí bilance ZO a odhad celoročního deficitu BÚ byl snížen z 2,3 % na 1,2 % 
HDP poté, co v 1. čtvrtletí byl BÚ v přebytku. Aktuální čísla spolu s příznivým hodnocením 
výhledu ekonomiky tlačí na posilování SKK. NBS se po dubnovém snížení sazeb zatím snaží 
zabránit rychlým výkyvům kurzu spíše slovními intervencemi a zvyšováním likvidity.  
 
Polský HDP zrychlil ze 4,7 %a na 6,9 %a (o 0,4 p.b. více než se očekávalo). O pokračujícím 
oživení svědčí dubnový vzestup maloobchodního obratu o 30 %a a stavebnictví o 26 %a. 
Přestože ceny průmyslových výrobců v dubnu vzrostly o 7,5 %a, přičítá se to zejména 
světovému zvýšení cen energií a kovů, nárůst CPI by měl nadále zůstat pod úrovní 3 %a. 
Inflační rizika jsou zhruba vyrovnaná, na jedné straně vysoká nezaměstnanost (20 %), rychlý 
růst produktivity práce, slabý růst podnikatelských úvěrů, na druhé straně vysoká cena ropy, 
rychlejší oživení (vláda zvýšila odhad HDP za r. 2004 z 5 % na 6 %) a vyšší dynamika 
jádrové inflace. Směnný kurz je ovlivňován spíše nepřehlednou politickou situací než 
vývojem ekonomiky. Ohledně dalšího vývoje měnové politiky panuje nejistota, komentáře 
představitelů NBP se přiklánějí spíše k postupnému zvyšování sazeb, trhy odhadují zvýšení 
o 0,5 – 0,75 p.b. do konce roku s prvním zvýšením cca v srpnu.  
 
Také v Maďarsku předstihl růst HDP 4,2 %a jak minulou hodnotu 3,6 %a, tak očekávání 
3,5 %a. Růst byl tažen především zpracovatelským průmyslem (chemie, elektrotechnika) 
a stavebnictvím (infrastruktura). Určité obavy vyvolává květnový růst inflace na 7,6 %a 
(0,9 %m). Stejně jako v Polsku roste produktivita práce a snižují se JMN, zde však i přes 
nízkou nezaměstnanost stagnují reálné mzdy a díky tomu klesají přírůstky maloobchodních 
tržeb (z prosincových 11,5 % na 4,5 % v březnu). Kurz forintu zůstává stabilní a relativně 
silný, což může být příčinou zhoršování BÚ.  
 
1.5  Cena ropy 
 
Poté co se ceny ropy ve druhé polovině května držely na svých dlouholetých maximech, 
začaly v červnu klesat a výrazný pokles zaznamenaly v červnu i ceny plynu. Z maxima cca 

                                                 
4 Výrazný květnový skok v „headline“ inflaci, 0,6 %m, 3,1 %a, byl způsoben hlavně růstem energetických cen 
a Fed se při svém rozhodování řídí spíše jádrovou inflací, která vylučuje ceny potravin a energií.  
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1000 Kč klesla i korunová cena barelu ropy na současných cca 850 Kč. Ceny tak patrně 
reagují na rozhodnutí zástupců OPEC o zvýšení limitů na těžbu. Vzhledem k tomu, že tyto 
limity byly v minulosti pravidelně překračovány, odhadují analytici, že skutečné zvýšení bude 
menší, než ohlášených 2 milióny barelů denně (cca 1M). Budoucí vývoj může také negativně 
ovlivnit rostoucí neklid v Nigérii i množící se teroristické útoky na ropná zařízení v Iráku 
a Saudské Arábií, která mohou snížit kapacitu dodávek OPECu i v případě dobré vůle 
členských zemí5. V zásadě však lze očekávat oslabení spekulativních tlaků a s tím i pozvolný 
pokles cen.  
 
Vývoj ceny ropy Ural v CZK/Barel 
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Vývoj světových cen ropy v USD/barel a výhled dle Consensus Forecast 
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1.6 Zahraniční úrokové sazby a výnosové diferenciály 
 
V posledních týdnech se rozpětí mezi korunovými a eurovými výnosy udržovalo na úrovni, 
na kterou se dostalo po dubnové makroekonomické predikci ČNB. K tomu vývoji docházelo 
při růstu a zplošťování eurové výnosové křivky – od začátku května do současnosti se zvýšila 
o 20-30 bb. Růst křivky je spojen s vyšší vnímanou pravděpodobností zvýšení evropských 
sazeb, přičemž hlavním inflačním rizikem komunikovaným ECB jsou vysoké ceny surovin. 
 
                                                 
5 Kromě SA nemají ostatní země prakticky žádné výrazné rezervy pro další zvýšení dodávek.  
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Stabilita relativních výnosů se ukazuje i na změnách implikovaných trajektorií jednoročních 
tržních sazeb odvozených ze skutečných výnosových křivek. Od poloviny května do 
současnosti došlo jen k marginálnímu posunu, trhem implikovaná trajektorie rozpětí tak 
zůstává pod trajektorií odvozenou z predikce. 
 

             Implikovaná rozpětí mezi jednoročními sazbami6    Rozpětí mezi korunovými a eurovými sazbami 
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2 Vývoj veřejných rozpočtů  
 
Odhad fiskálního vývoje zůstává od poslední velké SZ prakticky neměnný. Předpokládaný 
deficit vládního sektoru v roce 2004 v GFS cash metodice směřuje k hodnotě 4,8 % HDP 
(stejná hodnota byla i v 5. SZ; v poslední velké SZ jsme předpokládali 4,7 % HDP). Pro rok 
2005 nadále předpokládáme cash deficit (upravený o čisté půjčky a dotace transformačním 
institucím) ve výši 4,5 % HDP. Makroekonomické působení fiskální politiky by mělo  
v letošním i v následujícím roce  mít kladný příspěvek  do dynamiky HDP, jak dokumentuje 
následující tabulka. 
 

2003 2004
4.SZ 5.SZ 6.SZ 4.SZ 5.SZ 6.SZ 4.SZ 5.SZ 6.SZ

Deficit vládního sektoru           
(cash bez ČP a TI)       v % HDP 4.5% 4.1% 4.1% 4.7% 4.8% 4.8% 4.5% 4.5% 4.5%
Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95)       v % HDP 12.9% 13.6%

12.9% 
(13.6%) 5.4% 5.6% 5.6% 4.1% 4.9% 4.9%

Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) +0,2 p.b. -0,1p.b. -0,1p.b. +0,2 p.b. +0,8 p.b. +0,8 p.b. +0,3 p.b. +0,1 p.b. +0,1 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu +0,3 p.b. +0,4 p.b. +0,4 p.b. +0,2 p.b. +0.2 p.b. +0.2 p.b. +0,0 p.b. +0,0 p.b. +0,0 p.b.

2005

 
 

Loňské saldo vládního sektoru v metodice ESA95 dosahuje hodnot 12,9 % a 13,6 % HDP 
v závislosti na tom, zda je použito „nového“ či „starého“ HDP. Metodicky správnější je 
používat hodnotu 12,9 % HDP, která vychází z HDP, které se blíží vidění Eurostatu. Údaje 
o vývoji veřejných rozpočtů jak v metodice GFS, tak i v metodice ESA95, jsou uvedeny 
v příloze č. 9.  

 

                                                 
6 Pro baseline a kurzovou alternativu 32 se jedná o rozpětí převzatá z predikce ve 4. SZ. Ostatní trajektorie jsou 
odvozeny z průměrných výnosových křivek za indikované období. 
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Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Schodek státního rozpočtu za leden až květen 2004 dosáhl hodnoty 45,4 mld. Kč. Oproti 
konci dubna, kdy schodek činil 38,1 mld. Kč, tak došlo k jeho prohloubení o 7,3 mld. Kč.  
 
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku (za leden až květen 2003 deficit 74,6 mld. 
Kč) je schodek státního rozpočtu menší přibližně o 29,2 mld. Kč, což je výsledkem předstihu 
tempa růstu příjmů před výdaji. Zatímco příjmy státního rozpočtu za leden až květen 2004 
meziročně vzrostly o 14,3 %, nárůst výdajů ve stejném období činil 2,2 %. 
 
Na příjmové straně státního rozpočtu však došlo v květnu ve srovnání s vývojem 
v předchozích měsících roku 2004 ke značnému zpomalení dynamiky, zejména u inkasa 
nepřímých daní. Ve srovnání s vysokými meziročními tempy růstu (u nepřímých daní v lednu 
až dubnu t.r. kolem 30 %) je zbrzdění na květnových 16,6 % u DPH a 17,7 % u spotřebních 
daní markantní. Podstatnou část tohoto zpomalení lze připsat na vrub změn v celním  
a daňovém režimu po vstupu do EU. Počínaje květnem přešla správa a výběr DPH u zboží 
dováženého z členských zemí EU z celních úřadů na finanční úřady, takže termíny inkasa 
daně se posunou přibližně o jeden měsíc, v souladu s režimem zdaňování domácích transakcí. 
Druhým mimořádným vlivem, který se promítl do nižšího inkasa DPH, byl výrazný nárůst 
dovozů z nečlenských zemí v dubnu, v očekávání  implementace vyšších celních sazeb vůči 
těmto zemím po vstupu ČR do EU. Toto „předzásobení“ dovozy se promítlo do vysokých 
vratek DPH dovozcům v květnu, což významně snížilo čisté inkaso této daně. V květnu 
pokračoval příznivý vývoj ve výběru DPFO (meziroční růst 11,7 %), naopak u DPPO došlo 
k poklesu o 6,1 %. Na výdajové straně se v průběhu května nerealizovaly žádné mimořádné 
platby většího rozsahu. 
 

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

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření -115,0 -74,6 -45,4 29,2 69,6
v tom: úhrada ČKA -19,0 -8,0 -7,4 0,6 11,6
           čerpání úvěru EIB -9,9 -4,0 -2,5 1,5 7,4
           CME, arbitráž NOVA 0,0 -10,7 0,0 10,7 0,0
           operace státních aktiv -1,4 1,9 1,1 -0,8 2,5
           vlastní běžné hospodaření SR -84,7 -53,8 -36,6 17,2 48,1
Pramen: účty vedené u ČNB  
 
Na tzv. důchodovém účtu (srovnává výdaje na důchody včetně nákladů na správu systému  
s příjmy z pojistného připadajícími na důchody) pokračuje prohlubování deficitu. Z dubnové 
hodnoty 7,8 mld. Kč se schodek ke konci května zvětšil téměř o 1,0 mld. Kč na 8,7 mld. Kč. 
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 je sice letošní schodek o 5,1 mld. Kč menší, 
nicméně dosavadní vývoj se vzdaluje původnímu záměru dosáhnout pomocí parametrických 
úprav (zvýšení odvodové povinnosti OSVČ, zvýšení sazby pojistného na důchodové pojištění 
na vrub snížení pojistného na státní politiku zaměstnanosti o 2 p.b.) na důchodovém účtu ke 
konci roku 2004 kladného přebytku ve výši přibližně 6,1 mld. Kč.  
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
Nové údaje o vývoji zaměstnanosti za 1. čtvrtletí 2004 a registrované míře nezaměstnanosti za 
měsíc květen nesignalizují zásadnější odchylky od predikce ze 4. SZ. Naopak publikované 
údaje o vývoji mezd v souboru sledovaných organizací v 1. čtvrtletí letošního roku 
signalizují, obdobně jako dosud zveřejněné údaje o vývoji mezd ve vybraných odvětvích NH, 
riziko vyššího růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře v roce 2004 oproti predikci ve  
4. SZ.  
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) květen 2004 10,07 9,92
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 -1,4
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/04 -1,6 -1,6
             ostatní zaměstnaní I/04 1,1 -0,1
Průměrná nominální mzda ve sled. org. (mzr. změna v %) I/04 5,2 8,8
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/04 6,1 8,6
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/04 3,1 9,7
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) duben 2004 . 6,9
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) duben 2004 . 8,2  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
 
1.1 Zaměstnanost, nezaměstnanost 
 
V prvním čtvrtletí 2004 se podle publikovaných údajů VŠPS snížil počet zaměstnanců 
včetně členů produkčních družstev v souladu s predikcí meziročně o 1,6 %. Zpomalování 
poklesu počtu zaměstnanců potvrzují údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu a ve 
stavebnictví. Příznivější očekávání o vývoji zaměstnanosti v dalším období naznačují 
konjunkturní šetření ve vybraných odvětvích. 
 
Registrovaná míra nezaměstnanosti dosáhla ke konci května 9,9 % (predikce ze 4. SZ 
předpokládala 10,1 %) a v porovnání s minulým měsícem se snížila o 0,3 procentního bodu.  
Květnové snížení počtu uchazečů o zaměstnání ovlivnil růst sezónních prací v některých 
odvětvích. Sezónně očištěné údaje ukazují na stagnaci registrované míry nezaměstnanosti  
a počtu volných pracovních míst. Prozatím publikované údaje nemění náš pohled na vývoj 
nezaměstnanosti ve 4. SZ. 
 
Beveridgeova křivka (sezónně očištěné počty v tisících) 
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1.2 Mzdy, příjmy z mezd, produktivita práce, platy, jednotkové mzdové náklady 
 
Průměrná nominální mzda se v podnikatelské sféře zvýšila o 8,6 %, v nepodnikatelské sféře 
o 9,7 % a ve všech sledovaných organizacích o 8,8 % (rozdíl oproti predikci ve 4. SZ činí 
+2,5 p.b., +6,6 p.b., resp. +3,6 p.b.). 
Vyšší nárůst mezd v podnikatelské sféře v l. čtvrtletí 2004 oproti predikci souvisí zejména  
s rostoucí výkonností české ekonomiky. Vyšší nárůst mezd signalizovaly v průběhu  
1. čtvrtletí publikované měsíční údaje z odvětví průmyslu a stavebnictví. O narůstající 
poptávce svědčí růst počtu odpracovaných hodin (meziročně o 3,1 %, resp. o 1,5 % po 
započtení rozdílného počtu pracovních dnů). Přitom průměrná hodinová mzda se v průmyslu 
zvýšila jen o 3,9 %. Rostoucí poptávka saturovaná prozatím nárůstem počtu odpracovaných 
hodin a vedoucí k vyšší produkci se příznivě odráží ve finančních výsledcích nefinančních 
podniků. V této sféře meziročně roste rentabilita vlastního jmění a naopak se snižuje podíl 
osobních nákladů na přidané hodnotě. Údaje z konjunkturních šetření potvrzují, že podniky 
jsou optimističtější v hodnocení budoucího vývoje.  
V nepodnikatelské sféře se na rychlejšímu tempu růstu mezd podílela úprava platů od ledna 
2004 v souvislosti s přechodem na 16-ti třídní stupnici platových tarifů. Vývoj mezd 
v nepodnikatelské sféře je odvozován ze schváleného státního rozpočtu, který předpokládá 
v roce 2004 meziroční růst  průměrné nominální mzdy o 5,0 %, tj. na nižší úrovni růstu, než 
tomu bylo v předchozím roce. SR v roce 2004 předpokládá snížit cca 9 tis. neobsazených 
pracovních míst, na které byly ze státního rozpočtu vynakládány finanční prostředky. Dosud 
není definitivně uzavřeno jednání vlády s odbory o třináctých a čtrnáctých  platech v letošním 
roce. Prozatím je dohodnut 13. plat pro 1. pololetí ve výši 10 % průměrné měsíční mzdy. 
V dalším jednání se bude rozhodovat, zda bude vyplacen 14. plat ve výši více než 10 % 
měsíční mzdy. Předpokládaná výše 13. a 14. platů povede k narušení sezónnosti v časové 
řadě. Údaje za 2. a 4. čtvrtletí budou výrazně nižší než údaje za 1. a 3. čtvrtletí letošního roku. 
Predikce růstu průměrné mzdy za celý rok 2004 ve výši 5,0 % prozatím není ohrožena. 
Produktivita práce v průmyslu i ve stavebnictví roste nadále rychleji než mzdy. V těchto 
odvětvích proto nedochází ke změně předpokládaného hodnocení mzdově-nákladových 
inflačních tlaků. Zvýšení meziročního růstu nominálních jednotkových mzdových nákladů 
na úrovni NH je způsobeno mzdovým vývojem v nepodnikatelské sféře (a zřejmě i ve sféře 
služeb). Z této oblasti můžeme očekávat mírné tlaky na růst cen. 
 
Nominální mzda v podnikatelské sféře, průmyslu a stavebnictví 
(mzr. změny v %, predikce ze 4. SZ) 
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2 Ekonomický růst a jeho složky 
 

Meziroční reálný růst v % Období Predikce Skutečnost 
Hrubý domácí produkt 1. čtvrtletí 2004 3.2 3.1 
Spotřeba domácností 1. čtvrtletí 2004 3.8 3.9 
Spotřeba vládních institucí 1. čtvrtletí 2004 1.3 -1.6 
Tvorba hrubého fixního kapitálu 1. čtvrtletí 2004 4.8 9.5 
Reálný vývoz zboží a služeb 1. čtvrtletí 2004 11,9 8.3 
Reálný dovoz zboží a služeb 1. čtvrtletí 2004 10.5 11,3 
Průmyslová výroba duben 2004 - 10,1 
Stavební výroba duben 2004 - 62,4 
Tržby v maloobchodu duben 2004 - 2,9 
V mld. Kč    
změna zásob a cennosti 1. čtvrtletí 2004 17.2 17.7 
 
HDP v 1. čtvrtletí meziročně vzrostl ve stálých cenách roku 2000 o 3,1 %, a naplnil tak téměř 
bezezbytku prognózu ekonomického růstu ze 4. SZ. Při porovnání revidovaných dat 
nedochází v 1. čtvrtletí sice k zrychlení meziroční dynamiky, na základě experimentálního 
sezónního očištění lze však identifikovat výraznější akceleraci růstu oproti 4. čtvrtletí 
minulého roku7. To odpovídá prognóze 4. SZ předpokládající  relativně vysoký mezikvartální 
růst oproti 4. čtvrtletí 2003, který se však vlivem srovnávací základny 1. čtvrtletí 2003 
neprojevuje výraznou akcelerací meziroční dynamiky. Vývoj struktury výdajů na HDP, tj. 
zejména částečné zpomalení růstu spotřeby domácností, pokračující růst vývozů a výrazné 
oživení investiční poptávky (příznivě ovlivněné předchozím růstem zahraniční poptávky  
a celkovým oživením zahraniční konjunktury), odpovídá do značné míry vyznění prognózy ze 
4. SZ. Kvantitativně byl ovšem růst investic poněkud rychlejší než naše očekávání ze 4. SZ. 
Nižší než očekávané tempo růstu exportů spolu s dopadem vyšších investic měly za následek 
horší než prognózovaný příspěvek netto vývozu k růstu HDP. Růst nominálního HDP činil 
7,3 % a deflátor se v 1. čtvrtletí zvýšil o 4,4 %. Vysoký růst deflátoru, výrazně převyšující 
růst CPI a PPI, byl ovlivněn především příznivým vývojem směnných relací, které se – 
v důsledku předstihu růstu vývozních cen před dovozními – meziročně zvýšily o 3,2 %. 
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Vývozy. V 1. čtvrtletí pokračuje růst reálných vývozů, i když jejich dynamika nenaplnila 
zcela očekávání z prognózy 4. SZ. Vedle mimořádných faktorů spojených se vstupem ČR do 

                                                 
7 Zveřejněná krátká časová řada HDP (kvartální hodnoty za 1Q 2002 až 1Q 2004) neumožňuje plnohodnotné 
sezónní očištění pomocí standardních ekonometrických metod. Proto byly, po otestování přibližné shody 
sezónního průběhu původních a revidovaných dat, použity původní sezónní faktory. Po takto provedeném 
sezónní očištění  činil mezikvartální růst HDP v 1. čtvrtletí 2004  3,7 %. 
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EU přispívalo k pokračujícímu silnému růstu exportu předchozí uvolnění reálného kurzu 
společně s oživením hospodářského růstu v EU a zejména ve středoevropském regionu 
(naplnění referenčního scénáře růstu HDP SRN +1,5 %; růst HDP v EU +2,3 %). Na růst 
českých vývozů přitom působí příznivě nejen samotný růst zahraniční konjunktury, ale i jeho 
struktura. Na obnovení růstu HDP SRN se podílí hlavně oživení dynamiky německých 
vývozů (+7,2 %), jejichž vývoj je úzce spjatý s českými vývozy, neboť jejich velká část 
představuje subdodávky pro německé exportně orientované podniky. I když je oživení 
německé ekonomiky tažené zvýšenou exportní aktivitou zahraničními analytiky vnímáno jako 
nezdravé a nestabilní, z pohledu české ekonomiky se jeví jako velmi příznivé pro stimulaci 
domácí exportní aktivity a budoucího ekonomického růstu. 
Tvorba hrubého fixního kapitálu. V souladu s očekáváním prognózy ze 4. SZ došlo 
v uplynulém čtvrtletí k akceleraci dynamiky hrubé tvorby kapitálu. Vývoj zásob naplnil 
očekávání, zatímco dynamika fixních investic převýšila odhady prognózy. Uvolnění reálného 
kurzu v průběhu roku 2003 a následné oživení exportní aktivity českých exportérů se  
s určitým zpožděním promítá do obnovení přílivu přímých zahraničních investic, růstu 
investiční poptávky soukromého sektoru a následně vede k akceleraci hrubé tvorby fixního 
kapitálu (viz box níže).  
Soukromá spotřeba. Výdaje domácností na konečnou spotřebu vzrostly o 3,9 % a naplnily 
tak prognózu ze 4. SZ8. Dle předpokladu prognózy ze 4. SZ revidoval ČSÚ zpětně růst 
spotřeby domácností v roce 2003 z 5,5 % na 4,9 % vzhledem k dodatečnému „očištění“ tržeb 
v maloobchodu o prodej a opravy osobních automobilů spojený se změnou uplatňování 
odpočtu DPH u užitkových vozidel. Vývoj spotřeby domácností v 1. čtvrtletí 2004 je 
v souladu s predikcí, údaje pro jeho podobnější hodnocení (národní účty sektoru domácností) 
však zatím nejsou k dispozici. Hypotézu o pokračujícím relativně vysokém tempu růstu 
spotřebitelských výdajů potvrzuje i konjunkturní průzkum ČSÚ. Podle něj spotřebitelé 
očekávají v příštích 12 měsících zlepšení celkové ekonomické situace a finanční situace 
domácností. Spotřebitelský indikátor dosáhl v květnu nejvyšší hodnoty od června 2003.  
 
Box: Vztah vývozu a investiční poptávky soukromého sektoru 
 
V důsledku předchozího masivního přílivu PZI se výrazně  zvýšil počet podniků pod zahraniční kontrolou. 
Z údajů ČSÚ o vývoji ekonomických ukazatelů nefinančních podniků vyplývá, že podniky pod zahraniční 
kontrolu již dnes vytvářejí přibližně 40 % celkové přidané hodnoty v běžných cenách, na celkových vývozech 
se však podílejí téměř 70 % a významným podílem, přibližně 45 %, přispívají k celkové tvorbě dlouhodobého 
kapitálu. Jejich investiční aktivita je vlivem vyšší závislosti na exportních výkonech a silného propojení na 
zahraniční společnosti – převážně ze zemí v EU – velmi citlivá na vývoj zahraniční poptávky, fáze 
hospodářského cyklu zemí EU a investiční  sentiment s ním spojený. Z pohledu NTF se proto jako velmi 
významný jeví vztah mezi fluktuací fixních investic soukromého sektoru (finanční a nefinanční podniky 
a domácnosti) a vývojem exportu, HDP a podnikatelského sentimentu v zemích EU.  

 
Dovoz, netto vývoz.  Růst dovozů v 1. čtvrtletí převýšil očekávání obsažené v prognóze  
ze 4. SZ, která předpokládala mírný předstih vývozu před dovozem. Odlišný vývoj je dán 
především vyšším než očekávaným růstem fixních investic.  Vyšší růst investiční poptávky na 
jedné straně příznivě přispívá k růstu domácí poptávky a HDP a nahrazuje tak zpomalující 
spotřebu domácností. Na druhé straně však, díky významnému podílu strojů a technologií 
s vysokou dovozní náročností na realizaci soukromých investic, vyvolává potřebu 
dodatečných dovozů. Podle odhadů se podíl dovozů na realizaci hrubé tvorby fixního kapitálu 
pohybuje v intervalu 30 % až 60 % a to v závislosti na sektorové či věcné struktuře. Vysoký 
růst HTFK tedy vytváří tlaky na prohlubování deficitu reálného čistého vývozu i při 
uvolněném devizovém kurzu. Bilance zahraničního obchodu zbožím a službami byla značně 
                                                 
8 Predikce spotřeby domácností 4. SZ na rok 2004 (4,0 %) zcela vybočovala z předpovědí ostatních institucí 
(např. MF ČR předpokládalo její růst o 2,9 %). 
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ovlivněna vývojem směnných relací. Zatímco v běžných cenách se dostala do aktiva  
(+0,9 mld. Kč), v cenách předchozího roku se přehoupla do záporu (-7,2 mld. Kč), když 
záporné saldo obchodu zbožím (-9,3 mld. Kč) bylo jen částečně kompenzováno přebytkem 
bilance služeb (+2,1 mld. Kč). Deficit netto vývozu, vykázaný podle nové metodiky v cenách 
2000, činil 39,1 a oproti stejnému období minulého roku se prohloubil o 14,8 mld. Kč.  
 
Box: Revize národních účtů  
 
Údaje ČSÚ o vývoji čtvrtletních národních účtů za 1. čtvrtletí jsou vypočteny podle nové metodiky odpovídající 
požadavkům Evropského systému účtů (ESA 1995). Úprava čtvrtletní časové řady HDP navazuje na revizi 
ročních národních účtů, která byla zveřejněna začátkem května. Kromě metodických změn týkajících se 
aktualizace a rozšíření Registru ekonomických subjektů, započtení spotřeby fixních investic veřejného sektoru 
do služeb (resp. do vládní spotřeby), změny metodiky odhadu imputovaného nájemného, atd., došlo především 
k zásadní změně metodiky výpočtu cenových deflátorů. Dosavadní odhad odvozený od cen bazického roku 
(1995) byl nahrazen metodou tzv. zřetězených indexů (tzv. chain-index) vztahujících se vždy k cenám 
předchozího roku (viz. Statistika 1/2003). K dnešnímu datu jsou k dispozici pouze revidované roční údaje 
v běžných cenách od roku 1995 a ve stálých cenách od roku 2000.  Kvartální údaje ve stálých cenách jsou 
k dispozici za období 1Q 2003 až 1Q 2004. Za 1. čtvrtletí 2004 jsou k dispozici úrovňová data v b.c. 
a meziroční dynamiky v cenách stejného období m.r. Časová řada meziročních změn za jednotlivá čtvrtletí roku 
2003 je k dispozici pouze pro agregovaný HDP. Kompletní revidované časové řady ukazatelů čtvrtletních 
národních účtů zveřejní ČSÚ do konce června t.r. 
 
Rok 2003

aktuální původní aktuální původní rozdíl
HDP v kupních cenách 2 532 2 410 3,1 2,9 0,2
Výdaje na konečnou spotřebu 1 890 1 787 4,1 4,1 0,0
- domácností 1 272 1 250 4,9 5,5 -0,6
- vládních institucí 603 519 2,2 0,0 2,2
- neziskových institucí 14 17 3,2 2,4 0,8
Tvorba hrubého kapitálu 699 680 5,7 4,1 1,6
- fixního 677 628 7,4 3,7 3,7
- změna zásob a cenností 22 52 x x
Bilance zahraničního obchodu -56 -56 x x
- vývoz 1 590 1 591 5,7 6,7 -0,9
- dovoz 1 647 1 647 7,9 7,6 0,3

běžné ceny v mld. Kč stálé ceny mzr. v %

 
 
Průmyslová produkce meziročně vzrostla o 10,1 % a tržby o 8,4 %. Průměrný počet 
zaměstnanců v průmyslu se v dubnu 2004 – obdobně jako v předchozích měsících – 
meziročně snížil, a to o 1,3 %. Produktivita práce vzrostla o 9,8 % a jednotkové mzdové 
náklady meziročně poklesly o 2,6 %. V souhrnu za první čtyři měsíce roku 2004 průmyslová 
produkce meziročně vzrostla zhruba o 9,0 %, produktivita práce o 10,0 % a jednotkové 
mzdové náklady meziročně poklesly o 1,7 %. Meziroční pokles jednotkových mzdových 
nákladů v dubnu znamená pokračování trendu předchozích cca sedmi čtvrtletí. 
 
Meziroční růst nových zakázek v dubnu dosáhl 22,9 %. Vývoj zakázek v posledních třech 
měsících implikuje předpoklad pokračování silného růstu průmyslové produkce i v nejbližších 
2 – 3 měsících. Obdobný signál přinesl v květnu i indikátor podnikatelské důvěry ČSÚ 
v průmyslu, který zůstal na poměrně vysoké úrovni předchozích tří měsíců.   
Stavební výroba včetně odhadů za malé podniky do 20 zaměstnanců v dubnu 2004 
meziročně vzrostla ve srovnatelných cenách podle údajů ČSÚ o 62,4 %. Zhruba 2/3 
vykázaného růstu jde podle ČSÚ na vrub předfakturacím v důsledku změny DPH na stavební 
práce s výjimkou bytové výstavby od 1.5.2004. Uvedená data nedávají přesný obraz  
o skutečném trendu růstu stavební výroby, který lze (z vývoje stavebních povolení  
a stavebních zakázek) odhadnout na 15 – 20 % (lze předpokládat, že meziroční růst bude 
v nejbližších měsících vystřídán poměrně silným meziročním poklesem kolem 5 – 10 %). 
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Finační výsledky nefinančních podniků a korporací za 1. čtvrtletí 2004 přinesly v souhrnu 
pokračování trendu zlepšování ukazatelů hospodaření podniků. Podniky vykázaly vysoký 
meziroční růst provozního přebytku i hospodářského výsledku a to téměř plošně ve všech 
odvětvích. Opět poklesl počet neziskových podniků, objem dlužných mezd, počet podniků se 
záporným vlastním kapitálem. Protiinflační charakter vývoje v 1. čtvrtletí přinesl meziroční 
pokles jednotkových mzdových nákladů v sektoru o 3,5 %. Na tento vývoj úzce váže i pokles 
podílu mezd na přidané hodnotě (meziročně o 1,6 procentního bodu). Rentabilita tržeb 
meziročně vzrostla o 7,5 %, v zásadě stabilní zůstal obrat aktiv podniků. Snížila se doba 
obratu zásob, rentabilita vlastního kapitálu se zvýšila z 3,1 % na 3,5 %.  
 
 
3 Vývoj platební bilance 
 
Platební bilance za 1. čtvrtletí vykázala přebytek (růst devizových rezerv) necelých 7 mld. Kč, 
přičemž běžný účet skončil deficitem přibližně 17 mld. Kč a finanční účet byl v přebytku cca 
4 mld. Kč. Významný nárůst zaznamenaly chyby a omyly, více než 20 mld. Kč. Na finančním 
účtu došlo u bankovního sektoru k výraznému odlivu zdrojů (především ve formě korunových 
prostředků půjčených nerezidentům) do zahraničí, který nemá protipoložku na běžném ani 
finančním účtu. Lze se domnívat, že by se mohlo jednat o toky z velké části související  
s přípravou a zajišťovacími operacemi emise 10letých vládních euroobligací. Časový 
nesoulad mezi půjčením korunových prostředků do zahraničí a realizací vládní emise v EUR 
a její konverze do Kč vedl ke zvýšení položky chyb a opomenutí. Swapové operace byly 
zaznamenávány na podrozvahových účtech bank a neměly kurzovotvorný efekt. 
 
Běžný účet (v mld. CZK)                                          Finanční účet (v mld. CZK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficit běžného účtu v 1. čtvrtletí 2004 dosáhl 16,7 mld. CZK (6,4 % HDP v úhrnu za 
poslední čtyři čtvrtletí). Výkonová bilance (obchodní bilance, bilance služeb) dosáhla 
přebytku ve výši 0,9 mld. CZK zejména díky dalšímu meziročnímu snížení deficitu obchodní 
bilance (-0,9 mld. CZK). I přes zvýšení příjmů z dopravy a cestovního ruchu přispěl růst 
výdajů za finanční služby, stavební práce, telekomunikační a IT služby k mzr. snížení 
přebytku bilance služeb (1,8 mld. CZK). V letošním 1. čtvrtletí nedošlo k významnému 
přílivu prostředků v rámci běžných převodů, zatímco loňská data byla ovlivněna převody od 
zahraničních zajišťoven a zahraniční pomocí z fondů EU. Deficit bilance výnosů (-19,2 mld. 
CZK) se opět nejvýrazněji podílel na celkovém schodku běžného účtu. Po zohlednění 
předpokládaných reinvestovaných zisků (17,1 mld. CZK) však došlo ke skutečnému odlivu 
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výnosů pouze v hodnotě 2,1 mld. CZK. Jelikož v současnosti probíhá větší část valných 
hromad podniků, lze zejména ve 3. čtvrtletí očekávat zvýšený tlak na odliv výnosů. 
 
Výsledky jednotlivých dílčích bilancí byly ve srovnání s jejich predikcí poněkud méně 
příznivé. Predikce ze 4. SZ předpokládala přebytek obchodní bilance ve výši 1 mld. CZK, 
schodek bilance výnosů 17 mld. CZK, přebytek bilance služeb 3 mld. CZK a přebytek 
běžných převodů 3 mld. CZK. 
 
Podle měsíčních údajů platební bilance dosáhl deficit běžného účtu v dubnu 19,2 mld. CZK. 
Nejvíce k celkovému deficitu přispěl odliv výnosů z PZI (12,2 mld. CZK), u kterých došlo ke 
zvýšení výplat podnikových dividend zahraničním vlastníkům, a prohloubení deficitu 
obchodní bilance (10,8 mld. CZK), které bylo způsobeno zvýšenými dovozy zboží 
ovlivněnými očekávanými změnami celního režimu v souvislosti se vstupem do EU. Bilance 
služeb skončila přebytkem 3,1 mld. CZK. 
 
V dubnu 2004 dosáhl schodek obchodní bilance 10,8 mld. Kč (predikce ze 4. SZ 4 mld. Kč), 
což představuje jeho meziroční prohloubení o 3,2 mld. Kč. Za leden až duben 2004 
představoval schodek 11,7 mld. Kč a meziročně tak stagnoval. Meziroční tempa růstu vývozu 
i dovozu byla v dubnu opět značně vysoká. Vývoz zboží vzrostl o 24,7 % a dovoz zboží  
o 25,7 %. Předpokládaný celoroční schodek nadále činí cca 50 mld. Kč. Dubnový vývoj 
zahraničního obchodu byl především negativně ovlivněn zvýšenými dovozy (předzásobením) 
z teritorií mimo Evropskou unii v souvislosti s očekávaným zvýšením celních sazeb na 
dovozy z těchto regionů od května 2004 a zvýšenými investičními dovozy. Ke zmírnění 
schodku naopak působily dodatečné strojírenské vývozy realizované v rámci zušlechťovacího 
styku. 
   
Z hlediska zbožové struktury došlo v dubnu k nejvýraznějšímu meziročnímu zhoršení salda 
u skupiny chemikálií (prohloubení schodku o 4,6 mld. Kč, z toho nejvíce u léčiv  
a farmaceutických výrobků) a dále pak ve skupině tržních výrobků tříděných podle materiálu 
(snížení přebytku o 1,8 mld. Kč), potravin a různých průmyslových výrobků. Proti 
prohlubování celkového schodku zejména působilo meziroční zvýšení přebytku skupiny 
strojů a dopravních prostředků o 6,3 mld. Kč. Za leden až duben se saldo nejvýrazněji 
zhoršilo u chemikálií (prohloubení schodku o 7,9 mld. Kč); nejvýraznější meziroční zlepšení 
salda bylo naopak patrné v případě strojů (zvýšení přebytku o 6,5 mld. Kč). 
 
Rozklad faktorů meziroční změny salda obchodní bilance za leden až duben 2004  
(v mld. Kč) 
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Na finančním účtu v 1. čtvrtletí výrazně poklesl příliv zdrojů na 3,6 mld. CZK (5,2 % HDP 
v úhrnu za poslední 4 čtvrtletí). Odliv kapitálu prostřednictvím ostatních investic dosáhl 
51,8 mld. Kč. Rozhodujícím faktorem odlivu byl pokles krátkodobých závazků bankovního 
sektoru vůči nerezidentům, který dosáhl 66,7 mld. Kč. Byl však z části kompenzován 
snížením zahraničních aktiv domácích bank. Na odlivu kapitálu se v menší míře podílel 
i podnikatelský sektor (12,3 mld. Kč), zejména zvýšením krátkodobých aktiv v zahraničí. 
Díky zájmu zahraničních investorů o české cenné papíry a poklesu investiční aktivity 
rezidentů v zahraničních dluhopisech dosáhl čistý příliv portfoliových investic hodnoty 
25,6 mld. CZK. Příliv přímých investic (30,1 mld. CZK) se výrazně neodchýlil od 
předchozích období a zároveň byl více než z poloviny tvořen odhadovanými reinvesticemi ze 
stávající zásoby PZI. 
 
V dubnu dosáhl přebytek finančního účtu 11,1 mld. CZK. Příliv přímých investic mírně 
poklesl oproti předchozím měsícům na 7,4 mld. CZK (odhad reinvestovaných zisků 4,9 mld. 
CZK). Čistý odliv portfoliových investic činil 0,6 mld. CZK. Nerezidenti investovali jak do 
českých majetkových tak do dluhových CP, zatímco zájem rezidentů se soustředil především 
na zahraniční dluhové CP. Čistý příliv ostatních investic dosáhl 2,4 mld. CZK a podílel se na 
něm zejména příliv zdrojů podnikového sektoru, zatímco krátkodobé zdroje obchodních bank 
zaznamenaly odliv. 
 
 
4 Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
4.1 Spotřebitelské ceny 
 

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

Index spotřebitelských cen 0,6 0,4 3,1 2,7
Regulované ceny  květen 2004 -0,3 -0,7 2,9 2,4
Čistá inflace 0,6 0,5 2,3 2,0
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 1,1 0,5 4,3 3,4
Korigovaná inflace - čistá 0,3 0,4 1,3 1,4
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,27 0,23 0,72 0,61  
 
Spotřebitelské ceny v květnu 2004 meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, z toho regulované ceny 
poklesly o 0,7 %, čistá inflace byla 0,5 % a primární dopady změn daní mimo rámec 
regulovaných cen 0,23 p.b. Pokles regulovaných cen byl způsoben především snížením 
základní sazby DPH z 22 % na 19 %. Odpovídajícím způsobem (o cca 2,5 %) byly sníženy 
ceny u všech hlavních dotčených položek regulovaných cen – elektřina, zemní plyn, 
regulované telefonní poplatky. Protisměrně působil například se změnami DPH nesouvisející 
růst regulovaných cen z oblasti zdravotnictví (o 2,6 %).  
 
0,09 p.b. z primárních dopadů změn daní v neregulovaných cenách bylo způsobeno přesuny 
položek z nižší do základní sazby DPH (hlavně služby a z nich stravovací služby) a snížením 
základní sazby DPH z 22 na 19 %. 0,14 p.b. pak odloženým promítáním zvýšení cen cigaret 
v důsledku zvýšení spotřební daně v lednu t.r. Změny v DPH měly i významně velké 
okamžité sekundární dopady (viz další text). 
 
V rámci čisté inflace byl celý růst cen potravin způsoben okamžitými sekundárními dopady 
změn daní. Teoreticky měly v návaznosti na snížení DPH poklesnout ceny alkoholických 
nápojů, cigaret, kávy, čaje, koření a cukrovinek o cca 2,5 %. Poklesly však jen velmi mírně, 
nové ceny cigaret se nezměnily vůbec. Bez všech vlivů změn daní by ceny potravin mzm. 
poklesly odhadem o -0,4 p.b. V korigované inflaci se okamžité sekundární dopady navzájem 
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vykompenzovaly – ceny služeb v souhrnu vzrostly o necelou polovinu odpovídajícího růstu  
a snížení cen z titulu změny DPH z 22 na 19 % bylo zhruba jen pětinové (po zvážení 
příslušnými váhami ve spotřebním koši vyšel odhad sekundárních dopadů v korigované 
inflaci jen v řádu setin). Výrazně ale byly ovlivněny čisté ceny obchod. a neobchod. položek, 
mezi které se tyto protisměrné sekundární dopady rozdělily. Čisté ceny obchod. ostatních 
položek bez PH vzrostly o 1,5 % a čisté neobchod. ceny poklesly o -1,0 %.  
 
Celý mzm. růst korigované inflace byl způsoben růstem cen pohonných hmot, které mzm. 
vzrostly po očištění o vliv daní o 8 % (bez očištění o 5,7 %). Korigovaná inflace bez 
pohonných hmot meziměsíčně stagnovala.  
 
Poslední odhad trendových složek je zkreslen nestandardním vývojem v důsledku změn daní. 
Logicky tak výrazně vzrostla trendová složka u cen potravin a obchodovatelných ostatních 
bez PH a naopak poklesla u neobchodovatelných ostatních.  
 
Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
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Rizika (změny) predikce ze 4. SZ 2004 
 
V predikci regulovaných cen je do konce roku 2004 předpokládána již jen jediná významná 
změna a to zvýšení rozhlasových a televizních poplatků, o kterém ještě nebylo definitivně 
rozhodnuto. V návaznosti na rychlý růst cen ropy lze předjímat i nové rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu o zvýšení cen zemního plynu. Rizika predikce regulovaných 
cen jsou tedy oboustranná, avšak jeví se pravděpodobnější, že skutečnost za rok 2004 bude 
nižší než předpokládala 4. SZ.  
 
Primární dopady změn nepřímých daní byly v dubnu a v květnu mírně odlišné od predikce. 
To ale neimplikuje změnu predikce. Odchylky byly totiž způsobeny jen jiným časovým 
rozložením primárního dopadu odloženého zvýšení cen cigaret. Celková výše tohoto 
primárního dopadu se nemění, jen dojde k jeho jinému rozložení v jednotlivých měsících. 
Obecně lze říci, že se naše predikce dopadů změn daní na rok 2004 naplňují včetně logiky  
a zhruba i výše sekundárních dopadů.  
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Novou informací týkající se roku 2005 a 2006, se kterou 4. SZ nepočítala, je předložení 
dalšího návrhu novely zákona o spotřebních daních na jednání vlády. Kromě mnoha 
technických změn je navržena další 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 sekundární dopady předpokládáme v obou případech jen malé – do 0,1 p.b.  
 
Predikce růstu cen pohonných hmot ze 4. SZ se vzhledem k výrazně odlišnému vývoji cen 
ropy oproti scénářům 4. SZ nenaplňuje. Další vývoj cen ropy je problematické odhadnout, 
avšak je velmi pravděpodobné, že růst cen pohonných hmot v roce 2004 bude vyšší než 
předpokládala 4. SZ.  
 
Predikce růstu cen potravin se nenaplňuje (skutečnost je významně nižší). Prognózované 
zrychlení růstu cen potravin vycházelo z vývoje jejích hlavních indikátorů – hlavně cen 
zemědělských výrobců, dovozních cen a dalších nákladových a poptávkových faktorů. 
Přestože se vývoj těchto indikátorů vyvíjí oproti situaci ve 4. SZ ještě více proinflačně, tak 
skutečný růst cen potravin je nižší než předpokládala 4. SZ. Příčinu tohoto stavu usilovně 
hledáme. Je ale zřejmé, že dochází ke změnám transmisních mechanismů. Zdá se tedy, že růst 
cen potravin v roce 2004 bude podstatně nižší než předpokládala 4. SZ, avšak připadá 
v úvahu i varianta, že k výraznějšímu zrychlení růstu cen potravin dojde až s časovým 
zpožděním 
 
Predikce mzr. korigované inflace bez PH v květnu byla nižší než předpokládala 4. SZ 
(predikce 1,3 %, skutečnost 1,0 %). Proti predikci ze 4. SZ se ale indikátory inflace vyvíjely 
v souhrnu více proinflačně. Podle posledních údajů byla u nákladových faktorů skutečnost 
vyšší než predikce ze 4. SZ (mzr.v dubnu) u dovozních cen o cca 1,3 p.b., u cen 
průmyslových výrobců o cca 2,3 p.b., NJMN o cca 3,4 p.b. V menší míře je zde podobná 
situace jako u cen potravin – vývoj indikátorů inflace ukazuje na zrychlování inflace, ke 
kterému zatím v odpovídající míře nedochází. To může být indikací rozevřenější záporné 
mezery výstupu než předpokládala prognóza ze 4. SZ, což lze ovšem ověřit až po absolvování 
standardních analytických procedur, které budou součástí přípravy nové makroekonomické 
prognózy.  
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace a čisté inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/predikce Skutečnost 

 
Ceny průmyslových výrobců  5/2004 2,61) 4,9 

Ceny zemědělských výrobců  5/2004 10,2 1) 14,2 

Dovozní ceny  4/2004 0,4 1) 1,6 

1) Predikce  průměrné hodnoty za 2. čtvrtletí 2004 ze 4. SZ 2004 
 
U nákladových indikátorů jsou všechny odchylky prognózy a skutečnosti výhradně 
proinflačním směrem. V případě dovozních cen a cen průmyslových výrobců jsou 
odchylky zapříčiněny především exogenními faktory (kovy a polotovary z nich, částečně 
ropa), u cen zemědělských výrobců jde pak o kombinaci domácích a zahraničních 
faktorů.  
 
Dovozní ceny se zvýšily v dubnu o 1,6 % (v březnu o 0,6 %). Nejvíce se zvýšily, jako ostatně 
každý měsíc již od prosince roku 2003, dovozní ceny surovin (o 7,9 %, od počátku roku 2004 
zejména u rud kovů). Největší vliv na růst celkového indexu cen dovozu však měl stejně jako 
v březnu růst cen polotovarů o 4,4 %, zejména pak neželezných kovů a železa  
a oceli. Zvýšení cen těchto kovů je zároveň v souladu s jejich dlouhodobým cenovým růstem 
na světových komoditních burzách. Snížily se jen ceny strojů a dopravních prostředků  
(o 0,2 %, zejména zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku) a hotových 
výrobků o 0,4 %. Meziroční dovozní ceny strojů a dopravních prostředků klesají nepřetržitě 
již od listopadu roku 2000. Z hlediska srovnání prognózy ze 4. SZ a aktuálních hodnot za 
duben je skutečnost oproti prognóze mírně vyšší. K více proinflačnímu vývoji dovozních cen 
přispěly všechny skupiny dovozních cen vyjma potravin, zejména však dovozní ceny bez 
potravin a energií, kde se výrazně projevil růst cen kovů a polotovarů z nich, s čímž do 
značné míry prognóza ze 4. SZ nepočítala a kde promítání růstu dovozních cen do 
spotřebitelských cen není bezprostřední.  
 
Ceny průmyslových výrobců se v květnu meziročně zvýšily o 4,9 %. Je to nejvyšší 
meziroční růst od ledna roku 2001, růst cen průmyslových výrobců v květnu stejně jako  
i v dubnu byl však značně diferenciovaný. Dominantní vliv na celkovou cenovou hladinu 
mělo další výrazné zvýšení cen v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, 
které v květnu dosáhlo 14,5 % (s příspěvkem cca 1,8 p.b. do mzr. PPI) vlivem prudkého růstu 
cen kovů (nejvyšší růst cen od března 1991). Dále k růstu cen průmyslové výroby významně 
přispívalo odvětví potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků (mzr. růst o 5,3 %, 
zejména vlivem dlouhodoběji vysokého růstu cen vstupních zemědělských výrobků) a  růst 
cen v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků (mzr. o 26,5 %, zejména vlivem 
vysokých cen ropy). Naproti tomu příspěvek v ostatních odvětví zpracovatelského průmyslu  
k meziročnímu růstu cen průmyslových výrobů se pohyboval stejně jako i v předchozích 
měsících letošního roku  okolo nuly, rovněž příspěvek odvětví mimo zpracovatelský průmysl 
k celkovému růstu průmyslové výroby se pohyboval v dubnu a květnu pouze okolo 0,6 p.b. 
Téměř celá odchylka prognózy ze 4. SZ oproti skutečnosti je zapříčiněna exogenními faktory 
– prudkým růstem cen kovů na světových trzích v předchozích měsících a vyššími cenami 
ropy oproti referenčnímu scénáři a rovněž riziko vývoje CPV v červnu je spjato především 
s vývojem těchto exogenních faktorů. Naopak riziko promítání vysokých cen neenergetických 
surovin do dalších cenových okruhů průmyslových a následně i spotřebitelských cen je 
prozatím relativně nízké díky protiinflačnímu působení nominálních jednotkových mzdových 
nákladů v průmyslové sféře. 
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Meziroční růst cen zemědělských výrobců se oproti dubnovým 20,1 % v květnu snížil na 
14,2 %. I nadále se dominantním způsobem na růstu podílely rostlinné výrobky (mzr. růst  
o 36,6 %), zejména cen obilovin a brambor. Podobně jako v předchozích dvou měsících byl 
vykázán i mírný růst produktů živočišné výroby (2,9 % mzr. v květnu). Základní trendy 
vývoje CZV  v období duben-květen 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 vykázané hodnoty jejich mrz. růstu jsou vyšší než předpokládá aktuální  
prognóza ze 4. SZ což implikuje inflační rizika pro vývoj spotřebitelských cen potravin. 
 
 
5 Peníze a úvěry 
 
5.1 Peněžní zásoba 
 
Obdobně jako v předchozích měsících došlo v dubnu 2004 k dalšímu urychlení růstu peněžní 
zásoby. Meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 se zvýšil ze 7,7 % v březnu 2004 na  
8,3 %9 v dubnu 2004 a byl mírně vyšší oproti predikci na celé 2. čtvrtletí 2004 (7,8 %  
2. čtvrtletí 2004, 7,4 % 3. čtvrtletí 2004 a 8,1 % 4. čtvrtletí 2004).10 Odchylka od prognózy 
však zatím signalizuje pouze nevýrazné riziko rychlejšího růstu HDP ve srovnání se 
základním scénářem prognózy a tedy také velmi nízké riziko rychlejšího než prognózovaného 
růstu cenové hladiny.  
 
Box: Roční míra růstu peněžního agregátu M2 – metodika ECB 
 
Uvedený vývoj potvrzovala i roční míra růstu peněžního agregátu M2 propočtená na základě finančních 
transakcí dle metodiky ECB. Tato míra růstu se od poloviny roku 2003 zvyšovala a v dubnu 2004 dosáhla 9,6 % 
(M3 dle ECB 9,5 %). Peněžní míra růstu využívaná pro měnové analýzy v ECB je propočítána z toků měsíčních 
finančních transakcí (tj. rozdílu stavů  peněžních agregátů) očištěných o pohyby devizového kurzu, reklasifikace 
a ostatní přecenění, která nejsou důsledkem těchto transakcí. Roční míra růstu pro daný měsíc je součinem 12 
součinitelů každého předchozího měsíce.  
 
Hlavním cílem využití uvedené metody propočtu je dle ECB přesnější srovnatelnost vývoje peněžních agregátů 
mezi jednotlivými obdobími. Z uvedených důvodů bude třeba využívat tyto propočty i v rámci národních 
měnových analýz v ČNB. Plné uplatnění, tj. bez využití meziročních dynamik peněžních agregátů 
předpokládáme z důvodu krátkých časových řad v delším časovém období.    
 
Struktura peněžního agregátu M2  

  Meziroční přírůstky v %
Podíl 

absolutních 
stavů na M2 v 

% I/03  II/03  III/03  IV/03  I/04  3/04  4/04
M1 50,2 15,8 16,4 15,6 14,4 14,7 13,9 14,7
    Oběživo 12,7 11,1 14,1 15,0 12,8 10,7 8,9 9,1
    Jednodenní vklady 37,5 17,6 17,2 15,8 15,0 16,0 15,7 16,8
M2-M1 (kvazi - peníze) 49,8 -6,2 -7,1 -3,3 -2,9 0,1 1,9 2,5
    Vklady s dohodnutou splatností 39,0 10,4 11,3 12,1 0,0 2,0 3,9 3,8
        Neobchodovatelné cenné papíry 7,6 -18,5 -13,5 8,1 6,8 38,5 49,3 52,2
    Vklady s výpovědní lhůtou 10,1 -38,0 -39,7 -33,7 -10,0 -5,0 -4,4 -4,6
    Repo operace 0,7 -6,0 -55,8 -49,8 -36,5 -19,3 -6,3 66,6
M2 100,0 3,1 3,0 5,3 5,2 7,0 7,7 8,3  

                                                 
9 V souladu s harmonizací měnové a bankovní statistiky se standardy ECB byla od dubna 2004 provedena metodická úprava 
peněžních agregátů a jejich protipoložek. Komentář k metodickým změnám je umístěn na webových stránkách ČNB. Časové 
řady příslušných ukazatelů byly přepočteny od roku 2002.   
10 Prognóza vývoje peněžní zásoby uvedená ve 4. SZ byla provedena pro množství peněz v reálném vyjádření. Dále pak 
došlo také ke zpřesnění výpočtu.   
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Ve struktuře peněžního agregátu M2 přetrvávala vysoká poptávka po úzkých penězích. 
Meziroční tempo růstu peněžního agregátu M1 se v dubnu 2004 přiblížilo hodnotám 
dosahovaným v předchozích měsících a oproti stejnému období loňského roku pokleslo          
o 2,3 p.b. na 14,7 %. Podíl M1/M2 se v 1. čtvrtletí 2004 a dubnu 2004 dále mírně snižoval  
a potvrzoval prognózovaný nižší růst spotřebních výdajů v roce 2004 zejména vlivem změny 
v působení úrokové složky měnových podmínek z uvolněného na neutrální počátkem roku 
2003.  

 
V dubnu 2004 pokračoval růst kvazi-peněz nefinančních podniků a domácností. Na 
uvedeném vývoji se podílely vklady s dohodnutou splatností, zejména do 2 let, zahrnující 
depozitní směnky nefinančních podniků (viz box Depozitní směnky ve 4. SZ). Jejich 
meziroční dynamika včetně ostatních neobchodovatelných cenných papírů dosáhla v dubnu 
2004 52,2 % a nadále indikovala pozitivní vývoj finančních výsledků hospodaření podniků. 
Pozorovaný růst kvazi-peněz v držení domácností (zejména vklady s dohodnutou splatností 
nad 2 roky zahrnující vklady stavebního spoření) může indikovat nárůst míry úspor 
domácností. Zvýšení meziroční dynamiky repo operací v dubnu 2004 se týká operací mezi 
měnově finančními institucemi a ostatními neměnovými institucemi (investiční fondy, 
pojišťovny apod.). Jejich podíl ve struktuře peněžního agregátu M2 byl však zanedbatelný.  
 
5.2 Úvěry 
 
Meziroční dynamika úvěrů se v dubnu 2004 dále zvýšila o 1 p.b. na 9,4 % (roční míra růstu 
úvěrů vzrostla o 0,9 p.b. na 12,7 %). Aktuální vývoj úvěrů podporoval naplnění prognózy ze 
4. SZ předpokládající oživování investiční aktivity u nefinančních podniků. Poptávka 
domácností po úvěrech se po mírném snížení v 1. čtvrtletí 2004 v dubnu 2004 opět zvýšila.   
 

Struktura úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům a domácnostem 
(ze stavů ke konci čtvrtletí) 

     Meziroční přírůstky v %
Podíl absolutních 

stavů na celkových 
úvěrech v % I/03  II/03  III/03  IV/03  3/04  4/04

Nefinanční podniky 54,7 -12,4 -7,7 -4,5 -1,0 -1,0 0,7
    Úvěry do 1 roku 23,4 -19,8 -10,0 -6,3 -4,4 2,4 2,4
    Úvěry od 1 roku do 5 let 13,0 -13,5 -12,6 -9,0 -1,4 -2,9 -2
    Úvěry nad 5 roky 18,3 -0,1 -0,5 1,3 3,9 -3,8 0,6
Domácnosti 31,2 28,5 28,3 28,6 30,8 29,3 29,9
    Spotřebitelské úvěry 6,8 47,2 54,8 42,3 43,8 23,5 24,7
    Úvěry na bydlení 20,7 34,3 30,7 37,2 38,6 40,0 38,1
    Ostatní 3,7 -9,0 3,5 -7,7 9,6 0,6 11,7
Finanční neměn. instituce 14,1 -4,3 15,3 12,5 15,0 9,8 8,1  

 
Úvěry nefinančním podnikům po postupném zastavování meziročního poklesu v roce 2003  
a 1. čtvrtletí 2004 v dubnu 2004 poprvé vzrostly o 0,7 %. Růst úvěrů souvisel s očekáváním 
ekonomického růstu a byl odrazem postupného oživování efektivní poptávky po úvěrech 
v důsledku zlepšování finanční situace a to zejména nefinančních domácích veřejných 
podniků a podniků pod zahraniční kontrolou. Zatímco úvěry domácím podnikům se v souladu 
s nastíněnou logikou zvýšily o 2,6 %, v případě podniků pod zahraniční kontrolou,  
přes zlepšování jejich finanční situace, došlo k poklesu úvěrů o 3,3 %. Podniky pod 
zahraniční kontrolou zřejmě kryjí své aktivity finančními prostředky z jiných zdrojů, 
pravděpodobně růstem podílu vlastního kapitálu ve struktuře finančních zdrojů. (viz box 
Finanční situace a struktura finančních zdrojů nefinančních podniků).  
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Box: Finanční situace a struktura finančních zdrojů nefinančních podniků 
 
Zastavování poklesu úvěrů nefinančním podnikům zaznamenané za poslední rok a jejich nárůst v dubnu 2004 
bylo především odrazem zlepšování jejich finanční situace vyjádřené rentabilitou aktiv (+ 0,8 p.b.), vlastního 
kapitálu (+0,5 p.b.), růstem výkonů (+4,2 %) a  hospodářského výsledku před zdaněním (+16,3 %) v roce 2003. 
Vývoj uvedených ukazatelů vytvářel předpoklady pro postupné oživování efektivní poptávky po úvěrech a růst 
investiční aktivity. Meziroční pokles podílu nákladových úroků na výsledku hospodaření před zdaněním  
o 26,1 % dále zvyšoval v roce 2003 schopnost nefinančních podniků splácet úvěry. Zlepšování finanční situace 
nefinančních podniků bylo zřejmé zejména u podniků pod zahraniční kontrolou a domácích veřejných podniků. 
Vývoj domácích soukromých podniků nebyl zdaleka tak příznivý.  
 
Uvedený vývoj vybraných finančních ukazatelů se odrážel i ve struktuře finančních zdrojů nefinančních 
podniků. V roce 2003 se zvýšil podíl vlastního kapitálu na pasívech nefinančních podniků. Toto se projevovalo 
zejména u podniků pod zahraniční kontrolou. Zlepšená finanční situace podniků se dále projevovala 
v zastavování meziročního poklesu cizích zdrojů a to nejvíce u nefinančních domácích veřejných podniků. 
Rostly bankovní úvěry, přijaté půjčky a výpomoci od domácích měnově finančních institucí a zahraničních 
subjektů. Podíl krátkodobých závazků zahrnujících zejména mezipodnikové dluhy na celkových pasívech se 
v roce 2003 snížil. Obdobný podíl u dlouhodobých závazků včetně financování prostřednictvím emise dluhopisů 
zůstal nezměněn. Vývoj struktury finančních zdrojů nefinančních podniků je uveden v následující tabulce.  

 
 
Struktura finančních zdrojů nefinančních podniků (změny podílů na pasívech v p.b.) 

Nefinanční 
podniky 
celkem

Nefinanční 
veřejné 
podniky

Nefinanční 
soukromé 
podniky

Nefinanční 
podniky pod 
zahraniční 
kontrolou

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Pasíva celkem                                  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vlastní kapitál 1,8 2,6 3,6 2,9 2,1 1,8 0,9 3,5
Cizí zdroje -1,7 -1,2 -3,6 -1,3 -2,1 -0,3 -0,4 -2,1
   Rezervy 0,9 -0,5 2,0 -0,1 0,7 0,3 0,5 -1,6
   Dlouhodobé závazky (vč. leasingu) 0,0 0,0 -0,3 -5,0 0,2 0,9 0,0 1,4
       Dluhopisy, směnky -0,3 0,6 -0,4 1,3 -0,4 0,9 -0,2 0,0
   Krátkodobé závazky (vč. mezipodnikových dluhů) -0,4 -1,1 -2,0 0,2 -1,0 0,1 0,8 -3,0
       Závazky po lhůtě splatnosti -1,0 -0,5 -1,1 -0,7 -1,4 -0,3 -0,5 -0,7
   Bankovní úvěry, přijaté půjčky a výpomoci (dom. a zahran.) -2,2 0,3 -3,3 3,6 -2,1 -1,6 -1,8 1,0
       Krátkodobé -1,1 2,2 -1,5 2,3 -1,2 2,3 -0,8 2,2
       Dlouhodobé -1,1 -1,9 -1,7 1,2 -0,9 -3,9 -0,9 -1,2
Ostatní pasíva -0,1 -1,4 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -0,5 -1,4
Pramen: MPO a ČSU  

 
Meziroční dynamika úvěrů domácnostem se mírně zvýšila z 29,3 % v 1. čtvrtletí 2004 na  
29,9 % v dubnu 2004. Rozhodující podíl si nadále udržují úvěry na bydlení (i když s mírným 
snížením oproti březnu 2004). Růst byl zaznamenán u spotřebitelských úvěrů a úvěrů 
živnostníkům („ostatní úvěry“ v tabulce struktury úvěrů).  

 
Úvěry na bydlení nadále signalizují vysokou míru investic domácností do nemovitostí. Podíl 
nových úvěrů na bydlení na celkových nově poskytnutých úvěrech domácnostem se zvýšil  
z 25 % v lednu 2004 na 32,4 % v dubnu 2004. Tento vývoj se projevoval u nových úvěrů na 
bydlení s fixací úrokové sazby od 1 roku do 5 let (zahrnující především hypotéky s pětiletou 
fixovanou úrokovou sazbou) a částečně u úvěrů s fixací do 1 roku (zahrnují též hypotéky 
s jednoletou fixovanou úrokovou sazbou).  
 
Predikce hypotečních úvěrů ze 4. SZ předpokládala s ohledem na růst úrokových sazeb v roce 
2004 mírné zpomalování meziroční dynamiky (na cca 30 % v roce 2004 při jejich absolutním 
přírůstku ve výši 44 mld. Kč). Aktuální vývoj hypotečních úvěrů však naznačuje, že poptávka 
domácností po bydlení financovaných hypotečními úvěry zůstává vysoká. Podíl hypotečních 
úvěrů na HDP dosáhl v ČR v roce 2003 3,3 %, zatímco v EU se pohybuje okolo 40 %.  
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Podíl nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů a kontokorentů na celkových nově 
poskytnutých úvěrech domácnostem se snižoval. Vzhledem k tomu, že mezi čerpáním 
spotřebitelských úvěrů a spotřebou je minimální zpoždění, uvedený vývoj indikoval 
naplňování prognózy ze 4. SZ o mírnějším růstu spotřebních výdajů domácností v letošním 
roce. Nadále však přetrvává poptávka domácností po splátkových prodejích. Jejich podíl na 
celkové zadluženosti domácností však dosahuje zhruba 2 % hrubých disponibilních příjmů. 
Ve vývoji těchto úvěrů se negativně projevovala zvýšená inflace na počátku letošního roku. 
Podíl nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů a kontokorentů na celkových úvěrech 
domácnostem dosáhl v dubnu 2004 62,6 % a oproti lednu 2004 se snížil o 9,7 p.b.  
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V. NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH                                             
PODMÍNKÁCH 

 
1 Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby na finančním trhu pokračovaly v postupném nárůstu (viz graf Vývoje 12M 
PRIBORu níže). Od představení nové makroekonomické prognózy ČNB na konci dubna se 
sazby dle maturit zvýšily až o 0,4 procentního bodu. Na počátku června došlo k mírné korekci 
směrem dolů. Impulsem byly nižší než očekávané údaje o inflaci a komentář viceguvernéra 
Niedermayera k nastavení klíčových sazeb ČNB („posilující koruna pomáhá udržet na uzdě 
inflaci, může kompenzovat růst sazeb“). Většina účastníků trhu očekává první zpřísnění 
měnové politiky až v souvislosti s novou makroekonomickou prognózou, tj. na konci 
července.  
 
Výnosová křivka na peněžním trhu má pozitivní sklon. Spread 1R PRIBOR – 2T PRIBOR 
činí 0,7 procentního bodu k 11. 6. a průměr za 2Q2004 činí 0,44 p.b. Trajektorie úrokových 
sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou předpokládá spread 0,2 procentního 
bodu. Roční sazba se aktuálně pohybuje na hladině, která je v souladu s prognózou, rozdíl je 
způsoben hladinou krátkodobých sazeb. U dlouhodobých sazeb spread mezi sazbami 5R a 1R 
dosahuje cca 1,5 procentního bodu. 
 
Zveřejněný emisní kalendář státních dluhopisů na třetí čtvrtletí (32 mld. Kč) neměl dopad na 
vývoj tržních sazeb, stejně tak uskutečněné aukce s originálními splatnostmi 15R a 5R. 
Ministerstvo financí oznámilo, že na přechodnou dobu přerušuje program reverzních aukcí. 
Jako důvod uvádí současnou nepříznivou situaci na domácím i zahraničním trhu dluhopisů. 
První emise 10letých euroobligací byla díky velkému zájmu navýšena na 1,5 mld. EUR. 
Úroková sazba činí 4,625 %, tj. 0,225 procentního bodu nad výnosem srovnatelného 
německého dluhopisu. Emise obdržela rating A- se stabilním výhledem. Toto hodnocení 
odpovídá ratingu dlouhodobých závazků ČR v zahraniční měně.  
 
Klientské úrokové sazby se v dubnu vyvíjely diferencovaně. Sazby z nových úvěrů se 
zvýšily na 5,4 %, což je nárůst o 0,2 p.b. oproti průměru za 1Q2004 (prognóza předpokládala 
mezi 1Q a 2Q růst o 1 p.b.). Sazby z termínovaných vkladů stagnovaly na 1,6 %. U reálných 
úrokových sazeb z pohledu ex post se zastavil klesající trend, z pohledu ex ante reálné sazby 
spíše mírně rostou. 
 
Po měnovém zasedání v dubnu a zveřejnění prognózy roční úrokový diferenciál vzrostl  
o cca 10 bp. V průběhu května se udržoval na úrovni kolem 20 bp a koncem května vzrostl  
o dalších cca 15 bp. K tomu vývoji docházelo při růstu a zplošťování eurové výnosové křivky 
(očekávání rychlejšího růstu eurových sazeb) – od začátku května do současnosti se zvýšila  
o 20-30 bb. Rostly však také české roční sazby.  
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Vývoj 12M PRIBORu  a úrokového diferenciálu od dubnového jednání BR 
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2 Devizový kurz 
 
Koruna v květnu a první dekádě června posilovala z  přibližně 32,5 korun za euro na 
přibližně 31,7 korun za euro, přitom nejsilnější byla na přibližně 31,20 korun za euro. Průměr 
od počátku dubna do současnosti (32,10 korun za euro) je silnější než předpokládal referenční 
scénář. Pokud by kurz zůstal na současné úrovni kolem 31,7 korun za euro, došlo by 
k naplnění alternativy, která předpokládala průměr 32 korun za euro.  
 
 
Denní vývoj kurzu koruny vůči EUR 
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Kurz koruny byl ovlivňován výhledem vývoje domácích úrokových sazeb. Jeho posilování, 
které začalo po dubnové prognóze ČNB, bylo dočasně přerušeno po zveřejnění horších 
výsledků dubnové obchodní bilance. Ty naznačily, že kurzové podmínky by nemusely být tak 
silným faktorem uzavírání výstupové mezery. Naopak, po publikaci poměrně vysokého růstu 
mezd v 1.čtvrtletí se tendence k posilování obnovila. V posledních dnech byl pak sentiment 
trhu opět ovlivňován ve směru ke slabšímu kurzu: dubnová inflace byla nižší než očekávání 
a v komunikaci ČNB byl dán do souvislosti relativně silný kurz s menším tlakem na 
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zvyšování sazeb a také zdůrazněno riziko, že struktura oživení může být méně inflační než 
bylo předpokládáno. Ačkoliv byla čísla o HDP trhem netrpělivě očekávána, na jejich 
zveřejnění kurz přímo nereagoval. Výraznější oslabení v posledních dnech lze podle 
účastníků trhu dát do bezprostřední souvislosti s větší jednorázovou klientskou operací; nezdá 
se, že by to bylo počátkem významnější korekce. 
 
Pro nejbližší období bude z pohledu dalšího vývoje kurzu rozhodující intenzita očekávání trhu 
o zvyšování měnověpolitických sazeb ČNB (interpretace růstu HDP, jeho struktury, 
v kombinaci s dynamikou cenového vývoje), rozsah a způsob použití výplat dividend 
nerezidentům a stupeň politické stability nezbytné pro reformní kroky vlády v oblasti 
veřejných rozpočtů v návaznosti na neúspěch vládních stran ve volbách do Evropského 
parlamentu. 
 
 
3 Měnové podmínky 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání předpokladů základního scénáře prognózy v oblasti 
veličin určujících měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v průběhu druhého čtvrtletí 
2004. Zatímco české úrokové sazby leží níže ve srovnání s předpoklady prognózy, sazby 
v eurozóně jsou naopak vyšší. Kurz koruny je potom apreciovanější.  
 
 
Srovnání úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 2Q2004 – základní scénář 2Q2004 – skutečnost* Skutečnost – 9.6. 
3M PRIBOR** 2,5 2,1 2,3 
1Y PRIBOR 2,7 2,5 2,7 
Nově čerpané úvěry*** 4,7 3,7 - 
1Y EURIBOR 2,0 2,3 2,4 
Kurz – CZK/EUR 32,60 32,10 31,30 
*

 Průměr za čtvrtletí do 9.6..2004 
** 3M PRIBOR není součástí měnových podmínek. V tabulce je uveden pouze pro srovnání 
*** Sazby na nově čerpané úvěry použité v rámci jádrového predikčního modelu se odlišují  
     od publikovaných. Pro bližší vysvětlení viz Box na konci této kapitoly SZ.  
 
 
V tabulce jsou hodnoceny veličiny nominální, nikoliv reálné. Pro pohled jednoho čtvrtletí je 
nutno přistoupit na předpoklad neměnnosti inflačních očekávání pro získání reálných 
úrokových sazeb a předpoklad naplnění prognózy inflace doma i v zahraničí pro získání 
reálného kurzu. Vedle toho je nutno předpokládat stejné rovnovážné hodnoty, což je však 
menší zjednodušení než předchozí předpoklady. Přijmeme-li uvedené předpoklady, lze 
úrokovou složku měnových podmínek hodnotit jako uvolněnější a kurzovou složku měnových 
podmínek jako přísnější ve srovnání se základním scénářem prognózy (to je v souladu 
s hodnocením nominálních veličin). Výpočtem indexu měnových podmínek s použitím vah 
pro index měnových podmínek v jádrovém predikčním modelu získáme celkovou odchylku 
skutečných měnových podmínek vůči prognóze ve výši +0,2 p.b. Tímto pohledem bychom 
tedy současnou pozici úrokových sazeb a kurzu hodnotili dohromady jako přísnější ve 
srovnání se základním scénářem, kdy přísnější kurz a vyšší úrokové sazby v eurozóně více 
než kompenzují zachování krátkodobých úrokových sazeb na stávající úrovni.  
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Způsob hodnocení ve smyslu: nižší domácí úrokové sazby jsou kompenzovány 
apreciovanějším kurzem, však může být zavádějící, neboť zanedbává simultaneitu vztahů 
mezi sazbami s různou splatností. Posílení kurzu lze pravděpodobně z části vysvětlit růstem 
dlouhodobých sazeb, který odráží očekávání o zvyšování krátkodobých sazeb. Nižší než 
očekávaný nárůst krátkodobých sazeb by mohl vést k poklesu dlouhodobých sazeb a oslabení 
kurzu. Graf v části „Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál“ blíže ilustruje pozvolné 
přibližování se ročního PRIBORu k úrovni v prognóze. 
 
Na druhou stranu je však potřeba zmínit, že apreciaci kurzu nelze zcela vysvětlit pouze růstem 
jednoletých domácích úrokových sazeb, neboť vývoj úrokového diferenciálu je přes růst 
domácích úrokových sazeb odlišný od prognózy (viz graf v části: Domácí úrokové sazby  
a úrokový diferenciál). Zatímco prognóza očekávala diferenciál v průběhu druhého čtvrtletí 
na úrovni 0,7 p.b., diferenciál působí ve skutečnosti více ve směru uvolnění kurzu (cca 0,35 
p.b.). Posílení kurzu je tak alespoň částečně dáno jinými faktory než růstem sazeb s delší 
splatností v souvislosti s očekávaným zpřísněním měnové politiky. 
 
Výše naznačená simultaneita vztahů také stojí za pozicí bodu „Domácí nominální měnové 
podmínky“ v Grafu rizik prognózy. Apreciovanější kurz společně s růstem delších sazeb 
vedou ve srovnání se základním scénářem v průměru k nižší (cca 0,4 p.b.) trajektorii 3M 
úrokových sazeb za 6 následujících čtvrtletí. Silnější nominální kurz a růst delších sazeb tak  
v simulaci vyvolávají potřebu nižšího růstu úrokových sazeb, blížícího se vyznění 
alternativního scénáře.  
 
Je ovšem potřeba zmínit, že simulace bodu „Domácí nominální měnové podmínky“ pracuje  
s původní trajektorií 1Y EURIBORu použitou v prognóze. Výše uvedená tabulka nicméně 
ukazuje, že skutečný vývoj 1Y EURIBORu je nad předpoklady prognózy (cca +0,3 p.b.). 
Totéž je pravda pro budoucí vývoj EURIBORu implikovaného z dnešních výnosových 
křivek. Vyšší úroveň EURIBORU na jednu stranu zpřísňuje úrokovou složku měnových 
podmínek, na druhou stranu snižuje (dnešní a zejména budoucí) úrokový diferenciál, což za 
jinak stejných okolností vede k depreciaci kurzu a potřebě zvyšovat domácí úrokové sazby. 
To, že depreciační tendence z tohoto důvodu převažuje ukazuje bod „Exogenní veličiny – 
Německo“, který vedle nových údajů o Německém HDP a inflaci obsahuje také budoucí 
trajektorii 1Y EURIBORu (implikovanou dnešními výnosovými křivkami) a který ukazuje, že 
3M PRIBOR by měl být během 6 následujících čtvrtletí v průměru o 0,6 – 0,7 p.b. vyšší. 
Sečtením obou zmíněných bodů dojdeme v průměru mírně vyšším úrokových sazbám, než jak 
uvažuje základní scénář prognózy.  
 
Box: Sazba na nově čerpané klientské úvěry a sazba nově poskytnutých úvěrů  
 
Od 4. SZ 2004 je historická hodnota úrokové sazby nově čerpaných klientských úvěrů (Newly Issued Bank 
Loans - dále jen RC) v QPM simulacích nahrazována odhadem. Důvodem je ukončení zjišťování této veličiny  
k lednu 2004 a její nahrazení řadou nově poskytnutých úvěrů. Změna reflektovala potřebu sjednocení metodiky 
časových řad ve vztahu k EU.  
 
Řady RC a nově zjišťovaná řada nejsou srovnatelné. Zatímco sazba RC zachycovala sazbu čerpaných úvěrů 
v daném období bez ohledu na datum uzavření smlouvy, tak řada nově poskytnutých úvěrů je sazbou z nově 
uzavřených smluv. Použití nové řady je však komplikováno skutečností, že není zpětně dopočtena. Využití 
jiných existujících a nadále vykazovaných řad není možné z důvodu jejich nevhodné skladby nebo by jejich 
využití vyžadovalo změnu celé struktury úrokových sazeb v modelu. To způsobuje problémy při simulacích 
QPM, kde je nutné historické hodnoty této sazby nahradit odhadem a dále přináší komunikační problémy 
v malých SZ při popisu aktuálního vývoje. V okamžiku, kdy bude k dispozici dostatečné množství pozorování 
nové řady bude rovnice v QPM překalibrována. 
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Graf inflačních rizik, který je založený na simulacích modelu QPM, tak v případě MP veličin vychází z odhadu 
historických a aktuálních hodnot RC. V části popisující aktuální vývoj domácích úrokových sazeb se však 
komentuje vývoj sazby nově poskytnutých úvěrů. 
 
Celý problém včetně způsobu odhadu historických hodnot byl detailně diskutován na meetingu k predikčním 
technikám ve 4. SZ 2004 (viz podkladový materiál a zápis schůzky). Postup odhadu vychází ze znalosti struktury 
časových řad a je založen na dvou metodách. První metoda spočívá v aproximaci historické hodnoty RC pomocí 
stavové řady stav úvěrů krátkodobých v CZK, nefinanční podniky. Na historii jsou tyto dvě sazby silně 
korelovány a podíl nefinančních krátkodobých úvěrů na celkovém objemu nově čerpaných klientských úvěrů byl 
v poslední době kolem 60 %. U krátkodobých úvěrů lze dále předpokládat, že jsou čerpány poměrně rychle  
a jejich vývoj se blíží sazbám z nových čerpání. Druhý způsob je čistě technický, kdy změny, ke kterým dojde ve 
dvou po sobě následujících obdobích v sazbách z nových čerpání, se musí promítnout i do sazby ze stavů. 
 

 
























