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I. SHRNUTÍ 
 
I.1 Předpoklady a počáteční podmínky prognózy 

 
Základní podmínkou pro sestavení prognózy je stanovení předpokladů o vývoji vnějšího 
prostředí. Pro tento účel ČNB standardně využívá publikaci Consensus Forecast, která shrnuje 
předpovědi celé řady zahraničních analytických týmů. Dle aktuálního vydání této publikace se 
výhled růstu HDP v zemích EU ve srovnání s poslední prognózou takřka nezměnil. Stejně je 
tomu v případě nových členských zemí, kde růstové vyhlídky zůstávají příznivé. 
 
Pro prognózu je však klíčový zejména vývoj v Německu, které v prognostickém aparátu ČNB 
zastupuje zahraničí. Zatímco výhled růstu HDP v roce 2004 se ve srovnání s minulou 
prognózou takřka nezměnil a zůstává na úrovni 1,7 %, došlo ke zvýšení očekávaného růstu 
jak spotřebitelských cen, tak cen průmyslových výrobců. Růst spotřebitelských cen je tak 
v roce 2004 očekáván na úrovni 1,5 %, oproti 1,2 % uvažovaným poslední prognózou. Růst 
cen průmyslových výrobců potom na úrovni 1,1 % oproti v dubnu očekávanému růstu 0,5 %. 
Zvýšení předpokládaného růstu cen je jednoznačně odrazem pozorovaného zrychlení 
cenového růstu v první polovině roku 2004 vyvolaného zejména růstem cen ropy a ostatních 
komodit. Pro rok 2005 je nadále očekáván růst německého HDP o 1,7 % při zpomalení růstu 
spotřebitelských cen na 1,3 % a mírně zvýšené inflaci producentských cen kolem 1,3 %. 
 
V průběhu prvního čtvrtletí 2004 se cena uralské ropy na světových trzích odchylovala  
o 13 % směrem nahoru od předpokladu použitého v dubnové prognóze. V důsledku této 
skutečnosti došlo k posunu předpovědi Consensus Forecast směrem nahoru podél celého 
prognózovaného období. Pro nejbližší čtvrtletí prognóza předpokládá úroveň cen uralské ropy 
kolem 31 USD za barel, s následným postupným poklesem k úrovni mírně pod 28 USD za 
barel na konci roku 2005. 
 
Významným vstupem prognózy jsou vedle předpokladů o vnějším prostředí také předpoklady 
týkající se domácí ekonomiky. Za prvé se jedná o očekávané působení fiskální politiky na 
ekonomiku. Hodnocení vlivu fiskální politiky, které je v prognóze odvozováno na základě 
předpokladů o vývoji deficitu veřejných rozpočtů bez čistých půjček a dotací transformačním 
institucím, se ve srovnání s poslední prognózou nemění. Předpokládaná výše deficitu 
veřejných rozpočtů pro rok 2004 zůstává ve výši 4,6 % HDP a pro rok 2005 je očekáváno 
mírné snížení schodku na cca 4,2 % HDP. Z těchto předpokladů je pak v prognóze odvozen 
mírný kladný příspěvek fiskální politiky k růstu HDP v roce 2004 a neutrální vliv v roce 
2005. 
  
V oblasti vnitřních faktorů prognózy mají významné postavení také předpoklady  
o rovnovážných hodnotách klíčových makroekonomických veličin. Tyto předpoklady - 
společně s údaji o aktuálním vývoji ekonomiky - umožňují zhodnotit počáteční podmínky 
prognózy, tj. aktuální pozici ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a momentální nastavení 
měnových podmínek. Předpokládaný budoucí vývoj rovnovážných veličin potom také rámuje 
základní směřování prognózy.  
 
Mezi klíčové makroekonomické veličiny takto rámující vyznění prognózy patří potenciální 
výstup, rovnovážné reálné úrokové sazby a rovnovážný reálný kurz. V době od zpracování 
poslední prognózy nebyly zjištěny informace, které by vedly k přehodnocení jejich základních 
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trendů. Prognóza proto stejně jako v dubnu a lednu 2004 předpokládá v průběhu let 2004  
a 2005 růst potenciálního (tj. inflaci nezrychlujícího) produktu mezi 2,5 až 3 %, nastavení 
jednoleté reálné rovnovážné úrokové sazby kolem 1,5 % ve stejném období a posilování 
rovnovážného reálného kurzu tempem mírně pod 3 % v současnosti, s postupným poklesem  
k 2 % ke konci roku 2006.  
 
Současné postavení ekonomiky v rámci hospodářského cyklu je charakterizováno uvolněným 
působením měnových podmínek. V souladu s očekáváním poslední prognózy je hodnoceno 
jako uvolněné jak nastavení domácích reálných úrokových sazeb, tak nastavení reálného 
kurzu. Pozorovaná apreciace nominálního kurzu v průběhu druhého čtvrtletí 2004 však vedla 
k nižšímu než prognózovanému uvolnění reálného kurzu. Na druhou stranu však hodnotíme 
jako více uvolněné působení úrokové složky měnových podmínek, a to zejména v důsledku 
pomalejšího než dubnovou prognózou očekávaného růstu nominálních úrokových sazeb  
a v důsledku dočasného poklesu německých reálných sazeb.  
 
Při diskusi nastavení měnových podmínek je brán v úvahu také jejich vývoj v minulosti  
a souvislost s vývojem mezery výstupu, to vše s ohledem na předpokládané zpoždění  
v transmisi od měnových podmínek k ekonomické aktivitě. Prognóza tak předpokládá, že již 
v průběhu roku 2003 docházelo k postupnému uvolňování kurzové složky měnových 
podmínek. V návaznosti na zmíněné uvolňování došlo nejprve na přelomu let 2003 a 2004  
k zastavení propadu mezery výstupu, která v prognóze souhrnně odráží působení 
poptávkového prostředí na inflaci. V souladu s očekáváním dubnové prognózy následně došlo 
k jejímu částečnému uzavření v průběhu první poloviny roku 2004. Odhad záporné mezery 
výstupu se pro druhé čtvrtletí 2004 pohybuje kolem -1,2 %. 
 
Vedle vzájemného souladu mezi nastavením mezery výstupu a měnových podmínek musí být 
hodnocení počátečních podmínek prognózy také v souladu s pozorovaným vývojem 
ekonomiky. Statistická data zveřejněná v průběhu druhého čtvrtletí 2004 celkově signalizují, 
že česká ekonomika se nadále pohybovala pod svým potenciálem. Poněkud pomalejší růst 
inflace, než jaký byl očekáván dubnovou prognózou, přispěl k mírnému přehodnocení 
počáteční úrovně mezery výstupu směrem dolů a k mírnému přehodnocení rychlosti jejího 
uzavírání. Pomalejší růst inflace byl však do pomalejšího uzavírání mezery vstupu promítnut 
pouze částečně, neboť je částečně možné jej vysvětlit vývojem cen potravin, kde došlo 
k rozostření vazby mezi růstem cen zemědělských výrobců a růstem cen potravin. Toto 
rozostření vzniká v důsledku rozdílné váhy rostoucích cen některých komodit v indexu cen 
zemědělských výrobců a v indexu cen potravin. Prognóza tento pomalejší průsak cen komodit 
do cen potravin uvažuje také v budoucnu.  
 
Zveřejněné údaje o vývoji HDP v prvním čtvrtletí 2004 potvrdily vizi dubnové prognózy  
o nastávajícím obratu ekonomické aktivity. Mírné zpomalení růstu spotřeby odpovídá vývoji 
reálných disponibilních příjmů domácností a představě o neutrálním působení úrokové složky 
měnových podmínek v průběhu roku 2003. Aktuální vývoj spotřebitelských úvěrů  
a peněžního agregátu M1 potom naznačují udržení obdobného růstu spotřeby domácností také 
ve druhém čtvrtletí 2004. Za očekáváním ve druhém čtvrtletí zaostal růst tržeb 
v maloobchodě, jejich vztah k vývoji spotřeby se však v poslední době rozostřil, a prognóza 
proto nepřikládá aktuálním údajům příliš velkou váhu. Tahounem ekonomického růstu se 
v souladu s představou dubnové prognózy stal vývoj investic, který dokonce překonal její 
očekávání. Vyšší růst investic se však na druhou stranu odrazil v rychlejším růstu importu. 
Zároveň zaostal za očekáváním podíl exportní aktivity na ekonomickém oživení. Prognóza 
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příspěvku čistých exportů k růstu HDP tak nebyla zcela naplněna. Zrychlovaní investiční 
aktivity odpovídá představě o postupném uvolňování měnových podmínek v druhé polovině 
roku 2003. Obrat ve vývoji úvěrů nefinančním podnikům a ve struktuře peněžní zásoby 
signalizují obdobný vývoj investiční aktivity také ve druhém čtvrtletí 2004.  
 
I.2 Vyznění prognózy 
 
Prognóza nadále očekává obrat ve vývoji ekonomické aktivity a urychlení ekonomického 
růstu v průběhu roku 2004. Růst HDP dosáhne přibližně 3,8 % v roce 2004 a 4,2 % v roce 
2005. Při zachování předpokladu o růstu potenciálního produktu by tak mělo dojít k poměrně 
rychlému uzavření mezery výstupu v období do počátku roku 2005. Během roku 2005 potom 
mezera výstupu dosáhne podle prognózy kladných hodnot. Dosažení a překročení úrovně 
potenciálního produktu by s sebou mělo přinést také obrat ve vývoji zaměstnanosti.  
 
Urychlení ekonomického růstu je odrazem uvolněného působení měnových podmínek  
a náběhu zahraničního oživení. Uvolnění měnových podmínek je předpokládáno jak 
v kurzové, tak v úrokové složce. Uvolnění úrokové složky měnových podmínek by mělo být 
navíc udržováno postupným nárůstem inflace a souvisejícím samovolným tlakem na pokles 
reálných úrokových sazeb také v průběhu roku 2004. Vývoj měnových podmínek a nabíhání 
ekonomického oživení v zahraničí by se měly projevit ve výdajové struktuře růstu HDP 
posílením role investic jako hlavního faktoru ekonomického růstu. Růst investic by se podle 
prognózy měl postupně urychlovat až k 10 % v polovině roku 2005. Tento vývoj by měl být 
doprovázen postupným nárůstem úvěrové emise bankovního sektoru směrem k nefinančním 
podnikům a udržením vysokého růstu úvěrů domácnostem na bydlení. 
 
Dynamika spotřeby domácností se v průběhu roku 2004 podle prognózy udrží kolem 4 %. 
Příčinou tohoto zpomalení ve srovnání s rokem 2003 by mělo být snížení růstu reálných 
disponibilních příjmů a také zpožděný dopad zpřísnění reálných úrokových sazeb v průběhu 
roku 2003. Výpadek růstu reálných disponibilních příjmů vyplývá z vyšší inflace ve srovnání 
s rokem 2003 při stagnaci tempa růstu agregátních nominálních mezd kolem 6 %. Ve druhé 
polovině roku 2005 však již prognóza očekává mírné zvýšení dynamiky spotřebních výdajů, 
které s příslušným zpožděním odpovídá současnému uvolněnému působení úrokové složky 
měnových podmínek. 
 
Ekonomické oživení v průběhu let 2004 a 2005 by mělo být doprovázeno také zvýšením 
exportní aktivity, které - podobně jako u investiční aktivity - vyplývá z uvolněného působení 
kurzu a z postupného náběhu ekonomického oživení v zahraničí. Rychlý růst investic však na 
sebe váže nárůst investičních dovozů. Růst exportu by tak měl být podle prognózy 
vyrovnáván nárůstem dovozů. To se sice projeví nárůstem obratu zahraničního obchodu, 
nicméně vývoj čistých exportů nebude přispívat k růstu HDP. Pohledem běžných cen bude 
vývoj zahraničního obchodu konzistentní se zlepšováním výkonové a obchodní bilance 
v letech 2004 a 2005 díky příznivému vývoji směnných relací. 
 
Prognóza předpokládá postupné mírné posilování nominálního kurzu z výchozí úrovně 32 Kč 
za euro na celém predikčním horizontu. Vývoj nominálního kurzu je výsledkem růstu 
úrokového diferenciálu a postupného poklesu rizikové prémie. Posílení nominálního kurzu 
v období od zpracování poslední prognózy působí směrem k nižší prognóze dovozních cen. 
Opačným směrem však tlačí nárůst cen některých komodit a růst inflace v zahraničí. Inflace 
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dovozních cen proto zůstává zpočátku kladná, od roku 2005 jsou již u tohoto indikátoru 
očekávána záporná tempa růstu. Ve srovnání s poslední prognózou však leží trajektorie 
dovozních cen celkově výše. 
  
Budoucí vývoj inflace je následně určován výše popsaným vývojem reálné ekonomické 
aktivity, dovezené inflace a exogenních faktorů. Uzavření mezery výstupu, její přechod do 
kladných hodnot a z něj vyplývající inflační tlaky se podle aktuální prognózy začnou 
výrazněji projevovat od počátku roku 2005, což ve srovnání s dubnovou prognózou znamená 
mírné oddálení jejich vzniku. Prognózovaný vývoj jednotlivých složek HDP, kdy k uzavírání 
mezery výstupu dochází především díky zrychlování růstu investic a exportu, je v rámci 
hospodářského cyklu vcelku obvyklý. K odvození dopadů tohoto vývoje na spotřebitelské 
ceny tedy lze použít standardní, v prognostickém aparátu ČNB obsažený přístup založený na 
vztahu agregátní mezery výstupu a inflace.   
 
Vývoj inflace v průběhu roku 2004 je silně ovlivněn úpravami nepřímých daní souvisejícími 
se vstupem do EU a s vládní reformou veřejných financí. Jejich dopad na inflaci zhruba 
odpovídal očekávání, respektive byl jen mírně nižší. Ve srovnání s poslední prognózou došlo 
ke snížení očekávaného růstu cen potravin. Do konce roku 2004 je proto ve srovnání 
s dubnovou prognózou očekáván nižší cenový růst, který dosáhne mírně nad 3 %. Náhled na 
vývoj korigované inflace bez pohonných hmot se rovněž posunul směrem dolů: ve čtvrtém 
čtvrtletí 2004 by korigovaná inflace bez pohonných hmot měla dosáhnout růstu 2,6 %.  
 
Dubnová prognóza předpokládala v průběhu roku 2005 postupné vyprchání vlivu úprav 
nepřímých daní. Aktuální prognóza však k daňovým úpravám provedeným v průběhu roku 
2004 dále přidává očekávané zvýšení spotřební daně z cigaret, které také vyplývá  
z přistoupení ČR k EU. Prognóza předpokládá, že toto zvýšení bude uzákoněno k prvnímu 
lednu 2005 (a v druhém kroku dokončeno k prvnímu lednu 2006). Sekundární dopady této 
daňové změny jsou v prognóze hodnoceny na stejné úrovni jako v případě daňových změn 
provedených v průběhu roku 2004, tedy jako poměrně omezené. Očekávané daňové změny 
proto ve srovnání s dubnovou prognózou do jisté míry mění prognózovaný vývoj celkové 
inflace v průběhu roku 2005. Hlavním faktorem růstu inflace očištěné o tyto daňové změny 
však bude i nadále rostoucí poptávková inflace, přičemž proinflační působení kladné mezery 
výstupu budou mírně tlumit klesající dovozní ceny. Celková inflace se v druhé polovině roku 
2005 bude pohybovat kolem 3 %, tedy v blízkosti středu inflačního cíle. 
 
S prognózou je konzistentní postupný nárůst úrokových sazeb. Reálné úrokové sazby se však 
budou významněji měnit až v delším horizontu, neboť růst nominálních sazeb bude podle 
prognózy probíhat zhruba stejným tempem jako zvýšení inflačních očekávání související se 
zrychlením pozorované inflace. V této prognóze je - podobně jako v předchozích prognózách 
- použit předpoklad, že na primární dopady v prognóze zahrnutých úprav nepřímých daní 
měnová politika nebude reagovat a že bude předcházet dopadům sekundárním1. 
 
 
 

                                                 
1 V aktuální prognóze měnová politika nereaguje také na bezprostřední sekundární dopady spojené se snížením 
základní sazby DPH z 22 na 19 %. Plné nesnížení cen v souvislosti s touto úpravou bylo v prostředí záporné 
mezery výstupu vyhodnoceno jako strukturální povahy. Tato úprava má nicméně pouze marginální význam pro 
vyznění prognózy.  
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Komentář k tabulce: 
 
První blok tabulky zachycuje v prvním sloupci počáteční podmínky predikce, které jsou nezbytné pro 
její sestavení. Mezera výstupu vyjadřuje rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem, kdy 
záporná hodnota indikuje nižší úroveň skutečného produktu proti potenciálnímu produktu. RIR gap 
zobrazuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní reálných úrokových sazeb, přičemž kladná 
hodnota znamená, že skutečné sazby jsou vyšší než rovnovážné. RER gap potom identicky zachycuje 
rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní reálného kurzu. Kladná hodnota ukazuje, o kolik procent 
je skutečný kurz apreciovanější oproti své rovnovážné hodnotě. RMCI gap na závěr vyjadřuje celkový 
pohled na počáteční stav měnových podmínek. Vzniká jako vážený průměr RIR a RER gapů. Kladná 
hodnota ukazuje na přísné počáteční měnové podmínky. Všechny veličiny, mimo RIR gap, vyjadřují  
v procentech odchylku od rovnovážné hodnoty, v případě RIR gapu je odchylka vyjádřená  
v procentních bodech.  
Druhý sloupec potom vyjadřuje nastavení počátečních podmínek pro současné období předpokládané 
poslední prognózou.  
 
Druhý blok obsahuje veličiny generované jádrovým predikčním aparátem a jejich srovnání 
s předchozí makroekonomickou prognózou.   
 
Třetí blok potom obsahuje predikce ostatních významných makroekonomických veličin, které jsou na 
jedné straně odvozovány od predikcí veličin obsažených v bloku II, na druhé straně jsou ale 
ovlivňovány také řadou jiných faktorů nevystupujících v jádrovém predikčním aparátu a jsou pro 
hodnocení budoucího vývoje ekonomiky podstatné. Nominální a reálná mzda jsou zobrazeny 
prostřednictvím meziroční změny své hodnoty. Míra nezaměstnanosti a podíl běžného účtu platební 
bilance na HDP jsou v procentech.  
 

Aktuální prognóza a její změny oproti 4. SZ

I. 2Q2004 4. SZ
Mezera výstupu 7. SZ -1.2 -0.8
RIR gap 7. SZ -1.0 -0.6
RER gap 7. SZ -3.3 -4.3
RMCI gap 7. SZ -0.7 -0.8

II. 3Q2004 4Q2004 1Q2005 2Q2005 3Q2005 4Q2005
7. SZ 3.1 3.2 2.8 2.9 3.1 3.0
4. SZ 4.0 4.1 3.5 3.3 3.0 3.0
7. SZ -0.6 -0.2 0.2 0.5 0.7 0.9
4. SZ -0.2 0.1 0.4 0.7 0.9 1.0
7. SZ 4.1 4.2 3.9 4.1 4.0 4.6
4. SZ 4.0 4.7 4.0 4.0 3.7 3.8
7. SZ 2.4 2.6 2.8 3.1 3.4 3.8
4. SZ 2.9 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1

III. 2004 2005
7. SZ 6.7 6.2
4. SZ 5.6 5.9
7. SZ 3.6 3.3
4. SZ 2.3 3.8
7. SZ 10.3 10.2
4. SZ 10.4 10.2
7. SZ -5.5 -5.1
4. SZ -5.7 -5.3

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci

CPI

Mezera výstupu

HDP

Implikované sazby

Průměrná nom. mzda ve
sled. org.
Průměrná reálná mzda ve
sled. org.

Míra nezaměstnanosti*

BÚ/HDP v b.c.
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I.3 Alternativní scénáře 
 
V rámci zpracování aktuální prognózy nebyl zpracován žádný alternativní scénář. 
 
 
I.4 Srovnávací tabulka změn v prognóze 
 
Následující část shrnutí přináší srovnání současné a minulé prognózy. Kvantifikuje vlivy 
jednotlivých faktorů, které byly v aktuální prognóze změněny. Srovnání je provedeno nejen 
vzhledem k dubnovému základnímu scénáři, ale také vůči kurzové alternativě z minulé SZ, 
která se z hlediska vývoje měnového kurzu dosud naplňovala. S ohledem na linearitu 
prognostického aparátu jsou efekty změn většiny faktorů stejné jak pro minulý ZS tak i pro 
kurzovou alternativu. Jedinou výjimkou jsou efekty historických dat, kde se nominální kurz 
vyvíjel v souladu s alternativou. Z důvodu přehlednosti je tak kromě celkového posunu 
aktuální prognózy vůči alternativě přidán pouze řádek kvantifikující efekty historických dat 
na posun alternativního scénáře. Všechny další změny posouvají oba scénáře stejně. 
 
Trajektorie úrokových sazeb konzistentní s aktuální prognózou odpovídá kurzové alternativě 
a leží tak níže než v dubnovém ZS. Důvodem je nižší měnově-politická inflace, tj. inflace na 
kterou MP reaguje, a otevřenější mezera výstupu. Především na počátku predikčního 
horizontu je prognóza meziroční inflace CPI výrazně pod minulým ZS ale i pod alternativou  
a odráží tak utlumenější poptávkové tlaky a nižší počáteční inflaci. Na horizontu nejúčinnější 
transmise se však celková inflace vrací zpět na dubnovou prognózu tj. nad alternativu. 
Rychlejšímu růstu napomáhají dodatečně uvažované daňové změny. 
 
Za poklesem prognózy oproti dubnu stojí především historický vývoj inflace (viz řádek 
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF). Předpoklady o růstu cenové hladiny 
z dubnové SZ se nenaplnily a skutečný růst inflace byl mírnější. Zejména krátkodobá 
prognóza cen potravin očištěná o efekty daní leží níže v reakci na minulý vývoj a rozvolnění 
vazby mezi cenami potravin a CZV.  K chybě při prognóze inflace se u ZS navíc přidává 
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efekt jiného než očekávaného vývoje nominálního kurzu. Vliv kurzového scénáře na 
prognózu je patrný ze srovnání s alternativou, kde efekty historických dat a NTF způsobují 
podstatně menší posun. 
 
Trajektorie exogenních veličin se oproti minulé prognóze výrazně nemění. Výhled oživení 
v zemích EU je mírně optimističtější, zahraniční inflace je vyšší a v souladu s tím se scénář 
zahraniční úrokové sazby posouvá nahoru. To vytváří autonomní tlaky na růst domácích 
úrokových sazeb. Tyto tlaky jsou však zcela převáženy efektem historických dat a NTF. 
 
Návrat celkové inflace z počátečních nízkých hodnot na dubnový základní scénář v horizontu 
nejúčinnější transmise jde na vrub dodatečných efektů daňových úprav (viz řádek Efekty 
daní). Oproti minulé prognóze dochází ke zvýšení primárních a sekundárních dopadů daní  
v roce 2005 a 2006 v souvislosti s očekáváním růstu spotřební daně na cigarety2. K tomu se 
dále přidává částečné přehodnocení již realizovaných daňových úprav. Daňové efekty tak 
posouvají zejména prognózu cen potravin a tím i celkovou inflaci nahoru. Přestože měnová 
politika nereaguje na primární dopady daňových úprav, trajektorie úrokových sazeb se 
posouvá výše. Efekty daní působí opačným směrem než efekty historických dat a NTF. 
 
V aktuální prognóze bylo provedeno několik expertních úprav (viz Efekty expertních 
úprav), které se však ve svém vlivu na inflaci vzájemně kompenzují. Přechodně byla snížena 
propagace části importních cen do inflace, protože za jejich historickým vývojem je 
především růst cen kovů. Cena ropy se přes importní ceny propaguje standardně. Opačným 
směrem než snížení propagace importních cen působí na krátkém konci prognózy mírně 
expertně zvýšena modelová projekce cen potravin. Celkový efekt na inflaci a tím i reakci 
sazeb je však malý. Podobně jako ve 4. SZ byl v rámci expertních úprav převzat také 
současný sklon výnosové křivky a projekce fiskálního impulsu. 
 
Ve srovnání s minulou prognózou nepřehodnocujeme rovnovážné trajektorie reálného kurzu 
a  reálných sazeb a nemění se ani náhled na sílu intratemporální substituce (viz Efekt 
rovnovážných trajektorií a počátečního stavu). Historický vývoj inflace vedl 
k přehodnocení vnímání současných poptávkových tlaků. Počáteční výstupová mezera je více 
otevřená a snižuje tak budoucí poptávkové tlaky na inflaci. Tento posun by se za jinak 
stejných podmínek promítl snížením úrokových sazeb oproti trajektorii z dubnové SZ. 
 
V aktuální prognóze nedošlo k žádné úpravě modelových rovnic oproti dubnu. Expertní 
úpravy vzhledem ke svému časově omezenému působení nejsou promítnuty do změny 
modelových rovnic. Z tabulky je proto vypuštěn řádek efektů změny modelu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Avizováno jako riziko prognózy inflace již v minulých SZ. 
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Celková meziroční inflace [%] 04q3 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 
Efekty daní 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.8 
Efekty expertních úprav  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 
Efekty hist. dat, exogenních faktorů a NTF – baseline 
                                                                    - alternativa 

-0.9 
-0.8 

-0.9 
-0.7 

-1.0 
-0.6 

-0.9 
-0.4 

-0.5 
0.0 

-0.6 
-0.2 

Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 
Celkový posun oproti 4. SZ – baseline  
                                           - alternativa 

-0.9 
-0.8 

-0.9 
-0.6 

-0.8 
-0.3 

-0.3 
0.1 

0.1 
0.6 

-0.1 
0.3 

 
Korigovaná meziroční inflace bez PH [%] 04q3 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 
Efekty expertních úprav  0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 
Efekty hist. dat, exogenních faktorů a NTF –baseline 
                                                                    - alternativa 

-0.4 
-0.3 

-0.6 
-0.3 

-0.5 
-0.1 

-0.5 
0.0 

-0.3 
0.2 

-0.3 
0.2 

Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 
Celkový posun oproti 4. SZ –  baseline 
                                            - alternativa 

-0.5 
-0.4 

-0.8 
-0.5 

-0.9 
-0.4 

-0.9 
-0.4 

-0.6 
-0.1 

-0.5 
0.0 

 
Mezera výstupu  [%] 04q3 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 
Efekty daní 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.4 
Efekty expertních úprav  0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
Efekty hist. dat, exogenních faktorů a NTF – baseline 
                                                                    - alternativa 

0.1 
0.3 

0.1 
0.3 

0.0 
0.3 

0.0 
0.2 

0.1 
0.2 

0.1 
0.2 

Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 
Celkový posun oproti 4. SZ –baseline 
                                            - alternativa 

-0.4 
-0.2 

-0.3 
0.0 

-0.3 
0.0 

-0.2 
0.0 

-0.2 
-0.1 

-0.2 
-0.1 

 
3 měsíční úroková sazba  [%] 04q3 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 
Efekty daní 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 
Efekty expertních úprav  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty hist. dat, exogenních faktorů a NTF – baseline 
                                                                    - alternativa 

-0.5 
0.0 

-0.7 
-0.1 

-0.9 
-0.2 

-0.8 
-0.3 

-0.7 
-0.2 

-0.6 
-0.1 

Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 
Celkový posun oproti 4. SZ –baseline 
                                            - alternativa 

-0.4 
0.0 

-0.6 
0.0 

-0.7 
-0.1 

-0.6 
0.0 

-0.5 
0.1 

-0.3 
0.2 
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 
 
II.1 Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Vnější prostředí vytváří vcelku příznivé podmínky pro vývoj české ekonomiky. Nadále 
pokračuje ekonomické oživení světové ekonomiky a našich nejvýznamnějších obchodních 
partnerů3. V efektivním vyjádření skutečný vývoj HDP v EU15 v 1. čtvrtletí 2004 naplnil 
scénář ze 4. SZ a skutečný růst HDP ve stejném období v nových členských zemích EU 
značně překonal očekávání (o více než 1 p.b., zejména zásluhou Polska). Inflace jak v EU15 
tak v nových členských zemích zaznamenala v posledním období nárůst, který bude 
charakteristický i pro nejbližší období. Efektivní ukazatel růstu HDP předpokládá růst 2,6 % 
v tomto roce a 2,7 % v roce 2005. I přes vcelku příznivý současný výhled světové ekonomiky 
existují určité pochybnosti o síle a stabilitě světového oživení ve střednědobém horizontu 
(box II.1.1 Rizika zahraničního ekonomického vývoje). 
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Vyšší skutečná cena ropy ve 2. čtvrtletí t.r. vůči původně předpokládané (o 13 %) se promítá 
do očekávání CF na druhé pololetí 2004 a 2005. Vliv vysokých cen energetických a ostatních 
surovin potvrzují aktuální čísla o inflaci v zahraničí. Ceny ropy i ostatních surovin by mohly 
představovat jedno z potenciálních rizik ekonomického vývoje a to hlavně v případě, že se 
nepotvrdí jejich očekávaný pokles v druhé polovině tohoto roku a počátkem 2005. Současný 
i očekávaný ekonomický vývoj se promítá ve výhledu vyšších úrokových sazeb (EURIBOR 
1Y) cca o 0,35 p.b. vzhůru vůči předpokladům 4. SZ.  
 
Změny referenčních scénářů základních exogenních veličin od minulé velké SZ 
 

 
 

                                                 
3 V rámci předpokladů o zahraniční poptávce pozitivně působí i fakt, že pokračuje růst německých vývozů  
a vysoká dynamika růstu HDP zemí středoevropského regiónu. 

HDP v SRN (%, rozdíl v pb.) Uralská ropa (USD/barel, rozdíl v %)

Kurz (USD/EUR, rozdíl v %) 1Y EURIBOR (%, rozdíl v pb.)
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Eurozóna  
 
I když současné průzkumy (EK, Ifo, PMI) stále signalizují, že oživení v EMU neakceleruje 
a neopírá se zatím o širší základnu domácí poptávky, přesto se růstová očekávání mírně 
zlepšují, a to zejména ve Francii4. ECB pozorně sleduje inflační vývoj a domnívá se, že 
vysoké ceny ropy by měly znamenat pouze přechodně vyšší inflaci5 a neměly by se odrazit na 
hospodářském růstu (oficiální prognóza inflace ECB 2,1 % pro rok 2004 a pokles na 1,7 % 
v roce 2005). 
 
Zatímco ve 4. SZ byla situace v Německu hodnocena jako relativně horší než v celé EMU, 
podle aktuálního vývoje dochází k posunu k průměru. Index ekonomické nálady finančních 
trhů ZEW v červnu po šesti měsících poklesu mírně vzrostl (zejména zásluhou hodnocení 
současné situace), roste objem průmyslových zakázek a nečekaně silně v květnu vzrostla 
průmyslová výroba. Vysoká tempa růstu vývozu a stabilní přebytky BÚ a OB svědčí o tom, 
že německá ekonomika neztrácí konkurenceschopnost (přes poměrně silný růst cen výrobců6) 
a těží z pokračujícího globálního oživení. Poslední CF07 nepřináší žádné změny 
v očekáváních německého HDP ani PPI, mírně zvýšil CPI pro rok 2004 (o 0,1 p.b.) 
 
Spojené státy 
 
Názory na vývoj americké ekonomiky zaznamenaly v posledních měsících výrazné změny. 
Překvapivé přírůstky zaměstnanosti v průběhu března až května, vyšší než očekávané inflační 
indikátory, silné ukazatele o spotřebitelské i podnikatelské důvěře ve zpracovatelském 
průmyslu i službách vytvářely obrázek stále rychle rostoucí americké ekonomiky. Také 
využití kapacit vzrostlo v květnu z 77,1 na 77,8, přičemž 80 % se považuje za potenciál 
ekonomiky, který by při současném tempu růstu průmyslu by mohl být dosažen v horizontu 
jednoho roku. Centrální banka musela v tomto období tlumit obavy části investorů z vyšší 
inflace prohlášením o své připravenosti razantně zasáhnout, pokud by se ukázalo, že ceny 
porostou rychleji než předpokládá. Vyšší očekávané reálné sazby pak vedly k posilování 
dolaru, které trvalo přibližně do června. 
 
Avšak v posledních týdnech byla publikována řada ekonomických ukazatelů, které byly 
ve své většině slabší než se čekalo a to vede k erozi představ o síle americké konjunktury jako 
hlavního zdroje současné i budoucí konjunktury. Například HDP za 1. čtvrtletí 2004 byl 
přehodnocen směrem dolů (ze 4,4 na 3,9 %a). Očekávání nákupních manažerů za červen bylo 
horší než se čekalo. Poslední údaje o stavební výrobě, prodejích motorových vozidel 
i maloobchodních tržbách byly též negativním překvapením. Finanční trhy pak byly nejvíce 
ovlivněny zklamáním z vývoje zaměstnanosti za červen, když místo očekávaných 250 tis. 
nových míst jich bylo vytvořeno pouze 112 tis. Dolar oslaboval také po zveřejnění rekordního 
deficitu OB za květen (48 mld. dolarů), který byl horší než se čekalo. Přestože v červnu byl 
schodek nižší, je stále blízko k rekordním hodnotám.  
 
Fed naplnil očekávání trhů a zvýšil 30.6. sazby o 0,25 p.b. na 1,25 %. V doprovodném 
komentáři předpokládá další postupné zvyšování (za měnově neutrální považuje Fed sazby 
mezi 2,5 – 3,5 %). Ačkoliv nevylučuje ani razantnější zásah v případě neočekávaného 
cenového vývoje, předpokládá, že i nadále bude redukovat měnovou stimulaci ekonomiky jen 

                                                 
4 Ve Francii ze 2  na 2,3 % (zde roste kromě důvěry podnikatelů stabilně i důvěra spotřebitelů). 
5 Zatímco inflace HICP v květnu vzrostla na 2,5 %a, jádrová inflace se již 4 měsíce držela na 1,8 %a a příznivou 
zprávou je i zpomalení růstu agregátu M3 na 4,7 %a.  
6 V květnu vzrostl PPI o 0,5 %m a meziroční inflace se tak zvýšila z 0,9 %a na 1,6 %a.  
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uměřeným tempem. Současný růst inflace zatím vnímá jako přechodný, způsobený externími 
vlivy7. Další zvýšení sazeb o 0,25 p.b. trhy očekávají v srpnu. 
 
Středoevropský región 
 
Slovenská ekonomika pokračuje v příznivém tempu růstu (1. čtvrtletí 5,5 %), což potvrdily 
také průmyslové tržby v květnu (8 %, v dubnu 5 %). Průmyslový sektor je vývozně 
orientovaný, což dává zahraničnímu obchodu dobré vyhlídky (nová predikce obchodní 
bilance NBS 32 mld. Kč., podíl běžného účtu na HDP je očekáván na úrovni 1,2 %). 
Spotřebitelské ceny rostly o 0,2 %m (8,1 %a) v červnu při současném poklesu jádrové inflace 
z dubnových 2,8 % na 2,3 %. Centrální banka se již delší dobu potýká s apreciačním trendem 
SKK. Po verbálních intervencích přistoupila nakonec NBS na konci června ke snížení 
úrokových sazeb o 0,5 p.b. Referenční sazba se tak v současnosti pohybuje na 4,5 %. Snížení 
sazeb bylo umožněno i příznivým cenovým vývojem, PPI v květnu vzrostl jen  o 3 %a. Trvalý 
příliv přímých zahraničních investic vytváří očekávání dalšího zhodnocování kurzu, což 
donutilo centrální banku po delší době k intervencím na devizovém trhu.  
  
Růst HDP za 2. čtvrtletí se v Polsku očekává na nižší úrovni, než 6,9 %a v předchozím 
čtvrtletí. Růst je tažen spíše vývozem, což se projevuje stále vysokým tempem růstu průmyslu 
při stagnujícím nebo dokonce klesajícím obratu maloobchodu. K prvnímu zvýšení úrokových 
sazeb po 4 letech sáhla polská centrální banka a svou referenční sazbu zvýšila o 0,5 p.b. na 
5,75 %. Reagovala tak na akceleraci cenového růstu v posledních měsících. PPI v květnu 
vzrostl nejvíce od roku 2000 (o 9,6 %a), zatímco CPI vzrostl o 3,4 %a (i jádrová inflace 
akcelerovala z 1,2 % na 2 %a). Ekonomický vývoj a stabilizace politické situace vedly  
k dalšímu posílení zlotého.  
 
Maďarská ekonomika i přes pokles reálných mezd ve veřejném sektoru a jen mírný růst 
v soukromém sektoru8 stále čelí vysoké domácí poptávce (růst maloobchodních tržeb v dubnu 
o více než 8 %). Za této situace nelze očekávat výrazné zlepšení deficitu OB, který 
představuje 9,6 % HDP. Centrální banka ponechává úrokové sazby na vysoké úrovni  
(11,5 %). Příčinou není pravděpodobně ani tak obava z aktuálního cenového vývoje (PPI 
v květnu vzrostl o 5,4 %a) jako z jeho možného ohrožení v případě depreciace kurzu. Ten 
totiž ani při současných vysokých sazbách nejeví tendenci k posilování. Pozitivní zprávou je 
květnový růst exportem tažené průmyslové produkce o 10 %a. 
 
Euribor a kurz eura vůči dolaru 
 
Výnosová křivka eura se v průběhu druhého čtvrtletí zvedala a maxima dosáhla kolem 
poloviny června. V červenci pak, v souvislosti s výše diskutovaným méně pozitivním 
výhledem americké a světové ekonomiky, výnosy mírně klesaly. Sklon mezi jedním a deseti 
lety měl tendenci do první poloviny června velmi mírně růst, v první polovině července pak 
došlo ke snížení sklonu. Referenční scénář pro trajektorii sazby 1Y euribor, který je založen 
na průměrné výnosové křivce za první polovinu července, se posunul vzhůru pro 7. SZ oproti 
4. SZ, je však poněkud nižší než výhled ze 6. SZ. Predikce je konzistentní s posledním 
výhledem CF07 pro 3M euribor a desetiletý německý bund.  
                                                 
7 Po strmém růstu dovozních cen, PPI v květnu vzrostl o 0,8 %m a meziročně tak zrychlil růst z 3,7 na 5 %a. Bez 
energií a potravin však jádrová inflace cen výrobců akcelerovala pouze z 1,5 na 1,7 %a. Obdobný vývoj je ve 
spotřebitelských cenách, kde zásluhou cen energií a potravin vzrostla meziroční inflace z 2,3 na 3,1 %, ale 
jádrová inflace naopak poklesla z 1,8 na 1,7 %a. Varovným signálem však může být to, že anualizovaný růst 
jádrových cen za poslední tři měsíce byl 3,3 %. 
8 Což je při relativně nízké nezaměstnanosti 5,8 % příznivá zpráva. 
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Ve druhém  čtvrtletí byl průměrný kurz dolaru vůči euru poněkud silnější než předpokládal 
RS pro 4. SZ (1,21 oproti 1,23). Naplnilo se tak riziko, které bylo indikováno v diskuzi 
referenčního scénáře ve 4. SZ. Zatímco v první polovině 2. čtvrtletí měl dolar spíše tendenci 
posilovat, v souvislosti s korekcí velmi optimistického pohledu na výhled americké 
ekonomiky se trend posléze obrátil. Referenční scénář vývoje dolaru pro 7. SZ je založen na 
CF z června, který očekává poněkud silnější dolar ve výhledu několika čtvrtletí než byl 
předpoklad 4. SZ. Poslední červencový CF tento dolarový optimismus mírně koriguje. Spolu 
se sérií slabších ekonomických ukazatelů z posledních týdnů se zdá, že bilance rizik pro 
budoucí vývoj je vychýlena směrem ke slabšímu dolaru. 
 
Cena ropy 
 
Zatímco převážnou část května se držely ceny ropy WTI nad hranicí 40 USD/b a atakovaly až 
dvacetileté maximum, v červnu se situace částečně zklidnila a ceny klesaly. Pokles umožnilo 
potvrzení ochoty zemí OPEC (především Saudské Arábie) zvýšit denní dodávky od srpna 
o 0,5 mil barelů denně. Avšak obavy, že ochota zvyšovat nabídku ropy může narážet na 
produkční kapacity spolu s aktuálním poklesem zásob surové ropy v USA, trvajícími 
hrozbami atentátů na středním východě, možným omezením těžby v Nigérii a stále silnou 
poptávkou z USA a Asie, významnější pokles cen zastavily. Krize kolem ruské ropné firmy 
Jukos postrčila ceny ropy opět vzhůru, takže se v polovině července dostaly nad hranici 
40 USD/b.  
 
Skutečná průměrná cena uralské ropy v 2. čtvrtletí 2004 byla o 3,8 USD/barel vyšší, než 
předpokládala předpověď použitá pro referenční scénář 4. SZ (u WTI činil rozdíl 5,4 USD). 
Rozdíl činí pro uralskou ropu 13 % původně předpokládané ceny. Podle RS07 bude cena 
uralské ropy v 2. pololetí roku 2004 vyšší cca o 13 %  jak v korunovém, tak v dolarovém 
vyjádření, pro rok 2005 klesá rozdíl oproti minulému scénáři na  7 % v USD a  9 % v CZK. 
Nejnovější vydání CF07 posunulo dolarovou cenu ropy výše o další 4 p.b. pro druhé pololetí 
t.r. a 1 p.b. v roce příštím. 
 
Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Cena ropy Ural (CZK/b)
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Box II.1.1  Rizika zahraničního ekonomického vývoje 
Značný optimismus ekonomických komentářů o zrychlujícím se oživení ve Spojených státech 
z prvních měsíců 2. čtvrtletí se v posledních týdnech postupně vytrácel pod tíhou horších než 
konsensuálně očekávaných ekonomických údajů čí konjunkturálních šetření. Základním rizikem 
světového ekonomického vývoje je tedy dilema, zda poslední konjunkturální vývoj americké 
ekonomiky, která je hnacím motorem současné globální konjunktury, je projevem dočasného 
vychýlení nebo znamená přechod k novému trendu. Předstihové ukazatele OECD jednoznačně ukazují 
na značné snížení růstu v zemích G7 ve druhé polovině t.r. Výrazné zvolnění ekonomického růstu ve 
Spojených státech by znamenalo omezení současného exportu amerických poptávkových stimulů do 
zbytku světa. Zároveň ostatní regiony (Evropa, Asie) nedokáží nahradit tuto ztrátu odpovídajícími 
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vlastními poptávkovými impulsy. Mimoto narůstající obchodní nerovnováha mezi Spojenými státy a 
Asií, především Čínou a neřešení kurzových poměrů vůči Asijským zemím, hlavně vůči čínskému 
renminbi, může vytvářet dodatečný tlak na kurz dolaru vůči euru, což může způsobit hlubší a delší 
zhodnocení eura vůči dolaru a tím omezení konkurenceschopnosti euroregionu. Snížení americké 
poptávky či další posílení kurzu eura by ovlivnilo exportní vyhlídky evropských vývozců. 
 
Nelepšící se politická situace v Iráku a vysoká poptávka po ropě v důsledku pokračujícího globálního 
ekonomického oživení (spolu s očekáváním relativně rychlejšího růstu budoucí poptávky v asijském 
regionu, v Číně) neumožňuje očekávaný pokles cen ropy. S vysokými cenami ropy se stále častěji 
objevují úvahy a kvantifikace o dopadech těchto cen na ekonomiku. Konvenční odhady mluví  
o snížení růstu HDP eurozóny o 0,1 p.b. v horizontu dvou let v reakci na permanentní 10 % zvýšení 
ceny ropy. Nicméně konkrétní vliv závisí na postavení ekonomiky v jejím cyklu a devizovém kurzu. 
Na rozdíl od ekonomiky Spojených státu je výstupová mezera většiny evropských zemí otevřenější, 
s nižším využitím kapacit. Za dané situace jsou vysoké ceny ropy spíše rizikem pro zisky podniků, 
spotřebu domácností a samotný výstup než pro inflaci. Kromě toho nejnovější studie ECB udává, že 
dopad vyšších cen ropy do HDP může být až trojnásobný9. V případě, že by cena ropy dosáhla úroveň 
40 dolarů za barel, což by představovalo asi 40 % zvýšení proti původnímu předpokladu 28 dolarů za 
barel, znamenaly by uvedené odhady redukci v současnosti očekávaného růstu k téměř nulovým 
hodnotám. 
 
I když současná predikce ekonomického růstu v evropských zemích předpokládá, že domácí poptávka 
bude zvyšovat své příspěvky k růstu, bude skutečné oživení domácí poptávky v eurozóně podmíněno 
průběhem strukturálních reforem a vyrovnáváním fiskální nerovnováhy v rozhodujících zemích. 
OECD odhaduje, že se 1 % snížení vládních výdajů v Německu a Francii promítne snížením HDP 
eurozóny o 0,5 p.b.  
 
Přes pesimistické zabarvení některých ekonomických zpráv a konjunkturních šetření nebyla zatím 
rizika  jednoznačně vyhodnocena jako vyvolávající potřebu zpracovat alternativní scénář.  
 
 
II.2 Předpoklady o vývoji fiskální politiky 
 
Na základě dostupných informací o vývoji vládního sektoru neměníme ve srovnání s minulou 
velkou SZ odhad vládního deficitu bez čistých půjček a dotací transformačním institucím na 
roky 2004 a 2005. Odhad ekonomického působení fiskální politiky indikátorem fiskálního 
impulzu proto zůstává pro letošní i příští rok neměnný a příspěvek fiskální politiky do 
dynamiky HDP lze považovat v tomto roce za slabě pozitivní, v roce následujícím za 
neutrální (viz následující tabulka a box II.2.1 Výhled rozpočtu…). Z hlediska struktury 
příspěvku fiskální politiky do dynamiky HDP lze očekávat pokračující nárůst vládních výdajů 
na investice, který bude kompenzován pomalejším tempem růstu ostatních výdajových 
položek, což se promítá do stagnace poptávkově relevantního salda a postupného poklesu 
fiskálního impulzu až k nulovým hodnotám v roce 2005.  
 
Odhad fiskálního deficitu vládního sektoru pro rok 2004 dosahuje 4,6 % HDP (cash 
metodika), resp. 4,4 % HDP (ESA95), odhad pro rok 2005 je 4,2 % HDP, resp. 4,0 % 
v ESA95. Hospodaření státního rozpočtu a státních fondů v letošním roce se vyvíjí v souladu 
s očekáváními, místní rozpočty dosahují mírného přebytku (viz příloha č.1 Aktuální 
výsledky hospodaření státního rozpočtu). Pokud se naplní tato očekávání, bude cíle 
reformy VF dosaženo pravděpodobně o rok dříve – a to zejména vlivem příznivého vývoje 

                                                 
9 „Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for Some OECD Countries“; WP 362, May 
2004 
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HDP, resp. zohledněním jeho úrovňové revize (původní koncepce reformy pracovala s tehdy 
aktuálním, tedy nerevidovaným HDP, nižším přibližně o 5,0 %).  
 
 
Pro srovnatelnost časové řady jsou salda vládního sektoru v následující tabulce uvedena vůči původnímu i revidovanému HDP. 
 

2003 2004
4.SZ 6.SZ 7.SZ 4.SZ 6.SZ 7.SZ 4.SZ 6.SZ 7.SZ

Deficit vládního sektoru           
(cash bez ČP a TI)       v % HDP 4.5%

(3.9%)*  
4.1%

(3.9%)* 
4.1% 4.7% 4.8%

(4,6%)* 
4.8% 4.5% 4.5%

(4,2%)* 
4.5%

Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)            v % HDP 12.9%

(12.9%)* 
13.6%

(12.9%)* 
13.6% 4.7% 4.7%

(4,4%)*   
4.7% 4.2% 4.2%

(4,0%)* 
4.2%

Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) +0,2 p.b. -0,1p.b. -0,2 p.b. +0,2 p.b. +0,8 p.b. +0,7 p.b. +0,3 p.b. +0,1 p.b. +0,4 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.
pozn. *) údaj v závorce odpovída poměru k revidovanému HDP, ČSÚ 30.6.2004

2005

 
 
 
Box II.2.1 Výhled rozpočtu a Maastrichtská kritéria 
Ministerstvo financí předložilo vládě první návrh státního rozpočtu na rok 2005. Vláda se shodla 
pouze na výši deficitu státního rozpočtu ve výši 94 mld. Kč. Jeho dalším projednáváním se bude 
zabývat až nová vláda. Předložený návrh státního rozpočtu není konzistentní s cíli fiskální reformy, 
protože jsou překračovány závazné výdajové rámce a tím dochází k nárůstu deficitu státního rozpočtu 
o cca 0,2 % HDP (po dalších úpravách v dodatcích k návrhu SR sníženo na cca 0,1 %) oproti cílům 
fiskální reformy, resp. limitu ve výdajovém rámci. Institucionální složku reformy veřejných financí 
(koncept střednědobého fiskálního cílení) se nedaří efektivně prosadit a MF naráží na výdajové 
představy ostatních resortů (resorty požadovaly navýšit výdaje o dalších 15 – 40 mld. Kč). 
Z kvantitativního pohledu se překročení rozpočtového rámce může jevit jako ne příliš významné, 
z kvalitativního by však mohlo dojít k výrazné ztrátě kredibility konceptu fiskálního cílení.  
 
Na základě loňského deficitu výrazně převyšujícího 3% referenční hodnotu byla s ČR zahájena ze 
strany EU procedura nadměrného deficitu (EDP) a bylo publikováno doporučení Rady EU, kde je 
vláda ČR žádána, aby dodržela koncept fiskálního cílení a použila vyšší než rozpočtované příjmy 
k redukci deficitu. Předložený návrh státního rozpočtu však není plně konzistentní  
s  konvergenčním programem ani doporučeními Rady. Fakt, že ČR předložila z nových členů EU 
v konvergenčním programu jeden z nejméně ambiciózních plánů konsolidace veřejných financí, i to, 
že existuje potenciální nebezpečí nerespektování doporučení orgánů EU (Rada EU žádá ČR o přijetí 
efektivních opatření pro rok 2005 do 5. 11. 2004) i svých vlastních závazků, může mít nepříznivý vliv 
jak na vnímání důvěryhodnosti ČR, tak i na možné ztížené čerpání finančních zdrojů z fondů EU.  
 
 
II.3 Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného hospodářského vývoje 
 
Odhad současné pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu je zprostředkován pomocí 
předpokladů o počáteční úrovni rovnovážných hodnot makroekonomických veličin HDP, 
reálného kurzu a reálných úrokových sazeb, které jsou shrnuty v tabulce 1.  
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Tabulka 1: Nastavení počátečních podmínek v 2.Q 2004 podle 4. SZ 2004 a 7. SZ 2004 
 
2. Q 2004 4. SZ 2004 7. SZ 2004 
RMCI Gap -0,8 -0,7 
Úroková složka RMCI -0,2 -0,3 
Kurzová složka RMCI -0,7 -0,5 
Mezera výstupu -0,8 -1,2 
Reálná rovnovážná apreciace 2,9 2,9 
Rovnovážná 1R sazba 1,4 1,4 

 
Od zveřejnění dubnové prognózy nebyly zjištěny žádné informace, které by vedly 
k přehodnocení vnímání základních ekonomických trendů oproti dubnové SZ. Obrat ve vývoji 
hospodářského cyklu skutečně přichází a je patrný z vývoje reálné ekonomické aktivity. 
Narozdíl od minulé prognózy je však pozorovaný obrat výstupové mezery mírnější a její 
počáteční nastavení více otevřené. Celkové hodnocení reálných měnových podmínek 
ovlivňujících následný průběh hospodářského cyklu se kvalitativně nemění. 
 
Graf: Mezera výstupu 
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Graf: Inflace očištěná o vliv změn daní  
(mzr. v %) 
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Současné působení reálných měnových podmínek v ekonomice odpovídá dubnové prognóze  
a lze jej charakterizovat jako uvolněné. Ačkoliv nové informace nevedly k přehodnocení 
odhadu rovnovážných trajektorií, kurzová složka je nyní oproti prognóze z minulé SZ 
přísnější z důvodu neočekávané apreciace nominálního kurzu. Zpřísnění této složky 
měnových podmínek kompenzuje více uvolněná úroková část. 
 
V návaznosti na postupné uvolňování měnových podmínek během roku 2003 a mírný obrat 
ve vývoji zahraniční poptávky se zastavil trend prohlubování mezery HDP patrný od počátku 
roku 2002. Výstupová mezera se od počátku roku 2004 začíná uzavírat (viz obrázek). Obrat 
ve vývoji mezery výstupu je pak konzistentní nejen s pozorovaným cenovým vývojem, ale  
i s uvolněnými  měnovými podmínkami v minulosti a zlepšujícím se vývojem v zahraničí. 
 
Výchozí výstupová mezera je vůči minulé prognóze více otevřená, což reflektuje 
neočekávaně pomalý růst inflace v tomto roce (zejména korigované bez PH) a hodnocení 
bezprostředního inflačního výhledu pro zbytek roku 2004. Revize časových řad HDP a jeho 
složek neměla výrazný vliv na vnímání průběhu mezery výstupu na minulosti ani nezměnila 
cyklické charakteristiky veličin.  
 
Bezprostřední vývoj výstupové mezery bude těžit z výrazně uvolněných měnových podmínek 
v minulosti, ke kterým se v průběhu roku přidá i obrat ve vývoji zahraniční poptávky. 
Významnou roli v očekávaném oživení bude hrát uvolněný kurz. 
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Inflace 
 

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

Index spotřebitelských cen 0.4 0.2 3.4 2.9
Regulované ceny  červen 2004 0.1 0.0 3.0 2.4
Čistá inflace 0.4 0.1 2.6 2.1
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0.7 -0.1 4.4 2.7
Korigovaná inflace bez PH 0.3 0.3 1.6 1.4
Ceny pohonných hmot - čisté -1.3 0.4 2.5 11.2
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0.04 0.07 0.76 0.68  
 
Vývoj spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí roku 2004 byl ve znamení dopadů změn nepřímých 
daní souvisejících s fiskální reformou a harmonizací s pravidly EU v této oblasti.10 Primární 
efekty vnitřně velmi heterogenních úprav daní v tržních cenách způsobily v souhrnu zrychlení 
mzr. růstu CPI ke konci 2. čtvrtletí v řádu 0,3 p. b. ve srovnání s koncem 1. čtvrtletí. Malá 
část v minulé prognóze očekávaných dopadů daní nebyla realizována z důvodu doprodeje 
zásob cigaret zatížených původní (nižší) sazbou spotřební daně. Snížení základní sazby DPH, 
které se oproti prognóze promítlo plně do snížení cen elektřiny, plynu a telefonních služeb, 
bylo, vedle poklesu cen plynu pro domácnosti z titulu světových cen, hlavním faktorem 
decelerace mzr. růstu regulovaných cen ve 2. čtvrtletí. 
 
Vedle daní bylo dominantním hybatelem vývoje inflace v tomto období zpožděné působení 
záporné mezery výstupu, která na přelomu let 2003 a 2004 stagnovala na hodnotách kolem 
-1,5 %. Poloha ekonomiky v rámci hospodářského cyklu tak působila dezinflačním směrem 
zejména v poptávkově citlivých segmentech spotřebitelského koše. Tento vliv poptávkového 
prostředí se uplatňoval v podmínkách, kdy působení dovozních cen bylo již proinflační mj.  
z důvodu vývoje cen ropy a nominálního kurzu Kč/EUR. Ten v relevantním období pro vývoj 
současné inflace pokračoval v trendu pozvolné mírné depreciace.  
 
Za celé druhé čtvrtletí se predikce celkové inflace ze 4. SZ odchýlila o -0,57 p.b. (měřeno 
porovnáním mzr. indexů v červnu). 
 
V cenách potravin jsme ve 2. čtvrtletí pozorovali stagnaci dynamiky jejich mzr. růstu, 
přestože agregátně dosáhl vývoj producentských cen v zemědělství ve sledovaném období 
vysokých růstů. Ty by patrně za jiných okolností vedly k rychlému růstu inflace cen potravin. 
V situaci záporné výstupové mezery a vnitřně velmi heterogenního vývoje cen zemědělských 
výrobců k tomu nedošlo (viz příloha č.2 Vývoj cen zemědělských výrobců a marží 
prodejců cen potravin). Tyto faktory mají velký podíl na rozdílu mezi skutečností  
a predikcí ze 4. SZ v mzr. růstu cen potravin (ke konci června -1,7 p.b.), který má dopad do 
inflace -0,47 p.b. 
 
Zrychlení korigované inflace (neočištěné o změny daní) bez pohonných hmot ve  
2. čtvrtletí vyplývalo především z bezprostředních daňových změn a částečně i z vývoje 
dovozních cen, zatímco poptávkové tlaky působily oproti prognóze patrně více dezinflačně. 
V rámci daňových změn nebyly přesuny položek ze snížené do základní sazby (služby) 
doprovázeny úměrným zvýšením cen (záporné bezprostřední sekundární efekty), a rovněž 
pokles základní sazby daně (zboží) nevyvolal proporcionální pokles cen těchto komodit 
(kladné bezprostřední sekundární efekty). Obě skupiny sekundárních efektů byly 

                                                 
10 Podrobný popis dopadů změn daní a celního režimu v souvislosti se vstupem do EU včetně předběžného 
vyhodnocení naplnění prognózy v této oblasti je uveden v Příloze č.4 Dopady změn nepřímých daní... 
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kvantitativně poměrně významné (větší než očekávané), ovšem z velké části se vzájemně 
kompenzovaly (očekávány byly větší kladné efekty). Rychlejšímu růstu korigované inflace 
bez pohonných hmot bránila rovněž struktura růstu dovozních cen, která byla nakloněna ve 
prospěch cen hutních materiálů a kovodělných výrobků, u nichž lze počítat s nižším a časově 
rozprostřeným průsakem do spotřebitelských cen (box II.3.3 Úprava vlivu dovozních cen).  
 
Pomaleji (vzhledem k 4. SZ) rostoucí inflace v tomto segmentu spotřebitelského koše ve  
2. čtvrtletí se odrazila v konzistentním přehodnocení počáteční podmínky mezery výstupu 
směrem dolů (vliv chyby v predikci cen potravin byl do jisté míry rovněž relevantní pro nové 
nastavení výstupové mezery).  
 
Vývoj cen pohonných hmot, které v průběhu 2. čtvrtletí silně akcelerovaly, byl určován 
zejména růstem cen ropy. Ty rostly rychleji než předpokládala naše prognóza a vysvětlují tak 
poměrně výraznou chybu v jejich predikci ze 4. SZ.  
 
Graf: Mzr. růst jednotlivých skupin cen (neočištěné o vliv změn daní, v %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: ČNB 
 
Vývoj ostatních cenových okruhů v druhém čtvrtletí se ve srovnání s předchozí prognózou 
pohyboval vždy  proinflačním směrem. Tento vývoj byl u všech sledovaných cenových 
okruhů vnitřně značně diferenciovaný a provedené analýzy ukazují, že tento vývoj (vyjma cen 
pohonných hmot) nevyvolává vyšší inflační tlaky, než tomu bylo v předchozí prognóze. 
Tomu odpovídá jak strukturální analýza vývoje cen zemědělských výrobců (viz příloha č.2 
Vývoj CZV a marží…) tak cen průmyslových výrobců (viz příloha č.3 Vývoj CPV). 
 
V nejbližším období lze očekávat mírné zrychlování spotřebitelské inflace, které bude 
souviset téměř výhradně s tržním pohybem cen. Příspěvek regulovaných cen a primárních 
efektů daní k mzr. růstu CPI bude zhruba na úrovni 2. čtvrtletí 2004. 
 
Zrychlení růstu spotřebitelských cen v rámci čisté inflace bude vnitřně velmi diferencované. 
Očekávané mírné zrychlení mzr. růstu cen potravin nebude mít vzhledem k předpokládanému 
zklidnění cen zemědělských prvovýrobců (dobrá sklizeň) dlouhodobějšího trvání. Navíc jejich 
trendová složka pozvolna klesá, což ovšem může souviset spíše se strukturálním nesouladem 
ve vývoji producentských a spotřebitelských cen potravin a s konkurencí na maloobchodním 
trhu potravin (viz příloha č.2 Vývoj CZV a marží…). U korigované inflace bez pohonných 
hmot lze počítat se stabilitou až mírným růstem v souvislosti s vývojem mezery výstupu  
a inflačních očekávání. Trendové složky obchodovatelných i neobchodovatelných ostatních 
komodit bez PH tomu odpovídají. V nejbližších měsících nemůžeme navíc očekávat 
výraznější pokles dynamiky růstu cen pohonných hmot vzhledem k vysoké mzr. dynamice 
cen ropy a vývoji devizového kurzu USD. 
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Graf: Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: ČNB 
 
 
 
Reálné měnové podmínky 
 
Současné nastavení reálných měnových podmínek je odrazem vývoje v posledním roce. 
Postupně docházelo k uvolnění měnových podmínek, a to zejména díky vývoji kurzové 
složky. Do ní se promítala depreciace nominálního kurzu a nízká inflace. Naopak úroková 
složka měnových podmínek byla přes pokles nominálních sazeb v tomto období zhruba 
neutrální, a to díky poklesu zpětně hledících inflačních očekávání. Kumulovaný efekt 
působení jednotlivých složek měnových podmínek potvrzuje, že od roku 2002 ovlivňuje 
vývoj reálné ekonomiky převážně kurzová složka. Dopady nadhodnocení kurzu přetrvávaly 
poměrně dlouhou dobu, a až nyní přechází kumulované měnové podmínky od tlumícího ke 
stimulujícímu působení. Úroková složka měnových podmínek restriktivní působení reálného 
kurzu omezovala, ale pouze částečně. 
 
Výhled RMCI na  nejbližší období ukazuje protisměrné krátkodobé tendence vyvolané růstem 
inflace. Zatímco reálné úrokové sazby bude autonomně uvolňovat rostoucí inflace a následně 
i růst inflačních očekávání, reálný kurz se bude ze stejného důvodu autonomně zpřísňovat.  
 
 
Graf: Index reálných měnových podmínek Graf: Kumulovaný efekt RMCI 
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Graf: Meziroční inflace 
(neočištěná o vliv změn daní, v %) 

 
Graf: Reálný 1R PRIBOR 
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Graf: Reálný 1R EURIBOR 

 
Graf: Reálný kurz 
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Sazby 
 
Prognózou očekávané uvolnění úrokové složky měnových podmínek ve 2. čtvrtletí 2004 
nastalo, bylo však výraznější a to ve všech komponentách: 1R PRIBOR, sazby na nově 
poskytnuté úvěry11 a 1R EURIBOR.  
 
Za uvolněním domácích reálných sazeb stojí jednak růst inflačních očekávání v prvním  
a následně i v druhém čtvrtletí tohoto roku, jak předpokládala minulá prognóza, na druhou 
stranu růst nominálních úrokových sazeb byl ve 2. čtvrtletí ve srovnání s dubnovou 
prognózou nižší. Tento pohyb byl patrný zejména u sazeb s delší splatností. Zatímco dubnová 
prognóza očekávala úroveň jednoleté sazby peněžního trhu za druhé čtvrtletí 2,7 %, 
skutečnost byla přibližně 2,5 %. Zejména se ale nepotvrdil prognózou očekávaný nárůst 
klientských úrokových sazeb, které v květnu stagnovaly. Sazby z nově poskytnutých úvěrů 
dosahují 5,4 %, sazby z termínovaných vkladů 1,4 %.  
 
Ve 2. čtvrtletí 2004 došlo k poklesu zahraničních reálných sazeb 1R EURIBOR, což také 
přispělo k uvolnění úrokové složky reálných měnových podmínek. Vzhledem 
k předpokladům o budoucím vývoji nominálního 1R EURIBORu a německé inflace bude toto 
                                                 
11 Metodika propočtu klientských úrokových sazeb se od ledna 2004 změnila. Řada nově čerpaných úvěrů je 
nahrazena řadou nově poskytovaných úvěrů v souladu s výkazy ECB. V prognóze je dočasně řada nově 
čerpaných úvěrů od ledna 2004 odhadována na základě koincidenčních řad. 
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uvolnění již v krátkém horizontu prognózy sníženo (viz box Srovnání reálných…). 
Zahraniční úrokové sazby však budou stále působit uvolněně i na krátkém horizontu 
prognózy. 
 
Souběh vývoje inflačních očekávání, domácích nominálních sazeb a zahraničních sazeb jsou 
vede k uvolněnějšímu hodnocení úrokové složky měnových podmínek ve srovnání s minulou 
prognózou. 
 
Od konce června pokračovaly úrokové sazby na finančním trhu v nárůstu. Impulsem bylo 
především zvýšení základních sazeb ČNB o 0,25 procentního bodu s platností od 25. 6., ale 
také pád koaliční vlády. Do dění na finančním trhu se promítala politická nestabilita a riziko, že 
se zastaví i doposud oznámené reformy ve fiskální oblasti. Na začátku července úrokové 
sazby mírně klesly, pravděpodobně jako reakce na možnost sestavení staronové koaliční 
vlády.  
 
V reakci na nárůst sazeb finančního trhu oznámila většina největších tuzemských bank (ČS, 
KB, HVB, GE) zvýšení svých základních a referenčních sazeb. Zvýšení se pohybuje od 0,25 
procentního bodu u nejkratších splatností až do 0,80 procentního bodu, což odpovídá vývoji 
tržních úrokových sazeb na finančním trhu. 
 
V současnosti pozorovaný sklon výnosové křivky (0,7 procentního bodu 1R-2T k 23. 7.) je 
strmější než předpokládá aktuální prognóza (0,2 procentního bodu) na celé čtvrtletí. Důvody 
jsou dva. Za prvé, tržní  krátkodobé (3M) sazby leží níže než sazba konzistentní s prognózou 
pro 3Q2004. Za druhé, dlouhodobé sazby na trhu leží výše než aktuální prognóza. Trh 
očekává růst sazeb v 3Q2004 (0,25 procentního bodu), ale i poté by pravděpodobně  
- v závislosti na komunikaci - mohla být tržní výnosová křivka strmější. Jedno vysvětlení je, 
že trh očekává do budoucna přísnější MP ČNB. Jiné vysvětlení je, že trh je více vpředhledící 
než předpokládá aparát ČNB (20 %), a budoucí očekávané růsty krátkých sazeb se více 
odrážejí v současných dlouhodobých sazbách. Tomu napovídá pohled na sazby FRA  
a implikované sazby, podrobněji viz třetí kapitola. 
 
Uskutečněná aukce státního dluhopisu s originální splatností 10R se ve vývoji tržních sazeb 
neprojevila. Po delší době poptávka výrazně převýšila nabízených 5 mld. Kč (více než 
trojnásobně), průměrný výnos dosáhl 5,19 %. 
 
Autonomní vývoj úrokové složky měnových podmínek bude v nejbližším období působit 
pozitivně na růst reálné ekonomiky a následně i inflace. Toto uvolnění lze sledovat  
u domácích i zahraničních reálných úrokových sazeb. 
 
 
Box II.3.1 Srovnání reálných zahraničních úrokových sazeb 
Model QPM pracuje s ročními úrokovými sazbami, a reálný euribor 1Y se aproximuje nominální 
sazbou deflovanou současnou německou inflací spotřebitelských cen. Tento postup vychází 
z předpokladu zpěthledících inflačních očekávání. Jeho oprávněnost lze částečně ověřit srovnáním 
s reálným výnosem, který je dosahován na trhu indexovaných dluhopisů. Jistina indexovaného 
dluhopisu se zvyšuje s růstem cenového indexu spotřebitelských cen a proto jeho výnos neobsahuje 
ani očekávanou inflaci a ani inflační rizikovou prémii. Indexovaný dluhopis proto lépe vyjadřuje 
reálný výnos, který v ekonomice převládá. 
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Z delšího pohledu se reálná jednoroční úroková sazba vyvíjí velmi obdobně jako výnos 
francouzského12 vládního dluhopisu s pětiletou splatností, který je indexován úrovní spotřebitelských 
cen ve Francii. Tato korelace dává legitimitu metodice QPM, přičemž rozdíly mezi oběma ukazateli 
mohou mít několik různých příčin. To, že je výnos indexovaného dluhopisu systematicky vyšší je asi 
důsledkem termínové a likvidní prémie, protože kromě delší splatnosti jsou tyto dluhopisy mnohem 
méně likvidní než peněžní trh eurozóny13. Větší volatilita jednoroční sazby je dána větší proměnlivostí 
aktuální inflace ve srovnání s pětiletým průměrem inflačních očekávání. 
 
Oba indikátory ukazují stejnou intenzitu poklesu evropských reálných sazeb a výnosů v posledních 
dvou letech a tržní indikátor tak kvalitativně potvrzuje předpoklad predikce o nízké zahraniční reálné 
sazbě. Nicméně se zdá, že významný pokles jednoroční reálné sazby ve 2.Q. 2004 může souviset 
s vyšší volatilitou zvoleného ukazatele spíše než s výrazným uvolněním zahraniční složky měnových  
podmínek. 
 
Kurz 
 
Reálný kurz měl v posledních dvou letech klíčový význam pro postupné uvolňování reálných 
měnových podmínek. Ve druhém čtvrtletí 2004 nominální kurz výrazně posílil až na hodnotu 
alternativního scénáře z minulé SZ. Toto posílení vedlo ke zpřísnění kurzové složky reálných 
měnových podmínek. I přes toto posílení je však reálný kurz stále výrazně uvolněný. 
 
Ve 2. čtvrtletí 2004 nominální kurz koruny vůči euru posiloval. Nejslabší byl začátkem dubna 
na cca 32,9 korun za euro, nejsilnější začátkem června při cca 31,3 korun za euro. Při průměru 
32,03 korun za euro tak byl silnější než předpokládal referenční scénář (32,6) o 1,9 %. Proti  
1. čtvrtletí 2004 posílil o 2,5 %. Jedním z hlavních důvodů posilování kurzu byla postupná 
adaptace očekávání účastníků trhu ohledně budoucích reálných sazeb po zveřejnění pro trh 
překvapivé dubnové makroekonomické prognózy ČNB. Zvýšení sazeb v červnu potvrdilo 
konzistenci měnověpolitického postoje ČNB s publikovanou prognózou a podpořilo 
očekávání vyšších reálných sazeb v souvislosti s oživováním domácí ekonomiky a výhledem 
inflace. Pro korunu pozitivní byly i lepší než očekávané výsledky zahraničního obchodu. 
Naopak, vládní krize a politická nejistota působila depreciačním směrem, nicméně zdá se, že 
vliv tohoto faktoru byl pouze dočasný.  
 
V červenci je zatím kurz silnější než je předpoklad referenčního scénáře, což je konzistentní 
s tím, že i rozpětí mezi korunovými a evropskými sazbami a výnosy je vyšší než je 

                                                 
12 Francie je zřejmě jedinou zemí EMU, která disponuje vládními indexovanými dluhopisy. Zavedeným 
instrumentem jsou zejména ve Velké Británii. V Německu se s jejich vydáváním počítá. Francouzské dluhopisy 
jsou indexované někdy evropským HICP jindy domácími cenami. Nejkratší dostupná zbytková splatnost je pět 
let. 
13 Teoreticky by naopak rozdíl mezi ukazateli mělo snižovat to, že deflováním jednoroční sazby se neodstraní 
inflační riziková prémie. 
 



 22   

prognózováno (viz v části III). Vzájemné postavení tržních a predikovaných rozpětí i kurzu je 
tak opačné proti situaci před publikací 4.SZ. 
 
Přes velký rozsah současného uvolnění reálného kurzu však graf zobrazující kumulovaný 
efekt působení složek RMCI na mezeru výstupu potvrzuje, že kurzová složka navzdory 
svému výraznému uvolnění v průběhu celého minulého roku v současnosti stále působí na 
poptávku protiinflačním směrem.  
 
Přestože bude reálný kurz apreciovat z důvodu růstu domácí inflace a mírného posilování 
nominálního kurzu, nepromítne se jeho zpřísnění do reálných měnových podmínek. Působení 
reálného měnového kurzu tak v nejbližším období bude dále uvolněné. Důvodem je 
předpoklad o rovnovážné reálné apreciaci, která bude efekt posilování kurzu omezovat. 
 
Hospodářský růst a trh práce 
 
V 1. čtvrtletí 2004 došlo k očekávanému zrychlení ekonomického růstu na čtvrtletní bázi  
(3,1 % mzr., 5,9 mzkv. na revidované čtvrtletní řadě reálného HDP od roku 1999). 
Důsledkem bylo mírné uzavírání záporné produkční mezery, které však bylo pomalejší, než 
vyplývalo z  prognózy 4. SZ. Vývoj inflace ve 2Q 2004 současně naznačil, že i úroveň 
záporné mezery výstupu na počátku roku 2004 leží pravděpodobně níže než bylo odhadováno 
v minulé prognóze. Implikované tempo inflaci neakcelerujícího růstu HDP (potenciálu) 
dosahovalo ve sledovaném období mzr. hodnot kolem 3 %.  
 
Graf: Investice a měnové podmínky Graf: Investice a hospodářský cyklus14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
Graf: Spotřeba a měnové podmínky Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
                                                 
14 Cyklické vlastnosti série celkových investic nejsou dobře patrné zřejmě z důvodu přítomnosti vládních 
investic. Toto bylo dokumentováno ve 4. SZ srovnáním s cyklickými vlastnostmi soukromých investic. Nová 
data o HDP doposud neumožňují tuto dekompozici provést. 
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Na pozorovaném zrychlení růstu se podle očekávání podílely především investice a v menší 
míře i exporty. Podíl exportní aktivity na ekonomickém oživení tak byl nižší než očekávaný. 
Spotřeba domácností podle očekávání vykazuje stále relativně rychlé tempo růstu (avšak nižší 
než v první polovině 2003), zatímco spotřeba vlády reálně meziročně klesá. Růst dovozně 
náročných investic a exportů se projevil i ve vysoké dynamice dovozů, což částečně 
vysvětluje chybu v predikci čistých exportů.  

 
Fixní investice přejímají roli hlavního tahouna růstu domácí poptávky, přičemž se na růstu 
investiční aktivity podílí dle odhadu soukromá i veřejná sféra zhruba stejným dílem. Tato role 
odpovídá cyklickému chování (soukromých) investic, které táhnou uzavírání mezery výstupu. 
To je dobře patrné z vývoje podílu HTFK na HDP, jehož cyklický pokles z let 2002 a 2003 se 
již počíná obracet, na což má vedle pozitivních očekávání o zahraniční aktivitě vliv i obrat 
v kumulovaném působení měnových podmínek. Pozitivní vliv měnových podmínek je 
potvrzován i vývojem úvěrů a ziskovosti nefinančních podniků (viz box Hospodářské 
výsledky…).  
 
Box II.3.2  Hospodářské výsledky podnikové sféry 
V 1. čtvrtletí 2004 pokračoval trend rychlého růstu obratových ukazatelů a zlepšování většiny 
finančních ukazatelů sektoru nefinančních podniků a korporací (hospodářský přebytek, přidaná 
hodnota na zaměstnance, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb apod.). Pokračovaly  
i pozitivní změny ve struktuře podniků (meziročně se zvýšilo procento ziskových podniků, snížilo se 
naopak procento podniků vykazujících dlužné mzdy a podniků se záporným vlastním kapitálem). 
Snížila se doba obratu zásob a snížilo se rovněž úvěrové zatížení podniků, vyjádřené poklesem 
celkového rozsahu nákladových úroků o 10%, úměrně tomu se zvýšil podíl vlastního kapitálu na 
pasivech firem. Přestože čtvrtletní výsledky samy o sobě nejsou z hlediska hodnocení jednotlivého 
podniku plně relevantní, souhrnná informace o vývoji hospodářských výsledků sektoru za 1. čtvrtletí 
2004 naznačuje pokračující stabilizaci hospodaření sektoru a také rostoucí schopnost adaptace na 
externí šoky. 
 
1. čtvrtletí 2004 : meziroční změny v % Nefinanční podniky celkem* Průmyslové podniky*
 Výnosy celkem 8.1 8.4
 Výkony celkem 10.9 10.1
 Náklady celkem 7.4 7.9
 z toho: výkonová spotřeba 10.4 9.6
             osobní náklady a/ 7.2 6.2
 Účetní přidaná hodnota 12.1 11.7
 Zisk před zdaněním 18.7 14.5
 Čistý provozní přebytek 27.0 21.7
1. čtvrtletí 2004 : podíly v %
 Rentabilita nákladů (zisk/náklady) 6.7 8.8
 Rentabilita vlast. kapitálu (zisk/vl.kapitál) 3.5 4.6
 Zisková marže (zisk/tržby) 6.8 8.9
 Materiálová náročnost (výk. spotř./výkony) 68.3 71.7
 Mzdová náročnost (osob.nákl./výkony) 14.8 11.3
 Podíl mezd  na přidané hodnotě 33.3 28.6
1. čtvrtletí 2004 : tis. Kč/měsíc
Účetní přidaná hodnota na zaměstnance 51.7 59.8
*podniky se 100 a více zaměstnanci
**Zahrnuje mzdové a ostatní osobní náklady, odměny členům společností a družstev,  
 
Vývoj úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem, které se v květnu 2004 meziročně 
zvýšily o 12,3 %, odpovídá pozitivnímu vlivu měnových podmínek. Pozorované zrychlování 
úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem na bydlení při stagnaci spotřebitelských úvěrů 
je v souladu s rychlejším nárůstem investic oproti spotřebním výdajům. Aktuální údaje  
o úvěrech potvrzují, že oživování investic má trvalejší charakter (podrobněji viz příloha č.5 
Peníze a úvěry). 
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Tomuto hodnocení odpovídá i vývoj podílu ukazatelů peněžní zásoby M1 a M2. Ve 
struktuře peněžního agregátu M2 se v květnu 2004 zvýšila poptávka po transakčních 
penězích vyjádřená peněžním agregátem M1. Jeho meziroční přírůstek vzrostl ze 14,7 %  
v dubnu 2004 na 17,1 % v květnu 2004. Uvedený vývoj se projevoval u jednodenních vkladů 
nefinančních podniků a zhruba z poloviny souvisel s přesunem peněz z neobchodovatelných 
cenných papírů (depozitních směnek) zahrnovaných do kvazi-peněz. Podíl M1/M2 se proto 
v květnu 2004 mírně zvýšil na 51,9 % (podrobněji viz příloha č.5 Peníze a úvěry). 
 
Ačkoliv si výdaje domácností na konečnou spotřebu zachovaly své tempo růstu ze závěru 
roku 2003, jejich podíl na HDP již ukazuje cyklické zpomalení (vůči mírně rostoucímu 
trendu). Zrcadlově tak dochází k cyklickému růstu makroekonomické míry úspor (oproti 
trendovému poklesu).15 Obojí souvisí především s  cyklickým zpomalováním disponibilních 
příjmů domácností, který byl částečně korigován stimulujícím kumulovaným působením 
úrokové složky měnových podmínek16.  
 
V cyklickém zpomalování reálných disponibilních příjmů dominoval cyklický pokles 
reálných mezd, související zejména s růstem cenové hladiny. Změny v zaměstnanosti byly 
méně výrazné, i ty však odpovídaly probíhající fázi hospodářského cyklu s tím, že cyklický 
pokles zaměstnanosti již zřejmě dosáhl svého dna. Přes cyklické zpomalení je však růst 
reálných mezd a disponibilních příjmů17 stále dostatečný k profinancování pozvolna 
zpomalujícího růstu spotřeby.  
 
Cyklické zpomalování spotřeby domácností by mohly naznačovat i výsledky 
konjunkturálních šetření spotřebitelského klimatu z počátku roku 2004. Ty naznačují zhoršení 
stavu veřejného hospodářského sentimentu v sektoru domácností. V průběhu 2. čtvrtletí však 
dochází k postupnému zlepšování spotřebitelského klimatu, což není zcela v souladu  
s naším bezprostředním výhledem o vývoji spotřeby. Důvodem může být skutečnost, že vztah 
spotřebitelských indikátorů (ČSÚ, Ecoma plus) a spotřeby domácností není na minulosti příliš 
těsný.  
 
Podobně rozporuplný je rovněž vývoj tržeb v maloobchodě za duben a květen. Agregátně 
pozorovaný pokles dynamiky je strukturálně determinován motoristickým segmentem (prodej 
a opravy motorových vozidel a prodej PH) a tržbami za potraviny, zatímco prodej 
nepotravinářského zboží si udržuje dynamiku kolem 4 %. S ohledem na vývoj a vliv 
motoristického segmentu v roce 2003 považujeme tato data aktuálně za méně relevantní pro 
úsudek o souběžném vývoji reálné spotřeby než tomu bylo např. do roku 2003.18  
                                                 
15 Celkově (tedy po zohlednění trendového vývoje) však jak národohospodářská míra úspor, tak míra úspor 
sektoru domácnosti stále ještě klesá. Nominální výdaje domácností na spotřebu rostly rychleji než hrubý 
disponibilní důchod, což se projevilo v poklesu míry úspor ve srovnání se stejným obdobím minulého roku  
o 0,6 procentního bodu na 7,4.  
16 Zpřísnění úrokové složky měnových podmínek z počátku roku 2003 se nyní zřejmě začíná projevovat  
v cyklickém růstu  národohospodářské míry úspor. Tomuto hodnocení odpovídá i vývoj podílu ukazatelů 
peněžní zásoby M1 a M2. Kumulativní působení úrokové složky je však stále uvolněné a bezprostřední inflační 
výhled naznačuje, že se její zpřísňování zastaví. Tím by úroková složka měla brzdit cyklický pokles podílu 
spotřeby na HDP. 
17 Hlavním zdrojem financování stále relativně rychlého růstu spotřebních výdajů domácností byly rostoucí 
mzdové příjmy, které se meziročně zvýšily o 7,3 % a přispěly zhruba z poloviny k růstu hrubého disponibilního 
důchodu domácností. Ten v meziročním nominálním vyjádření vzrostl o 4,7 % a na jeho vysokém růstu se 
kromě mezd podílely také příjmy plynoucí z důchodů z vlastnictví a ostatních běžných transferů. Naopak  
u příjmů ze sociálních dávek pokračoval trend ke zvolnění jejich meziročního růstu. 
18 Např. v 1. čtvrtletí roku 2004 byl mzr. růst reálných tržeb v maloobchodě cca 1,1 %, zatímco spotřeba 
domácností ve stálých cenách mzr. vzrostla o 3,9 %. Je zde souvislost s idiosynkratickým vlivem změny zákona 
o DPH platné od 1. 10. 2003 na dynamiku tržeb za prodej motorových vozidel.  
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Cyklické zpomalení reálných disponibilních příjmů bylo ovlivněno i vývojem zaměstnanosti 
resp. počtu zaměstnanců (mzr. pokles o 1,6 %). V řadě signálů o vývoji trhu práce (viz příloha 
č.6 Aktuální vývoj na trhu práce…) se zdají převažovat indikátory ekonomického obratu. 
Cyklická část vývoje zaměstnanosti je ovlivněna vazbou na poptávkové prostředí 
v ekonomice na bázi Okunova zákona, přičemž mezi reálnou ekonomickou aktivitou  
a změnami v zaměstnanosti existuje určité časové zpoždění (2 – 4 čtvrtletí) reflektující 
transakční náklady a různé rigidity. V současném období je tak v souladu se závěry 4. SZ 
dosahováno dna v cyklickém vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti s tím, jak záporná 
mezera výstupu kulminovala v druhé polovině roku 2003.  
 
Cyklické zpomalení reálných mezd se odehrálo na pozadí rychlejšího než očekávaného růstu 
nominálních mezd (8,6 % mzr., predikce 5,2 %). V prvním čtvrtletí 2004 se tempo jejich růstu 
ve sledovaných organizacích zrychlilo a předstihlo úroveň jednotlivých čtvrtletí v posledních 
dvou letech. Ke zrychlení růstu průměrné nominální mzdy došlo primárně v  podnikatelské 
sféře. V nepodnikatelské sféře meziroční nárůst mezd stagnoval na vysoké úrovni čtvrtého 
čtvrtletí 2004 v důsledku zavedení nového 16-ti třídního tarifního systému, který je současně 
doprovázen poklesem objemu vyplacených 13. a 14. platů19.  
 
Neočekávaně rychlý růstu mezd v podnikatelské sféře je zřejmě idiosynkratické povahy20,  
o čemž může svědčit jeho nehomogenní struktura v rámci různých typů vlastnictví (viz 
příloha č.6 Aktuální vývoj na trhu práce…). 
 
Vysoký růst průměrné mzdy ve sledovaných organizacích byl v 1. čtvrtletí 2004 hlavním 
zdrojem rychlejšího růstu nominálních jednotkových mzdových nákladů v NH (růst o 3,9 %, 
zatímco v předchozím čtvrtletí jen o 1,1 %). V průmyslu, který z hlediska podílu na 
zaměstnanosti tvoří téměř polovinu podnikatelské sféry, se dynamika NJMN na bázi 
obratových ukazatelů21 ve srovnání s předchozími čtvrtletími výrazněji nezměnila (pokles  
o 2,0 % v 1. čtvrtletí).22  
 
Graf: Substituční mezera kurzu a RJMN 
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19 To vede ke změně sezónnosti ve vývoji této veličiny. 
20 Vedle toho byl tento růst technicky ovlivněn nízkou srovnávací základnou 1. čtvrtletí roku 2003, jejíž vliv 
nebyl v prognóze ze 4. SZ zcela doceněn.  
21 Údaje o zdrojích přidané hodnoty z národních účtů ještě nejsou po revizi k dispozici. 
22 V průmyslu je růst NJMN odvozen jako podíl dynamiky nominální mzdy a dynamiky tržeb. Produktivita práce 
na  základě přidané hodnoty v průmyslu není k dispozici. 
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Ukazatele konkurenceschopnosti v podobě reálných jednotkových nákladů práce23  (RJMN) 
naznačují, že pracovně nákladové podmínky byly v 1.Q 2004 poměrně příznivé. Ve 
zpracovatelském průmyslu pokračoval cyklický pokles24 RJMN. Vedly k tomu volnější 
kurzové podmínky (vyjádřené mírně otevřenou substituční mezerou reálného kurzu), které 
znamenaly oslabení konkurenčního tlaku zboží zahraniční produkce. Naopak v podnicích 
v neprůmyslových odvětvích se mezera průměrných nákladů práce začala uzavírat25. Nicméně 
v obou částech ekonomiky byla tato mezera nadále negativní. 
 
Příznivé údaje o konkurenceschopnosti průmyslu naznačují i některé jiné ukazatele nákladové 
konkurenceschopnosti (cenové přirážky, viz 4. SZ), ale vzhledem k dočasné absenci dat  
o zdrojích HDP mají tyto závěry jen malou vypovídací hodnotu.  
 
Nejenom nákladová konkurenceschopnost, ale i postupné uvolňování kurzové složky přispělo 
k rychlému růstu vývozu zboží a služeb v 1. čtvrtletí (8,3 %), který přesto zcela nenaplnil 
očekávání z 4. SZ  (+11,9 %).26  Předstih růstu dovozů před vývozy a následné prohloubení 
deficitu netto vývozu v 1. čtvrtletí je vedle vývoje exportů důsledkem zejména akcelerace 
hrubé tvorby fixního kapitálu a souvisejících investičních dovozů. Dále mohlo mít vliv 
zvyšování stavu zásob nutné k obsloužení akcelerující agregátní poptávky (Metzler-Darlingův 
variabilní akcelerátor). Rovněž zde byl určitý stimul pro podnikovou sféru k předzásobení se 
dováženými komoditami s ohledem na zmíněné administrativní změny v oblasti zahraničního 
obchodu. Z dostupných informací o vývoji dovozu zboží v běžných cenách za duben a květen 
lze přepokládat, že růst dovozů si i ve 2. čtvrtletí udrží mírný předstih růstu před vývozy, což 
se projeví dalším prohlubováním záporného netto vývozu.   
 
Za leden až květen 2004 dosáhl schodek obchodní bilance 12,6 mld. Kč a ve srovnání se 
stejným obdobím předchozího roku se snížil o 1,4 mld. Kč. Meziroční pokles schodku byl 
výsledkem příznivého cenového vlivu (s celkovým dopadem 13,7 mld. Kč), jehož pozitivní 
efekt byl však téměř zcela kompenzován nepříznivou meziroční změnou celkového fyzického 
objemu zahraniční zbožové výměny (o 12,3 mld. Kč). Zatímco v případě skupiny strojů se 
reálný přebytek meziročně zvýšil (o 6,7 mld. Kč), celkové saldo zbývajících skupin  
zaznamenalo prohloubení jeho reálného schodku (o 19 mld. Kč). Rozhodující vliv na tuto 
skutečnost měla skupina 5 – chemikálie a 6 – tržní výrobky tříděné podle materiálu.  

                                                 
23 Průměrné jednotkové náklady práce se za předpokladů, že zásoba kapitálu je v krátkém horizontu konstantní  
a  že je použitá Cobb-Douglasova produkční funkce, liší od reálných marginálních nákladů pouze o konstantní 
faktor. Za těchto předpokladů by cyklické chování obou veličin mělo být stejné. 
24 Zde jsou reálné jednotkové náklady práce odvozeny ze statistiky finančních výsledků velkých nefinančních 
podniků. Obvyklý výpočet poměrových ukazatelů z národních účtů bude možný až po publikaci revize řad v září 
2004. 
25 Pro RJMN ve zpracovatelském průmyslu existuje dobrá negativní korelace se substituční mezerou reálného 
kurzu. Důvodem pro to je zřejmě substituovatelnost domácí a zahraniční produkce. Cyklické chování RJMN 
v neprůmyslových odvětvích je složitější. 
26 Na základě předběžných údajů z obchodní bilance za duben a květen lze však přepokládat, že dynamika 
exportů ve 2. čtvrtletí by mohla dosáhnout až téměř 18 %. To by představovalo nejvyšší růst za poslední čtyři 
roky. Extrémně vysoké obraty vývozu zboží v běžných cenách v dubnu bylo možné ještě chápat jako mimořádný 
vliv spojený se snahou vývozců se alespoň částečně vyhnout komplikacím spojeným s přechodem na nová 
administrativní opatření (ohledně uplatňování odpočtu DPH) související se vstupem do EU. Pokračující 
akcelerace vývozů v květnu však tuto hypotézu částečně oslabuje a podporuje tak více předpoklad z 4. SZ  
o pokračujícím oživování exportní aktivity v průběhu letošního roku v důsledku náběhu vlivu uvolněné kurzové 
složky indexu reálných měnových podmínek. Nemůžeme však vyloučit ani vliv přechodu na nový systém sběru 
dat o obchodní výměně se zeměmi EU (statistické šetření Intrastat), který nahradil dosud používaný přístup 
založený na celní statistice. 
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Výše uvedené indikátory poptávkové strany, dílčí informace o vývoji strany nabídky (růst 
průmyslové produkce v dubnu až květnu o 11 %), výsledky konjunkturních šetření podniků 
(viz příloha č.7 Výhled nefinančních …) a domácností a další ukazatele signalizují zrychlení 
meziročního  růstu HDP ve 2. čtvrtletí letošního roku. Tento předpoklad podporují též 
formální ekonometrické konjukturální metody na bázi koincidenčních a předstihových 
ukazatelů, signalizující meziroční růst HDP okolo 3,6 %. Ve 2. čtvrtletí tedy s největší 
pravděpodobností dojde k urychlení uzavírání záporné produkční mezery na úroveň okolo  
-1,2 %.  
 
Vzhledem k pokračování procesu uzavírání mezery výstupu a zahraničního oživení lze 
očekávat i pokračování silné role investic a exportů v domácím růstu. Nehledě na cyklické 
zpomalení poměru spotřeby domácností a HDP si spotřeba domácností může udržet vysoká 
tempa růstu, o čemž se zdá napovídat i obrat ve spotřebitelském sentimentu během 2. čtvrtletí. 
 
 
Předpoklady ekonomických mechanismů 
 
Oproti minulé SZ došlo pouze k několika drobným úpravám v predikčním aparátu, které mají 
dopad především pro vyznění krátkodobého inflačního výhledu. Tyto úpravy se týkají snížení 
citlivosti inflace CPI na cenový vývoj v jiných okruzích, především u dovozních cen (viz box 
Úprava vlivu dovozních cen) a CZV (viz příloha č.2 Vývoj CZV a marží…). V obou 
případech bylo k této úpravě přistoupeno na základě posouzení nehomogenní struktury 
cenové růstu v těchto okruzích. Citlivost na CZV byla navíc snížena na základě 
dlouhodobějšího pozorování. 
 
 
 
Box II.3.3 Úprava vlivu dovozních cen 
Meziroční růst dovozních cen ve druhém čtvrtletí dále zrychlil (2,7 % v květnu 2004, predikce 
průměrného růstu za 2. čtvrtletí 2004 činila  ve 4.SZ  pouze 0,4 %). Tento vývoj byl vnitřně 
diferencovaný.  Za zrychlením růstu dovozních cen a i za jejich odchylkou od původní prognózy jsou 
zaprvé neenergetické suroviny a polotovary (kovy a železný šrot). Jejich příspěvek k meziročnímu 
růstu dovozních cen se za prvních 5 měsíců roku 2004 zvýšil přibližně 0,5 procentního bodu. Druhým 
klíčovým faktorem způsobujícím odchylku dovozních cen oproti původní prognóze je odeznění 
dosavadních záporných příspěvků nerostných paliv k meziročnímu růstu dovozních cen vlivem 
rychlejšího růstu cen ropy. V červnu se růst cen energetických surovin podílel cca z ½  na celkovém 
mzr. růstu dovozních cen. Naproti tomu u ostatních skupin dovozních cen sice v souhrnu došlo rovněž 
na počátku druhého čtvrtletí k oživení meziročního růstu, avšak jejich příspěvek k obratu trendu  
v dovozních cenách byl malý, v květnu 2004 se pak snížil téměř k nule. 
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Struktura meziročního růstu dovozních cen (p.b.) 
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Existuje tedy diferenciovaná struktura vývoje dovozních cen, kdy (vyjma cen potravinářských 
komodit svázaných s vývojem cen zemědělských výrobků v zahraničí) je stávající oživení 
meziročního růstu dovozních cen tvořeno v prvních dvou měsících druhého čtvrtletí převážně ropou  
a cenami kovů a polotovarů z nich (jejichž dopad do spotřebitelské inflace je značně 
zprostředkovaný). Tato skutečnost naznačuje, že zpožděný dopad rychlejšího než očekávaného 
meziročního růstu dovozních cen by neměl mít větší dopady do korigované inflace bez pohonných 
hmot ve srovnání s  prognózou ze 4. SZ 2004.  
 
 
 
II.4 Vyznění prognózy 
 
HDP 
 
Oproti 4. SZ se zásadně nemění předpoklad o vývoji měnových podmínek a profilu uzavírání 
produkční mezery. Dochází však k částečnému přehodnocení aktuální úrovně výstupové 
mezery směrem dolů. Předpokládané uzavírání produkční mezery se tudíž částečně posouvá 
na začátek roku 2005, tj. přibližně o jedno čtvrtletí. 
 
Měnové podmínky se sice v letech 2004 až 2005 postupně zpřísňují, nadále však ve 
zmíněném období zůstávají uvolněné. Působení měnových podmínek spolu se zahraniční 
konjunkturou bude vytvářet poptávkový inflační převis, proti kterému bude mírně působit 
vývoj ve veřejném sektoru. 
 
Průběh mezery výstupu (její rychlé uzavírání a následný překmit do kladných hodnot) se bude 
projevovat ve zrychlování ekonomického růstu (zhruba 4 % v letech 2004 a 2005). 
S prognózou je konzistentní tempo růstu potenciálního (inflaci neakcelerujícího) produktu ve 
výši cca 2,5 – 3 %, které zhruba odpovídá dosud pozorovaným (odhadovaným) hodnotám.  
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Graf: Mezera výstupu      Graf: Měnové podmínky 
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S prognózou ekonomické aktivity je konzistentní meziroční růst peněžní zásoby (M2) o 8,3 % 
v třetím čtvrtletí 2004. Případný rychlejší, či pomalejší růst peněžní zásoby v tomto období 
může následně signalizovat vyšší, či nižší úroveň ekonomické aktivity. 
 
Skladba složek reálných měnových podmínek se (kromě dalších faktorů) projeví i ve 
výdajové struktuře růstu HDP. Dominantním faktorem růstu domácí poptávky bude investiční 
aktivita především soukromého sektoru stimulovaná zpočátku volným reálným kurzem  
a zahraničním oživením. Od roku 2005 pak bude k boomu investic přispívat i opětovné 
uvolnění úrokové složky. Kumulovaný efekt uvolněné kurzové složky povede společně 
s růstem zahraniční poptávky k akceleraci reálných vývozů, jejichž dynamika především 
v roce 2005 bude vytvářet stimuly pro rychlý růst investic. 
 
Vliv složek reálných měnových podmínek na výdajovou strukturu HDP posuzujeme pomocí 
cyklického chování podílu jednotlivých veličin na HDP27. Je tomu tak proto, že výdajové 
položky samy o sobě dlouhodobě rostou, což je výsledkem dlouhodobého růstu 
technologického pokroku, který nemá s transmisí měnové politiky mnoho společného. Podíl 
výdajové položky na HDP je však tohoto trendu zbaven a je z pohledu měnové politiky snáze 
analyzovatelný. I na něm se však mohou projevovat dlouhodobé tendence mimo dosah 
měnové politiky. Například podíl spotřeby na HDP dlouhodobě roste k úrovním obvyklým 
v EU. Naopak podíl investic, ačkoliv výrazně vyšší než jinde, je zatím stabilní. Teprve po 
očištění o tyto dlouhodobé trendy, tak podíly výdajových položek na HDP mohou ukazovat 
návaznost na cyklické chování měnové politiky. Dlouhodobá pozorování jejich cyklického 
vývoje odpovídají velmi dobře našim představám o průběhu i rychlosti transmisního 
mechanismu a změnou datové metodologie nebyla výrazně ovlivněna (viz. 4. SZ).  
 
Graf: Investice Graf: Investice a hospodářský cyklus  
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27 Blíže viz. připravovaná informace pro BR. 
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K růstu investic bude vedle soukromého sektoru přispívat i růst výdajů veřejných rozpočtů.  
Z hlediska zdrojů financování soukromých investic bude tvorba fixního kapitálu podnikového 
sektoru v roce 2004 podporována zlepšenými hospodářskými výsledky z roku 2003  
a 1. čtvrtletí 2004 a pokračováním růstu přílivu reálně alokovaných přímých zahraničních 
investic. Zvýšená investiční aktivita se odrazí i v poptávce po externích zdrojích jejího 
financování (viz příloha č.5 Peníze a úvěry). Výsledkem působení zmíněných faktorů bude 
zrychlení meziroční dynamiky HTFK v roce 2004 oproti roku 2003 přibližně o jeden p.b. na 
8,5 % s další mírnou akcelerací v průběhu roku 2005.  
  
Dynamika spotřeby domácností v letech 2004 – 2005 částečně zpomalí oproti roku 2003, což 
se bude promítat cyklickým poklesem jejího podílu k HDP během uzavírání mezery výstupu. 
Toto zpomalení se však odehraje na pozadí rostoucího trendu podílu spotřeby na HDP  
a spotřeba domácností si tak v průměru stále uchová relativně vysoká tempa růstu kolem 4 % 
mzr. 
 
Graf: Spotřeba Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
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Cyklické zpomalení spotřeby bude doprovázeno sníženou dynamikou reálných mezd  
a reálných disponibilních příjmů domácností jako základního zdroje financování. Dynamiku 
reálných mezd potáhne dolů zejména zrychlující inflace, zatímco nominální výše mezd a platů 
bude zvolna zrychlovat svůj růst (viz níže). Protisměrně vůči nominálním mzdám bude 
z hlediska zdrojů pro financování spotřebitelských výdajů působit další snižování růstu 
sociálních transferů domácnostem, a to v obou letech.  
 
Graf: Reálné mzdy a spotřeba   
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Dopady cyklického zpomalení reálných disponibilních příjmů na spotřebu domácností budou 
v roce 2005 částečně zmírňovány působením úrokové složky měnových podmínek. Pokles 
dynamiky spotřeby tak bude pomalejší než snížení tempa růstu zdrojů, což se projeví  
v poklesu míry úspor. Podobné efekty budou působit i na poptávku domácností po externích 
zdrojích financování (box Predikce hypotečních úvěrů).  
 
Box II.4.1  Predikce hypotečních úvěrů 
Predikce hypotečních úvěrů na rok 2004 předpokládá stagnaci meziroční dynamiky na úrovni 48 % při 
dosažení vyššího absolutního přírůstku ve výši 38 mld. Kč (r. 2003 49,4 % a 27,1 mld. Kč). Tato 
predikce vychází z trendu úvěrů v minulosti a postupného zpomalování reálných hrubých 
disponibilních příjmů domácností. Uvolnění reálných měnových podmínek by mělo rovněž působit na 
růst úvěrů. Očekávaný vývoj hypotečních úvěrů dále zohledňuje pokračování nabídky nových 
produktů (např. v současnosti nové hypotéky na družstevní byty). 
 
Zrychlovaní růstu nominálních disponibilních příjmů je projevem postupné stabilizace 
zaměstnanosti (počtu zaměstnanců včetně členů produkčních družstev), zejména v roce 2005 
a dynamiky průměrných nominálních mezd.  
 
V návaznosti na vývoj cyklu v reálné ekonomické aktivitě očekáváme zpomalování mzr. 
poklesu a následnou stabilizaci počtu zaměstnanců a recipročně zastavení růstu a slabý pokles 
sezónně očištěné míry nezaměstnanosti. Nové údaje o vývoji zaměstnanosti za 1. čtvrtletí 
2004 a registrované míře nezaměstnanosti v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku 
nesignalizují pro roky 2004 a 2005 změnu predikce ze 4. SZ.  
 
Graf: Zaměstnanost a hospodářský cyklus Graf: Reálné mzdy a hospodářský cyklus 
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Údaje z konjunkturních šetření podniků potvrzují optimističtější výhled zaměstnanosti 
zaznamenaný již v předchozích měsících (viz příloha č.6 Aktuální vývoj na trhu práce…). 
Opětovné zhoršení očekávané zaměstnanosti ve vybraných službách naopak mírně snižuje 
naději na výraznější obrat ve vývoji zaměstnanosti, jelikož služby mají absorbovat pracovní 
sílu uvolňovanou z průmyslu. Mírná úprava predikce počtu zaměstnaných v roce 2004 
směrem dolů souvisí především s nižší dynamikou ostatních zaměstnaných z důvodu změn 
v daňových zákonech platných od ledna 2004. 
 
Průměrná mzda v podnikatelské sféře v letošním roce zrychlí oproti roku 2003 svoji 
dynamiku o 1,3 p.b. Hlavním zdrojem rychlejšího růstu průměrných měsíčních mezd bude 
především vyšší počet odpracovaných hodin z důvodu rostoucí poptávky a produkce. Pro rok 
2005 se odhad mzdového vývoje v podnikatelské sféře oproti 4. SZ nemění. Po odeznění 
některých technických vlivů způsobujících dočasné urychlení růstu mezd v roce 2004 se 
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vývoj mezd vrátí na trajektorii konzistentní s průběhem růstu produktivity práce, mezery 
výstupu (a mezery v míře nezaměstnanosti) a inflačních očekávání. 
 
Nečekaně rychlý růst mezd v 1. čtvrtletí ovlivňuje posun predikce mzdové inflace celého roku 
vzhůru. Ve srovnání s 1. čtvrtletím však očekáváme pro zbytek roku zvolnění dynamiky růstu 
mezd. Tento předpoklad podporují uzavřené vyšší kolektivní smlouvy na rok 2004, které 
obsahují zhruba 6% mzdový růst. Mimořádné vlivy v podobě absence chřipkové epidemie 
nebo vlivu základny se nebudou opakovat, takže z tohoto důvodu nebude pokračovat rychlý 
růst průměrné mzdy zaznamenaný v 1. čtvrtletí. Diskutovaný vliv nižší nemocnosti  
a eventuálně zvýšení minimální mzdy však povede k vyššímu růstu mezd i v dalších 
čtvrtletích letošního roku. Údaje o růstu měsíčních mezd v průmyslu a ve stavebnictví 
za duben a květen rovněž potvrzují předpoklad o pomalejším růstu mezd v dalším období. 
 
S ohledem na nezměněný předpoklad o mzdovém vývoji v nepodnikatelské sféře (růst  
o 4,9 % v letošním roce ve srovnání s 5,0 % ve 4.SZ, viz box Predikce nominálních 
mezd…) se predikce růstu průměrné mzdy ve sledovaných organizacích mírně zvyšuje na 6,7 
% (oproti 5,6 % ve 4. SZ). V roce 2005 zvyšuje předpokládaný o 1,0 p.b. rychlejší růst 
průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře průměrnou mzdu ve sledovaných organizacích oproti 
4. SZ o 0,3 p.b na 6,2 %.  
 
Vyšší růst průměrné mzdy ve sledovaných organizacích oproti předpokladu 4. SZ znamená 
při nezměněné predikci zaměstnanosti vyšší nárůst objemu mezd a platů a NJMN v letošním 
roce. Vyšší růst objemu mezd a platů v roce 2005 vzhledem ke 4. SZ však bude kompenzován 
zrychlením růstu HDP a predikce růstu NJMN zůstává na úrovni 4. SZ. 
 
Box II.4.2 Predikce nominálních mezd v nepodnikatelské sféře 
V nepodnikatelské sféře v roce 2004 mzdy vzrostou o 4,9 %. Odhad vychází ze zákona o státním 
rozpočtu (výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci). V jednotlivých 
čtvrtletích roku 2004 bude mít růst průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře atypický výrazně vlnovitý 
charakter, který je způsoben snížením 13. a 14. platů. Zatímco v roce 2003 dosahoval 13. plat 
vyplácený ve II. čtvrtletí a 14. plat vyplácený ve IV. čtvrtletí 50 % základního platu, letošní 13. a 14. 
platy budou zredukovány na 10 % základního platu.  
 
Očekáváme, že v roce 2005 mzda v  nepodnikatelské sféře vzroste o cca 6 % (oproti 4. SZ nárůst  
o 1 p.b.). Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2005, který využíváme jako aproximaci růstu mezd 
v nepodnikatelské sféře, předpokládá růst mezd o 4 %. Od 1.1.2005 však dochází k nabytí účinnosti 
zákona  č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Tento zákon se týká 
více než 70 000 zaměstnanců (policisté, hasiči, BIS, UZSI, celníci a vězeňská služba). U těchto 
zaměstnanců se odhaduje, že dojde k růstu mezd cca o 25 %. Státní rozpočet pro tyto účely vyčlenil 
6,1 mld. Kč (z toho 5,3 mld. Kč bylo zařazeno jako rezerva do kapitoly VPS). Objem mezd vyplacený 
těmto zaměstnancům je však zatížen nejistotou, protože se očekává, že po nabytí účinnosti tohoto 
zákona odejde až 20 % příslušníků ozbrojených sborů do starobního důchodu (s účinnosti zákona 
dosáhnou nároku na příznivější výsluhové penze). Predikce růstu mezd v nepodnikatelské sféře o 6 % 
v roce 2003 je tudíž založena na předpokladu, že 4 % poroste mzda u 90 % zaměstnanců a 25 % 
poroste mzda u cca 10 % zaměstnanců.  
 
Výrazné zpomalení meziroční dynamiky nominálních výdajů na spotřebu vládních institucí 
v roce 2004 se promítne do meziročního poklesu reálné vládní spotřeby (cca -2 %). V roce 
2005 lze předpokládat postupné oživení výdajů vlády a meziroční reálný růst by se bude 
pohybovat přibližně na úrovni 2 %.  
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Základní ukazatele trhu práce (mzr. změny v % pokud není uvedeno jinak) 
UKAZATEL

2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005
Zaměstnanost celkem -0.7 -1.4 -1.3 -0.4 -0.3 -0.8 0.2 0.4 0.8 0.7 0.5
        z toho : zaměstnanci a) -2.0 -1.6 -1.3 -0.7 -0.5 -1.0 -0.3 -0.1 0.3 0.4 0.1
                      ostatní zaměstnaní 6.4 -0.1 -1.3 0.7 0.7 0.0 2.2 2.5 3.1 2.5 2.6
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 9.9 10.8 10.0 10.2 10.1 10.3 10.7 9.9 10.1 10.0 10.2
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 7.8 8.7 8.5 8.2 8.1 8.3 8.4 8.1 7.3 7.3 7.8
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 6.8 8.8 5.7 7.0 5.5 6.7 5.9 5.9 6.3 6.6 6.2
                                                             v Kč    (nominální) 16920 16722 . . . . . . . . .
                                                                         (reálná) 6.7 6.3 2.9 3.6 1.9 3.6 2.4 2.4 2.9 3.5 2.8
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 6.0 8.6 6.9 7.1 6.6 7.3 5.7 5.9 6.3 6.9 6.2
                                                   v Kč              (nominální) 16956 16954 . . . . . . . . .
                      z toho: průmysl                          (nominální) 5.7 8.6 . . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 9.8 9.7 1.5 7.0 1.5 4.9 6.4 5.6 6.4 5.6 6.0
                                                        v Kč         (nominální) 16785 16785 . . . . . . . . .
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 4.5 7.1 4.4 6.3 4.9 5.7 5.6 5.8 6.6 7.0 6.3
NJMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 1.4 3.82 0.7 2.0 0.6 1.8 1.5 1.5 2.5 2.2 1.9
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -2.3 -2.0 . . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na modifikované zaměstnané z VŠPS) 3.8 4.0 4.1 4.2 4.1 4.1 3.9 3.7 3.4 4.2 3.8
Pramen: ČSÚ, MPSV, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH  
 
Pokračující růst reálných vývozů bude společně s fixními investicemi představovat hlavní 
zdroj zvyšování agregované poptávky a reálného HDP v letech 2004 a 2005. Akcelerace 
dynamiky reálných vývozů bude stimulována oživením zahraniční konjunktury  
a uvolňováním reálného kurzu, jehož kumulovaný efekt bude kulminovat v druhé polovině 
roku 2005. Z pohledu nabídkové strany očekáváme pokračování pozitivního vlivu 
restrukturalizace v důsledku předchozího přílivu PZI, které se projevuje v podobě růstu 
produktivity a zvyšování cenové (pokles RJMN v průmyslu) i necenové 
konkurenceschopnosti domácích exportérů na zahraničních trzích. Růst vývozů zboží a služeb 
v letech 2004 se bude pohybovat na úrovni 11,6 %,  v roce 2005 zrychlí až na cca 15 %. 
 
Graf: Export a kumul. kurz. složka RMCI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB  
 
 
Proti prorůstovým efektům uvolněného devizového kurzu a restrukturalizačních procesů na 
nabídkové straně působícím ve směru ke snižování celkové dovozní náročnosti bude působit 
vývoj struktury agregátní poptávky. Rostoucí podíl vývozů a hlavně soukromých investic, 
tedy komponent s dlouhodobě vysokou dovozní náročností, vyústí v pokračování mírného 
předstihu dovozů před vývozy v roce 2004, resp. stejnou dynamiku obou složek obratu 
zahraničního obchodu v roce 2005. To se promítne do pokračujícího prohlubování deficitu 
netto vývozu v obou zmíněných letech.   
 
Predikce cen zahraničního obchodu založená na veličinách referenčního scénáře předpokládá 
pozitivní vývoj směnných relací v tomto roce na úrovni cca 0,9 % při růstu vývozních cen  
o 2,2 % a dovozních o 1,3 %. Pro rok 2005 predikce počítá s kladnými směnnými relacemi ve 
výši 0,4 %. 
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Po konverzi cen vývozu a dovozu na deflátory zahraničního obchodu lze na základě metody 
čistého vývozu očekávat v tomto roce schodek obchodní bilance na úrovni cca 59 mld. Kč 
(viz příloha č.8 Platební bilance). Pro rok  2005 znamená propočet vycházející z čistého 
vývozu schodek obchodní bilance ve výši cca 49 mld. Kč. Dosavadní vývoj cen zahraničního 
obchodu za duben a květen (oproti čtvrtletní predikci příznivější meziroční změna směnných 
relací) nevylučuje odchylku predikce čistého vývozu na 2. čtvrtletí směrem k jeho 
prohloubení, a to zejména v důsledku oproti prognóze nižší úrovně celkového vývozu. 
 
Výdaje na HDP (meziroční změny v %) 

UKAZATEL
2002 I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 I/05 II/05 2005

 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1.5 2.8 3.0 3.3 3.3 3.1 3.1 3.6 4.2 4.3 3.8 4.0 4.2 4.1 4.7 4.2

 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) 2.9 4.1 4.9 5.5 5.8 5.1 6.5 9.7 6.6 7.5 7.6 9.4 9.0 9.0 9.7 9.3

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 3.4 3.9 5.2 4.1 4.9 4.5 5.3 4.5 4.7 5.4 4.9 4.5 5.0 5.4 5.5 5.1
 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 3.3 4.9 5.2 5.2 4.7 5.0 4.2 3.6 4.0 4.1 4.0 4.3 5.4 5.6 5.6 5.2
     v tom:
     Spotřeba domácností 2.7 5.1 5.2 5.6 3.8 4.9 3.9 3.7 4.4 4.0 4.0 4.0 3.9 4.2 4.4 4.1
     Spotřeba vlády 4.5 2.9 3.7 0.2 2.0 2.2 -1.6 -1.8 -2.5 -1.8 -1.9 2.7 2.0 2.8 1.4 2.2
     Spotřeba neziskových institucí 8.1 5.5 3.2 2.5 1.6 3.2 4.9 2.9 0.9 3.3 3.0 2.8 2.9 2.9 3.5 3.0
     Hrubá tvorba fixního kapitálu 3.4 6.2 6.3 8.3 8.5 7.4 9.5 7.5 8.0 9.1 8.5 6.2 10.0 9.7 10.6 9.2

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 4.9 5.6 7.4 8.7 9.6 7.9 11.3 17.9 9.6 9.6 12.0 15.8 14.4 14.9 15.1 15.1

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 2.3 4.5 4.4 7.8 7.0 5.9 8.3 17.7 9.7 10.6 11.6 16.2 14.4 14.2 15.6 15.1

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -141.6 -24.3 -39.6 -48.2 -71.8 -183.8 -39.1 -47.5 -52.5 -74.2 -213.3 -43.8 -54.5 -63.8 -83.0 -245.1
 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -6.3 -4.4 -6.7 -8.4 -12.6 -8.0 -6.9 -7.8 -8.5 -12.4 -8.9 -7.4 -8.5 -10.0 -13.2 -9.8
Zdroj: ČSÚ, prognóza ČNB  
 
Srovnání predikce HDP a složek se 4. SZ 
Rok 2004

4.SZ 7.SZ Rozdíl 4.SZ 7.SZ Rozdíl
mzr v %
Spotřeba domácností 4.0 4.0 0.0 4.1 4.1 0.0
Spotřeba vlády 0.0 -1.9 -1.9 -1.3 2.2 3.5
Hrubá tvorba fixního kapitálu 6.5 8.5 2.0 7.0 9.2 2.2
mld. Kč
Změna stavu zásob 33.0 47.0 14.0 35.6 45.5 9.9
Netto vývoz zboží a služeb -188.1 -213.3 -25.2 -200.2 -245.1 -44.9
mzr v %
HDP 4.0 3.8 -0.2 3.9 4.2 0.3

2004 2005

 
 
 
Devizový kurz a dovezená inflace 
 
Základní scénář predikce předpokládá pozvolnou apreciaci nominálního kurzu v  průběhu 
celého horizontu predikce, což bude zapříčiněno souběhem růstu úrokového diferenciálu  
a postupného poklesu rizikové prémie. Předpokládané zvyšování domácích úrokových sazeb 
v reakci na růst inflace při současném pozvolnějším růstu zahraničních úrokových sazeb tak 
převáží depreciační tlaky plynoucí z relativně rychlého růstu domácí inflace v krátkém 
období. Počáteční reakce domácích sazeb a předpoklad jejich dalšího růstu je tak klíčovým 
faktorem způsobujícím apreciaci nominálního resp. reálného kurzu a následný pokles 
dovezené inflace.  
 
Výraznější apreciace nominálního kurzu oproti předchozí prognóze je však částečně 
kompenzována vyšším růstem inflace v zahraničí, v souhrnu však příspěvek působení těchto 
dvou faktorů působí oproti předchozí prognóze dezinflačně. 
 
Ve srovnání s předchozí prognózou však meziroční dovozní ceny v průběhu letošního roku 
vykazují meziroční růst (zatímco minulá prognóza předpokládala slabý meziroční pokles 
cen), v roce 2005 pak nižší meziroční pokles a v souhrnu je jejich působení na cenový vývoj 
jak průmyslových, tak i spotřebitelských cen  proinflační.  Tento rozdíl jde na vrub výrazně 
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proinflačnímu vývoji cen dovážených surovin (jak energetických, tak i neenergetických), 
které se při nepatrně depreciovanějším nominálním kurzu koruny vůči USD oproti minulé 
prognóze výrazně promítají jak do dovozních cen energií, tak i do ostatních okruhů dovozních 
cen (vlivem cen kovů a polotovarů z nich). Vzhledem k nerovnoměrné struktuře růstu 
dovozních cen však byl dopad jejich rychlejšího růstu do inflace CPI snížen v řádu 0,1 p. b.  
a 0,2 p. b. do korigované inflace bez PH (viz box Úprava vlivu dovozních cen). V této 
souvislosti je zajímavé zmínit, že v dynamice a struktuře růstu cen průmyslových výrobců se 
vývoj dovozních cen naopak promítá velmi bezprostředně (viz příloha č.3 Vývoj CPV...). 
 
Z hlediska jednotlivých komponent dovozních cen však bude jejich vývoj nadále poměrně 
diferencovaný. U cen dovážených energetických surovin prognóza nově předpokládá jejich 
přibližnou meziroční stagnaci ve zbytku letošního roku (namísto výrazného poklesu cen), 
zatímco v roce 2005 v návaznosti na scénáře cen surovin předpokládá (obdobně jako v 4.SZ) 
již jejich výrazný meziroční pokles. U cen ostatních dovážených výrobků vyjma potravin se 
předpokládá, že mírný letošní meziroční růst v příštím roce (po odeznění vlivu  aktuálně 
vysokých cen neenergetických surovin a polotovarů z nich) klesne k nule. Rovněž v případě 
dovozních cen potravin bude postupné rychlejší odeznění jejich aktuálního meziročního růstu 
výsledkem souběžného poklesu cen zemědělských komodit a výraznější kurzové apreciace. 
 
Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %) 

 1/04 2 3 4  1/05 2 3 4
Dovozní ceny 0.0 2.5 1.3 1.3 -0.3 -1.6 -1.3 -1.0
Dovozní ceny bez energiií a potravin 1.2 2.1 1.5 1.5 0.1 -0.3 -0.2 -0.3
Dovozní ceny potravin 2.6 3.7 2.3 1.1 0.9 0.4 0.2 0.0
Dovozní ceny energiií -11.6 5.5 -0.6 -1 -4.4 -14.7 -12.4 -7.1
Nominální kurz Kč/EUR 32.85 32.03 31.80 31.80 31.70 31.60 31.40 31.10
Nominální kurz Kč/EUR mzr. 3.9 1.8 -1.2 -0.9 -3.5 -1.3 -1.3 -2.2  
 
 
Graf: Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB, ČSÚ  
 
 
Inflace 
 
Prognóza přináší kvalitativní potvrzení obratu ve vývoji makroekonomických veličin, který 
bude patrný i ve vývoji inflace v příštích obdobích. Oproti 4. SZ však dochází k mírnému 
posunu kvantitativního vyznění prognózy dezinflačním směrem (zejména v horizontu do 1  
roku), které zhruba odpovídá alternativnímu scénáři devizového kurzu ze 4. SZ. Na horizontu 
nejúčinnější transmise se však bude inflace nacházet poblíže středu intervalu inflační cíle 
stejně jako v případě prognózy ze 4. SZ.  
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Prognóza nadále očekává, že poptávkové inflační tlaky související s překmitem mezery 
výstupu do kladných hodnot se začnou projevovat na počátku roku 2005. Z hlediska působení 
poptávkového prostředí na cenový vývoj se závěry 7. SZ tedy výrazně neliší od 4. SZ, přesto 
je možno hovořit o poněkud pozdějším a méně intenzívním nástupu poptávkové inflace ve 
srovnání s minulou prognózou. S růstem poptávkové inflace počítá prognóza i přesto, že 
k růstu HDP a obratu v hospodářském cyklu přispějí zejména investice a vývozy (box 
Struktura HDP a inflace). 
 
Box II.4.3 Struktura HDP a inflace 
Praktické využití mezery výstupu jako souhrnného indikátoru poptávkových inflačních tlaků je pouze 
aproximací skutečných inflačních tlaků. Růst HDP je v praxi totiž vždy skládán z růstu jednotlivých 
složek, zatímco mezera výstupu zahrnuje inflační tlaky jako celek. Její použití potom znamená, že 
zachycuje jakési „průměrné“ poptávkové inflační tlaky. 
  
Možným problematickým místem ve využití mezery výstupu jako souhrnného indikátoru je implicitní 
předpoklad souběžného pohybu složek HDP, což se týká zejména spotřeby a investic. Při odvozování 
dynamických modelů všeobecné rovnováhy totiž zpravidla není rozlišováno spotřební a investiční 
zboží. Jinými slovy existují pouze jedny ceny a nikoliv spotřebitelské a producentské ceny odděleně. 
Tento problém lze „překonat“ právě předpokladem o souběžném vývoji složek HDP. 
 
Na českých datech dosahuje korelace vývoje spotřeby a investic kolem 0,5, což je na jednu stranu 
méně než například na datech pro USA, nebo Švédsko, na druhou stranu více než  
například pro Velkou Británii.  
 
Protože prognóza očekává růst HDP tažený zejména investicemi, byla provedena simulace, ve které 
byl snížen průsak poptávkových tlaků to inflace, tak aby zachytil očekávaný rozdíl ve vývoji spotřeby  
a investic. Výsledkem je odchylka od základního scénáře ve vývoji inflace kolem 0,1 p.b. na horizontu 
nejúčinnější transmise. Důvodem této nepříliš výrazné odchylky je zejména skutečnost, že 
prognózovaný vývoj není zas až tak odlišný od standardního průběhu expanzivní části cyklu. Investice 
sice rostou až o 10 %, ale růst spotřeby stále zůstává na solidním růstu kolem 4 %. Pro získání 
výraznější odchylky bychom museli uvažovat ještě rychlejší růst investic, za současné stagnace 
spotřeby.   
 
Vliv dovezené inflace a nákladových faktorů (s výjimkou změn daní) na predikci bude 
v souhrnu vzhledem k 4.SZ proinflační, avšak méně než by ze srovnání prognózy těchto 
faktorů vyplývalo (viz box Úprava vlivu dovozních cen, a příloha č.2 Vývoj CZV  
a marží…). Zrychlení meziročního růstu dovozních cen (i po očištění o položky kovů  
a polotovarů z nich a přes mírnou nominální apreciaci devizového kurzu) bude zejména 
v roce 2004 kompenzovat mírné zvýšení poptávkových dezinflačních tlaků.  
 
Změna prognózy není příliš ovlivněna jinými očekáváními ohledně vývoje regulovaných cen 
v letech 2004 a 2005 (viz box Predikce regulovaných cen). 
 
 
Box II.4.4 Predikce regulovaných cen  
Ve 4. SZ 2004 jsme predikovali meziroční růst regulovaných cen ke konci roku 2004 4,7 %, nyní 
očekáváme růst 4,5 %. Ve zbývající časti roku 2004 již očekáváme jen dvě významné události ve 
vývoji regulovaných cen: 
- Zvýšení televizních a rozhlasových poplatků od 1. října: 4. SZ předpokládala zvýšení od  

1. července.  
- Zvýšení cen zemního plynu od 1. října o 3,2 %: 4. SZ toto nepředpokládala. ERÚ zatím potvrdil, 

že od 1. července se nebudou měnit jím regulované ceny, avšak z vývoje cen ropy  
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a z neoficiálních informací vyplývá, že je od 1. října 2004 zvýšení cen zemního plynu velmi 
pravděpodobné.  

 
Dosavadní mírně nižší růst regulovaných cen ve srovnání s predikcí ze 4. SZ je tedy kompenzován 
novým předpokladem o zvýšení cen zemního plynu a predikce mzr. růstu ke konci roku 2004 tak 
zůstává zhruba stejná. 
 

2004 2005
V ybrané položky reg. cen 4 SZ 04 7 SZ  04 4 SZ 04 7 SZ  04

m zr. růst dopad m zr. růst dopad m zr. růst dopad m zr. růst dopad
 v % v p .b .  v % v p .b .  v % v p .b .  v % v p .b .

N ájem né 0,0 0,00 0,0 0,00 10,0 0,20 10,0 0,21
V odné a stočné 7,0/7 ,0 0,09 6,5/7 ,0 0,09 6,0/6 ,0 0,08 5,0/5 ,0 0,07
E lektřina 2,7 0,11 1,6 0,07 0,0 0,00 1,0 0,04
Zem ní p lyn -0 ,6 -0 ,02 0,2 0,01 0,0 0,00 0,5 0,01
T epelná energie 3 ,0 0,11 2,0 0,07 2,0 0,07 2,2 0,08
Zdravotnictví 3 ,0 0 ,03 6,0 0,07 1,0 0,01 2,0 0,02
T elefonní poplatky 13,6 0,26 15 ,0 0,29 0,0 0,00 0,0 0,00
R ozhl. a T V  poplatky 21,6/33,3 0,17 21,6/33,3 0,17 0,0 0,00 0,0 0,00

součet 0 ,75 0,77 0,36 0,43
R egulované ceny celkem 4,7 0,96 4,5 0,92 2,3 0,48 2,5 0,52  
 
Ke konci roku 2005 jsme ve 4. SZ 2004 predikovali meziroční růst regulovaných cen 2005 2,3 %, nyní 
očekáváme růst ve výši 2,5 %. 
 
Zvýšení predikce proti minulé SZ je způsobeno zahrnutím předpokladu o mírném zvýšení cen 
elektřiny od 1. ledna 2005. Jiná významná změna predikce nebyla provedena. Jednoznačně nejvyšší 
dopad do inflace by měly mít deregulační úpravy cen nájemného (0,2 p.b. do inflace), které však ještě 
nejsou definitivně schváleny. Z toho plyne významné riziko predikce regulovaných cen. 
 
Změna prognózy je však významně ovlivněna ve střednědobém horizontu novými daňovými 
úpravami. Oproti prognóze ve 4. SZ se pro rok 2005 a 2006 zvyšují naše odhady výše  
a dopadů očekávaných dalších změn nepřímých daní (viz box Predikce dopadů změn 
nepřímých daní…).  
 
V souhrnu tedy administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn 
regulovaných cen) přispějí do meziroční inflace celkem ke konci roku 2004 ve výši 1,7 p.b.  
(v 4. SZ 1,7 p.b.) a ke konci roku 2005 0,9 p.b. (v 4. SZ 0,5 p.b.). Zvýšení prognózy 
administrativních vlivů zejména z titulu nepřímých daní je jednou z hlavních příčin o něco 
vyšší inflace na horizontu nejúčinnější transmise ve srovnání se 4. SZ. Tyto diskreční vlivy 
spolu s jejich persistencí a průnikem do inflačních očekávání převáží v prognóze celkově 
méně agresivní působení poptávkového prostředí a vliv aktuálně pozorované nízké inflace.  
 
Box II.4.5 Predikce dopadů změn nepřímých daní do inflace 
Ve zbývající části roku 2004 již nepředpokládáme další změny v oblasti daní a tedy ani žádné dopady 
do inflace. Další vývoj (v červenci a v srpnu) bude ovlivněn jen zpožděnou reakcí cen cigaret 
v důsledku lednového zvýšení spotřebních daní. Kromě zpřesněného odhadu rozložení zvýšení cen 
cigaret v čase zůstává predikce na rok 2004 ve srovnání se 4. SZ stejná.  
 
Od ledna 2005 budou do základní sazby DPH (z 5 do 19 %) přesunuty ubytovací služby (primární 
dopad 0,034 p.b., okamžitý sekundární cca -0,014 p.b.). 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 omezení výprodeje cigaret se „starou“ cenou 
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do tří měsíců od data 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. (v predikci rozloženo do více měsíců). 
Okamžité sekundární dopady předpokládáme v obou případech jen malé + 0,05 p.b. 

 
Pro predikci cen potravin je klíčové, že ceny zemědělských výrobců sice aktuálně dosahují 
vysokých meziročních růstů, avšak meziměsíčně již klesají a jejich pokles bude pokračovat až 
do konce roku 2004 (viz box Predikce cen zemědělských výrobců). Rychlost poklesu však 
bude z důvodů očekávané příznivé sklizně vyšší než naše původní předpoklady. To je 
hlavním důvodem prognózovaného zpomalení meziročního růstu cen potravin v závěru roku 
2004. Současně je v predikci přijat předpoklad o omezeném promítání aktuálně vysokých 
CZV zejména v segmentu komodit rostlinného původu do cen potravin v souladu s výsledky 
analýzy minulého vývoje (viz příloha č.2 Vývoj CZV a marží...). S očekávaným zklidněním 
cen na trhu zemědělské produkce se tak postupně bude růst cen potravin zpomalovat až na  
1,6 % ke konci roku 2004 (vs. 3,7 % v 4. SZ).  

 
Box II.4.6 Predikce CZV 
Prognóza růstu cen zemědělských výrobců předpokládá (obdobně jako i v 4.SZ) ve zbylých měsících 
letošního roku pokles cenové hladiny u  rozhodujících zemědělských produktů rostlinné výroby 
vlivem uplatnění domácí produkce z nové sklizně a souběžného poklesu cen i v zahraničí. Naproti 
tomu předpokládaný mírný růst cenové hladiny produktů živočišné výroby souvisí především  
zejména v souvislosti se změnou tržního pořádku souvisejícího se vstupem do EU. V roce pak 2005 
předpokládáme stabilitu cenové hladiny CZV. Vlivem skutečného vývoje za 2. čtvrtletí je však 
výchozí hladina CZV výše než v předchozí prognóze a její očekávaný pokles do konce roku 2004 je 
mírně rychlejší. 
Výše naznačený vývoj bude stejně jako i v předchozí prognóze znamenat postupné zmírňování 
meziročního poklesu CZV a jejich přechod v meziroční pokles cen v roce 2005, který se bude v první 
polovině roku 2005 postupně prohlubovat. Meziroční růst CZV bude však oproti předchozí prognóze  
v letošním roce mírně vyšší. naopak meziroční pokles cen v roce 2005 bude hlubší. V souhrnu bude 
vývoj CZV znamenat (obdobně jako v předchozí prognóze) postupné odeznívání nákladových tlaků  
na spotřebitelské ceny potravin  v průběhu druhé poloviny letošního roku.  
 
Predikce cen zemědělských výrobců (mzr. v %) 

 1/04 2 3 4  1/05 2 3 4
13.8 15.0 8.7 1.6 -2.1 -6.6 -6.1 -1.9  

 
 
V návaznosti na růst mezery výstupu a dovezenou inflaci očekáváme ve druhém pololetí 2004 
zrychlování korigované inflace bez PH až na 1,6 %  ke konci roku 2004 (vs. 2,7 % v 4. SZ). 
Posun směrem dolů oproti 4. SZ je ovlivněn nižší predikcí mezery výstupu a nižší než 
očekávanou inflací během prvního pololetí 2004. 
 
Vývoj cen pohonných hmot bude i nadále dominantně určován vývojem cen dovážených 
energetických surovin a kurzem Kč/USD. Hlavně předpoklady o vývoji cen ropy se ve 
srovnání se 4. SZ výrazně změnily proinflačním směrem. Tato prognóza očekává mzr. růst 
cen pohonných hmot bez vlivu primárních dopadů změn daní ke konci roku 2004 o 10,6 % 
oproti předpokladům 4. SZ ve výši 2,8 %.  
 
V roce 2005 by se měla stát hlavní hybnou silou inflačního vývoje poptávka. Rostoucí 
poptávková inflace v roce 2005 tak naváže na vyprchávající dopady administrativních zásahů 
(daní a deregulací) a převezme roli hlavního faktoru určujícího cenový vývoj. Proti urychlení 
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inflace z titulu domácího poptávkového prostředí bude působit zpomalování meziročního 
růstu dovozních cen i cen zemědělských výrobců. 

  
Kladná a otevírající se výstupová mezera a dodatečné daňové úpravy v roce 2005 a 2006 
spolu s působením persistence a inflačních očekávání způsobí, že v roce 2006 (tedy za 
horizontem nejúčinnější transmise) bude inflace pozvolna směřovat do horní poloviny 
intervalu inflačního cíle.  
 
Graf: Predikce inflace 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 
 
S makroekonomickou predikcí je konzistentní postupný růst úrokových sazeb až k hranici 
politicky neutrální úrovně. Avšak oproti minulé prognóze leží implikovaná trajektorie 
nominálních sazeb níže. Tento posun souvisí s přehodnocením prognózy střednědobých 
poptávkových faktorů (mezera výstupu) směrem dolů v reakci na nižší historický vývoj 
inflace a apreciaci nominálního kurzu.  
 
Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
ovlivněna faktory, které lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupina souvisí 
s dlouhodobými charakteristikami domácí ekonomiky a druhá s očekávaným průběhem 
hospodářského cyklu. 
 
Fundamentální charakteristiky ekonomiky předpokládají setrvalou hodnotu reálných 
rovnovážných úrokových sazeb. Ty spolu s růstem inflačních očekávání očištěných 
o primární dopady změn nepřímých daní vedou k  politicky neutrálním úrokovým sazbám na 
úrovni kolem 4,5 % koncem roku 2005.  
  
Úroveň politicky neutrálních sazeb na celém predikčním horizontu vytváří autonomní tlaky 
na růst úrokových sazeb. Nižší prognóza inflace, na kterou MP reaguje sice snižuje v krátkém 
období politicky neutrální sazbu a znamená nižší autonomní tlaky oproti dubnové prognóze. 
Ve střednědobém horizontu ale neutrální úroveň sazeb roste mírně nad dubnovou prognózu 
z důvodu zvýšení sekundárních efektů změn nepřímých daní v příštích letech.  
 
Podobný vliv na trajektorii úrokových sazeb má i očekávaný průběh hospodářského cyklu  
a návrat inflace do cíle. Rychlé uzavírání produkční mezery z důvodu uvolněných měnových 
podmínek vede v příštím roce k pozitivním poptávkovým tlakům. To spolu s průsakem 
dopadů změn nepřímých daní do inflačních očekávání vyvolává potřebu zvyšovat sazby. 
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Oproti minulé situační zprávě je však počáteční produkční mezera otevřenější a potřeba 
zpřísnění sazeb je tak menší.  
 
Graf: Nominální sazby 

 
Graf: Inflace, na kterou MP reaguje 
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Rostoucí trajektorie krátkých úrokových sazeb se promítne do ekonomiky jak prostřednictvím 
svého vlivu na reálné roční peněžní a klientské úvěrové sazby, tak i prostřednictvím 
kurzového kanálu. Avšak i přes růst úrokových sazeb zůstávají reálné měnové podmínky na 
horizontu prognózy uvolněné v obou složkách. 
 
V úrokové složce měnových podmínek budou vznikat autonomní tlaky na její uvolnění 
v návaznosti na růst inflačních očekávání a inflace. Pohyb úrokových sazeb tak bude pouze 
pozvolna neutralizovat rychlý růst tržních inflačních očekávání. Ke rychlému zmírňování 
uvolnění měnových podmínek nedochází ani v jejich kurzové části. Tempo zvyšování 
úrokových sazeb je podobné očekávanému růstu sazeb v eurozóně, proto je nominální 
směnný kurz v krátkém období téměř stabilní. Zpřísňování úrokových sazeb tak umožní 
inflaci pozvolný růst a následnou stabilizaci blízko středu cílového pásma v horizontu 
nejúčinnější transmise. 
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III.  ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
 
Alternativní scénáře prognózy vyplývají na jedné straně z rizik identifikovaných v průběhu 
přípravy prognózy. Na druhé straně jsou alternativními scénáři také prognózy nezávislých 
institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování centrální banky. Srovnáním 
předpokladů a trajektorií jednotlivých veličin  mohou i tyto prognózy pomoci identifikovat 
rizika budoucího vývoje, tak jak jsou vnímána jinými subjekty. Důležitá je interpretace 
externích prognóz pohledem predikčního aparátu ČNB. Alternativní scénáře vyplývající 
z analýzy rizik v průběhu zpracování základního scénáře jsou představeny v první části 
kapitoly, externí prognózy potom v části druhé.  
 
III.1 Rizika základního scénáře 
 
Ačkoliv byla v průběhu zpracování prognózy diskutována řada rizik, žádné z těchto rizik 
nevedlo ke zpracování alternativního scénáře. Některá rizika byla zohledněna přímo 
v základním scénáři prognózy. Zbylá byla buďto jen velmi obtížně kvantifikovatelná, anebo 
tato rizika vedla pouze k nepatrným odchylkám od základního scénáře. 
 
Jako potenciálně významná byla diskutována následující rizika:  
(i) riziko průsaku cen zemědělských výrobců do cen potravin. 
(ii) obdobné riziko pro vztah importních a spotřebitelských cen z důvodu růstu pouze 

vybraných položek v indexu dovozních cen.  
Obě tato rizika se promítla do základního scénáře prostřednictvím snížení vlivu inflačního 
vývoje v těchto okruzích do CPI, viz box Úprava vlivu dovozních cen, příloha č.2 Vývoj 
CZV a marží.  
(iii) riziko nižšího vlivu mezery výstupu na cenový vývoj díky uzavírání mezery výstupu 

přes růst investic.  
Toto riziko bylo formulováno predikčním týmem již během přípravy 4.SZ. V mezidobí pak 
proběhla příslušná analytická příprava, která vyvrcholila seminářem na toto téma. Na jeho 
základě byl při přípravě prognózy inflační efekt investicemi hnaného růstu kvantifikován, 
neukázal se však jako kvantitativně významný (0,1 až 0,2 do mezery výstupu).  
(iv) riziko většího promítání daňových úprav u cigaret do inflačních očekávání v letech 

2005 a 2006 (dlouhodobé sekundární efekty).  
Základní scénář pracuje s tímto promítáním stejně jako u ostatních daňových úprav, které 
proběhly v tomto roce, tedy snížením průsaku na 20 % s poukazem na komunikační efekt 
měnové politiky. Zmíněné dodatečné úpravy se však odehrají v situaci inflace kolem středu 
cílené trajektorie, kdy lze oprávněně o účinnosti komunikace pochybovat. Vzhledem k tomu, 
že však neexistují podklady pro konkrétní formulaci alternativního vývoje, zůstalo i toto 
riziko v experimentální poloze.  
 
Mezi méně významná rizika patřila např. možnost nepříznivého globálního vývoje 
ekonomiky (viz box Rizika globálního vývoje) nebo možnost odlišného vývoje mezery 
výstupu z důvodu přísnějšího nastavení měnových podmínek. U obou těchto rizik bylo 
konstatováno, že se budou v následujícím období monitorovat. 



 42   

III.2 Srovnání prognózy s externími prognózami 
 
Z výsledků červencového měření28 je patrné, že základní scénář prognózy se přiblížil 
očekávání analytiků. Oproti základnímu scénáři dubnové prognózy, kdy panoval nesoulad 
mezi pohledem ČNB a analytiků, tak došlo ke sblížení očekávaného vývoje některých 
makroekonomických ukazatelů. Tento posun je způsoben přehodnocením vývoje vybraných 
veličin ze strany ČNB a částečně též posunem prognóz analytiků. Jisté odlišnosti však 
přetrvávají. Ačkoliv se sblížil náhled na očekávanou trajektorii kurzu a úrokových sazeb, 
základní scénář prognózy je v růstu HDP stále optimističtější než očekávání analytiků. Stejně 
tak inflace by se dle analytiků neměla zvyšovat tak výrazně, jak očekává základní scénář 
prognózy.  
 
 
HDP 
Analytici zůstávají ve svých odhadech růstu HDP v letech 2004 i 2005 pesimističtější než 
základní scénář prognózy. A to i přes skutečnost, že základní scénář prognózy korigoval díky 
apreciovanější trajektorii kurzu tempo růstu HDP v roce 2004 mírně směrem dolů. Důvodem 
rozdílu by mohl být nižší růst spotřeby domácností očekávaný analytiky, který je konzistentní 
s vyšší úrovní úrokových sazeb implikovanou trhem (viz bod Sazby).  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%)

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

 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
 7/04 3,8 3,4 4,2 3,7  

 
 
Měnový kurz 
Oproti minulé SZ jsme namísto očekávaného nominálního kurzu CZK/EUR v roce 2005 (kdy 
je jeho vyznění obdobné jako u predikce kurzu v horizontu jednoho roku), zahrnuli odhad 
kurzu na nejbližší prognózované čtvrtletí29.  
 
Predikce měnového kurzu CZK/EUR pro 3Q04 i horizont 1R je u analytiků prakticky shodná 
se základním scénářem prognózy. Mírný rozptyl na 1R horizontu mezi anketním zjišťováním 
v rámci IOFT a CF je pravděpodobně způsoben skutečností, že zahraniční analytici jsou více 
pesimističtí ohledně budoucího vývoje kurzu než domácí analytici, kteří očekávají výraznější 
apreciaci. Vnímaným rizikem je možné opětovné globální zpomalení, by omezovalo potřebu 
zvyšování úrokových sazeb. 
  

                                                 
28 Srovnání externích prognóz se základním scénářem prognózy je prováděno za pomoci dvou zdrojů: anketního 
zjišťování ČNB nazývaného Inflační očekávání finančního trhu (IOFT) a Foreign Exchange Consensus Forecast 
(CF). Eastern Europe CF (aktualizované odhady HDP) nebyl v okamžiku dokončování prognózy k dispozici. 
29 Např. dubnovou prognózou očekávaný kurz na 2Q04 je až do vzniku aktuální prognózy porovnáván s CF 
očekávaným průměrným kurzem pro 2Q04. Zahrnutí kratšího horizontu umožňuje srovnávat výchozí nastavení 
kurzu a příp. určit, zda se očekávání analytiků více přibližují k základnímu scénáři či alternativě (viz dubnová 
prognóza s alternativou 32 CZK/EUR). 
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR

Datum vzniku
prognózy ČNB CF ČNB finanční trh CF

 4/04 32,6 (2Q04) 32,7 32,1 31,7 32,3
 5/04 32,4 31,8 32,2
 6/04 32,0 31,4 31,9
 7/04 31,8 (3Q04) 31,8 31,6 31,4 31,8

následující čtvrtletí horizont 1R

 
 
 

Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně zvýšila. Stále jsou však v ročním 
horizontu zhruba o 0,2 procentního bodu nižší. V nejbližších měsících se očekává další růst 
inflace s kulminací na přelomu srpna a září, kdy by se měly projevit rostoucí výrobní ceny. 
Zároveň však někteří analytici zmiňují, že současné vysoké ceny surovin, především ropy  
a kovů, by měly postupně projít korekcí. Protiinflačně by měl působit měnový kurz a je 
možné očekávat také uvolnění tlaků na růst cen potravin. Nižší očekávaný růst inflace ze 
strany analytiků je nicméně konzistentní s jejich očekáváním nižšího růstu HDP (pomalejšího 
uzavírání mezery výstupu při stejné počáteční podmínce a stejném růstu potenciálního 
výstupu jako v základním scénáři prognózy). 

 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

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

 4/04 3.5 2.8 2.9
 5/04 3.1 2.6 2.9
 6/04 3.1 2.7 3.1 4.9 2.7 3.0 5.0
 7/04 3.0 2.8 2.6

horizont 1RDatum odečtu
prognózy

 
 
 
Úrokové sazby 
Predikce úrokových sazeb se výrazně přiblížily prognóze. Do konce roku se předpokládá 
jedno či dvě zvýšení sazeb, vždy o 0,25 procentního bodu. Tempo zpřísňování měnové 
politiky bude záviset na vývoji inflace a růstu ekonomiky. V roce 2005 analytici očekávají 
další postupné zvyšování sazeb, odhady se však výrazněji rozcházejí. V  horizontu 1 roku se 
odhady nastavení 2T repo sazby pohybují v rozmezí 2,50 – 3,25 %.  
 
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

 4/04 3.5 2.6 3.6 2.9
 5/04 2.9 2.8 3.2
 6/04 2.9 3.5
 7/04 3.1 3.0 3.3 3.6

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. 
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Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA, trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky  
a konečně trajektorie implikovaných sazeb po zohlednění vyšší zpěthledícnosti agentů (dle 
QPM).  
 
 

Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentních se základním scénářem (k 19.7.2004) 
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Z grafu je patrné, že současné tržní sazby jsou až o 0,35 p.b. nad modelově konzistentní 
trajektorií. Zvýšíme-li zpěthledícnost agentů při výpočtu implikované trajektorie 
krátkodobých sazeb na úroveň uvažovanou jádrovým predikčním modelem, dostaneme se 
takřka na trajektorii sazeb konzistentní s prognózou. To naznačuje možné riziko predikčního 
aparátu při výpočtu časové struktury úrokových sazeb. Toto riziko a jeho vyznění z hlediska 
měnové politiky bude oceněno v rámci MP doporučení prostřednictvím MP experimentu.  
 
Růst tržních úrokových sazeb nad úroveň očekávanou prognózou může také stát za aktuální 
pozicí kurzu koruny k euru. Při poměrné stabilitě eurových výnosů se koncem června díky 
růstu korunových tržních sazeb výrazně zvýšilo rozpětí mezi korunovými a eurovými výnosy. 
Přitom zvýšení bylo větší na dvouleté než desetileté splatnosti, ale i zde se výnosové rozpětí 
zvýšilo téměř stejně jako na nejkratším konci. Současná situace je tedy odlišná od toho, co 
jsme pozorovali před publikací predikce ze 4. SZ. Zatímco tehdy byla trhem implikovaná 
trajektorie rozdílu mezi ročními sazbami značně pod hodnotami odvozenými z predikce, nyní 
je tomu naopak. 
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Graf: Implikovaná rozpětí mezi jednoročními sazbami30 
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Z údajů o očekávané inflaci vyplynulo, že inflační očekávání zvýšila pouze nepatrně. Proto 
skutečné i dále signalizované budoucí zvyšování sazeb se promítá do vyšších relativních 
reálných úroků a výnosů. S posuny relativních reálných výnosů jsou konzistentní odchylky 
kurzu od predikce; zatímco v dubnu byl kurz slabší, s růstem relativních domácích výnosů 
koruna posilovala a nyní je silnější než  předpoklad prognózy. 
 
Shrneme-li srovnání základního scénáře prognózy a externích prognóz, analytici očekávají 
nižší růst HDP v letech 2004 a 2005 a konzistentně také nižší růst cen. Rozdílný růst HDP je 
očekáván při takřka stejné budoucí trajektorii kurzu. Mohlo by se zdát, že rozdíl  
v očekávaném vývoji HDP může být dán vyšší očekávanou úrovní úrokových sazeb. Je však 
potřeba připomenout, že nižší růst HDP byl analytiky očekáván také v dubnu, kdy tržní 
očekávání trajektorie úrokových sazeb byla mnohem níž. Za rozdílem v růstu HDP tak 
pravděpodobně leží odlišné hodnocení současného nastavení měnových podmínek, případně 
průběhu transmisního mechanismu. 
 
 

                                                 
30 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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            Příloha č. 1 
 

Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až červen 2004 skončilo schodkem ve výši  
49,7 mld. Kč. Oproti květnu t. r. došlo k prohloubení deficitu přibližně o 4,3 mld. Kč.  
 
Ve srovnání s prvním pololetím roku 2003, kdy deficit dosáhl 53,4 mld. Kč, je ve stejném 
období letošního roku schodek státního rozpočtu nižší přibližně o 3,7 mld. Kč. Je to důsledek 
mírného předstihu v nárůstu příjmů před výdaji, neboť příjmy státního rozpočtu za leden až 
červen 2004 meziročně vzrostly o 9,2 %, zatímco výdaje o 7,0 %. 
 
Na příjmové straně došlo v červnu k výraznému zpomalení dynamiky ve výběru nepřímých 
daní, když měsíční inkasa DPH i spotřebních daní byla nejnižší od počátku roku. Průměrná 
hodnota měsíčního inkasa DPH za prvních pět měsíců letošního roku představovala  
10,7 mld. Kč, ale v červnu to bylo pouze 3,5 mld. Kč. Obdobný vývoj nastal u spotřebních 
daní, kde červnové inkaso 4,2 mld. Kč výrazně zaostalo za průměrnou měsíční hodnotou za 
leden až květen ve výši přibližně 6,5 mld. Kč. Důsledkem toho je zpomalení meziročního 
nárůstu inkasa nepřímých daní, zejména u DPH, v porovnání s mimořádně vysokými 
hodnotami v lednu až dubnu t. r. Meziroční růst inkasa DPH za první pololetí letošního roku 
tak činil pouze 1,2 %, u spotřebních daní ve stejném období 10,2 %. 
 
Naopak ve výběru přímých daní došlo v samotném červnu ke zlepšení v důsledku kumulace 
úhrad od plátců, kteří podávali daňová přiznání za rok 2003 prostřednictvím daňových 
poradců v termínu k 30. 6. t. r. Ani to však nestačilo k vyrovnání květnového výpadku ve 
výběru DPPO a výběr této daně za první pololetí 2004 tak byl v meziročním srovnání o 1,9 % 
nižší. Předběžné údaje bankovní statistiky ale naznačují, že zpožděné platby DPPO dobíhající 
do poloviny července by mohly tento negativní vývoj částečně eliminovat. Příznivěji se 
v prvním pololetí 2004 vyvíjelo inkaso DPFO, jež meziročně vzrostlo přibližně o 10,1 %.  
 
Na výdajové straně SR se na zvýšení podílel jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 
2,7 mld. Kč a oproti alikvotě vyšší transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (na čerpání 
prázdninových platů ve školství) a fondům sociálního a zdravotního pojištění. 
 
Zjevně nerovnoměrný vývoj na příjmové straně rozpočtu, charakteristický extrémními 
výkyvy v průběhu inkasa jednotlivých daní, byl vyvolán především řadou institucionálních 
změn souvisejících se vstupem ČR do EU (změny daňových sazeb a daňového režimu, 
přesuny komodit mezi sazbami, nejistoty plátců pramenící z neodhadnutelného vývoje daňové 
legislativy aj.).  
 

SR 2004 SR 2004 Skut. Skut. Rozdíl
zákon rozp.opatření  červen /03  červen /04  4 - 3  4 - 1

1 2 3 4 4 5
SR běžné hospodaření -115,0 -115,3 -53,4 -49,7 3,7 65,3
v tom: úhrada ČKA -19,0 -19,0 -8,0 -7,4 0,6 11,6
           čerpání úvěru EIB -9,9 -9,9 -5,0 -3,0 2,0 6,9
           CME, arbitráž NOVA 0,0 0,0 -10,7 0,0 10,7 0,0
           operace státních aktiv -1,4 -1,4 2,0 0,7 -1,3 2,1
           vlastní běžné hospodaření SR -84,7 -85,0 -31,7 -40,0 -8,3 44,7
Pramen: účty vedené u ČNB  



 1

Příloha č. 2 
 

Vývoj cen zemědělských výrobců a marží prodejců cen potravin 
 
Ceny zemědělských výrobců i ve druhém čtvrtletí vykazovaly vysoké hodnoty meziročního 
růstu. Po rekordní hodnotě 20,1 % dosažené v dubnu se jejich  dynamika již snížila na 10,6 % 
v červnu. V průměru za druhé čtvrtletí tak činil jejich meziroční růst 15 %, zatímco prognóza 
ze 4. SZ na 2. čtvrtletí činila pouze 10,2 % - tato odchylka však s přihlédnutím k obvyklé 
volatilitě cen zemědělských výrobců nepředstavuje zásadní riziko pro vývoj spotřebitelských 
cen potravin. Obdobně jako ve druhé polovině loňského a na počátku letošního roku se na 
tomto vysokém růstu cen významně podílely pouze některé produkty rostlinné výroby 
(obiloviny, brambory a ovoce). Dynamika růstu těchto položek se v průběhu druhého čtvrtletí 
již zpomalovala (z 45,9 % v dubnu  na 17 % v červnu). Na rozdíl od předcházejících období 
byl v druhém čtvrtletí vykázán i mírný růst cen produktů živočišné výroby (6,7 % mzr. 
v červnu) díky nižší nabídce některých komodit u nás i v zahraničí a otevření možností 
vývozu některých produktů do zemí EU. 
 
Ceny zemědělských výrobců, ceny potravin a ceny zemědělských výrobců přepočtené 
podle váhového schématu cen potravin (s.o.p.r = 100) 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

 1/95 7  1/96 7  1/97 7  1/98 7  1/99 7  1/00 7  1/01 7  1/02 7  1/03 7  1/04

Ceny zemědělských výrobců vypoč ítané na váhové schéma cen potrav in
Ceny potrav in - skupina 01 COICOP
Ceny zemědělských výrobců

 
Po přepočtení cen zemědělských výrobců váhovým schématem cen potravin se ukazuje, že po 
většinu období cca 9 let se až na krátké epizody  meziroční dynamika růstu cen zemědělských 
výrobců přepočtená váhami spotřebitelských cen potravin výrazně neodlišuje od původního 
indexu cen zemědělských výrobců. Vývoj za prvních šest měsíců letošního roku však ukazuje, 
že dynamika indexu cen zemědělských výrobců přepočtená na váhové schéma cen potravin je 
přibližně o 5 procentních bodů nižší, než dynamika původního indexu. Tento rozdíl by 
částečně vysvětloval, proč ceny potravin (po odečtení vlivu daní) nezrychlovaly v první 
polovině letošního roku tak výrazně, jak by odpovídalo růstu cen zemědělských výrobců. To 
souvisí s výše uvedenou skutečností, že růst CZV byl tažen několika málo položkami, jejichž 
váha na cenách potravin je výrazně menší než na cenách zemědělských výrobců. 
 
Analýza výrobkové vertikály (vzájemných poměrů cen zemědělských výrobců, ceny 
průmyslových výrobců v potravinářském průmyslu a spotřebitelských cen potravin) ukazuje, 
že v situaci kdy vysoký růst cen zemědělských výrobců je tažen pouze omezeným počtem 
komodit rostlinné výroby byla určitá část nákladových tlaků jak u cen v potravinářském 
průmyslu, tak i obchodních subjektů na maloobchodním trhu prozatím potlačena snížením 
marží u těchto výrazně rostoucích komodit (především u obilovin a z nich vyráběných 
pekárenských výrobků), přičemž u ostatních komodit zůstávaly marže zhruba stabilní. 
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Naproti tomu analýza provedená o vývoji marží prodejců naznačuje, že v maloobchodě  
k plošnému poklesu marží, který by mohl kompenzovat růst cen vstupů, nedochází. Tato 
analýza se zaměřila na verifikaci dvou základních hypotéz, které by mohly vysvětlovat nízký 
průsak cen zemědělských výrobců do cen potravin v maloobchodě: 
 
1) Snižuje se marže v maloobchodním prodeji cen potravin, popř. jen v supermarketech? 
 
Marže v % v maloobchodě (OKEČ 52)   
  1q01 1q02 1q03 1q04 
100 a více zam. 19,2 19,8 20,4 20,6 
20-99 zam.  26,4 25,9 25,7 27,7 
0 -19 zam.  19,4 19,4 21,5 20,6 
Vážený průměr 19,9 20,1 21,5 21,8 

 
Za poslední rok se zvýšily průměrné marže o cca 0,3 p.b., z čehož plyne při výchozí marži 
21,5 % dopad do inflace cca 0,2 p.b. Toto zvýšení marží způsobily hlavně podniky od 20 do 
99 zaměstnanců, kde je odhadován velmi malý podíl prodejců potravin, naproti tomu marže 
v podnicích nad 100 zam. vzrostly o 0,2 p.b. (hlavně supermarkety, kde převažují tržby za 
potraviny a je tak nepravděpodobné, aby byl významnější pokles marží u cen potravin plně 
kompenzován zvýšením jiných marží). U malých podniků je možné, že došlo ke snížení marží 
i u cen potravin. Avšak tyto podniky prodávají menší část z celkového prodeje všech potravin 
a změna jejich marží má menší vliv na vykázanou inflaci (viz bod 2). Skutečnost, že 
maloobchodní marže za poslední rok v souhrnu mírně vzrostly, zpochybňuje tezi o jejich roli 
při tlumení vlivu nákladových faktorů.  
 
2) Roste podíl supermarketů, které mají nižší rabaty a ceny, na prodeji potravin (prodává 

se tak více potravin s nižší cenou, přestože subjekty nezměnily své marže)? 
Zde vycházíme z předpokladu, že menší prodejny potravin mají vyšší marže a vstupní ceny 
než supermarkety. Podíl tržeb obchodních řetězců na obratech maloobchodních jednotek 
s převažující činností prodej potravin byl v 1q04 67,13 % (v 1q03 65,41 %). Tyto údaje jsou 
ale zkresleny značným podílem nepotravinářského zboží na tržbách supermarketů (cca 25 %) 
oproti malým prodejnám (cca 5 %). Za těchto předpokladů činí odhad podílu velkých 
prodejců na celkovém prodeji potravin v 1q04 62 %  a podíl supermarketů na celkovém 
prodeji potravin tak během posledního roku vzrostl odhadem o cca 2 p.b.  
 
Přijmeme-li pracovní předpoklady, že 
• velcí prodejci měli v 1q03 marži u potravin cca 20 % 
• malí prodejci marži cca 30 %, 
• marže u malých prodejců za poslední rok poklesla o cca 1 p.b. (viz bod 1) 
• a že malí prodejci nakupují zboží za o 10 % vyšší ceny než velcí prodejci  
 
potom by dopad zvýšení podílu supermarketů na trhu potravin o cca 2 p.b. činil cca -0,3 p.b. 
do cen potravin. Aby se tento dopad skutečně projevil ve vykázaném růstu cen potravin, 
musel by ČSÚ přesně dle růstu podílu supermarketů měnit podíl cen odečítaných 
v supermarketech, což je nepravděpodobné. I kdyby byl takovýto pohyb ve struktuře prodeje 
exaktně zohledněn v metodice ČSÚ, tak jeho velikost není dostatečná na kompenzaci růstu 
cen zemědělských výrobců.  
 
Tyto závěry na první pohled kontrastují s výše uvedenými  výsledky analýzy výrobkové 
vertikály, které naznačují jistý pokles marží při maloobchodním prodeji zboží vyrobeného 
z obilovin (zejména pečiva) tlumící cenové dopady růstu CZV. Není vyloučeno, že ceny 
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pečiva, které plní roli základního srovnávacího benchmarku cenové konkurenceschopnosti 
zejména v segmentu supermarketů, hypermarketů a diskontů, jsou z marketingových důvodů 
drženy uměle nízko (možná dokonce pod hranicí rentability). Tomu nasvědčuje i fakt, že od 
doby posledního výrazného zdražení pečiva pod vlivem vývoje cen zemědělských výrobců  
a cen potravinářského průmyslu na podzim 2003 neuplynulo mnoho času. V tomto případě 
navíc působilo jako katalyzátor a iniciátor zdražování zrušení platnosti 10h a 20h mincí, které 
vedlo k úpravám cen pečiva po několika letech jeho cenové stability. Z této zkušenosti mohou 
prodejci vyvozovat, že není vhodné v relativně krátké době zákazníky nepříjemně 
překvapovat a odrazovat opětovným zvyšováním cen základních potravin. 
 
Lze se rovněž domnívat, že případný pokles marží u základního pečiva si maloobchodní 
prodejci mohou kompenzovat při prodeji dražších či (zákazníky i ČSÚ) méně sledovaných 
potravin popř. některých nepotravinářských výrobků, takže v souhrnu se jejich marže nemusí 
měnit v souladu se závěry uvedenými výše.  
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Příloha č. 3 
 
 
 

Vývoj cen průmyslových výrobců a jejich predikce 
 

Ceny průmyslových výrobců se v červnu meziročně zvýšily o 6,2 % (predikce ze 4.SZ na  
2. čtvrtletí 2,6 % oproti skutečnosti 4,9 %). Růst cen průmyslových výrobců od počátku roku 
byl rovněž značně diferenciovaný a projevovala se na něm do značné míry strukturální 
nevyrovnanost vývoje dovozních cen. Dominantní vliv na celkovou cenovou hladinu mělo 
další výrazné zvýšení cen v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (20 % 
mzr. v červnu), vlivem prudkého růstu cen kovů. Dále k růstu cen významně přispívalo 
odvětví potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků (mzr. růst o 5,5 %, vlivem 
vysokého růstu cen zemědělských výrobků) a  růst cen rafinérských ropných výrobků (mzr.  
o 41,4 %, zejména vlivem vysokých cen ropy). Naproti tomu příspěvek v ostatních odvětví 
zpracovatelského průmyslu (rozumí se bez kovů) k meziročnímu růstu cen průmyslových 
výrobů  se v období duben až červen pohyboval pouze okolo 0,6 p.b.  
 
Téměř celá odchylka prognózy ze 4.SZ oproti skutečnosti je obdobně jako u dovozních cen 
zapříčiněna exogenními faktory – prudkým růstem cen kovů na světových trzích  
v předchozích měsících a výrazně vyššími cenami ropy oproti referenčnímu scénáři. Riziko 
promítání vysokých cen kovů do dalších cenových okruhů průmyslových a následně  
i spotřebitelských cen je však v nejbližším období prozatím nízké díky protiinflačnímu vývoji 
nominálních jednotkových mzdových nákladů v průmyslové sféře a dále díky v velmi 
zprostředkovaného průsaku cen těchto komodit do konečných spotřebitelských cen.  
 
Struktura meziročního růstu cen průmyslové výroby (příspěvky v p.b.) 
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Průmysl potravin a tabáku
Ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu
Výroba elekřiny, plynu a vody, dobývání nerostných surovin
Koksárenské a rafinerské zprac.ropy, chemický a farmaceutický prům.
Průmysl celkem (meziroční růst v %) 

 
 
Predikce cen průmyslových výrobců předpokládá udržení jejich aktuálně vysokého 
meziročního růstu  ještě po další tři čtvrtletí.Nejvýznamnější příčinou vyššího růstu cen 
průmyslových výrobců oproti předchozí prognóze v letošním roce a na počátku roku 2004 je 
především vývoj cen surovin v prvním a zejména ve druhém čtvrtletí t.r., kdy neočekávaně 
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vysoké ceny jak ropy, tak i kovů a dovážených polotovarů rozhodujícím způsobem přispěly  
k prudké akceleraci meziročního růstu cen ve zpracovatelském průmyslu. Vliv skutečnosti za  
2. čtvrtletí (resp. odchylky od prognózy ze 4.SZ) na změnu meziročního růstu cen 
průmyslových výrobců je  dominantní. Dílčí změny exogenních i endogenních veličin, jejichž 
souhrnný vliv je ve srovnání s předchozí prognózou v období nejbližších cca 3 kvartálů více 
proinflační (zejména přes vyšší dovozní ceny) má na změnu prognózy pouze dílčí vliv. Do 
konce letošního roku a na počátku roku příštího  tak můžeme očekávat poměrně vysoký růst 
cen průmyslových výrobců (přes 5 % mzr.), přičemž předpokládáme, že i nadále bude růst 
cen průmyslových výrobců ve své struktuře značně diferencovaný – růst cen bude tažen 
především  odvětvími zasaženými vysokým růstem cen surovin a polotovarů z nich 
(koksárenský a rafinérský průmysl, odvětví zpracování kovů a polotovarů z nich) a dále 
růstem cen elektřiny. Naproti tomu příspěvek odvětví zabývajících se sofistikovanější 
průmyslovou výrobou k meziročnímu růstu cen v  bude nadále velmi malý a případný vliv 
vysokých cen surovin bude do značné míry eliminován předpokládaným příznivým vývojem 
produktivity v průmyslu. Dosavadní vysoký růst cen v potravinářském průmyslu, zapříčiněný 
vysokými cenami vstupních zemědělských surovin, se bude v souladu s prognózou cen 
zemědělských výrobců postupně snižovat a přispěje tak  pozvolnému zmírňování meziročního 
růstu cen průmyslových výrobců jak v letošním roce, tak i v první polovině příštího roku. 
Obdobný vliv jako ceny zemědělských výrobců by měly mít i očekávané ceny energetických 
surovin. Naproti tomu vývoj neenergetických surovin, které nejsou ošetřeny referenčními 
scénáři,  je rizikem prognózy – prognóza implicitně předpokládá stabilitu jejich cenové 
hladiny . 
 
V průběhu roku 2005 postupně odezní vliv vysokého růstu cen surovin na meziroční růst cen 
průmyslových výrobců (vliv srovnávací základny a očekávaných cen energetických surovin)  
a hodnoty meziročního růstu cen průmyslových výrobců se tak prudce sníží. Struktura vývoje 
cen průmyslových výrobců však již nebude tak výrazně  diferencovaná jako v roce 2004. 
Záporný příspěvek odvětví zpracovávajících suroviny bude převážen oživením růstu cen  
v ostatních  odvětvích průmyslové výroby v návaznosti na uzavírání produkční mezery. 
 
Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %) 

 1 / 0 4 2 3 4  1 / 0 5 2 3 4
1 . 7 4 . 9 6 . 2 5 . 2 4 . 2 1 . 6 0 . 6 1 . 2  
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            Příloha č. 4 
 
 
Dopady změn nepřímých daní a vstupu do EU do inflace ve 2. čtvrtletí 2004 

 

Vývoj inflace v průběhu 2. čtvrtletí 2004 ovlivnila administrativní opatření přímo či nepřímo 
související se vstupem do EU. Mezi ty nejvýznamnější patří různé daňové úpravy a změna 
celních režimů. 
 
Daňové úpravy 
 
V daňové oblasti ovlivnily inflaci ve 2. čtvrtletí: 
a) zpožděné dopady novely zákona o spotřebních daní platné od počátku roku 2004 
b) novela zákona o DPH platná od 1.5.2004. 
 

Ad:a) Novelou zákona o spotřebních daní byla mimo jiné zvýšena spotřební daň u cigaret, 
kde došlo k velkému zpoždění promítnutí do cen (dopady změn u ostatních dotčených 
komodit proběhly do konce 1. čtvrtletí). Celkový primární dopad zvýšení cen cigaret bude 
0,32 p.b., z toho se realizovalo 0,04 p.b. v dubnu, 0,14 p.b. v květnu, 0,07 p.b.v červnu 
(predikce 4. SZ počítala s rozložením: 0,10; 0,18; 0,04 p.b). V dalších měsících se tedy bude 
ještě realizovat primární dopad 0,07 p.b. a případný sekundární dopad (obsaženo v prognóze 
7. SZ). 
 

Ad:b) Novela zákona o DPH znamenala druhou fázi přeřazování položek mezi základní  
a nižší sazbou DPH (první fáze proběhla v lednu 2004) a snížení základní sazby DPH z 22 na 
19 %. Při přeřazování mezi sazbami výrazně převažoval přesun ze snížené do základní sazby 
(služby) nad poklesem základní sazby (zboží). Oficiálně vykázané primární dopady a námi 
odhadnuté okamžité sekundární dopady do inflace činily: 
 
 

   primární  ok.sekund. celkem 
INFLACE:  -0,094   0,15    0,06 
rozdělení do skupin:    
regulované ceny:  -0,179  -0,040   -0,219 5->19: odpady, parkovné, 22 ->19 elektřina, plyn, telefony..   
ceny potravin:  -0,222   0,217   -0,005 22->19: alkohol, cigarety. káva, čaj, koření, někt. cukroviny 
korigovaná bez PH:  0,370  -0,023    0,347 viz níže obchod./neobchod. položky 
PH:   -0,063   0,000   -0,063 22->19: PH 
Neregulované ceny:  0,085   0,194    0,279  
Neobchod. ost.:   0,789  -0,370    0,419 5->19: služby:  stravování, opravy, kadeřníci, veterina..  
Obchod. ost. bez PH: -0,419   0,347   -0,072 5->19: květiny, vitamíny.., 22->19 mnoho položek zboží 
 
 

Zajímavé je porovnání s předpoklady prognózy ve 4. SZ. Zde v rámci regulovaných cen 
položky odvoz odpadů a parkovné zdražily méně a současně se snížení DPH promítlo plně  
(4. SZ nepředpokládala plné zlevnění a z toho vyplývající ok. sekund. dopad u reg. cen 
+0,066 p.b.). 
 
Dotčené položky cen potravin v souhrnu zlevnily jen minimálně (jak 4. SZ očekávala). 
Sekundární dopad u cen PH nelze zjistit, vliv daní byl výrazně převážen vlivem růstu cen 
ropy (v souladu se 4. SZ - předpokládala jen malý ok. sek. dopad +0,03 p.b.). 
 
U neobchodovatelných ostatních položek se ceny dotčených služeb zvýšily v souhrnu o cca 
polovinu teoretického růstu (4. SZ předpokládala zdražení o 2/3 teoretického růstu z titulu 
přesunu ze snížené sazby do sazby základní, tj. očekávali jsme ok. sek. dopady ve výši -0,13 
p.b. oproti skutečným cca -0,4 p. b.). Je ovšem možné, že růst cen služeb z důvodu změny 
sazeb DPH bude více rozložen v čase. Snížení základní sazby DPH se promítlo jen u poplatků 
za mobilní telefony. 
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Snížením DPH dotčené položky ze skupiny obchodovatelných ostatních zlevnily jen o cca 1/5 
teoretického snížení cen (4. SZ předpokládala pokles cen o ½ vlivu sazby daně, tj. 
prognózovali jsme ok. sek. dopad : +0,24 p.b., oproti skutečnému ve výši 0,35 p. b.).  
 
Celkově byly odhadnuté okamžité sekundární dopady (tedy i dopady celkem) změn DPH do 
inflace ve 2. čtvrtletí o cca 0,2 p.b. nižší než jsme očekávali ve 4. SZ.  
 
 
Změna celních režimů 
Vzhledem k protichůdnosti změn jsme odhadovali souhrnné dopady změn celních režimů 
do inflace zhruba nulové popř. mírně kladné. Lze říci, že tento závěr se potvrdil, protože 
jsme nezaznamenali žádný významnější pohyb celkové inflace, u kterého by připadal 
v úvahu vliv změn cel. Konkrétnější vyčíslení souhrnných dopadů není možné vzhledem 
k značné podrobnosti celních sazebníků a dále např. i faktu, že ČSÚ při odečtu cen nijak 
nezohledňuje, zda je zboží z dovozu nebo z tuzemska. Určité konkrétnější úvahy by bylo 
možné provést jen u některých položek (např. auta, banány apod.), avšak to by nevedlo 
k odhadu celkového dopadu změn cel do inflace. 

Domníváme se, že pro naše účely je dostačující poznání, že v souvislosti se vstupem do 
EU a související změnou celního režimu nebyl zaznamenám žádný významnější pohyb 
v inflaci. 
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Příloha č. 5 
 

Peníze a úvěry 
 
Peníze 
V květnu 2004 pokračoval růst peněžního agregátu M2. Jeho meziroční přírůstek se zvýšil  
z 8,3 % v dubnu 2004 na 9 % v květnu 2004 a byl vyšší oproti dubnové predikci na 2. čtvrtletí 
2004 (7,8 %). Roční míra růstu peněžního agregátu M2 propočtená dle metodiky ECB (z toků 
měsíčních finančních transakcí očištěných o přecenění) v květnu 2004 stagnovala na úrovni 
9,5 % (M3 pro ČR dle ECB se splatností do 2 let činila 9,6 %). Pozorovaná odchylka 
meziročního růstu peněžního agregátu M2 od dubnové predikce představuje mírné riziko 
rychlejšího růstu HDP ve 2. čtvrtletí 2004, než jak bylo předpokládáno dubnovou prognózou, 
což by mohlo indikovat spíše uzavřenější mezeru výstupu ve 2. čtvrtletí 2004 a mírně vyšší 
inflační tlaky ve srovnání s dubnovou prognózou.  
 
         Struktura peněžního agregátu M2  

  M eziroční p řírůs tky v %
P odíl 

absolutních 
s tavů  na M 2 v 

%  I/03  II/03  III/03  IV /03  I/04  4/04  5/04

M 1 51,9 15,8 16,4 15,6 14,4 14,7 14,7 17,1
    O běživo 12,7 11,1 14,1 15,0 12,8 10,7 9,1 8,3
    Jednodenní vklady 39,2 17,6 17,2 15,8 15,0 16,0 16,8 20,3
M 2-M 1 (kvazi - peníze) 48,1 -6,2 -7,1 -3,3 -2,9 0,1 2,5 1,3
    Vklady s  dohodnutou splatnos tí 37,5 10,4 11,3 12,1 0,0 2,0 3,8 1,9
        N eobchodovatelné cenné papíry 6,7 -18,5 -13,5 8,1 6,8 38,5 52,2 40,3
    Vklady s  výpovědní lhů tou 9,9 -38,0 -39,7 -33,7 -10,0 -5,0 -4,6 -3,4
    R epo operace 0,7 -6,0 -55,8 -49,8 -36,5 -19,3 66,6 76,2
M 2 100,0 3,1 3,0 5,3 5,2 7,0 8,3 9,0  

 
 
Ve struktuře peněžního agregátu M2 se v květnu 2004 zvýšila poptávka po transakčních 
penězích vyjádřená peněžním agregátem M1. Jeho meziroční přírůstek vzrostl ze 14,7 %  
v dubnu 2004 na 17,1 % v květnu 2004. Uvedený vývoj se projevoval u jednodenních vkladů 
nefinančních podniků a zhruba z poloviny souvisel s přesunem peněz z neobchodovatelných 
cenných papírů (depozitních směnek) zahrnovaných do kvazi-peněz. Podíl M1/M2 se proto 
v květnu 2004 mírně zvýšil na 51,9 %. Uvedený vývoj mohl indikovat vyšší potřebu vysoce 
likvidních peněz podniků pro realizaci transakcí, což by mohlo naznačovat další oživování 
investic. Současně se však mohlo jednat o dočasný výkyv. V rámci peněžního agregátu M1 
naopak stagnoval meziroční růst jednodenních vkladů domácností. Nižší růst byl zaznamenán 
i u oběživa. Toto potvrzovalo přetrvávající zpomalování dynamiky spotřebních výdajů ve  
2. čtvrtletí 2004.  
 
Úvěry 
Růst úvěrů poskytovaných nefinančním podnikům a domácnostem se meziročně zvýšil  
z 9,4 % v dubnu 2003 na 12,3 % v květnu 2004 (roční míra růstu úvěrů propočtená dle 
metodiky ECB z toků měsíčních finančních transakcí očištěných o přecenění vzrostla  
o 1,2 p.b. na 13,9 %). Zrychlování úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem na bydlení 
při stagnaci spotřebitelských úvěrů je v souladu s rychlejším nárůstem investic oproti 
spotřebním výdajům. Strukturu vývoje úvěrů ukazuje následující tabulka.  
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Struktura úvěrů poskytovaných 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  I/04  4/04  5/04

Nefinanční podniky 54,0 -12,4 -7,7 -4,5 -1,0 -1,0 0,7 3,7
    Úvěry do 1 roku 22,8 -19,8 -10,0 -6,3 -4,4 2,4 2,4 3,9
    Úvěry od 1 roku do 5 let 13,0 -13,5 -12,6 -9,0 -1,4 -2,9 -2 2,8
    Úvěry nad 5 roky 18,2 -0,1 -0,5 1,3 3,9 -3,8 0,6 4,1
Domácnosti 31,8 28,5 28,3 28,6 30,8 29,3 29,9 31,6
    Spotřebitelské úvěry 6,9 47,2 54,8 42,3 43,8 23,5 24,7 24,8
    Úvěry na bydlení 21,1 34,3 30,7 37,2 38,6 40,0 38,1 39,1
    Ostatní 3,8 -9,0 3,5 -7,7 9,6 0,6 11,7 19,4
Finanční neměn. instituce 14,2 -4,3 15,3 12,5 15,0 9,8 8,1 10,7  

 
Úvěry nefinančním podnikům již druhý měsíc rostly. Tento vývoj byl odrazem oživování 
efektivní poptávky po úvěrech v důsledku zlepšování finanční situace podniků a růstu jejich 
investičních aktivit. Zvýšení výkonů bylo v 1. čtvrtletí 2004 zaznamenáno u nefinančních 
domácích podniků i podniků pod zahraniční kontrolou s převahou u druhého uvedeného 
subsektoru. Úvěry nefinančním domácím podnikům rostly v květnu 2004 o 7,5 %. Úvěry 
poskytované nefinančním podnikům pod zahraniční kontrolou se i přes zastavování poklesu 
v letošním roce v květnu 2004 snížily o 4,8 %. Tyto podniky využívaly k financování 
ekonomických aktivit rovněž vlastní zdroje, což dokládá pokračující mírný růst podílu 
vlastního kapitálu na pasívech těchto podniků v 1. čtvrtletí 2004. Z hlediska časové struktury 
úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům docházelo v květnu 2004 k růstu podílu 
dlouhodobých úvěrů investičního charakteru ku krátkodobým provozním úvěrům, což bylo 
v souladu s růstem investic.  
 
Úvěry poskytované domácnostem nadále v květnu 2004 rostly vysokým tempem. Vývoj 
indikoval pokračování vysoké poptávky domácností po investicích do nemovitostí 
podporované nízkou hladinou úrokových sazeb z nových úvěrů na nákup nemovitostí 
dosahující v květnu 2004 5,1 % (5,4 % leden 2004). Významným faktorem byl rovněž 
poměrně stabilní růst reálných disponibilních příjmů v 1. čtvrtletí 2004. Růst podílu úvěrů na 
bydlení na celkových úvěrech postupně zvyšoval průměrnou dobu splatnosti a fixace 
úrokových sazeb (viz Příloha Průměrná doba splatnosti úvěrů a fixace úrokových sazeb).  
 
Spotřebitelské úvěry v květnu 2004 stagnovaly na úrovni 24,8 %. Vzhledem k tomu, že mezi 
spotřebou a úvěry je minimální zpoždění, uvedený vývoj nadále indikoval, že meziroční 
dynamika spotřebních výdajů domácností by se ve 2. čtvrtletí 2004 neměla urychlovat. Lze 
však předpokládat poptávku domácností po splátkových prodejích, i když jejich podíl na 
hrubých disponibilních příjmech je ve srovnání se zadlužeností spotřebitelskými úvěry méně 
významný (cca 2 % hrubých disponibilních příjmů). 
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           Příloha č. 6 
 

Aktuální vývoj na trhu práce a vyhodnocení predikce ze 4. SZ 

V 1. čtvrtletí 2004 vzrostla průměrná mzda v podnikatelské sféře o 8,6 %, zatímco 
predikce ze 4. SZ předpokládala růst jen o 6,1 %. Odchylka skutečného vývoje od 
predikce byla pravděpodobně z  podstatné části způsobena absencí chřipkové epidemie 
a zpřísněnými podmínkami pro vyplácení nemocenských dávek. Tyto nové podmínky 
modifikovaly chování zaměstnanců, čímž ovlivnily výši průměrných mezd. Určitý vliv 
mohl mít vyšší fond pracovní doby. Predikce zaměstnanosti za 1. čtvrtletí 2004  
a registrované nezaměstnanosti za 2. čtvrtletí 2004 byla v souladu se skutečností.  

Průměrná měsíční mzda publikovaná ČSÚ je odvozena jako podíl objemu zúčtovaných 
mzdových prostředků a průměrného evidenčního počtu zaměstnanců. Přísnější podmínky pro 
vyplácení nemocenských dávek platné od ledna 2004 a absence chřipkové epidemie mohly 
zvýšit objem vyplacených mezd (skrze odpracované hodiny) a tím při daném počtu 
zaměstnanců i průměrnou mzdu. Nárůst průměrné hodinové mzdy, která není ovlivněna 
změnami v nemocnosti, nebyl zdaleka tak výrazný (+5,9 % dle údajů společnosti Trexima).31 

Rozklad údajů ČSÚ o mzdovém vývoji v podnikatelské sféře podle typu hospodaření ukazuje, 
že mzdy rostly velmi výrazně v soukromých českých podnicích, kde vzhledem k nižší hladině 
průměrné mzdy (85 % úrovně celé podnikatelské sféry) můžeme očekávat vyšší sklon 
k nemocnosti. Ve státních podnicích může být vliv nižší nemocnosti kompenzován jinými 
faktory. Cyklickou složku mzdového vývoje bychom mohli pozorovat spíše v kategorii 
zahraničních podniků (100% zahraničního vlastnictví). Z grafu je patrné, že k výraznějšímu 
urychlování růstu průměrné měsíční mzdy v zahraničních podnicích nedochází. Vzhledem 
k vysokému podílu soukromých podniků na zaměstnanosti v podnikatelské sféře (43 %) je 
vývoj v této kategorii důležitým faktorem pro růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře. 
 

Průměrná mzda v podnikatelské sféře podle typu hospodaření  
(meziroční přírůstky v %) 
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Pozorovaný nárůst dynamiky počtu odpracovaných hodin v průmyslu a stavebnictví v období 
od počátku roku podporuje domněnku o vlivu nižší nemocnosti. Další nesystematickou 
složkou, která působila v porovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku na růst průměrné 
měsíční mzdy a počet odpracovaných hodin, byl o jeden den větší fond pracovní doby (efekt 
přestupného roku). V průmyslu se v 1. čtvrtletí počet odpracovaných hodin meziročně zvýšil 
o 3,1 %, zatímco po započtení změny ve fondu pracovní doby jen o 1,4 %. Mimořádně 

                                                 
31 Údaje ČSÚ za podnikatelskou sféru se týkají podniků s 20 a více zaměstnanci, zatímco v metodice společnosti 
Trexima jsou zahrnuty podniky s 10 a více zaměstnanci. 
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výrazný růst počtu odpracovaných hodin v květnu může souviset s vyšší poptávkou po vstupu 
do EU, která se projevuje v počtu odpracovaných hodin a v rychle rostoucích vývozech. 
 
Počet odpracovaných hodin v odvětvích (meziroční přírůstky v %) 

Poznámka: Oč iš těno o fond pracovní doby včetně placených svátků.
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Vedle nižší nemocnosti a většího fondu pracovní doby mohlo výraznější růst mezd v prvním 
čtvrtletí způsobit zvýšení minimální mzdy.32 Údaje společnosti Trexima ukazují, že se ve 
většině odvětví podnikatelské sféry zvýšily výrazněji nejnižší hodinové výdělky (1. decil ve 
srovnání s mediánem). Jelikož by se nemocnost neměla odrazit ve vývoji hodinových 
výdělků, můžeme tento jev dát do souvislosti s růstem minimální mzdy. Zvýšení minimální 
mzdy mohlo vést k růstu nejnižších mezd, případně k propouštění pracovníků s nižší než 
minimální mzdou. V případě nadměrného propouštění by došlo k posunutí celého rozdělení 
mezd a tudíž i k výraznějšímu růstu mzdy v mediánu a v 9. decilu. 
 
Hodinové výdělky v podnikatelské sféře podle odvětví v I/04 (meziroční přírůstky v %) 

Podn. 
sféra

Zeměděl- 
ství, lesní 

hosp., 
rybolov

Průmysl 
celkem

Staveb-
nictví

Obchod, 
opravy 

mot. voz.

Ubytová-
ní a stra- 
vování

Doprava, 
sklad. a 
spoje

Finanční 
zprostřed- 

kování

Nemovito-
sti, podn. 
činnost

Veřejná 
správa, 
obrana

Vzdělá-
vání

Zdravotní a 
soc. péče, 

veter. 
činnosti

Ostatní 
veřejné, soc. 

a osobní 
služby

Průměr 5.9 2.0 5.9 8.5 5.4 -2.3 3.2 7.1 6.8 3.6 7.5 5.0 6.7
?edián 4.8 2.3 4.9 7.0 3.6 -7.7 1.6 7.5 9.0 2.8 8.3 5.1 7.5
1. decil 4.3 2.6 7.1 7.9 3.4 -1.3 2.9 13.4 6.1 4.7 4.4 1.6 6.6
9. decil 6.7 2.0 5.4 9.1 8.1 -0.8 3.7 3.9 3.2 4.4 6.6 8.6 3.8
Podíl na 

průměrné 
mzdě (%)

100.0 69.2 98.2 97.1 94.0 71.9 111.0 195.8 109.3 113.1 109.0 87.4 89.7

Podíl na 
zaměstna- 
nosti (%)

100.0 5.3 47.5 7.6 11.4 1.9 10.1 2.3 8.7 0.2 1.4 1.2 2.3

Poznámka: Údaje za průmysl vypočteny váženou agregovací za odvětví
Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku (Trexima).  
 
Na rozdíl od růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře se ve shodě s predikcí ze 4. SZ  
v 1. čtvrtletí vyvíjel počet zaměstnanců podle VŠPS, kteří představují přibližně 80 % všech 
zaměstnaných osob (meziroční pokles o 1,6 %). Vyšší než předpokládané snížení počtu 
ostatních zaměstnaných o 1,2 p.b. mohlo souviset se změnami v daňových zákonech od ledna 
letošního roku (viz komentář v 5. SZ). Optimističtější výhled  zaměstnanosti potvrzují údaje 
z konjunkturních šetřeních podniků. Naději na výraznější obrat ve vývoji zaměstnanosti mírně 
snižuje opětovné zhoršení očekávané zaměstnanosti ve vybraných službách zaznamenané 
v červnu. 
 

                                                 
32 Minimální mzda se sice zvýšila k 1. lednu 2004 stejným tempem jako ke stejnému datu předchozího roku, její 
úroveň však v letošním roce pravděpodobně dosahuje výše, která může významněji zasahovat do zaměstnanosti 
a odměňování zaměstnanců. 
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Ve 2. čtvrtletí letošního roku se průměrná registrovaná míra nezaměstnanosti významně 
neodchylovala od predikce (oproti predikci ze 4. SZ byla nižší o necelých 0,2 p.b.). Mírnou 
odchylku od predikce zatím přisuzujeme jednak silnějšímu sezónnímu efektu v  jarních 
měsících (více pracovních míst v sezónních odvětvích), který pomine v závěru letošního roku, 
a dále snižování počtu nezaměstnaných v kategorii absolventů a mladistvých. Zatímco 
v předchozích měsících jsme zaznamenali převažující stagnaci sezónně očištěného počtu 
registrovaných nezaměstnaných a počtu volných pracovních míst, v údajích za červen je 
patrný výraznější obrat (viz Beveridgeova křivka, resp. počet nezaměstnaných na volné 
pracovní místo). Výraznější snižování sezónně očištěného počtu nezaměstnaných absolventů 
můžeme přičítat již dříve přijaté metodické změně ve vykazování nezaměstnaných absolventů 
(tato změna však nemá vliv na celkový počet nezaměstnaných) a částečně demografickému 
vývoji a odchodu absolventů za prací do zemí EU. Jelikož je počet absolventů škol (kromě 
základních, kteří nevstupují na trh práce) letos o 3000 vyšší oproti minulému školnímu roku, 
můžeme na tomto vývoji spíše vidět zvyšující se poptávku po absolventech škol. Proti obratu 
ve vývoji registrované nezaměstnanosti prozatím vypovídají údaje o počtu nezaměstnaných  
s příspěvkem v nezaměstnanosti (indikátor krátkodobé nezaměstnanosti) a variační koeficient 
míry nezaměstnanosti v okresech. 
  
Očekávaná zaměstnanost a Beveridgeova křivka 

Poznámka: Očekávaná zaměstnanost v příštích 3 měsících Poznámka: Sezónně očištěné údaje v tisících.
                  (saldo odpovědí v p. b.) Pramen: MPSV, propočet ČNB.
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Indikátory obratu ve vývoji registrované nezaměstnanosti (sezónně očištěné údaje) 
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            Příloha č. 7 
 
 

Výhled nefinančních korporací a firem na nejbližší období 
(č. 21) 

 
1. Ve výhledu na 3.čtvrtletí letošního roku zůstala nálada podnikových manažerů nadále 

optimistická. Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní 
situace – dosáhl ve zpracovatelském průmyslu hodnoty 107 bodů (o 3 body méně než ve 
2.čtvrtletí) a ve stavebnictví 118 bodů (o 2 body méně než ve 2.čtvrtletí). 

 
V obou odvětvích se index pohybuje třetí čtvrtletí po sobě v pásmu pozitivních očekávání, 
což naznačuje, že ekonomika jako celek by si v nejbližším období měla udržet 
vzestupný trend. 

 
2. Rozhodující impulsy převážně optimistického náhledu podnikových manažerů přicházely 

zejména ze zvyšující se zásoby práce, tj. smluvně potvrzených zakázek. Ve 
zpracovatelském průmyslu byl podle posledních údajů z konce dubna úhrnný objem 
zásoby práce o 20,9 % vyšší než ve stejném období loňského roku, z toho k provedení 
v tuzemsku o 14,3 % vyšší. Objem nových zakázek vzrostl meziročně o 13,2 %. Ve 
stavebnictví se celková zásoba práce zvedla v dubnu meziročně o 28,9 %, z toho 
k provedení v tuzemsku o 30,9 %. Stav zakázek pro bytovou výstavbu se zvýšil meziročně 
o 69,7 %. Objem nových zakázek stoupl více než třikrát. 

 
Průměrná míra využití kapacit v podnicích zpracovatelského průmyslu činila ve 2.čtvrtletí 
letošního roku 83,3 %, což bylo o 1,7 bodu více než v 1.čtvrtletí a zhruba na stejné úrovni 
jako před rokem. Také dílčí konjunkturní indexy dodávek a tržeb zaznamenaly pozitivní 
vývoj a byly vyšší než ve stejném období loňského roku. 
 
Ve stavebnictví se relativně vysoká zásoba práce odrazila v očekávání budoucího 
dynamického růstu stavební výroby a prací a dodávek pro bytovou výstavbu. 

 
3. Ceny průmyslových výrobců by podle názoru 84 % manažerů měly být ve 3.čtvrtletí 

stabilní. S vyššími cenami než ve 2.čtvrtletí počítá 10 % manažerů, s poklesem cen 5 % 
manažerů. Konjunkturní index cen průmyslových výrobců tak dosáhl hodnoty 104 bodů, 
což je o 9 bodů méně než ve 2.čtvrtletí. 

  
      Naproti tomu ve stavebnictví  předpokládá  62 %  manažerů, že ceny stavebních prací ve 
      3.čtvrtletí porostou.  Podle  názoru  36 %  manažerů by měly zůstat  na  úrovni 2.čtvrtletí,  
      s nižšími cenami uvažují pouze 2 % manažerů.  Konjunkturní  index  cen stavebních prací  
      stoupl na 160 bodů, tj. o 6 bodů více než ve 2.čtvrtletí. 
 
4. Po prvních zkušenostech s reportováním údajů o platbách a inkasech v cizích měnách 

v tuzemském platebním styku došlo ke zpřesnění metodiky jejich vykazování. 
Upřesněné údaje přinesly tyto výsledky (podíl plateb a inkas v cizích měnách na 
celkovém objemu tuzemských plateb a inkas v %): 

 
4.Q/2003         1.Q/2004 

 
                             platby                       7,6                  12,0 
                             inkasa                       6,7                  11,5 
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           Příloha č. 8 
Platební bilance 

 
1. Běžný účet 
 
Vývoj a predikce běžného účtu a jeho komponent (mld. CZK) 

2003 2004 2004 2005 2005 2003 2004 2005 
 mld. CZK     % HDP   
  4. SZ 7. SZ 4. SZ 7. SZ  7. SZ 7. SZ 
běžný účet -157,2 -147 -152 -144 -149 -6,2 -5,6 -5,1 
   obchodní bilance -69,4 -50 -55 -40 -45 -2,7 -2,0 -1,5 
   bilance služeb 13,2 15 15 17 17 0,5 0,6 0,6 
   bilance výnosů -116,6 -127 -137 -141 -146 -4,6 -5,0 -5,0 
   běžné převody 15,6 15 25 20 25 0,6 0,9 0,9 
 
V roce 2004 dosáhne schodek běžného účtu platební bilance výše 152 mld. CZK, což 
znamená jeho meziroční snížení o 5 mld. CZK. Pro rok 2005 lze očekávat jeho stabilizaci na 
úrovni 149 mld. CZK. Uvedená predikce bude výsledkem snižování schodku obchodní 
bilance a prohlubování deficitu bilance výnosů při zlepšení přebytků bilance služeb a běžných 
převodů. Podíl běžného účtu na HDP dosáhne v roce 2004 -5,6 %  a v roce 2005 -5,1 %.  
 
1.1 Obchodní bilance 
 
Za leden až květen 2004 dosáhl schodek obchodní bilance33 12,6 mld. Kč a ve srovnání se 
stejným obdobím předchozího roku se snížil o 1,4 mld. Kč. Meziroční pokles schodku byl 
výsledkem působení příznivého cenového vlivu (s celkovým dopadem 13,7 mld. Kč). Efekt 
pozitivních směnných relací byl však téměř zcela kompenzován nepříznivou meziroční 
změnou celkového fyzického objemu zbožové výměny (o 12,3 mld. Kč). Zatímco v případě 
skupiny strojů se reálný přebytek meziročně zvýšil (o 6,7 mld. Kč), v případě salda 
zbývajících skupin jako celku došlo k výraznému prohloubení jejich reálného schodku 
(o 19 mld. Kč).  
 
Rozklad faktorů meziroční změny salda obchodní bilance za leden až květen 2004 (v mld. Kč) 
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33 Výsledky zahraničního obchodu jsou počínaje květnem 2004 z rozhodující části zpracovávány na základě 
nového statistického systému Intrastatu. Přestože celkový výsledek obchodní bilance byl v zásadě v souladu 
s predikcí, v rámci její struktury jsou patrné posuny, které se zaváděním nového statistického zpracování mohou 
významněji souviset. Z dosud dostupných údajů lze však usuzovat, že novým výkaznictvím byla pozitivně 
dotčena skupina strojů (historický přebytek 15,9 mld. Kč) a naopak v negativním smyslu vývoj sald skupin 
tržních výrobků podle materiálu a ostatních průmyslových výrobků. 
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BOX: Střednědobé trendy vývoje směnných relací 
 
Vývoj obchodní bilance v běžných cenách byl v uplynulých deseti letech významně ovlivňován vývojem 
směnných relací, zejména pak u skupiny strojů a skupiny paliv. Průměrná meziroční změna celkových směnných 
relací za roky 1995 až 2003 činila 0,6 % při průměrném meziročním růstu cen vývozu o 2,0 % a cen dovozu  
o 1,4 %. Přitom v první polovině sledovaného období (roky 1995 – 99) se směnné relace meziročně zvyšovaly 
v průměru o 1,1 %, zatímco v jeho druhé polovině (letech 2000 – 03) byla průměrná meziroční změna směnných 
relací nulová.  
Průměrné meziroční změny cen zahraničního obchodu za roky 1995 - 2003 (v %) 
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Nejvyšší průměrné kladné meziroční změny směnných relací bylo dosaženo u skupiny strojů a dopravních 
prostředků (2,1 %). Jejich průměrný meziroční růst se přitom v letech 2000 – 03 oproti prvnímu období zmírnil 
(na 1,1 % ze 3,0 %). Kladné směnné relace byly výsledkem průměrného meziročního růstu cen vývozu o 1,0 % 
při současném průměrném meziročním poklesu cen dovozu o 1,1 %.  
 
V souladu s předběžnými výsledky obchodní bilance za leden až květen (-12,6 mld. Kč) lze 
očekávat celkový schodek v roce 2004 na úrovni cca 55 mld. Kč. Oproti 4. situační zprávě 
predikce zvýšila celoročního schodek o 5 mld. Kč. Předpokládané zmírnění kladné meziroční 
změny směnných relací (ve 2. pololetí na základě modelového propočtu o 1 p.b.) a zrychlení 
růstu celkové domácí poptávky (ve 2. pololetí o 1,3 p.b., zvýšený nárůst investičních dovozů) 
bude částečně kompenzováno zrychlením růstu HDP SRN (ve 2. pololetí ve srovnání se 
4. situační zprávou o 0,2 p.b.) a růstem konkurenceschopnosti domácí produkce. Predikce 
obchodní bilance na rok 2005 nadále přihlíží k předpokladu mírného snižování elasticity 
dovozu na změnu komponent agregátní poptávky ve smyslu intratemporální substituce. 
K poklesu schodku bude působit zejména příznivý růst vnější poptávky (růst HDP SRN 
o 1,7 %) a očekávaný náběh významné exportní kapacity automobilky v Kolíně. 
 
BOX  Potenciální vliv sdružené investice Toyoty – Peugeotu -Citroenu 
 
Jedním z impulsů, který ovlivní vývoj zahraničního obchodu je společná japonsko–francouzská investice do 
výstavby automobilky v Kolíně. Ta by měla podle záměru investorů produkovat ročně až 300 tisíc automobilů 
s výrobní cenou 120 000 Kč. Automobilka se staví třetí rok a měla by být dokončena v srpnu resp. září letošního 
roku a začít se zkušební výrobou ve zbývajících měsících 2004. Od ledna příštího roku by měla postupně 
naběhnout sériová výroba převážně na export. Deklarovaná hodnota investice byla vyčíslena na 45 mld. Kč vč. 
vývoje modelů v zahraničí. Dosud vyčíslená hodnota přílivu kapitálu v rámci PZI do května činí 5,1 mld. Kč 
(z toho však v letošním roce jen 0,8 mld. Kč). Prognóza PZI na letošní rok počítá s částkou 10 mld. Kč. V roce 
2004 nelze počítat s významnějším příspěvkem této investice (dovozy zatím zhoršují netto vývoz a zvyšují 
zásoby), rozhodující vliv investice bude vykázán až v příštím roce. Při dovozní náročnosti 70 % s umístěním 5 % 
produkce v tuzemsku, lze rámcově ohodnotit její dopad na zlepšení obchodní bilance ve výši cca 10 mld. Kč 
ročně a při předpokládané roční hodnotě produkce 36 mld. Kč by mohlo dojít k pozitivní impulsu na 
hospodářský růst ve výši do 0,4 p.b. v roce 2005. 
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1.2 Bilance služeb 
 
Ze struktury bilance služeb je zřejmé, že současné snížení přebytku je způsobeno značným 
poklesem přebytku bilance cestovního ruchu při dalším prohloubení deficitu ostatních služeb 
obchodní a neobchodní povahy. Naopak, bilance dopravy vykazuje dlouhodobou stabilitu. Jen  
pomalu se zotavující celosvětový turistický průmysl bude znamenat mírné zvýšení přebytku 
bilance cestovního ruchu v letech 2004 a 2005 (49 mld. Kč, resp. 50 mld. Kč). Bilance 
ostatních služeb obchodní a neobchodní povahy by měla zůstat v letošním i příštím roce na 
srovnatelné úrovni, tj. -63 mld. Kč. Výsledné saldo bilance dopravy 29 mld. Kč  v tomto roce 
a 30 mld. Kč v roce 2005 je výsledkem zachovávání dynamiky z minulých let. Pro rok 2004 
i 2005 tak lze v souhrnu očekávat mírné meziroční zlepšení přebytku bilance služeb v rozsahu 
2 mld. Kč, tj. na 15 mld. a 17 mld. Kč. 
 
Bilance služeb (mld. Kč, roční data)       Saldo bilance jednotlivých složek (mld. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Bilance výnosů 
 
Ve vývoji bilance výnosů pokračuje téměř lineární nárůst jejího deficitu, kdy náklady 
systematicky předstihuji výnosy od roku 1996. Dominující složkou deficitu je trvalý nárůst 
nákladů z přímých investic související s přílivem PZI. Na deficit celkové bilance výnosů dále 
působí ještě deficitní výnosy z faktoru práce, které jsou stabilní a v průměru dosahovaly 
v posledních létech hodnoty -16 mld. Kč. Deficitní výnosy z faktoru práce byly částečně 
kompenzovány přebytkem výnosů z ostatních investic a výnosů z portfoliových investic. 
Predikce celkové bilance výnosů předpokládá další prohloubení jejího deficitu, který bude 
z největší části ovlivněn odlivem výnosů z PZI34 (134 mld. Kč v 2004 a 144 mld. Kč v 2005).  
 
Bilance výnosů celkem (mld. Kč, roční data) Bilance výnosů – složky (mld. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Předpokládané výnosy z PZI byly spočítány na základě odhadnuté zásoby PZI v základním kapitálu podniků 
v roce 2004 a jejich předpokládané výnosnosti pro období 2003 až 2004 na úrovni 12 %. 
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2. Finanční účet 
 
Vývoj a predikce vybraných komponent finančního účtu (v mld. Kč) 

2003 2004 2004 2005 2005 2003 2004 2005  
mld. CZK     % HDP   

 skutečnos
t 

4. SZ 7. SZ 4. SZ 7. SZ skutečno
st 

7.SZ 7.SZ 

finanční účet 163,9     6,5   
   přímé investice 66,4 128 119 170 170 2,6 4,4 5,8 
   portfoliové 
investice 

-37,7 -33 40 -25 10 -1,5 1,5 0,3 

 
Ve vývoji finančního účtu je patrný strukturální pohyb: snížení přílivu přímých zahraničních 
investic a výrazný příliv kapitálu ve formě portfoliových investic.  
 
2.1 Přímé investice 
 
Čistý příliv přímých investic dosáhl za leden až květen 46,2 mld. Kč a meziročně se 
stabilizoval. Podíl předpokládaných reinvestovaných zisků na celkovém přílivu PZI dosahuje 
57 % stejně jako ve stejném období předchozího roku.  
 
Přímé zahraniční investice (v mld. Kč) 

Predikce přímých investic na roky 2004 a 2005 
je založena na pozvolném růstu reinvestovaného 
zisku, odrážejícím zlepšování hospodářské 
situace tuzemských podniků pod zahraniční 
kontrolou, a mírně rostoucím objemu 
zahraničních investic v ČR.  Na druhé straně 
příliv kapitálu ze zahraničí, po očištění 
o mimořádné vlivy, vykazuje tendenci 
k mírnému poklesu, odrážející postupné 
vyčerpávání prostoru pro investování 
v některých oblastech ekonomiky, pokles 
prodeje majetku nerezidentům a snižování 

základního kapitálu některých firem. Objem přímých investic v prognóze zahrnuje další 
prodej státního majetku (Unipetrolu - 13 mld. Kč v tomto roce a Telecomu - cca 60 mld. Kč v 
roce 2005). Po očištění o vlivy těchto operací saldo přímých investic osciluje kolem 120 mld. 
Kč. Prognóza PZI se oproti dubnové prognóze nemění a činí 136 mld. Kč pro rok 2004 a 180 
mld. Kč na rok 2005. Saldo přímých investic na rok 2004 se však snižuje o 9 mld. Kč 
vzhledem k úspěchu ČEZ ve výběrovém řízení privatizace rozvodných sítí v Bulharsku35. 
 
2.2 Portfoliové a vybrané složky ostatních investic 
 
Saldo portfoliových investic zaznamenalo výraznou změnu, kdy po obdobích čistého odlivu 
dosáhlo za leden až květen přílivu 27 mld. Kč. Čistý příliv portfoliových investic byl 
způsoben zájmem nerezidentů o české majetkové (18 mld. Kč) a dluhové cenné papíry 
(20 mld. Kč). Investice rezidentů do zahraničí poklesly a v jejich struktuře převážil zájem 
o zahraniční majetkové cenné papíry. 
                                                 
35 ČEZ se však dále účastní výběrových řízení v Rumunsku a na Slovensku. Případný úspěch není v prognóze 
zakalkulován. 
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Saldo portfoliových investic (mld. Kč) 
Predikce portfoliových investic předpokládá 
příliv v rozsahu 40 mld. Kč v roce 2004 
a 10 mld. Kč v roce 2005. Změna predikce je 
dána následujícími faktory: (i) změnou 
struktury financování rozpočtového deficitu 
formou emise zahraničních obligací36, 
(ii) nárůstem objemu investic nerezidentů do 
tuzemských akcií37 a (iii) klesajícím zájmem 
rezidentů o zahraniční cenné papíry38. 
 
Na straně ostatních investic došlo v lednu až 
květnu k čistému odlivu finančních 
prostředků v hodnotě 49 mld. Kč. Vývoj byl 

determinován krátkodobými operacemi obchodních bank. Ve sledovaném období bankovní 
sektor významně snížil (-61 mld. Kč) stav krátkodobých devizových a korunových vkladů 
přijatých od zahraničních bank a klientů. 
 
V oblasti ostatních investic se od loňského roku projevuje růst zájmu vlády o čerpání 
zahraničních zdrojů. Zatímco do roku 2002 byl příliv vládního dluhového kapitálu spojen 
téměř výhradně s deblokací ruského dluhu, v roce 2003 dosáhlo čerpání dlouhodobých úvěrů 
ze zahraničí 10 mld. Kč. Ohlášené úvěry zejména od EIB naznačují, že objem úvěrů 
čerpaných veřejným sektorem poroste. V souvislosti s oživováním české ekonomiky lze 
očekávat meziroční zvýšení čerpání zahraničních úvěrů podnikovým sektorem. Náznaky 
opětovného netto čerpání úvěrů byly již patrné v loňském roce (cca 10 mld. Kč po očištění  
o úvěr pro Telecom na nákup 49 % podílu v Eurotelu). Celkově je čistý příliv dluhového 
kapitálu do podnikatelského a vládního sektoru v obou letech odhadován v rozsahu 40 až 
50 mld. Kč. 
 
 

                                                 
36 Kromě toho obligace vydala také Sazka a emisi připravuje město Ostrava a ČEB. Investice nerezidentů do 
tuzemských dluhopisů se odhaduji v částce do 80 mld. Kč, tj. více než čtyřnásobek skutečnosti roku 2003. 
37 Nákup tuzemských akcií za první 4 měsíce letošního roku dosáhl přibližně hodnoty přílivu za celý rok 2003 
(očištěného o operaci s akciemi Telecomu). Zájem pravděpodobně souvisí s růstem zisků, rostoucími cenami 
akcií a pravděpodobně i se vstupem ČR do EU, který zvýšil atraktivnost a důvěryhodnost čes. akciového trhu. 
38 Snížení jejich držby před očekávaným růstem sazeb, v důsledku nižší výnosnosti fondů, resp. zvýšení sklonu k 
domácím investicím. 
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            Příloha č. 9 
 
 

Průměrná doba splatnosti úvěrů a fixace úrokových sazeb 
 
Od roku 2003 se postupně zvyšovala průměrná splatnost nových úvěrových obchodů 
určených k financování investic nefinančních podniků a domácností. Průměrná vážená 
splatnost nově poskytovaných úvěrů (dle metodiky platné do roku 2003) se v dlouhodobém 
horizontu pohybovala na úrovni 1,5 roku a v roce 2003 se mírně zvýšila na 1,9 roku.  
 
Z hlediska poptávky a nabídky nově poskytnutých úvěrů je významná především doba fixace 
úrokové sazby uzavřená při úvěrovém kontraktu. Ta je rozdílná u nefinančních podniků  
a domácností. Průměrná vážená doba fixace úrokové sazby z nově poskytovaných úvěrů 
nefinančním podnikům (propočtená dle nové metodiky platné od roku 2004) se zvýšila z 0,6 
roku v lednu 2004 na 1 rok v květnu 2004. Podíl nově poskytovaných úvěrů nefinančním 
podnikům s floatingem a fixací úrokové sazby do 1 roku včetně činil v květnu 2004 50,6 %  
a podíl kontokorentů a podobných úvěrů 41,9 %. Rozhodující podíl na tomto vývoji měly 
zejména úvěry přesahující objem 30 milionů Kč poskytované velkým podnikům. Naopak 
podíl nových úvěrů do objemu 30 milionů Kč poskytovaných obvykle malým a středním 
podnikům se snižoval. To dokládá jejich nižší úvěruschopnost ve srovnání s velkými podniky. 
Současně v roce 2004 rostly nové úvěry podnikům s fixací úrokové sazby od 1 roku do 5 let 
včetně. Jejich podíl na nových úvěrech nefinančním podnikům byl však stále zanedbatelný 
(5,7 %).  
 
Průměrná vážená doba fixace úrokové sazby z nově poskytnutých úvěrů domácnostem 
dosáhla v květnu 2004 5,6 roku a oproti novým úvěrům nefinančním podniků byla výrazně 
vyšší (bez zohlednění kontokorentů a podobných úvěrů). Podíl nových úvěrů domácnostem 
s fixací úrokové sazby nad 1 rok na nových úvěrech domácnostem činil v květnu 2004 36,9 
%, z toho úvěry na nákup nemovitostí 34 %. V rámci těchto úvěrů převažovala fixace 
úrokové sazby od 1 roku do 5 let včetně (10,7 %) a od 5 do 10 let včetně (10,8 %). Celkový 
podíl kontokorentů a obdobných úvěrů spojených s kreditními a debetními kartami  
a spotřebitelských úvěrů v letošním roce klesal.  
 
Z uvedeného porovnání je zřejmé, že i když převážná většina nových úvěrů je poskytována 
nefinančním podnikům s průměrnou váženou dobou fixace úrokové sazby do 1 roku včetně, 
dochází k postupnému prosazování dlouhodobé doby fixace úrokových sazeb zejména  
u nových úvěrů poskytovaných domácnostem na nákup nemovitostí. Tato fixace se pohybuje 
okolo 5 let. Prodlužování průměrné doby fixace úrokových sazeb má implikace na časovou 
strukturu úrokových sazeb využívaných v jádrovém predikčním modelu. Prosazování 
uvedeného trendu lze předpokládat i v následujícím období, kdy banky avizují možnost 
prodlužování současné doby fixace úrokových sazeb na dvacet až třicet let u hypotečních 
úvěrů. Důvodem je snaha stimulovat jejich nabídku při očekávaném zvyšování úrokových 
sazeb. Vývoj struktury nově poskytovaných úvěrů v členění dle doby fixace úrokových sazeb 
a sektorů je uveden v následující tabulce. 
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Struktura nově poskytovaných úvěrů dle doby fixace úrokových sazeb (%) 

 1/04  2/04  3/04  4/04  5/04  1/04  2/04  3/04  4/04 5/04
Nové úvěry nefinančním podnikům  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nové úvěry domácnostem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   Kontokorenty a ostatní úvěry 49,7 45,4 40,0 43,8 41,9    Kontokorenty a ostatní úvěry 64,5 60,2 54,0 51,6 51,5
   Úvěry - floating a fixace sazby do 1 roku vč. 48,3 50,0 54,9 52,6 50,6       Floating a fixace sazby do 1 roku vč. 9,4 10,6 11,6 12,9 11,6
   Úvěry - fixace sazby od 1 roku do 5 let vč. 1,7 3,6 2,7 2,0 5,7       Fixace sazby od 1 roku do 5 let vč. 9,5 10,9 13,8 15,5 16,3
   Úvěry - fixace sazby nad 5 let 0,3 1,0 2,4 1,6 1,7       Fixace sazby od 5 do 10 let vč. 11,8 12,8 13,5 12,7 12,0

      Fixace sazby nad 10 let 4,8 5,5 7,1 7,3 8,6

   Úvěry do objemu 30 mil. Kč 16,4 13,6 15,6 15,5 11,9    Spotřebitelské úvěry 7,8 8,8 10,5 11,1 10,3
      Floating a fixace sazby do 1 roku vč. 15,2 11,7 12,6 13,2 10,2       Floating a fixace sazby do 1 roku vč. 3,4 4,1 4,8 5,3 5,2
      Fixace sazby od 1 roku do 5 let vč. 1,0 1,2 2,0 1,1 1,1       Fixace sazby od 1 roku do 5 let vč. 4,0 4,3 5,2 5,3 4,8
      Fixace sazby nad 5 let 0,2 0,7 0,9 1,2 0,6       Fixace sazby nad 5let 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3
   Úvěry nad objem 30 mil. Kč 33,9 41,0 44,5 40,7 46,2    Úvěry na nákup nemovitostí 24,9 26,2 30,8 32,3 34,0
      Floating a fixace sazby do 1 roku vč. 33,1 38,2 42,3 39,4 40,4       Floating a fixace sazby do 1 roku vč. 3,7 3,4 3,7 4,1 3,9
      Fixace sazby od 1 roku do 5 let vč. 0,8 2,4 0,7 1,0 4,6       Fixace sazby od 1 roku do 5 let vč. 5,3 5,6 8,0 10,1 10,7
      Fixace sazby nad 5 let 0,1 0,3 1,5 0,3 1,2       Fixace sazby od 5 do 10 let vč. 11,1 11,7 12,0 10,8 10,8

      Fixace sazby nad 10 let 4,8 5,5 7,1 7,3 8,6
   Ostatní úvěry 2,8 4,8 4,7 5,0 4,2
      Floating a fixace sazby do 1 roku vč. 2,2 3,1 3,0 3,2 2,6
      Fixace sazby od 1 roku do 5 let vč. 0,2 1,0 0,6 0,4 0,8
      Fixace sazby nad 5let 0,4 0,7 1,1 1,4 0,8  
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                    Příloha č. 10 
 

Aktuální ceny nemovitostí 
 
A. Současný stav monitorování aktuálních cen nemovitostí 
 
Ceny  nemovitostí monitoruje Český statistický úřad, prozatím vydal dvě publikace: Ceny 
sledovaných druhů nemovitostí v letech 1998-2000 a Ceny sledovaných druhů 
nemovitostí v letech 1998-2002 z roku 2004 (tato nejnovější publikace již obsahuje rovněž  
čtvrtletní indexy-viz oficiální internetové stránky ČSÚ). Jednání na úrovni vedení ČNB  
a ČSÚ ve dnech 3.- 4. 6. 2004  došlo v oblasti cen nemovitostí k následujícím závěrům: 
 
• ČSÚ bude pokračovat v publikování cen nemovitostí na základě daňových přiznání  

z MF ČR, pokusí se o pololetní periodicitu se zpožděním 6 měsíců (nebyl přislíben žádný 
konkrétní termín) 

• bude ustavena, resp. obnovena činnost pracovní skupiny  pro oblast cen nemovitostí (za 
ČNB se bude účastnit Ing. Skolková) 

• v prvním pololetí 2005 bude spuštěn pilotní projekt monitorování cen nemovitostí  
z alternativního zdroje (realitní kanceláře) při respektování požadavků ECB na aktuálnost 
(kvartální údaje se zpožděním 90 dnů), typy cen (realizační konečné ceny)  
a strukturu pokrytí (celkem 5 indexů: celkový index, nové rezidenční nemovitosti, 
stávající rezidenční nemovitosti, městské oblasti, mimoměstské oblasti) 

• po vyhodnocení pilotního projektu bude rozhodnuto o případném zařazení statistického 
výkazu  pravidelného sledování cen nemovitostí z alternativního zdroje  od roku 2006. 

 
Pro překlenutí období do oficiálního pravidelného aktuálního monitorování cen nemovitostí 
ze strany ČSÚ budeme využívat alternativních disponibilních zdrojů: časopisu Realit  
a  nového projektu serveru idnes a Institutu regionálních informací, případně postupně  
i dalších nových zdrojů informací.  
 
Měsíčník Realit věnovaný českému i zahraničnímu trhu nemovitostí zveřejňuje každý měsíc 
cenovou mapu stavebních pozemků a ceny a cenové indexy bytů v pražské aglomeraci a 2x 
ročně ceny rodinných domů v Praze a okolí. Veškeré informace zpracovává pro časopis Realit 
tým odborníků vedený doc. Ing. Václavem Dolanským, CSc., vedoucím odboru 
managementu a marketingu na strojní fakultě ČVUT v Praze. Data jsou čerpána z běžně 
dostupných informačních zdrojů, jako jsou např. inzertní přílohy novin a časopisů, nabídky 
realitních kanceláří, Annonce, apod. Používané cenové indexy bytů v % ve vybraných 
městských částech jsou vypočítány na základě průměrné nabídkové ceny bytu v Kč/m2, tj. 
data odrážejí průměrné hodnoty z disponibilních nabídkových cen ve všech typech obytných 
domů. 
 
Na internetové adrese Cenybytu.idnes.cz jsou v  týdenních intervalech zveřejňovány 
informace o cenách bytů, regulovaném a tržním nájemném ve vybraných statutárních  
a okresních městech ČR a dále v jednotlivých cenových oblastech v Praze, Brně a Ostravě 
vyhodnocené  z průběžného a trvalého monitoringu cen nemovitostí nabízených v realitním 
tisku. Jedná se o ceny standardního bytu, který je definován jako byt I. kategorie 
v družstevním i osobním vlastnictví o podlahové ploše 68m2 s opotřebením cca  40 %. 
 
Potenciálním zdrojem aktuálních dat by mohla být i Asociace realitních kanceláří, která se 
v září 2003 rozhodla započít s pravidelným zjišťováním tzv. „indexů obchodovatelnosti“  
u nemovitostí v regionech ČR a navázat tak na činnost z let 1996-2000. Obchodovatelnost 
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nemovitostí je ohodnocena stupnicí od 1 do 5 za jednotlivé poměrně podrobné segmenty 
(např. rekreační chaty, domy pro rodinné bydlení do počtu 3 bytových jednotek, čerpací 
stanice pohonných hmot, různé druhy pozemků, kancelářské plochy, atd.). Podle sdělení 
p.Ing.arch. J.Borůvky, generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří ČR,  se tyto údaje 
systematicky nezveřejňují, pouze občas jsou použity na dokreslení situace na trhu nemovitostí 
v různých článcích v tisku. Indexy obchodovatelnosti vyjadřují, zda se dané nemovitosti 
v dané lokalitě dobře nebo špatně  prodávají, případně  z delších časových řad je možno 
odvodit trend obchodovatelnosti (např. neustálé zlepšování obchodovatelnosti nových bytů 
2+1). Indexy obchodovatelnosti v principu nevyjadřují změnu cenové úrovně, i když s ní 
mohou nepřímo souviset. Tyto údaje sbírá Informační centrum ARK, spol.s r.o., 100% 
dceřinná společnost ARK ČR na komerční bázi.  
 
 
Pozn. 
V denním tisku jsou občas publikovány odhady vývoje cen nemovitostí (na základě údajů z realitních kanceláří) 
Ministerstva pro místní rozvoj, avšak podle telefonického sdělení MMR „nemá žádnou oficiální databázi, 
systémově ceny nemovitostí nesleduje, pouze je sekundárně akceptuje k evidenčním (pracovním)  účelům, 
sleduje např.ceny pozemků při posuzování žádostí obcí  o prostředky na výstavbu nájemního bydlení“. Podle 
sdělení Ing. Kadlecové z Institutu regionálních informací je zdrojem informací o cenách nemovitostí  
a nájemném pro potřeby MMR právě Institut regionálních informací, který jednou ročně vždy k 15.11. 
zpracovává pro MMR dílčí výstupní studii „Ceny bytů“ se zaměřením na cenovou úroveň bytů ve vybraných 
městech a dále poskytuje výsledky detailnějšího průzkumu vývoje tržního nájemného vč. dalších výdajů na 
bydlení zpracovávaného na základě spolupráce s Občanským sdružením majitelů domů. 
 
 
 
B. Závěry 
 
Veškeré dostupné zdroje informací o aktuálním vývoji cen nemovitostí, tj. informace 
zdarma, lze využít pro sestavení tabulek uvedených v příloze a průběžně měsíčně je 
aktualizovat. Ve skutečnosti mají server idnes a časopis Realit k dispozici mnohem větší 
informační zdroje, velké možnosti sofistikovanějšího zpracování dat na agregátnější úrovni, 
avšak pouze na komerční bázi. Tomu odpovídá i výběr údajů poskytovaných veřejnosti, který 
je nesystematický (platí to zejména v případě serveru idnes), záměrně poskytující pouze 
vybraná data, z nichž nelze sestavit časové řady. Takto poskytované údaje slouží hlavně 
reklamním účelům, resp. pro upoutání pozornosti ze strany platících zájemců (viz návrh 
IRI z konce roku 2003). 
 
Vzhledem k výše uvedenému  překleneme  období do zahájení poskytování aktuálních údajů 
od ČSÚ, tj. zhruba do roku 2006, maximálním využitím údajů zveřejňovaných zdarma 
z dostupných zdrojů a zároveň budeme pokračovat ve spolupráci s ČSÚ na přípravě pilotního 
projektu aktuálního sledování cen nemovitostí  (vč. metodologie podle požadavků ECB) tak, 
aby se od roku 2006 stala tato šetření pravidelnou součástí ročního „Programu statistických 
zjišťování“. Zdrojem informací do roku 2006 zřejmě bude i pokus ČSÚ  
o pololetní periodicitu se zpožděním 6 měsíců v případě stávajících publikovaných cen 
nemovitostí na základě daňových přiznání z MF. 
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C. Komentář k tabulkám 
 
Ad) Aktuální ceny bytů a nájemné v ČR 
 
Tabulka dokládá současné výrazné rozdíly cenové úrovně: 
• bytů v jednotlivých krajích a městech s poměrem zhruba 5  :  1 (Praha vůči Děčínu, 

Bruntálu, apod.) 
• bytů v jednotlivých částech Prahy s poměrem zhruba 2  :  1 (Hradčany, Josefov, Malá 

Strana, Nové Město, Staré Město vůči  Kunraticím, Šeberovu, Písnici, atd.) 
• tržního nájemného v Praze a ostatních městech s poměrem 2 až  3  :  1 
• tržního nájemného v jednotlivých částech Prahy s poměrem 2  :  1 (historické části města 

vůči okrajovým částem města) 
• regulovaného nájemného v jednotlivých městech s poměrem 3  :  1 (Praha vůči České 

Lípě, Bruntálu) 
• tržního a regulovaného nájemného v poměru 3-5  :  1 
• ceny bytu a ročního tržního nájemného v poměru 13-15  :  1 s tím, že vyšší poměr platí 

pro byty s vyšší cenovou úrovní (výjimečně dosahuje cena bytu až 18ti násobku ročního 
tržního nájemného, např. v případě historických částí Prahy). 

 
Ad) Cenové indexy prům. cen bytů ve vybraných lokalitách ČR v % (leden=100%) 
 
Tabulka ukazuje nejednotný cenový vývoj ve 20 jednotlivých městech v období březen až 
červen 2004: 

• 7 měst vykázalo neustálý vzestup cen (vč. Prahy východ i Prahy západ) 
• 10 měst zaznamenalo postupný  pokles cen 
• 3 města po prvotním cenovém dubnovém a květnovém vzestupu vykázala v červnu 

pokles. 
 
Ad) Cenové indexy průměrných cen bytů v Praze v % (leden 2004=100%)  
 
Tabulka naznačuje diferencovaný cenový vývoj v období únor až červen 2004 
v jednotlivých částech Prahy: 

• více než polovina uvedených částí Prahy zaznamenala trvalý růst (kromě tradičních částí 
      vykazujících růst jako jsou např. Vinohrady a Malá Strana sem patří i Černý most)         
• většina pražských částí vykázala výraznější cenový růst v dubnu a květnu (zřejmě jako 

důsledek expektací spojených se vstupem ČR do EU). 
 

Ad) Cenové indexy stavebních pozemků v % (leden 2004=100%) 
 
Cenový vývoj stavebních pozemků se v období únor až červen 2004 vyznačoval následujícími 
rysy: 
• ze 14 uvedených  krajů vykázalo neustálý výrazný růst 8 krajů (4 pokles a 2  kolísavý 

vývoj) s nejvyššími přírůstky v pražském (23 % vůči lednové úrovni), olomouckém  
(17 %) v  plzeňském kraji (15 %) a s  největšími propady v  karlovarském (-11 %)  
a libereckém kraji (-5 %) 
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• k výraznému přírůstku v Praze přispěly především Libuš, Kolovraty, Kbely  
a Hostivař s cenovou hladinou o 18-20 %  vyšší v červnu 2004 než lednu 

• naopak nápadnější pokles zaznamenaly Dubeč, Koloděje a Vinoř.  
 
Obecně lze konstatovat, že ceny nemovitostí byly v prvním pololetí 2004 ovlivněny 
následující faktory: 

 
• krátkodobými šoky v souvislosti se vstupem do EU (jednak expektacemi na výrazný 

cenový vzestup po vstupu ČR do EU, které vedly  na přelomu roku 2003 a 2004  
a v prvních několika měsících roku 2004 k převýšení poptávky nad nabídkou a jednak 
realitou, kdy se očekávání nenaplnila, na trh vstoupila řada klientů s cílem prodat a kdy 
došlo k převaze nabídky nad poptávkou: v květnu se počet uzavřených smluv zvýšil o 40 
% oproti dubnu, částečně se však jedná o sezónní faktor, neboť 2. čtvrtletí představuje 
obecně v počtu prodejů celoroční maximum) 
 
Pozn. Do budoucna je nutno dále počítat i s dlouhodobějšími důsledky vstupu ČR do EU, 
zejména s transformací trhu nemovitostí (jedná se o expanzi realitních kanceláří z Prahy 
do regionů, rozšiřování  spektra činností realitních kanceláří o správu nemovitostí, 
obchodování v nových segmentech trhu jako je finanční poradenství či „project 
management“, snižování počtu realitních kanceláří cestou fúzí, atd.), dále se zvýšením 
konkurence na hypotečním trhu a ve stavebnictví (zpřísnění směrnic na vybavenost bytů) 
a s rozšířením okruhu klientů o země EU.  
 

• daňovými změnami (od 1. 1. 2004 došlo ke snížení daně z převodu nemovitostí z 5 % na 
3 %,  ke zvýšení sazby DPH ze služeb v oblasti realit z 5 % na 22 % a k novému 
zavedení DPH z převodu stavebních pozemků ve výši 22 %) 

• obecnými charakteristikami trhu s nemovitostmi (zejména výjimečným postavením 
Prahy, kde se koncentruje 70 % realitního trhu v ČR, výrazným rozdílem četnosti  
a likvidity trhu v jednotlivých krajích, např. tržby v přepočtu na l zaměstnance realitní 
kanceláře jsou v Praze 10x vyšší než na Vysočině). 
 
Názory odborníků na nejbližší cenový vývoj na trhu nemovitostí se různí. Někteří počítají 
s dalším mírným cenovým růstem, většina spíše očekává celkovou stagnaci s mírným 
poklesem u  bytů v panelových domech, která může být sezónního charakteru (léto 
obvykle znamená  pokles počtu uzavřených smluv, oživení trhu začíná opět na podzim 
s druhotným ročním maximem ve 4. čtvrtletí). 
 
9.7.2004/Skolková 

 
 
 
 
 
 
 
 
















































