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I. SHRNUTÍ  
1 Graf rizik inflační prognózy a výsledná bilance rizik prognózy  
 
Součástí shrnutí malých situační zpráv je od 6. SZ 2004 Graf rizik inflační prognózy (GRIP). 
Tento grafický instrument usnadňuje orientaci v dopadech nově dostupných informací do 
výsledné bilance rizik existující makroekonomické prognózy z předchozí velké situační 
zprávy. Metodologie tvorby grafu byla popsána v 6. SZ v rámci samostatného boxu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V souhrnu s odkazem na výsledky simulací zachycených v GRIP, jejich interpretaci   
a expertní vyhodnocení dalších informací konstatujeme, že z hlediska inflace na 
horizontu měnové politiky a budoucí trajektorie úrokových sazeb je pozorovaný vývoj 
z velké části v souladu s prognózou ze 7. SZ. Výsledná bilance rizik stávající prognózy je 
jen velmi mírně nakloněna ve prospěch proinflačních rizik, přičemž identifikujeme dílčí 
rizika oběma směry. Kvalitativní poselství prognózy ze 7. SZ ani její kvantitativní rámec 
tak nejsou novými informacemi závažněji zpochybněny. Toto hodnocení je v souladu 
se závěry 8. SZ.  
 
Při pohledu na jednotlivé body v grafu zjišťujeme, že z titulu nově dostupných informací  
o vývoji cen ropy a křížového kurzu EUR/USD existuje proinflační riziko prognózy vlivem 
oproti předpokladům mnohem vyšších dolarových cen ropy. Dopady dění na trzích s ropou 
jsou již patrné ve vývoji některých domácích cenových okruhů (dovozní ceny a ceny 
průmyslových výrobců). Podobně jako v 8. SZ však musíme připomenout, že přímý cenový 
vliv cen ropy na domácí cenovou hladinu a úrokové sazby ohodnocený v této simulaci může 
být v realitě doprovázen opačným působením skrze nižší zahraniční poptávku a z ní 
vyplývající nižší domácí ekonomickou aktivitu.  
 
Toto teoreticky relevantní riziko však není zatím prakticky potvrzováno údaji o vývoji 
poptávky v zemích našich hlavních obchodních partnerů. Nové informace o vývoji HDP 
v Německu na bázi výhledu Consensu Forecast nenaznačují ohrožení předpokladů 7. SZ  
o dynamice hospodářského růstu v této oblasti. Rovněž tak zahraniční cenový vývoj resp. 
jeho přehodnocení v nově publikovaných výhledech nevysílá žádný signál o příznacích 
blížícího se globálního ekonomického zpomalení. Vyznění bodu Exogenní veličiny – 
Německo, 1R Euribor ve směru rizika mírně nižší inflace a nižších domácích úrokových sazeb 

Exog. velič . - ropa, kurz EUR/USD 
Exog. velič . - Německo, 1R EURIBOR
Fiskální impuls                   
Počáteční podmínky                
Inflace                           
Domácí nominální měnové podmínky  
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je potom determinováno působením zahraničních úrokových sazeb, jejichž očekávaná 
budoucí trajektorie leží oproti předpokladům 7. SZ o cca 0,2 p.b. níže.  
 
Nové informace o vývoji fiskální politiky státu zachycené prizmatem modelových simulací 
v rámci GRIP hodnotíme jako poněkud více restriktivní pro ekonomický růst ve srovnání  
s předpoklady prognózy ze 7. SZ. Aktuálně tedy převažuje z tohoto titulu mírné riziko nižších 
úrokových sazeb. Toto riziko se věcně opírá o nové informace o vývoji soustavy veřejných 
rozpočtů v letech 2004 a 2005, založené zejména na příslušné rozpočtové dokumentaci  
a probíhajících jednáních o podobě státního rozpočtu a dalších složek veřejných financí 
v příštím roce.  
 
Údaje o vývoji hrubého domácího produktu ve 2. čtvrtletí 2004 interpretujeme optikou GRIP 
jako proinflační riziko z důvodu jejich plného (mechanického) promítnutí do uzavřenější 
mezery výstupu v počátečních podmínkách prognózy oproti výchozím odhadům 7. SZ. Mzr. 
růst HDP o 4,1 % překonal mírně naše očekávání (+ 3,6 %) a jistá nepřesnost odhadu se 
týkala i struktury tohoto růstu. Oproti prognóze výrazně dynamičtější vývoj fixních investic  
a vývozů zboží a služeb byl doprovázen poněkud prudším zpomalením růstu reálné spotřeby 
domácností. Lze vyslovit hypotézu, že nastavení podmínek pro růst ekonomické aktivity 
v podobě zahraniční poptávky, reálných úrokových sazeb, reálného devizového kurzu  
a dalších faktorů včetně vlivu přistoupení ČR do EU bude mít pravděpodobně dopad 
v rychlejším než v 7. SZ prognózovaném růstu HDP i do budoucna. Stejně tak se můžeme 
domnívat, že tento růst ekonomické aktivity bude ještě výrazněji než v prognóze ze 7. SZ 
tažen investiční aktivitou firem a jejich exportní výkonností. Na druhou stranu je nutno 
poznamenat, že plné promítnutí vyššího než očekávaného růstu HDP do uzavřenější mezery 
výstupu je patrně horním okrajem odhadu skutečného vlivu růstu HDP ve 2.Q na budoucí 
inflaci. Lze se totiž důvodně domnívat, že část rychlejšího růstu bude ex-post vyhodnocena 
jako růst potenciálního produktu bez přímých implikací pro budoucí vývoj inflace  
a úrokových sazeb.  
 
Vývoj inflace v dosavadním průběhu 3.Q 2004 je do velké míry v souladu s prognózou ze  
7. SZ, a to jak co do jejího tempa, tak i vzhledem ke struktuře cenového růstu. Drobná 
nepřesnost na úrovni mzr. růstu CPI v srpnu (skut. 3,4 % vs. prognóza 3,2 %) byla výslednicí 
o něco rychlejšího mzr. růstu čisté inflace, při nepatrně nižší inflaci regulovaných cen. Odhad 
primárních dopadů změn nepřímých daní se prakticky bezezbytku naplnil. V rámci čisté 
inflace se pak u měnověpoliticky relevantní korigované inflace bez pohonných hmot skutečný 
vývoj velmi výrazně shodoval s prognózou. Podhodnocení růstu cen potravin v podmínkách 
jejich vysoké sezónní volatility v letních měsících není možno přeceňovat i vzhledem k tomu, 
že vývoj cen zemědělských produktů do značné míry naplňuje naše očekávání formulovaná  
v 7. SZ. Rychlejší růst cen pohonných hmot jde pak na vrub vyšších cen ropy ve srovnání 
s referenčním scénářem poslední prognózy. 
 
Nad rámec modelových simulací naznačují nově dostupné informace a odhady týkající se 
vývoje regulovaných cen poněkud vyšší růst v tomto segmentu spotřebitelského koše než 
předpokládala prognóza v roce 2005. Část tohoto efektu je v GRIP zachycena skrze bod cen 
ropy a křížového kurzu, protože vyšší růst regulovaných cen se očekává zejména z titulu cen 
zemního plynu pro domácnosti, cen tepla a elektrické energie, kde je souvislost s cenami ropy 
poměrně zřejmá. Aktuálně pozorovaný vysoký růst dovozních cen a cen průmyslových 
výrobců, kde dochází ke značné vnitřní diferenciaci (rostou zejména ceny kovů  
a kovodělných výrobků a ceny petrochemické produkce), rovněž přispívá k tomu, že rizika 
predikce z titulu nově dostupných informací jsou expertně vnímána v souladu s modelovou 
simulací v GRIP jako mírně proinflační.  
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Vývoj domácích nominálních měnových podmínek v dosavadním období do značné míry 
potvrzuje prognózu ze 7. SZ. Nepatrné dezinflační riziko a riziko nižších úrokových sazeb 
signalizované příslušným bodem v grafu vyvěrá z vývoje nominálního devizového kurzu  
i nominálních úrokových sazeb. Devizový kurs Kč/EUR je v dosavadním průměru za 3.Q 
2004 o 0,20 Kč apreciovanější než předpokládala prognóza. Stejně tak poněkud vyšší úrokové 
sazby na bázi 3M a zejména pak 1Y PRIBOR oproti prognóze přispívají k potřebě nepatrně 
nižšího tempa zvyšování úrokových sazeb v budoucnosti, přičemž mezi vývojem sazeb  
a úrokového diferenciálu a vývojem kurzu může existovat příčinná souvislost.  
 

 

2 Prognózy ostatních institucí 
 
V září byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního trhu 
(IOFT) a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF). Eastern Europe CF obsahující odhady 
HDP nebyl v okamžiku dokončení této SZ k dispozici. 
  
 
HDP 
Očekávání analytiků ohledně růstu HDP se přiblížila základnímu scénáři prognózy ze 7. SZ.  
I nadále je však analytiky očekávaný růst HDP v letech 2004 i 2005 nižší než počítá základní 
scénář prognózy. Důvodem by mohl být nižší růst spotřeby domácností očekávaný analytiky, 
který je konzistentní s vyšší trajektorií úrokových sazeb implikovanou trhem (viz Úrokové 
sazby). Tuto hypotézu potvrzuje struktura růstu HDP za 2q04, která ukazuje na mírně 
výraznější zpomalení růstu spotřeby, než se kterým počítal základní scénář prognózy. Na 
druhou stranu je však potřeba uvést, že současné zpomalování spotřeby je třeba srovnávat 
spíše s minulým vývojem úrokových sazeb.    
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%)

Datum vzniku rok 2004 rok 2005
prognózy ČNB IOFT CF ČNB IOFT CF

 6/04 3,4 3,6
 7/04 3,8 3,4 3,4 4,2 3,7 3,8
 8/04 3,4 3,6
 9/04 3,6 3,8  

 
 
Měnový kurz 
Predikce měnového kurzu CZK/EUR pro následující čtvrtletí zůstává u analytiků prakticky 
shodná se základním scénářem prognózy. V horizontu 1R však analytici predikují 
apreciovanější kurz, pravděpodobně v očekávání rychlejšího růstu úrokových sazeb a vlivem 
dočasného uklidnění situace na politické scéně. Oproti srpnovému šetření došlo k výraznější 
revizi u zahraničních analytiků, kteří v horizontu 1R poprvé očekávají mírně apreciovanější 
kurz než uvádí základní scénář prognózy. Ještě v srpnu přitom počítali se slabším kurzem. 
Predikce kurzu v základním scénáři v horizontu 1R se i nadále více shoduje s očekávanou 
výší u zahraničních analytiků než u analytiků domácích. 
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR

Datum vzniku
prognózy ČNB CF ČNB IOFT CF

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

následující čtvrtletí horizont 1R

 
 

Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně zvýšila. Rozdíl oproti prognóze ČNB  
v ročním horizontu činí -0,2 procentního bodu. Důvodem pro nárůst inflačních očekávání je 
zvýšení cen plynu v říjnu 2004 a elektrické energie v lednu 2005. Zároveň však díky silné 
konkurenci analytici předpokládají jen omezenou pravděpodobnost přenosu vysokého růstu 
cen průmyslových výrobců do spotřebitelských cen. Inflace by měla podle názoru analytiků 
kulminovat v říjnu, poté by měla začít postupně klesat. V příštím roce by se inflace měla 
vrátit pod 3 %. Nižší očekávání analytiků ohledně budoucí inflace jsou konzistentní s jejich 
pesimističtějším odhadem budoucího růstu HDP. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
ČNB IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 6/04 3.1 2.7 3.1 4.9 2.7 3.0 5.0
 7/04 3.0 2.8 2.6
 8/04 3.1 2.8 2.7
 9/04 3.2 3.0 2.9

horizont 1RDatum odečtu
prognózy

 
 

Úrokové sazby 
Predikce úrokových sazeb se pohybují na mírně vyšší hladině ve srovnání se základním 
scénářem prognózy. K dalšímu zvýšení o 25 p.b. by dle analytiků mohlo dojít s velkou 
pravděpodobností v říjnu v souvislosti s novou prognózou. S ohledem na poslední 
makroekonomická data potvrzující růst domácí ekonomiky se však objevují úvahy o tom, že 
ČNB by mohla v letošním roce sazby zvýšit ještě dvakrát. To však analytici nepovažují za 
nutné vzhledem k příznivé struktuře současného růstu, který dle jejich názoru neindikuje 
poptávkové inflační tlaky. V roce 2005 by mělo zpřísňování měnové politiky pokračovat, 
odhady nastavení repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 3 - 4 %. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
ČNB CF IOFT ČNB IOFT

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

 6/04 2.9 3.5
 7/04 3.1 3.2 3.0 3.3 3.6
 8/04 3.2 3.7
 9/04 3.4 3.8

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 a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky1. 
 
 

Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentních ze základním scénářem (k 21.9.2004) 
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Z grafu je patrné, že současné tržní sazby jsou až o 27 b.b. nad modelově konzistentní 
trajektorií. Spread je na krátkém konci výnosové křivky poměrně stabilní a v průměru se 
pohybuje kolem 20 b.b. Zdá se, že trh ovlivněn silným růstem HDP za 2q04 očekává rychlejší 
zvyšování úrokových sazeb, a to i přes relativně často zaznívající komentáře členů BR  
o pouze umírněném růstu sazeb.  
 
Shrneme-li srovnání základního scénáře prognózy a externích prognóz, analytici očekávají 
nižší růst HDP v letech 2004 i 2005 a nižší inflaci v horizontu 1R. Zároveň však očekávají 
vyšší úrokové sazby a apreciovanější kurz. Odchylky mezi očekáváním analytiků a základním 
scénářem prognózy lze interpretovat dvěma způsoby. Za prvé, analytici očekávají přísnější 
měnové podmínky, které v budoucnu povedou k pomalejšímu ekonomickému růstu a nižší 
inflaci. Nezodpovězenou otázkou potom zůstává důvod očekávání přísnějších měnových 
podmínek v budoucnu2. Druhým způsobem interpretace je odlišný názor analytiků na průběh 
transmisního mechanismu, přesněji síly přenosu měnové politiky do růstu HDP a inflace, 
neboť očekávání nižšího růstu HDP a nižší inflace by měla vést k očekávání nižší úrovně 
úrokových sazeb.  
 
 

 

                                                 
1 Kvůli názornějšímu srovnání tržních a modelově konzistentních sazeb jsme za tržní sazby ve 3q04 dosadili 
průměrný 3M PRIBOR za 3Q, aktuální 3M PRIBOR aproximuje očekávané sazby ve 4q04, atd. Snažíme se tím 
předejít nekonzistenci, která vzniká vždy při poslední „malé“ SZ před vznikem nové prognózy, kdy očekávání 
tržních sazeb se již více přibližuje nové prognóze pro další čtvrtletí (např. v 9. SZ současné 3M sazby zasahují 
takřka celý 4q04 a nikoli již téměř skončený 3q04).     
2 Bližší diskuse důvodů očekávání vyšší hladiny úrokových sazeb je uvedena v rámci páté kapitoly. 
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3 Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

           meziročně v %
predikce 7.SZ skutečnost

Vývoz zboží  červenec 2004  . 27.0
Dovoz zboží  červenec 2004  . 18.8
Obchodní bilance (mld. Kč) II/04 -14.0 -11.3
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) II/04 -35.0 -41.0
Finanční účet platební bilance (mld. Kč) II/04  . 38.5

Index spotřebitelských cen  srpen 2004 3.2 3.4

Ceny průmyslových výrobců  srpen 2004 6.2 8.1
Ceny zemědělských výrobců  srpen 2004 8.7 5.9
Vývozní ceny  červenec 2004 1.7 4.4
Dovozní ceny  červenec 2004 1.3 2.5

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)  srpen 2004 10.2 10.2

Průměrná mzda II/04 5.7 4.3
Průměrná mzda v podnikatelské sféře II/04 6.9 5.9
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře II/04 1.5 -0.6
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %)  červenec 2004 . 6.6
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %)  červenec 2004 . 0.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %)  červenec 2004 . 3.6
NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %)  červenec 2004 . 7.1

Peněžní zásoba (M2)  červenec 2004 8.3 8.0
Hypoteční úvěry  červenec 2004 52.6 54.3
Úvěry podnikům a domácnostem  červenec 2004  . 11.1

Hrubý domácí produkt II/04 3.6 4.1
Spotřeba domácností II/04 3.7 3.4
Spotřeba vládních insitucí II/04 -1.8 -1.1
Tvorba hrubého fixního kapitálu II/04 7.5 13.9
Změna zásob a cenností (mld. Kč) II/04 21.0 16.2
Reálný vývoz zboží a služeb II/04 17.7 23.1
Reálný dovoz zboží a služeb II/04 17.9 24.7

Stavební výroba  červenec 2004  . 0.3
Index průmyslové produkce  červenec 2004  . 11.0

 
Tržby v maloobchodu  červenec 2004  . 0.3

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA ZE 7. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
V červenci 2004 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2004 až 2006. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo inflačního cíle 
ČNB a horizont měnové politiky.3 V srpnu byl dosažen meziroční růst spotřebitelských cen ve 
výši 3,4 %, což byla nepatrně vyšší hodnota ve srovnání s prognózou ze 7. SZ.   
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Výchozí předpoklady pro formulování červencové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
 
- výchozí mezera výstupu v rozsahu cca -1,2 % a budoucí růst potenciálního produktu ve 

výši cca 2,5 – 3,0 % ročně;  
- uvolněná úroková složka reálných měnových podmínek v rozsahu -1,0 %; 
- výrazně uvolněná kurzová složka reálných měnových podmínek v rozsahu -3,3 %; 
- mírná apreciace nominálního devizového kurzu z hodnot 31,80 Kč/EUR ve 3.Q 2004 na 

cca 31 Kč/EUR ke konci roku 2005; 
- deficit soustavy veřejných rozpočtů ve výši 4,7 % HDP v roce 2004 a jeho pokles na  

4,2 % v roce 2005; za těchto předpokladů je pak v prognóze odvozen mírný kladný 
příspěvek fiskální politiky k růstu HDP v roce 2004 a neutrální vliv v roce 2005. 

 
Vnější prostředí  
 
- v roce 2004 i 2005 relativně robustní zvýšení zahraniční poptávky reprezentované 

indikátorem meziročního růstu HDP v Německu v obou letech ve výši 1,7 %; 
- 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; 

- stabilní vývoj cen v zahraničí reprezentovaný meziročním růstem spotřebitelských resp. 
průmyslových cen v Německu ve výši 1,5 % resp. 1,1 %; pro rok 2005 potom prognóza 
předpokládá růst obou cenových indexů v tempu 1,3 %.  

                                                 
3 Zatímco prognóza se mezi velkými SZ nemění, měsíčně dochází k posunu horizontu měnové politiky. Výše 
uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky září 2005 až únor 2006.  
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Červencová prognóza kvalitativně potvrzuje nástup obratové fáze ve vývoji hospodářského 
cyklu, který vyplývá z nastavení počátečních podmínek, exogenních předpokladů prognózy  
a tvaru ekonomických transmisních mechanismů. 
 
V návaznosti na uvolněné reálné měnové podmínky zejména v kurzové složce je 
dominantním faktorem urychlení růstu HDP v roce 2004 (3,8 %) a 2005 (4,2 %) investiční 
aktivita a export. Průběh reálné spotřeby domácností (stabilní růst kolem 4 % v obou letech) 
bude výsledkem vzájemně protisměrně působící fáze hospodářského cyklu a vlivu 
uvolněných reálných sazeb z titulu rostoucích inflačních očekávání. Výše zmíněné faktory 
spolu s působením zahraniční poptávky potom implikují v prognóze rychlé uzavírání záporné 
produkční mezery v roce 2004 a překročení úrovně potenciálního produktu v roce 2005. 
Průběh reálné ekonomické aktivity bude hlavním faktorem cyklického obratu ve vývoji 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti.  
 
V souvislosti s průběhem mezery výstupu je v prognóze vykresleno adekvátní odeznívání 
dezinflačních tlaků vyplývajících z poptávkového prostředí v ekonomice. Zrychlující se 
hospodářský růst bude od počátku roku 2005 generovat postupně se zvyšující poptávkové 
tlaky v ekonomice. S tímto počítá prognóza i přesto, že k růstu HDP a obratu v hospodářském 
cyklu přispějí zejména investice a vývozy. 
 
Směrem k urychlení inflace budou vedle poptávkového prostředí působit rovněž dovozní ceny 
i přes očekávanou mírnou nominální apreciaci devizového kurzu Kč/EUR. Prognóza inflace 
je dále významně ovlivněna ve střednědobém horizontu novými daňovými úpravami v lednu 
2005 a 2006 a umírněným vývojem regulovaných cen.  
 
Na horizontu měnové politiky se bude inflace nacházet poblíže středu intervalu inflačního 
cíle. Dodatečné daňové úpravy v roce 2005 a 2006, na které nebude měnová politika reagovat, 
kladná výstupová mezera spolu s působením persistence a inflačních očekávání způsobí, že  
v roce 2006 (tedy za horizontem měnové politiky) bude celková inflace pozvolna směřovat 
do horní poloviny intervalu inflačního cíle.  
 
Při vypracování prognózy byl s makroekonomickým výhledem konzistentní růst úrokových 
sazeb od třetího čtvrtletí roku 2004 o cca 0,2 p.b. a další postupný růst sazeb v roce 2004  
a 2005 v rozsahu cca 1,5 p.b.. V prognóze byl použit předpoklad, že na primární dopady 
úprav nepřímých daní měnová politika nebude reagovat.  
 
Ačkoliv byla v průběhu zpracování prognózy diskutována řada rizik, žádné z nich nevedlo ke 
zpracování alternativního scénáře. Některá rizika byla zohledněna přímo v základním scénáři 
prognózy. Zbylá rizika byla buďto jen velmi obtížně kvantifikovatelná, anebo 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. 
(iii) riziko nižšího vlivu mezery výstupu na cenový vývoj díky uzavírání mezery výstupu 

přes růst investic. 
(iv) riziko většího promítání daňových úprav u cigaret do inflačních očekávání v letech 

2005 a 2006 (dlouhodobé sekundární efekty). 
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Bankovní rada se po diskusi vyznění prognózy a jejích rizik přiklonila většinou jednoho hlasu 
k rozhodnutí ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Nová prognóza byla bankovní radou 
označena jako přesnější vystižení očekávaného budoucího ekonomického vývoje ve srovnání 
s dubnovou prognózou, přičemž bilance rizik aktuální prognózy se jeví jako vyrovnaná. Po 
projednání srpnové tj. 8. situační zprávy bankovní rada rozhodla v poměru hlasů šest ku jedné 
o zvýšení úrokových sazeb o 0,25 procentního bodu.  
 
 
I. 2Q2004

Mezera výstupu -1,2
RIR gap -1,0
RER gap -3,3
RMCI gap -0,7

II. 3Q2004 4Q2004 1Q2005 2Q2005 3Q2005 4Q2005
CPI 3,1 3,2 2,8 2,9 3,1 3,0
Mezera výstupu -0,6 -0,2 0,2 0,5 0,7 0,9
HDP 4,1 4,2 3,9 4,1 4,0 4,6
Implikované sazby 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,8

III. 2004 2005
Průměrná nom. mzda ve sl. org.  6,7 6,2
Průměrná reálná mzda ve sl. org. 3,6 3,3
Míra nezaměstnanosti* 10,3 10,2
BÚ/HDP v b.c. -5,5 -5,1

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci období
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
 
V září přehodnotil CF09 oproti minulému měsíci opět zejména výhled cen ropy, ale již méně, 
než minulý měsíc, cca o 1,5 USD/b jak v krátkém, tak delším horizontu. Ve zbytku roku se 
tak pohybuje předpověď ceny uralské ropy o více než 20 % výše, než předpokládal scénář  
7. SZ, v příštím roce se rozdíl zmenšuje v průměru na cca 15 %. V korunovém vyjádření je 
rozdíl menší díky endogennímu zhodnocování kurzu koruny v modelu.  
 
Co se týče HDP v Německu, zůstává nová předpověď CF09 pro oba roky beze změny. 
Skutečný vývoj za první pololetí (jakkoliv je hodnocen příznivě) však zatím zaostává za 
optimistickou předpovědí4. 
  
S novým CF došlo i ke změně předpovědi inflace v Německu. Růst CPI byl pro příští rok 
zvýšen o 0,1 p.b., ještě  více pak růst PPI, který byl zvýšen pro oba roky o 0,2 p.b. Oproti 
RS07 je tak inflace v Německu ve zbytku roku vyšší zhruba o 0,2 p.b. a díky vyšší inflaci 
zejména na počátku příštího roku je průměrná inflace v roce 2005 vyšší o cca 0,1 p.b. 
 
Výhled budoucích sazeb EURIBOR 1Y pokračoval v dalším snižování (zejména v delším 
horizontu, cca 0,1 p.b.). CF zřejmě ještě nezohlednil posun ECB ve vnímání inflačních rizik 
(viz níže). Výhled křížového kurzu USD/EUR se prakticky nemění, což proti RS07 znamená 
slabší dolar zejména ve druhé polovině roku 2005.  
 
Rozdíly předpovědi exogenních faktorů dle CF09 oproti RS07 
 
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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1.2  Eurozóna a UK 
 
Oživení v eurozóně se potvrzuje, růst HDP ve 2. čtvrtletí akceleroval na 2 %a. Při pomalém 
zvyšování domácí poptávky (spotřeba domácností 1,1 %a, investice 0,7 %a) byl tento růst při 
předstihu dynamiky vývozu nad dovozem opět výsledkem zejména zvyšování čistého vývozu. 
Spotřebitelské ceny se stejně jako v 2.Q zvýšily v červenci i srpnu o 2,3 %a, jádrová inflace 
činila v srpnu 1,9 %a, což je o 0,1 p.b. výše než v červenci. Šetření podnikatelské nálady ve 
výrobě i službách ukazuje vesměs mírné snížení indexů. 

                                                 
4 Srovnání  aktuálního vývoje a předpovědi s referenčním scénářem provádíme na čtvrtletních tempech růstu, 
která jsou odvozena z předpovědi průměrného růstu za celý rok. Pokud se tato nemění, ale čtvrtletní skutečnost 
zaostává za předpokládanými hodnotami, dochází k technickému zvýšení růstu ve zbytku roku, což se následně 
přes změnu základny promítá do změny dynamiky i v příštím roce. 
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Během posledního měsíce můžeme sledovat posun postoje ECB. Před měsícem banka 
považovala nastavení sazeb za adekvátní, střednědobý výhled inflace byl v souladu 
s inflačním cílem, nadbytečná likvidita nepředstavovala problém a trhy očekávaly zvýšení 
sazeb v polovině 2.Q 2005. Na posledním zasedání ECB se již o zvýšení sazeb jednalo, rizika 
vývoje inflace jsou podle banky všechna asymetricky soustředěna na vzestup, vývoj 
měnových agregátů budí obavy a trhy očekávají zvýšení sazeb na konci letošního roku. 
 
Německý (sezónně očištěný) HDP vzrostl ve 2.Q o 1,5 %a, osobní spotřeba se zvýšila mzr. 
pouze o 0,1 % a vládní výdaje o 0,3 %. Růst produktu zajistilo zlepšení čistého vývozu při 
přebytku běžného účtu i obchodní bilance. Nezaměstnanost se zvýšila o 24 tisíc lidí (sedmý 
vzestup v řadě) a je 10,6 %. Index podnikatelské důvěry ZEW se po poklesu v srpnu znovu 
snížil v září na nejnižší letošní hodnotu (ze 45,3 na 38,4). Pokles indexu IFO byl ve stejném 
období mnohem menší, na nejnižší úrovni od června 2003 je však důvěra spotřebitelů (GfK). 
 
Přes vysokou dynamiku HDP (3,7 %a) a červencový růst MO tržeb (6,6 %a) byla srpnová 
inflace ve Velké Británii velmi nízká (1,3 %a) a BoE ponechala své sazby beze změny. 
 
1.3  Spojené státy 
 
Současný vývoj v USA (průzkumy a předstihové ukazatele) zatím nedává jednoznačnou 
odpověď na otázku, zda zpomalení ekonomiky ve 2. čtvrtletí5 bylo přechodné nebo zakládá 
nový trend nižšího růstu (anualizované tempo růstu za 2.Q bylo podle očekávání 
přehodnoceno kvůli horším výsledkům obchodní bilance z 3,0 na 2,8 %a, snížilo se i tempo 
růstu za 1.Q). Naopak směrem vzhůru byla přehodnocena soukromá spotřeba, což odpovídá 
vysoké spotřebitelské důvěře. Poslední vyjádření představitelů Fedu jsou mírně optimistická, 
ziskovost podniků je vyšší než v loňském roce, cenový vývoj se zdá být pod kontrolou 
(inflace poklesla v srpnu z 3 na 2,7 % a jádrová inflace je pouze 1,7 %) a poslední data z trhu 
práce naznačují další mírné zlepšování – po nedávném zakolísání pokračuje solidní tempo 
růstu počtu pracovních míst. Fed hodlá pokračovat v předvídatelném postupném přechodu od 
uvolněné k neutrální měnové politice, což dokázal dalším zvýšením úrokové sazby na 
zářijovém zasedání (trhy pak očekávají do konce roku ještě jedno zvýšení na 2 %). Deficit OB 
sice klesl z červnového rekordu 56 mld. USD na 50 mld., to však stále ještě nesvědčí  
o obratu. Běžný účet (deficit 166 mld. USD za 2.Q) tak představuje spolu s vysokým 
deficitem veřejných financí největší problém americké ekonomiky.  
 
1.4  Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
Pozoruhodný vývoj můžeme pozorovat u cen průmyslových výrobců. Zatímco v Maďarsku  
a na Slovensku je jejich růst kolem 3 %, v Polsku, stejně jako v ČR rostou ceny výrobců 
nepoměrně rychleji (kolem 9 %). 
 
Určitou změnu vývoje můžeme pozorovat na Slovensku. HDP rostl v uplynulém půl roce 
tempy 5,5 a 5,4 %a. Na rozdíl od minulosti však nebyl již tažen zahraniční poptávkou, ale 
hlavně domácí spotřebou6 (5,8 %). Čistý export se již poněkolikáté zhoršil (klesá vývoz aut, 
železa a oceli) a stejná situace se očekává i v příštích čtvrtletích. Deficit obchodní bilance  
i běžného účtu se tak budou pravděpodobně zhoršovat. Celkový obraz ekonomického vývoje 
je však pozitivní, klesá nezaměstnanost i inflace (z 8,5 na 7,2 %), očekávaný rozpočtový 
deficit nepřevýší 4 % HDP, koruna je stabilní s tendencí k posilování, čemuž se NBS zatím 
úspěšně brání. Otazník je nad poklesem dynamiky průmyslové produkce (8 %a v květnu,  
2,7 %a v červnu a 0,7 %a v červenci). 
                                                 
5 Podle metodiky Eurostatu, která nepoužívá anualizované čtvrtletní tempo, ale porovnává s.o. HDP se stejným 
čtvrtletím minulého roku, k žádnému výraznému zpomalení nedošlo.  
6 Maloobchodní tržby rostly v červenci o 11,9 %a, v červnu 10,5 %a. 
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V Polsku vzrostl HDP ve 2.Q o 6,1 %a, (nejvyšší tempo v regionu). Růst je tažen zejména 
exportem, růst investic (3,3 %) a soukromé spotřeby (3,8 %) je nižší s nepříliš dobrým 
výhledem, neboť růst cen po vstupu do EU způsobil pokles reálných příjmů. Pro celý rok se 
počítá s nárůstem produktu o 5,8 %, protože ve 2. pololetí se očekává zpomalení dynamiky. 
Podle vládní prognózy je příznivý i výhled pro příští rok (5,0 – 5,5 %a), mělo by dojít 
k dalšímu snížení nezaměstnanosti (z 19,5 na 18,2 %), růstu produktivity a navýšení mezd.   
Centrální banka na svém posledním zasedání zvýšila překvapivě úrokovou sazbu o 0,5 p.b. 
(očekávalo se pouze 0,25 p.b.). Poslední vyjádření Ministerstva hospodářství uvádějí, že 
inflační tlaky kulminovaly a další zpřísňování měnové politiky není zapotřebí. Inflace po 
nedávném prudkém růstu stagnovala na 4,6 %a, v příštím roce očekává vláda pokles na 3 %a. 
Pohled centrální banky na další zpřísnění měnové politiky již tak jednoznačný není. 
 
Ve 2. čtvrtletí vzrostl HDP v Maďarsku o 4 %a po předchozím růstu 4,2 %a. Hlavním 
motorem v 1. pololetí byly vysoké hrubé investice a růst exportu související s oživením v EU. 
Deficit běžného účtu je vysoký, stoupl z 9 % HDP v minulém roce na 11 % letos. Zhoršení 
souvisí s dvouciferným růstem investic v tomto období.  
Maďarsko prochází vládní krizí. Designovaný premiér se zavázal pokračovat ve fiskálních 
reformách. Vláda ale nakonec přehodnotila očekávaný letošní rozpočtový schodek (původně 
4,6 % HDP) nahoru. Centrální banka vyjadřovala pochybnosti o možnosti splnění původního 
cíle již dříve, přesto snížila 16. srpna svou řídící sazbu o dalších 0,5 p.b. na 11 %. Je to již 
čtvrté letošní snížení, celkem o 1,50 p.b.. Inflace stagnovala na 7,2 %a. 
 
1.5  Efektivní ukazatele 
 
Skutečný růst ve starých zemích EU byl ve 2. čtvrtletí (stejně jako v Německu) mírně nižší, 
než bylo očekávání na základě předpovědi CF. Celoroční výhled se však pro většinu zemí 
nemění a dochází tak pouze k technickým změnám v očekávání  pro nejbližší 4 čtvrtletí. 
Inflace stagnuje na 2 % a její výhled se nemění.   
V nových zemích EU byl skutečný růst ve 2.Q téměř o 0,5 p.b. vyšší, než očekávaly prognózy 
CF. To samo o sobě posouvá očekávaná tempa růstu v následujícím roce mírně dolů, aniž by 
se měnila předpověď CF (nová bude k dispozici až pro 10. SZ). Příznivou informací je, že 
inflace v souhrnu kulminovala a v jednotlivých zemích se buď stabilizovala (Polsko, 
Maďarsku), nebo poklesla (Slovensko).  
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1.6  Cena ropy 
 
Cena ropy WTI mírně poklesla ze srpnových maxim a v současnosti se stabilizovala pod 45 
USD/b. To souvisí patrně s ukončením turistické sezóny v USA, během níž nedošlo 
k očekávanému poklesu zásob. To pak vyvolalo následné uzavírání pozic zejména ze strany 
zajišťovacích fondů. Názory na současný stav nabídky se však liší. OPEC tvrdí, že nabídka je 
dostatečná a převyšuje poptávku o 1,5 Mb/d, zástupci Norska tento názor nesdílí. Nedávné 
zvýšení těžebních kvót pro země OPEC se na faktické nabídce patrně nepromítne, neboť 
většina zemí těží na hranici svých možností a Saúdská Arábie kvóty překračovala. Do konce 
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roku se očekává další mírné zvýšení nabídky s náběhem nových kapacit v SA. Pro českou 
ekonomiku je příznivé, že rozpětí mezi cenou ropy WTI a uralské je v současnosti poměrně 
velké (více než 5 USD/b) a korunová cena se tak stabilizovala kolem hranice 950 CZK/b. 
 
Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural (CZK/b)

20
25
30
35

40
45
50
55

9/0
3

12
/03 3/0

4

6/0
4

9/0
4

12
/04

CF 09/04
CF 06/04
Ural
WTI
Brent

650

750

850

950

1050

9/0
3

12
/03 3/0

4

6/0
4

9/0
4

Ropa Ural

  
1.7 Kurz USD/EUR a úrokové sazby  
 
Od začátku srpna do první poloviny září kurz dolaru vůči euru osciloval v rozmezí 1,20 až 
1,24. Průměrný kurz v dosavadním průběhu 2. čtvrtletí činil 1,22 USD/EUR, což je v souladu 
s červencovým referenčním scénářem. Výhled křížového kurzu USD/EUR dle CF09 zůstává 
stabilní na současných hodnotách a oproti RS07 je mírně slabší. 
 
Eurové výnosy dosahovaly v posledním období stabilních hodnot. Rozpětí mezi korunovými 
a eurovými výnosy vzrostlo v průběhu srpna a první poloviny září o 22 b.b. u dvouletých  
a o 19 b.b. u desetiletých výnosů. Implikované rozpětí jednoročních tržních sazeb odvozených 
ze skutečných výnosových křivek se nachází stále nad predikcí. Na delším horizontu došlo 
oproti skutečnosti z července a srpna k rozšíření trhem očekávaného rozpětí. Aktuální rozpětí 
je stále konzistentní s tím, že kurz CZK/EUR je v průměru stále mírně silnější než uvádí 
červencový referenční scénář. 
 
Implikovaná rozpětí mezi jednoročními sazbami a rozpětí mezi korunovými a eurovými 
sazbami 
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2 Vývoj veřejných rozpočtů  
 
Pro letošní rok předpokládáme fiskální deficit 4,3 % HDP, pro rok 2005 3,3 % HDP a pro rok 
2006 3,1 % HDP. Oproti minulé SZ dochází v návaznosti na úpravy v návrhu SR k mírné 
úpravě fiskálních indikátorů v roce 2005. Původní návrh SR na 2005 počítal se schodkem  
94 mld. Kč. Tomu by odpovídala aproximace fiskálního impulsu -0,2 p.b., tedy neutrální až 
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slabě restriktivní fiskální politika v následujícím roce. Vládou schválený návrh státního 
rozpočtu směřuje ke schodku 83,6 mld. Kč v roce 2005 a tomu korespondující aproximaci 
fiskálního impulsu -0,5 p.b.  Poslední velká i malá SZ indikovaly spíše neutrální působení 
fiskální politiky v roce 2005, stávající poznatky vedou k přehodnocení směrem k mírně 
restriktivní fiskální politice. Aktuální údaje shrnuje následující tabulka: 
 

2003 2004 2006
7.SZ 8.SZ 9.SZ 7.SZ 8.SZ 9.SZ 7.SZ 8.SZ 9.SZ 9.SZ

Deficit vládního sektoru           
(cash bez ČP a TI)       v % HDP 3,9% 4,0% 4,0% 4,6% 4,3% 4,3% 4,2% 3,9% 3,3% 3,1%
Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)            v % HDP 12,9% 12,9% 12,6% 4,4% 4,4% 4,4% 4,0% 4,0% 3,9% 3,3%
Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) -0,2 p.b. -0,1 p.b. -0,1 p.b. +0,7 p.b. +0,2 p.b. +0,2 p.b. +0,4 p.b. +0,3 p.b. -0.4 p.b n.a.
Aproximace fiskálního impulsu +0,4 p.b. +0,4 p.b. +0,4 p.b. +0,2 p.b. +0,0 p.b. +0,1 p.b. +0,0 p.b. -0,1 p.b. -0,5 p.b. n.a.

2005

 
 
Vládou schválený návrh SR na příští rok  předpokládá deficit 83,6 mld. Kč při příjmech  
824,8 mld. Kč a výdajích 908,4 mld. Kč. Srovnání navrhovaného meziročního růstu přináší 
následující tabulka (pro srovnatelnost jsou výdaje 2004 očištěny o operaci s ČKA, která by již 
v roce 2005 neměla být součásti SR): 

                         v mld. Kč 
 Schválený  

SR 2004 
Aktuální návrh 
SR 2005 

Meziroční změna 
srovnatelných sald 
absolutně (relativně) 

Příjmy  754 825    71   (+9,4 %) 
Výdaje 850 + 19 ČKA 908 + 0 ČKA    58   (+6,8 %) 
Schodek 96 (115 s ČKA) 84       - 13                     

     Pozn.: v roce 2004 proběhla úhrada ztráty ČKA ve výši 19 mld. Kč, navržený rozpočet s podobnou operací 
                           v roce 2005 nepočítá, a proto loňské výdaje o tuto částku pro srovnatelnost snižujeme 
 
Navrhované nastavení výdajové strany SR (meziroční růst o 6,8 %) při předpokladu MF  
o nominálním růstu HDP 6,5 % signalizuje mírný nárůst podílu výdajů na HDP. Dynamika 
příjmové strany by měla být tažena inkasem zejména DPH a daní z příjmu fyzických osob. 
Nový návrh SR je již více konzistentní s jarním Konvergenčním programem (překračuje 
stanovené výdajové limity o 2,5 mld. Kč). Poklesu schodku je docíleno vyšší dynamikou 
příjmové strany, lze sledovat tendenci odkládat řešení dlouhodobých problémů veřejných 
financí (zdravotnictví, penzijní reforma) do budoucna.  
 
Mírně problematická zůstává z makroekonomického úhlu pohledu klasifikace překročení 
výdajových limitů na „povolené“ a „nepovolené“. Vláda v první polovině měsíce září 
projednala první návrh státního rozpočtu na rok 2005, který vycházel ze schodku 94 mld. Kč 
při příjmech 823,6 mld. Kč a výdajích 917,6 mld. Kč. Výdajová strana překračovala vládou 
stanovené výdajové limity o 23,4 mld. Kč. Z této částky bylo 11,6 mld. Kč označeno jako 
„povolené překročení“ (vliv převážně transakcí EU – financování společných programů  
a regulace trhu) a 11,8 mld. Kč jako „nepovolené překročení“ (toto nepovolené překročení 
bylo následně MF sníženo o 10 mld. Kč na 1,8 mld. Kč, poté však vládou zvýšeno na 2,5 mld. 
Kč). Metodika fiskálního cílení, v jejímž kontextu je daná klasifikace provedena, je navržena 
tak, aby příjmy a výdaje z EU měly neutrální vliv na saldo. Toto pojetí vede k faktickému 
růstu výdajů vládního sektoru a finanční zdroj z EU je chápán jako něco mimořádného  
k financování dodatečných výdajů. Hrozí tak nebezpečí, že nebude náležitě posouzeno, zda 
tyto výdaje nenahrazují již výdaje existující či případně, zda nemohou být realizovány při 
úsporách jiných výdajů SR. Původní návrh rozpočtu nenalezl dostatečnou podporu a nový 
návrh již obsahuje snížení výdajové strany, avšak pozornost vlády je upřena na částku 
„nepovoleného překročení“ 2,5 mld. Kč, zatímco faktické překročení činí  14,1 mld. Kč. 
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Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až srpen 2004 skončilo deficitem 50,7 mld Kč. Ve 
srovnání s deficitem 48,8 mld Kč v červenci t.r. došlo k jeho prohloubení o 1,9 mld Kč. 
V samotném měsíci srpnu činily příjmy státního rozpočtu přibližně 56,1 mld Kč a výdaje  
58,0 mld Kč, což je jak u příjmů tak u výdajů výrazně méně, než měsíční průměry za leden až 
červenec (u příjmů o 5, 3 mld Kč, u výdajů o 10,4 mld Kč). 
 
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy deficit dosáhl 71,9 mld Kč, je letošní 
schodek státního rozpočtu za leden až srpen menší o 21,2 mld Kč, což je důsledek rychlejšího 
meziročního růstu příjmů (+10,6 %) než výdajů (+4,9 %). I v srpnu lze zaznamenat relativně 
slušný meziroční růst daňových příjmů SR (6,4 %). Výběr DPH se ve sledovaném období 
meziročně zvýšil o 6,9 % (+5,3 mld Kč), u spotřebních daní o 10,7 % (+5,0 mld Kč). Příjem 
z DPFO vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 8,5 % (tj. +4,8 mld Kč), 
zatímco příjem z DPPO jen o 2,7 % (+1,3 mld Kč). Srovnání meziročního přírůstku 
celostátních příjmů (tj. včetně příjmů místních rozpočtů) hlavních daňových skupin 
v posledních letech ukazuje následující tabulka:  
 

mzr. přírůstek v % 2002 2003 2004
Daňové příjmy celkem 4,3 5,5 7,1
 - DPH -2,7 6,0 7,6
 - spotřební daň -0,4 7,7 11,0
 - daně z příjmů PO 13,1 4,5 2,7
 - daně příjmů FO 10,7 5,7 8,5  

 
K rychlejšímu růstu příjmové strany přispívá vedle rostoucích daňových příjmů i vyšší 
meziroční růst inkasa pojistného na sociální zabezpečení (oproti loňskému roku přírůstek 
7,5 %, tj. 13,3 mld Kč). Zpomalení růstu výdajů v měsíci srpnu bylo důsledkem stagnace 
výdajů na platy zaměstnanců státního aparátu a poklesu neinvestičních transferů státním 
fondům (přibližně o 12,0 %, tj. 1,0 mld Kč). 
 
Vlastní běžné hospodaření SR (po očištění o výdaje na úhradu ztráty ČKA, operace státních 
finančních aktiv, čerpání úvěrů od EIB a mimořádný výdaj na úhradu arbitráže s CME 
v loňském roce) skončilo schodkem 39,5 mld Kč. Meziročně porovnatelný výsledek 
hospodaření státního rozpočtu je tedy lepší přibližně o 13,2 mld Kč, a pokud do běžného 
hospodaření vlády zahrneme nižší příjmy z OSFA, potom činí cca 10,8 mld Kč (viz tabulka).  
 

SR 2004 SR 2004
zákon rozp.úpravy  srpen /03  srpen /04  sl. 4 - 3  sl. 4 - 1

1 2 3 4 5 6
SR běžné hospodaření -115,0 -115,7 -71,9 -50,7 21,2 64,3
v tom: úhrada ČKA -19,0 -19,0 -8,0 -7,4 0,6 11,6
           čerpání úvěru EIB -9,9 -9,9 -3,7 -4,5 -0,8 5,4
           CME, arbitráž NOVA 0,0 0,0 -10,6 0,0 10,6 0,0
           operace státních aktiv -1,4 -1,4 3,1 0,7 -2,4 2,1
           vlastní běžné hospodaření SR -84,7 -85,4 -52,7 -39,5 13,2 45,2
Pramen: účty vedené u ČNB

Skutečnost Rozdíl

 
 
Srpnový vývoj  nasvědčuje tomu, že za celý rok 2004 lze v souladu s předpoklady odboru 
fiskálních a strukturálních analýz očekávat schodek veřejných financí (včetně 
mimorozpočtových státních fondů a místních rozpočtů) zhruba o 1 procentní bod nižší, než je 
aktuální představa MF ČR. 
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1 Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) srpen 2004 10,18 10,22
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) II/04 8,5 8,2
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) II/04 -1,3 -0,8
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev II/04 -1,3 -0,4
             ostatní zaměstnaní II/04 -1,3 -3,1
Průměrná nominální mzda ve sled. org. (mzr. změna v %) II/04 5,7 4,3
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/04 6,9 5,9
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) II/04 1,5 -0,6
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) červenec 2004 . 6,6
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) červenec 2004 . 3,6  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
 
1.1 Zaměstnanost, nezaměstnanost 
 
Publikované údaje VŠPS o vývoji zaměstnanosti za 2. čtvrtletí 2004 potvrzují očekávání ze 
7. SZ o zpomalování poklesu zaměstnanosti v letošním roce. Tento trend je zřejmý  
i z měsíčních údajů o vývoji zaměstnanosti v průmyslových odvětvích. Celková zaměstnanost 
se ve 2. čtvrtletí meziročně snížila o 0,8 % (v 1. čtvrtletí 2004 pokles o 1,4 %), z toho 
zaměstnanci včetně členů produkčních družstev (cca 82 % z celkového počtu zaměstnaných 
osob) o 0,4 %. Počet ostatních zaměstnaných se snížil o 3,1 %. Skutečný počet zaměstnanců 
včetně členů produkčních družstev byl takto o 35 tisíc vyšší než predikce v 7. SZ. Ostatních 
zaměstnaných bylo naopak ve srovnání s predikcí o zhruba 15 tisíc méně. Větší část 
podnikatelů oproti předpokladu přešla do Statutu „zaměstnanců“ v souvislosti 
s proticyklickým vývojem počtu ostatních zaměstnaných.7 Zbývající část rozdílu skutečnosti 
oproti predikci v počtu zaměstnanců může souviset s vyšším než očekávaným vlivem 
ekonomického oživení. Na úrovni celkové zaměstnanosti intenzita zpomalování poklesu byla 
vyšší v porovnání s predikcí pouze o cca 0,5 procentního bodu. Mírnou úpravu predikce 
podporují údaje o počtu odpracovaných hodin, které se v červenci po očištění o nižší fond 
pracovní doby bez svátků zvýšily meziročně v průmyslu o 6,1 % a ve stavebnictví o 7,9 %. 
Zvyšující se dynamika počtu odpracovaných hodin je v těchto odvětvích patrná od poloviny 
minulého roku. Ve výraznějším rozporu se stávající prognózou nejsou ani poslední (srpnové) 
údaje z konjunkturálních šetření o vývoji počtu zaměstnanců ve vybraných sektorech 
národního hospodářství. V odvětvích tržních služeb sice dochází k mírnému zhoršení 
očekávané zaměstnanosti, ale v průmyslu se saldo odpovědí již několik měsíců prakticky 
nemění. Nutno podotknout, že vztah mezi konjunkturními šetřeními a vývojem zaměstnanosti 
je průkazný zejména v průmyslových odvětvích.   
 
Míra registrované nezaměstnanosti se vyvíjela v souladu s predikcí ze 7. SZ a ke konci 
srpna dosáhla podle původní metodiky MPSV 10,2 %. Mírný srpnový nárůst počtu 
nezaměstnaných o cca 3,9 tisíc osob v porovnání s minulým měsícem je spojován s nárůstem 

                                                 
7 Údaje VŠPS uvádějí počet zaměstnaných osob v jediném nebo hlavním zaměstnání. Jestliže zaměstnanec vedle 
hlavní pracovní činnosti navíc podniká (legálně nebo nelegálně), je v údajích VŠPS veden jako zaměstnanec. Při 
ztrátě hlavního zaměstnání zůstává jako samostatný podnikatel, přičemž v období ekonomického oživení, kdy 
opět vstupuje do zaměstnaneckého poměru, se jeho status mění na zaměstnance. Jeho „podnikatelská“ činnost 
přitom nemusí být ovlivněna. Vliv změn v daňových zákonech (vyšší vyměřovací základ u sociálního  
a zdravotního pojištění, zavedení minimální daně) na počet podnikatelů byl zohledněn v  předchozích 
prognózách. 
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absolventů škol, jejichž počet se meziměsíčně zvýšil o více než 6,7 tisíc.8 Sezónně očištěná 
míra nezaměstnanosti se již několik měsíců mírně snižuje, což může signalizovat počínající 
obrat na trhu práce. To potvrzuje i mírný nárůst sezónně očištěného počtu volných pracovních 
míst. Aktuální údaje proto nemění náš pohled na další vývoj nezaměstnanosti popsaný  
v 7. SZ. Do konce roku se bude sezónně očištěná míra registrované nezaměstnanosti 
pravděpodobně nadále mírně snižovat. Výraznějšímu snižování míry nezaměstnanosti brání 
vysoká strukturální složka nezaměstnanosti.9  
 
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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Mzdy, příjmy z mezd, produktivita práce, platy, jednotkové mzdové náklady 
 
V souladu s očekáváním ze 7. SZ se ve 2. čtvrtletí 2004 v porovnání s předchozím čtvrtletím 
zpomalil meziroční růst mezd v národním hospodářství. Dynamika růstu mezd v NH byla  
u sledovaných organizací nejnižší za posledních 10 let. Vývoj v sektorovém pohledu byl 
v souladu s očekáváním diferencovaný. Meziročně se průměrná mzda v podnikatelské sféře 
ve druhém čtvrtletí zvýšila o 5,9 % (predikce 6,9 %), v nepodnikatelské sféře poklesla  
o 0,6 % (predikce +1,5 %) a ve všech sledovaných organizacích byl nárůst o 4,3 % (predikce 
5,7 %), v reálném vyjádření se mzdy zvýšily o 1,7 % (predikce 2,9 %). V podnikatelské 
sféře odezněly mimořádné vlivy z 1. čtvrtletí (absence chřipkové epidemie, přestupný rok, 
vliv základny apod.). Pomalejší růst mezd v roce 2004 oproti předchozímu roku podporuje 
dojednaný růst mezd v kolektivních smlouvách (ČMKOS doporučený meziroční růst mezd 
byl 6 %). Rovněž zveřejněné údaje o mzdovém vývoji v průmyslu a stavebnictví potvrzovaly 
očekávané zpomalování růstu mezd v podnikatelské sféře ve 2. čtvrtletí 2004 v porovnání 
s předchozím čtvrtletím. Ve druhém čtvrtletí 2004 se průměrná nominální mzda v průmyslu  
i ve stavebnictví meziročně zvýšila o cca 6,4 %, v prvním čtvrtletí letošního roku se 
meziroční nárůst nominálních mezd pohyboval shodně na úrovni 8,5 %. Mírnější růst mezd 
potvrzují i údaje ISPV (Trexima) o průměrném hodinovém výdělku, který se v podnikatelské 
sféře v 1. čtvrtletí zvýšil meziročně o 5,9 %, zatímco ve 2. čtvrtletí jen o 4,2 %. Aktuální 
údaje signalizují riziko mírně nižšího růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve 
zbývajících čtvrtletích roku 2004 oproti predikci ze 7. SZ. 

                                                 
8 Souběžně byla publikována míra registrované nezaměstnanosti podle nové metodiky, vycházející  
z dosažitelných uchazečů o práci, která zajišťuje harmonizaci s EU. Podle této metodiky se míra 
nezaměstnanosti meziměsíčně zvýšila ke konci srpna o 0,1 p.b. na hodnotu 9,3 %. 
9 Zvýšení strukturální nezaměstnanosti v období od konce roku 2002 do poloviny letošního roku je patrné 
v posunu Beveridgeovy křivky SV směrem a zároveň ve výrazném nárůstu míry dlouhodobé nezaměstnanosti, 
ke kterému došlo ve stejném období. 
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Mzdový vývoj v nepodnikatelské sféře v roce 2004 ovlivnil přechod na 16-ti třídní tarifní 
stupnici, což přispělo k vyššímu meziročnímu růstu mezd v 1. čtvrtletí letošního roku. Naopak 
snížení 13. platu, obvykle vypláceného ve 2. a 4. čtvrtletí, vedlo ve druhém čtvrtletí 2004  
k meziročnímu  poklesu.  Zatímco  v roce  2003  dosahoval 13. plat vyplácený  ve 2. čtvrtletí 
50 % základního platu, letošní 13. plat  byl zredukován na 10 % základního platu. Dosavadní 
vývoj v nepodnikatelské sféře je v souladu s našimi očekáváními a žádné nové informace 
zpochybňující jeho prognózu pro rok 2004 se neobjevily. Proto na úrovni průměrných mezd 
ve sledovaných organizacích celkem převládá pro zbytek roku 2004 riziko mírně nižšího 
tempa růstu z titulu vývoje v podnikatelské sféře.  
 
Svižný růst HDP přispěl k mírně rychlejšímu růstu produktivity práce ve 2. čtvrtletí (4,4 %, 
predikce 4,1 %). Objem mezd a platů se ve 2. čtvrtletí zvýšil o 4,0 % (predikce 4,4 %), 
jednotkové mzdové náklady se snížily o 0,1 % (predikce +0,7 %).  
 
Nominální mzda v podnikatelské sféře, průmyslu a stavebnictví 
(mzr. změny v %, predikce ze 7. SZ) 
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Pramen: ČSÚ 
 
 
 
2  Ekonomický růst a jeho složky 
 

Meziroční reálný růst v % Období Predikce Skutečnost
Hrubý domácí produkt II/04 3.6 4.1
Spotřeba domácností II/04 3.7 3.4
Spotřeba vládních insitucí II/04 -1.8 -1.1
Tvorba hrubého fixního kapitálu II/04 7.5 13.9
Reálný vývoz zboží a služeb II/04 17.7 23.1
Reálný dovoz zboží a služeb II/04 17.9 24.7
Stavební výroba  červenec 2004  . 0.3
Index průmyslové produkce  červenec 2004  . 11.0
Tržby v maloobchodu  červenec 2004  . 0.3
V mld. Kč
Změna zásob a cenností II/04 21.0 16.2  
 Pramen: ČSÚ 
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HDP podle předběžného odhadu ČSÚ ve 2. čtvrtletí meziročně reálně vzrostl o 4,1 %  
a překonal tak prognózu ze 7. SZ (3,6 %). Vyšší mzr. růst (4,7 %) byl naposledy dosažen ve 
4. čtvrtletí roku 2000. ČSÚ zároveň upravil odhad růstu HDP za 1. čtvrtletí z 3,1 % na 3,5 %. 
Pro obě čtvrtletí byl charakteristický výrazný předstih růstu kapitálových výdajů před 
konečnou spotřebou. Růst výdajů na tvorbu kapitálu ve 2. čtvrtletí oproti 1.Q dále  
akceleroval, což potvrdilo klíčový prvek predikce ze 7. SZ, že tahounem ekonomického růstu 
budou investice. Kvantitativně byl však růst investic poněkud rychlejší než očekávala 
prognóza ze 7. SZ. Zpomalení růstu spotřeby domácností a výraznější akcelerace růstu 
vývozů a dovozů rovněž do značné míry odpovídá vyznění prognózy ze 7. SZ. Příznivý vývoj 
směnných relací však způsobil, že ve stálých cenách byl negativní příspěvek čistého vývozu 
k růstu HDP o něco vyšší než prognózovaný. V nominálním vyjádření se HDP meziročně 
zvýšil o 8,2 %, což představuje přírůstek o 53,4 mld. Kč. Úhrnná cenová hladina měřená 
implicitním deflátorem hrubého domácího produktu byla o 4 % vyšší než ve stejném období 
minulého roku. Růst deflátoru byl ovlivněn především příznivým vývojem směnných relací, 
které se – v důsledku předstihu vývozních cen před dovozními – meziročně zvýšily o 2,6 %. 
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Vývozy. Ve 2. čtvrtletí výrazně zrychlil růst reálných vývozů. S oživením tempa růstu vývozu 
prognóza ze 7. SZ počítala, skutečný vývoj byl však ještě o něco dynamičtější. V akceleraci 
vývozů se vedle hospodářského oživení v zemích hlavních obchodních partnerů10, 
uvolněného reálného kurzu a dlouhodobějších pozitivních změn na nabídkové straně patrně 
pozitivně projevil i vstup ČR do EU. Odstranění všech obchodních bariér (cel a netarifních 
opatření) včetně výrazného zjednodušení a zrychlení přeshraničního obchodního styku 
v souvislosti se vstupem do EU mohlo stimulovat růst objemu obchodní výměny zejména 
v některých specifických segmentech (zušlechťovací styk, aktivita malých firem, vývoz 
zemědělské a potravinářské produkce apod.).  

                                                 
10 Na obnovení růstu HDP SRN se podílelo hlavně oživení dynamiky německých vývozů (+14,3 %), jejichž 
vývoj je úzce spjatý s českými vývozy, neboť jejich velká část představuje subdodávky pro německé exportně 
orientované podniky. Ačkoli může být oživení německé ekonomiky tažené zejména exportní aktivitou vnímáno 
jako nestabilní, z pohledu českého hospodářství působí velmi příznivě na stimulaci domácí vývozní aktivity  
a budoucího ekonomického růstu. Na růst vývozů měl významný vliv i hospodářský růst ve středoevropském 
regionu. 
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Vývoj mzr. temp růstu reálných vývozů a dovozů zboží a služeb 
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Dovoz, netto vývoz. Tempo růstu dovozů bylo vyšší než u vývozů, což odpovídá predikci ze 
7. SZ. Vzhledem k tomu, že s vývozy je silně spjat i vývoj dovozů, předčil i růst dovozů 
očekávání ze 7. SZ. Tempo růstu dovozu bylo historicky nejvyšší za zveřejněné období  
1997-2004. Vyšší tempo růstu dovozů souvisí pak dále souvisí zejména s vyšší než 
prognózovanou dynamikou růstu fixních investic. Soukromé investice mají vysokou dovozní 
náročnost. Podle odhadů se podíl dovozů na realizaci hrubé tvorby fixního kapitálu pohybuje 
v intervalu 30 % až 60 % a to v závislosti na sektorové či věcné struktuře. Vysoký růst hrubé 
tvorby fixního kapitálu tedy vytváří tlaky na prohlubování deficitu reálného čistého vývozu. 
Bilance zahraničního obchodu zbožím a službami byla stejně jako v 1. čtvrtletí značně 
ovlivněna vývojem směnných relací. Přetrvávající předstih růstu vývozních cen (4,2 %) před 
dovozními (1,6 %) totiž ve svém důsledku znamenal pomalejší růst reálného vývozu než 
dovozu. Zatímco v běžných cenách se deficit výkonové bilance v uplynulém čtvrtletí 
meziročně snížil o 3,9 mld. Kč na 5 mld. Kč, záporný čistý vývoz ve stálých cenách se 
naopak prohloubil, podle předběžných propočtů o 16,5 mld. Kč na -56 mld. Kč (7. SZ  
-45 mld. Kč). 
 
Tvorba hrubého fixního kapitálu pokračovala v akceleraci z 1. čtvrtletí. Po zvýšení tempa 
v letošním 1. čtvrtletí na 9,6 % vzrostly ve 2. čtvrtletí investice do fixních aktiv meziročně  
o 12,8 % (predikce ze 7. SZ 7,5 %). Tento vývoj byl v souladu se statistickými údaji o vývoji 
průmyslové a stavební výroby. Růst investic byl podpořen zlepšujícími se odbytovými 
možnostmi na zahraničních trzích. Podle předběžných výpočtů činila změna zásob 
v uplynulém čtvrtletí 16,2 mld. Kč (7. SZ 21 mld. Kč), což je ve srovnání se stejným obdobím 
minulého roku o 3,4 mld. Kč více. 
 
Soukromá spotřeba. V meziročním vyjádření se reálná spotřeba domácností zvýšila o 3,4 %, 
což zhruba odpovídá predikci. Růst výdajů domácností na konečnou spotřebu se v souladu 
s prognózou ve 2. čtvrtletí ve srovnání s 1. čtvrtletím snížil. Tímto zpomalením domácnosti 
reagovaly na pokles přírůstku reálných a nominálních mezd. Část výpadku reálných zdrojů 
plynoucího ze zpomalení růstu mezd domácnosti kompenzovaly zvyšováním podílu nákupů 
na úvěr. Domácnosti si ve 2. čtvrtletí půjčily 20,5 mld. Kč. Míra hrubých úspor domácnosti 
tak ve srovnání se stejným obdobím minulého roku stagnovala na 9,7 %.  
 
Spotřeba vlády ve 2. čtvrtletí meziročně poklesla  o 1,1  % (predikce ze 7. SZ -1,8 %). Tento 
pokles byl hlavně důsledkem nižších mzdových výdajů v souvislosti s výplatou pouze 10 %  
a nikoli 50 % 13. platu.    
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Z hlediska nabídkové strany ekonomiky se ve 2. čtvrtletí nejvíce zvýšila přidaná hodnota 
v průmyslu (+8,1 %). Růst přidané hodnoty dále zaznamenal obchod, doprava a stavebnictví. 
Pod loňskou úrovni zůstalo zemědělství a některé, převážně netržní služby, poskytované 
především institucemi sektoru vlády. 
 
Průmyslová produkce pokračovala v růstu z předchozích měsíců (v červenci o 11,0 %), 
těžících ze vstupu země do EU a z oživení německého vývozu a doprovázené poklesem 
zaměstnanosti a vysokým růstem produktivity. V souhrnu za prvních sedm měsíců roku 2004 
průmyslová produkce meziročně vzrostla zhruba o 10,8 %, průměrná nominální mzda  
o 7,3 %, produktivita práce o 11,1% a jednotkové mzdové náklady meziročně poklesly  
o 3,4 %. Meziroční růst nových zakázek v červenci se zvýšil o 24,6 %. Zhruba 
třicetiprocentní nárůst zakázek v posledních třech měsících umožňuje předpokládat 
pokračování silného růstu průmyslové výroby i v následujících dvou čtvrtletích. 
 
Naopak meziroční růst stavební produkce prakticky stagnoval (růst o 0,3 %) 
s pravděpodobným určitým doběhem vlivu předfakturace v prvních čtyřech měsících roku.   
Za leden až červenec dosáhl meziroční růst stavební výroby 13,4 %, počet pracovníků vzrostl  
o 2,9 % a jednotkové mzdové náklady poklesly o 2,4 %. Počet vydaných stavebních povolení 
v červenci meziročně poklesl o 9,3 %, náklady staveb podle těchto povolení o 6,1 %, obdobně 
poklesl počet stavebních povolení na byty o 20 %. Celkové náklady stavebních povolení za 
leden – červenec vzrostly o 6,2 %, po očištění o vliv růstu cen stavebních prací reálně  
o necelá tři procenta. Tato data signalizují určitá rizika zpomalení růstu stavební produkce ve 
druhé polovině roku až na hodnoty kolem 3 – 5 %, poněkud v rozporu s všeobecným 
očekáváním. 
 
Sezónně očištěné tržby v maloobchodu v červenci meziměsíčně reálně (tj. po očištění o vliv 
cen) vzrostly o 1,3 % (v rámci toho tržby v motoristickém segmentu vzrostly o 3,5 % a tržby 
v samotném maloobchodě vzrostly o 0,3 %). V meziročním srovnání (bez sezónního očištění) 
tržby reálně vzrostly o 0,3 %, přitom tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu 
vzrostly o 0,4 %, a tržby v motoristickém segmentu vzrostly o 0,3 %. Po očištění o sezónní 
vlivy (v červenci mj. o tři pracovní dny méně ve srovnáním s červencem 2003) vykázaly tržby 
meziroční růst o 3,8 %. O vlivu sníženého počtu pracovních dní na vývoj tržeb svědčí  
i rozdílný vývoj tržeb v jednotlivých typech prodejen, rozdílných podle charakteru pracovní 
doby. Růst tržeb v červenci tak zůstal v zásadě na úrovni předchozích měsíců roku 
s obdobnými implikacemi pro vývoj spotřeby domácností. 
 
Zveřejněné údaje o finačních výsledcích v nefinančním sektoru (organizace se 100 a více 
zaměstnanci) za 2. čtvrtletí 2004 ukázaly rovněž příznivý dopad konjunktury na výsledky 
podniků. Čistý provozní přebytek (zisk před zdaněním z hlavní činnosti) průmyslových 
podniků meziročně vzrostl ve 2. čtvrtletí o 43,6 % (za celé první pololetí o 31,0 %), rentabilita 
vlastního kapitálu dosáhla v 1. pololetí 8,0 % a rentabilita nákladů 7,2 %. Celkový 
hospodářský výsledek velkých firem před zdaněním za 1. pololetí meziročně vzrostl o 18,8 %, 
zlepšil se i poměr tržeb k aktivům firem. Snížil se počet neziskových podniků, rovněž tak 
podniků vykazujících záporný vlastní kapitál, snížila se doba obratu zásob. V souhrnu lze 
výsledky za celé první pololetí označit jako další upevnění finanční stability sledovaných (se 
100 a více zaměstnanci) nefinančních podniků. Tyto výsledky spolu s pokračujícími 
příznivými očekáváními o růstu exportu vytváří také příznivé klima pro růst investic.  
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3  Vývoj platební bilance 
 
Platební bilance za 2. čtvrtletí vykázala mírný deficit (pokles devizových rezerv) 1,2 mld. Kč. 
Běžný účet skončil deficitem 41,0 mld. Kč a finanční účet dosáhl přebytku 38,5 mld. Kč. 
Vývoj běžného účtu odráží proces strukturálních změn v české ekonomice. Na jedné straně 
došlo k posílení exportních kapacit a na straně druhé rostly výnosy z přímých investic a v nich 
váha repatriovaných zisků. Příliv zdrojů na finančním účtu proběhl převážně díky emisi 
státních dluhopisů v zahraničí. Na přílivu PZI se podílely zejména reinvestované zisky. Vývoj 
v červenci potvrdil jak pozitivní tendence ve vývoji obchodní bilance, tak na druhé straně 
negativní tendence v bilanci výnosů. 
 
Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
  

 
Ve 2. čtvrtletí činil deficit běžného účtu v ročním úhrnu 6,4 % HDP. Příznivě se vyvíjela 
výkonová bilance, když její deficit meziročně poklesl na 5,0 mld. Kč zásluhou jak lepší 
obchodní bilance (deficit 11,3 mld. Kč), tak bilance služeb (přebytek 6,3 mld. Kč). Bilance 
běžných převodů skončila jen mírným přebytkem 2,8 mld. Kč, neboť ČR byla v prvních 
měsících po vstupu do EU spíše čistým přispěvatelem do společného unijního rozpočtu.11 
O 14,5 mld. Kč na celkových 38,7 mld. Kč se meziročně prohloubil deficit bilance výnosů, ve 
kterém dominují výnosy z PZI. Ve stejném období loňského roku bylo z těchto výnosů zpět 
reinvestováno přibližně 70 %. V letošním roce však tento podíl podle předběžných odhadů 
poklesl na 50 %. 
 
Po započtení červencových výsledků platební bilance dosáhl deficit běžného účtu od počátku 
roku 73,1 mld. Kč. Dle predikce na rok 2004 je předpokládán deficit běžného účtu ve výši 
152 mld. Kč (přibližně 5,6 % HDP). V samotném červenci do vývoje běžného účtu zasáhla 
nejvýrazněji opět bilance výnosů. Její deficit dosáhl 27,8 mld. Kč s odhadovaným vysokým 
podílem repatriovaných zisků. Zároveň však vzrostl příliv prostředků z rozpočtu EU 
zaznamenaný v bilanci běžných převodů a na kapitálovém účtu (převody z kohezních fondů) 
v rozsahu 3,4 mld. Kč. 
 
Na finančním účtu ve 2. čtvrtletí stagnoval čistý příliv přímých investic na 28,1 mld. Kč. 
V jejich struktuře však došlo k mzr. poklesu čistého přílivu přímých investic do základního 
kapitálu o 4,2 mld. Kč na 10,0 mld. Kč. V červenci přispěly k čistému přílivu přímých 
                                                 
11 Podle odhadů Ministerstva financí budou činit v roce 2004 čisté příjmy z EU 12,4 mld. Kč s mírným nárůstem 
v dalších dvou letech. 
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investic (3,5 mld. Kč) pouze reinvestované zisky. Čistý odliv PZI do základního kapitálu 
(desinvestice) byl způsoben snížením základního kapitálu společnosti Transgas o 7,0 mld. Kč. 
Při nevýrazných privatizačních příjmech se tak hlavní váha zvyšování zásoby PZI 
v ekonomice přesunula na reinvestovaný zisk. Za rok 2004 je předpokládán čistý příliv 
přímých investic 119 mld. Kč (bez reinvestovaných zisků 49 mld. Kč). Čistý příliv 
portfoliových investic dosáhl ve 2. čtvrtletí 38,5 mld. Kč zejména díky emisi státních 
dluhopisů na zahraničních trzích (47 mld. Kč). Po očištění o jednorázový vliv státních 
dluhopisů došlo k odlivu portfoliových investic díky obnovenému zájmu rezidentů o investice 
do zahraničních dluhopisů (odliv 21,0 mld. Kč). Čistý odliv ostatních investic dosáhl 
32,3 mld. Kč a souvisel zejména s růstem krátkodobých bankovních aktiv v zahraničí (uložení 
výnosů z emise vládních eurobondů na účtech tuzemských bank v zahraničí). V červenci 
dosáhl čistý příliv portfoliových investic 4,0 mld. Kč opět zejména díky investicím 
nerezidentů do českých dluhopisů (státní dluhopisy a emise eurobondů města Ostravy). Na 
účtu ostatních investic (přebytek 30,0 mld. Kč) došlo k výraznému přílivu krátkodobých 
prostředků bankovního sektoru a podnikových úvěrů ze zahraničí. 
 
Za prvních sedm měsíců dosáhl přebytek na finančním účtu 78,6 mld. Kč. Z čehož čistý příliv 
přímých investic činil 61,6 mld. Kč (19,3 mld. Kč bez odhadovaných reinvestovaných zisků). 
Příliv portfoliových investic dosáhl 68,1 mld. Kč zásluhou přílivu dluhových investic  
a současný odliv na účtu ostatních investic činil 54,2 mld. Kč, z čehož tvořil odliv 
krátkodobých prostředků bank 90,1 mld. Kč. 
 
Obchodní bilance 
 
V červenci skončila obchodní bilance schodkem ve výši 4,9 mld. Kč (predikce ze 7. SZ 
předpokládala 9 mld. Kč), což v meziročním srovnání představuje jeho snížení o 6,9 mld. Kč. 
Od počátku roku dosáhl schodek 15,6 mld. Kč a meziročně se snížil o 14,0 mld. Kč. 
Meziroční tempa růstu vývozu a dovozu byla i v červenci značně vysoká (vývoz vzrostl 
o 27,0 % a dovoz o 18,8 %). Předpokládaný celoroční schodek je odhadován na 55 mld. Kč. 
      
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance na základě členění podle SITC (v mld. Kč) 
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Z hlediska zbožové struktury došlo v červenci k nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení salda 
u skupiny strojů a dopravních prostředků (zvýšení přebytku o 15,3 mld. Kč). Proti snižování 
celkového schodku naopak působilo především meziroční zhoršení salda skupiny minerálních 
paliv (prohloubení schodku o 5,3 mld. Kč). Za leden až červenec se meziročně zlepšilo pouze 
saldo skupiny strojů (její přebytek se však zvýšil o 42,2 mld. Kč). Největší meziroční zhoršení 
salda od počátku roku naopak zaznamenala skupina tržních výrobků tříděných podle 
materiálu (snížení přebytku o 9,7 mld. Kč).   
 
Rozklad faktorů meziroční změny salda obchodní bilance za leden až červenec 2004 (v mld. Kč) 
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4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
4.1 Spotřebitelské ceny 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 7.SZ skutečnost predikce 7.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen -0,1 0,0 3,2 3,4
Regulované ceny  srpen 2004 0,0 -0,1 2,5 2,3
Čistá inflace -0,2 0,0 2,4 2,6
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0,7 -0,6 3,5 4,2
Korigovaná inflace bez PH 0,2 0,3 1,4 1,5
Ceny pohonných hmot - čisté -1,8 0,4 8,5 9,8
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,03 0,01 0,76 0,73  
 
Spotřebitelské ceny v srpnu 2004 meziměsíčně stagnovaly, z toho regulované ceny poklesly  
o 0,1 %, čistá inflace byla 0,0 %  a primární dopady změn daní mimo rámec regulovaných cen 
0,01 p.b. Mírný pokles regulovaných cen byl způsoben dočasným snížením poplatku za 
zřízení stálé telefonní stanice. Primární dopady změn daní (0,01 p.b.) byly způsobeny 
výhradně postupným promítáním zvýšení cen cigaret v důsledku zvýšení spotřební daně 
v lednu t.r.  
 
Pokles čistých cen potravin byl způsoben sezónním poklesem především zeleniny, ovoce  
a brambor. Naproti tomu, ale působil růst cen masa. Korigovaná inflace bez pohonných hmot 
byla odrazem pravidelného sezónního růstu cen rekreací. Ceny obchodovatelných ostatních 
položek bez PH mzm. poklesly o cca 0,4 %, ceny neobchodovatelných ostatních vzrostly  
o 0,7 % (hlavně rekreace). Ceny pohonných hmot vzrostly v srpnu mzm. o 0,4 %.  
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Poslední odhad trendových složek se oproti minulé SZ nemění. Pokračuje zvyšování 
trendových složek obchodovatelných cen (tj. cen potravin a obchodovatelných ostatních bez 
PH). Trendová složka neobchodovatelných ostatních cen naopak stagnuje resp. mírně klesá. 
Tento vývoj lze vysvětlit tím, že zrychlování inflace je taženo růstem nákladových faktorů 
(především vnějších) a vnější poptávkou, kdežto domácí poptávka působí protiinflačně  
a potlačuje i promítaní nákladových faktorů do spotřebitelských cen. Tuto úvahu potvrzuje  
i fakt, že na vysoký růst cen ropy zatím adekvátně nereagují ceny PH v ČR. 
 
Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (neočištěných o vliv změn daní, v %) 
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Rizika (změny) predikce ze 7. SZ 2004 
 
U regulovaných cen je souhrnná odchylka za červenec a srpen od predikce ze 7. SZ 2004 
nevýznamná (navíc dopad snížení poplatku za zřízení stálé telefonní stanice bude 
kompenzován opětovným zvýšením tohoto poplatku na původní hodnotu). Největší rizika 
predikce představují vládou a Parlamentem schvalované změny. Z posledních informací  
o regulovaných cenách vyplývá: 
- Od 1. 10. 2004 bude zvýšena cena zemního plynu pro domácnosti v průměru o cca 11 %. 

Predikce předpokládala v tomto termínu růst o 3,2 % (vycházela z nižšího růstu cen ropy). 
Dopad této změny do inflace je cca +0,21 p.b. Návazně bude pravděpodobně vyšší i růst 
ceny tepla pro domácnosti. 

- ČEZ upřesnil informace o zvýšení cen elektřiny v příštím roce (odhadujeme, že je míněno 
od 1. 1. 2005). Cena elektřiny pro domácnosti by se podle ČEZu měla zvýšit v průměru  
o cca 3,5 %. Predikce předpokládala růst 1,0 % (neměli jsme žádné konkrétní informace, 
predikci růstu 1,0 % jsme odhadli na základě vývoje nákladových faktorů). Dopad této 
změny predikce do inflace by byl 0,10 p.b., avšak maximální cenu pro domácnosti určuje 
Energetický regulační úřad, který může mít jiný názor než ČEZ. 
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- Predikce počítala se zvýšením TV a rozhlasových poplatků od 1. 10. 2004 s dopadem do 
inflace cca 0,2 p.b. V posledním návrhu předkládaném do Parlamentu je už ale navržen 
termín zvýšení poplatků od 1. 1. 2005. Dopad této změny by tedy byl -0,2 p.b. v říjnu 
2004 a v meziročních inflacích do konce roku 2004  a +0,2 p.b. v mzm. inflaci v lednu 
2005. 

- V případě výše nájemného přetrvává v nových návrzích tempo základních ročních růstů 
cca 10 %, avšak k první změně by mělo dojít až od 1. 7. 2005. Predikce předpokládala 
zvýšení nájmů již od 1. 1. 2005. Dopad 10% zvýšení regulovaných nájmů do inflace je 
cca 0,2 p.b. 

 
Zde popsané změny predikce regulovaných cen by znamenaly zachování predikce mzr. růstu 
regulovaných cen a jejich dopadu do inflace ke konci roku 2004 a zvýšení mzr. růstu 
regulovaných cen ke konci roku 2005 s dopadem tohoto zvýšení do inflace cca 0,3 p.b. 
 
Červencová predikce primárních dopadů změn nepřímých daní se naplňuje. Nyní 
uvažovaná další novela zákona o DPH by měla mít jen minimální dopady do inflace. Rizikem 
nadále zůstává rozhodnutí o dalších krocích zvýšení spotřebních daní u cigaret. Zvýšit tyto 
daně jsme zavázáni EU, ale není jisté časové rozložení (predikce podle návrhu předloženého 
vládě počítá se zvýšením ve 2 krocích v lednu 2005 a 2006 s dopadem do inflace po cca  
0,4 p.b.).  
 
Mzm. pohyb cen pohonných hmot za červenec a srpen v souhrnu byl vyšší než jeho 
predikce. Důvodem jsou vyšší ceny ropy oproti předpokladům 7. SZ 2004. Nové předpoklady 
o vývoji cen ropy budou znamenat proinflační riziko vůči stávající prognóze.  
 
Ceny potravin během července a srpna mzm. poklesly méně, než předpokládala predikce 
(hlavně v červenci). Ceny potravin vždy v červenci zaznamenávají vyšší sezónní poklesy, 
avšak jejich výše je nestabilní. Z tohoto důvodu není potřeba odchylku přeceňovat. V srpnu 
již skutečný vývoj odpovídal predikci, a proto skutečný vývoj sám o sobě nesignalizuje 
potřebu změny predikce cen potravin. Ceny zemědělských výrobců se vyvíjely podle 
posledních známých údajů zhruba v souladu se 7. SZ. V krátkodobém horizontu tedy 
indikátory inflace ukazují jen na velmi mírně proinflační rizika u cen potravin vůči predikci 
ze 7. SZ. 
 
Predikce mzr. korigované inflace bez PH se v červenci a srpnu naplnila. Z indikátorů 
inflace jsou ale v krátkodobém horizontu patrná proinflační rizika. Významně vyšší růsty ve 
srovnání s předpoklady 7. SZ zaznamenaly především vnější nákladové faktory (dovozní 
ceny, PPI v Německu), návazně ceny průmyslových výrobců. Poptávkové prostředí rovněž 
důležité pro vývoj cen v tomto segmentu se vyvíjelo zhruba v souladu s prognózou nahlíženo 
optikou růstu HDP, jeho struktury a vývojem mezery výstupu. O něco rychlejší růst HDP 
oproti prognóze ze 7. SZ a z toho vyplývající pravděpodobně uzavřenější mezera výstupu pro 
2.Q 200412 byl doprovázen nižším než prognózovaným růstem mezd a o něco pomalejší 
dynamikou spotřeby domácností.  
 
Predikce spotřebitelské inflace v červenci a v srpnu ze 7. SZ se v podstatě naplnila. 
Meziroční růst cen v srpnu byl o 0,2 p.b. vyšší než predikce, avšak to bylo způsobeno jen 
červencovou volatilitou cen potravin. Pro krátkodobý horizont ale indikátory inflace ukazují 
                                                 
12 Posun mezery výstupu pro 2.Q 2004 oproti nastavení počátečních podmínek prognózy v 7. SZ bude patrně 
menší, než byla chyba prognózy růstu HDP (0,5 p.b.).  
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proinflační rizika predikce ze 7. SZ především z důvodu vývoje vnějších nákladových 
faktorů. Toto promítání růstu nákladů do cen se bude odehrávat v prostředí stále záporné 
výstupové mezery, jejíž působení bude tlumit intenzitu odezvy spotřebitelských cen na vývoj 
nákladových faktorů.  
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/ 

predikce
Skutečnost
za srpen  

Skutečnost 
za červenec a srpen 

Ceny průmyslových výrobců 8/2004 6,21) 8,1 7,7 
Ceny zemědělských výrobců 8/2004 8,7 1) 5,9 9,7 
Dovozní ceny  7/2004 1,31) - -2,52) 
1) Predikce  průměrné hodnoty za 3. čtvrtletí 2004 ze 7. SZ 2004 
2) Skutečnost pouze za červenec 2004 
 
U cen zemědělských výrobců jsou za poslední dva měsíce odchylky prognózy  
a skutečnosti s přihlédnutím k jejich volatilitě téměř neutrální, u cen průmyslových 
výrobců jdou odchylky proinflačním směrem, a stejně tak i u červencových dovozních 
cen. U těchto cenových skupin se na zrychlení jejich meziročního růstu proti stávající 
prognóze podílí především faktory exogenního charakteru – vyšší ceny ropy a vysoké 
ceny neenergetických surovin a polotovarů z nich. 
 
V meziročním srovnání vzrostly dovozní ceny v červenci o 2,5 %. Rostly tak již pátý 
měsíc. Nejvíce se přitom zvýšily ceny neenergetických surovin (o 13,2 %). Největší vliv na 
růst celkového indexu však mělo zvýšení cen skupiny minerálních paliv (o 10,7 %) a tržních 
výrobků tříděných podle materiálu (o 5,0 %). Nejvíce se snížily dovozní ceny strojů  
a dopravních prostředků (o 1,5 %).  Dynamika meziročních změn cen zahraničního obchodu 
byla v červenci 2004 ve srovnání s jejich čtvrtletní predikcí ze 7. situační zprávy vyšší. 
Dovozní ceny se v červenci zvýšily o 2,5 %, přičemž jejich čtvrtletní predikce předpokládá 
zvýšení o 1,3 %. Hlavní příčinou vyššího meziročního růstu dovozních cen oproti prognóze 
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byly jednak vyšší než scénářové ceny ropy a dále pokračující růst cen dovážených kovů  
a polotovarů z kovů, které nejsou obsaženy v referenčních scénářích. 
 
Ceny průmyslových výrobců byly v srpnu meziročně vyšší o 8,1 % (v červenci o 7,3 %). 
Meziroční růst cen se v průběhu roku 2004 postupně zrychlil z lednových 1,6 %. Je to 
nejvyšší meziroční změna od října 1993. Rozhodující vliv na celkovou cenovou hladinu měly 
výrazně vyšší ceny v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, (v srpnu  
o 26,6 %) a dále vyšší ceny koksu a rafinérských ropných výrobků (o 46,5 %). Významné 
bylo také zvýšení cen v odvětví potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků  
o 6,0 % (ceny v odvětví elektřiny, plynu a vody byly meziročně vyšší o 4,9 %). Výrazně 
stouply také ceny v odvětví výrobků zpracovatelského průmyslu jinde neuvedených o 14,9 % 
(růst cen druhotných kovových surovin) a dále chemických výrobků a vláken o 12,3 %. Ke 
změně trendu došlo v odvětví dopravních prostředků, kde  dosavadní mírný růst cen vystřídal 
v srpnu pokles o 0,9 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se nejvíce zvýšily 
meziročně ceny meziproduktů o 12,8 % a energie o 12,0 %.  
 
Zrychlení růstu cen průmyslových výrobců a současně i jejich odchylka proti prognóze za 
období červenec-srpen se rozkládá přibližně rovným dílem mezi vývoj cen energetických 
surovin a dále vysokých cen kovů a polotovarů z kovů. Vývoj průmyslových výrobců je však 
i nadále poměrně výrazně diferenciovaný, když růst ve většině sofistikovanějších výrob 
zpravidla nepřesáhl 2 %. Oproti aktuální prognóze však vzrůstá riziko, že déletrvající souběh 
výrazného růstu cen energetických i neenergetických surovin by se mohl výrazněji 
promítnout i do růstu cen v ostatních odvětvích průmyslové výroby. 
 
V meziročním srovnání byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 5,9 % (v červenci  
o 13,5 %), ale je to nejnižší meziroční zvýšení v roce 2004. Růst cen rostlinných výrobků se 
zpomalil na 2,6 % z červencových 15,4 %. Ceny obilovin byly vyšší o 9,9 % (v červenci  
o 32,3 %) a ovoce o 8,8 %. Naopak nižší byly ceny olejnin (o 3,8 %), brambor (o 12,9 %)  
a zeleniny (o 17,1 %). Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 7,9 % v důsledku zvýšení cen 
prasat o 14,0 % a jatečného skotu o 9,4 %, dále drůbeže o 5,0 % a mléka o 4,1 %. Vývoj cen 
zemědělských výrobců za období červenec - srpen 2004 v souhrnu odpovídá predikci z 7. SZ 
(průměrný mzr. růst 8,7 % za 3.Q 2004 oproti průměrnému růstu za období červenec - srpen 
ve výši 9,7 %). 
 
 
 
5 Peníze a úvěry 
 
5.1 Peněžní zásoba 
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 se poprvé od počátku letošního roku zpomalil. Jeho 
meziroční přírůstek se snížil z 10,2 % v červnu 2004 na 8 % v červenci 200413 a pohyboval se 
mírně pod úrovní průměrného meziročního přírůstku peněz ve 3. čtvrtletí 2004 (8,3 %) 
předpokládaného v rámci červencové prognózy. Tato odchylka je však z hlediska variability 
tohoto ukazatele zatím nevýrazná. Meziměsíční přírůstek peněžní zásoby stagnoval ve výši 
0,2 %. 
 

                                                 
13 Roční míra růstu peněžního agregátu M2 propočtená dle metodiky ECB rovněž poklesla z 10,9 % v červnu 2004 na 8,9 % 
v červenci 2004. 
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Struktura peněžního agregátu M2                         Podíl peněžního agregátu M1 na M2 
(průměry za čtvrtletí)                                                  (v %) 

             Meziroční přírůstky v %
Podíl 

absolutních 
stavů na M2 

7/04  II/03  III/03  IV/03  I/04 II/04  7/04

M1 51,3 16,4 15,6 14,4 14,7 15,6 11,2
    Oběživo 12,8 14,1 15,0 12,8 10,7 8,9 7,9
    Jednodenní vklady 38,5 17,2 15,8 15,0 16,0 18,1 12,4
M2-M1 (kvazi - peníze) 48,7 -7,1 -3,3 -2,9 0,1 3,1 4,7
    Vklady s dohodnutou splatností 37,9 11,3 12,1 0,0 2,0 4,7 5,1
        Neobchodov.cenné papíry 6,3 -13,5 8,1 6,8 38,5 47,7 32,2
    Vklady s výpovědní lhůtou 9,9 -39,7 -33,7 -10,0 -5,0 -3,5 -2,0
    Repo operace 0,9 -55,8 -49,8 -36,5 -19,3 95,6 137,9
M2 100,0 3,0 5,3 5,2 7,0 9,2 8,0
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Ve struktuře peněžního agregátu M2 se uvedený vývoj projevoval zejména nižším růstem 
úzkých peněz vyjádřených peněžním agregátem M1. Jeho meziroční přírůstek dosáhl 11,2 %. 
Nižší růst byl v červenci 2004 zaznamenán u oběživa i jednodenních vkladů. Podíl peněžního 
agregátu M1 na M2 poklesl z 52 % v červnu 2004 na 51,3 % v červenci 2004. Ve srovnání se 
stejným obdobím minulého roku však zůstává na vyšší úrovni (49,8 % červenec 2003). 
V uvedeném vývoji se i nadále projevoval vliv uvolněných reálných měnových podmínek. 
Zpomalení růstu vysoce likvidních peněz lze proto zatím považovat za jednoměsíční výkyv.  
 
V červenci 2004 přetrvával (oproti průměru za 2. čtvrtletí 2004) meziroční růst kvazi-peněz 
projevující se zejména u vkladů domácností s dohodnutou splatností. Poptávka nefinančních 
podniků po depozitních směnkách v rámci neobchodovatelných cenných papírů se dále 
nezvyšovala. Růst naopak pokračoval u repo operací prováděných především mezi 
obchodními bankami a finančními neměnovými institucemi. Jejich vysoká dynamika byla 
ovlivňována nízkými objemy těchto operací (představují pouze cca 1 % peněžního agregátu 
M2).  
 
 
5.2 Úvěry   
 
Meziroční dynamika úvěrů v červenci 2004 stagnovala na úrovni 11,1 %14. Mírné snížení  
růstu bylo zaznamenáno u domácností. Úvěry nefinančním podnikům se naopak dále  
oživovaly. Rostly zejména úvěry investičního charakteru se splatností nad 1 rok.  
 
Postupný růst úvěrů určených k financování investic byl podporován i přes mírné zvýšení 
nízkou úrovní úrokového rozpětí mezi úrokovou sazbou z úvěrů nefinančním podnikům a 1R 
PRIBOR. Úrokové rozpětí představuje rizikovou prémii v dané fázi ekonomického cyklu. 
V jeho nízké úrovni se mohla projevovat zlepšená finanční situace podniků, a tím nižší 
rizikovost úvěrů, nebo ochota bank akceptovat vyšší úroveň rizika. Mírné zvýšení úrokového 
rozpětí bylo v červenci 2004 spojeno s růstem úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům 
o 0,1 p.b. na 4,6 % (u nově čerpaných úvěrů o 0,2 p.b. na 4,3 %), a to v souvislosti s reakcí 
bank na červnové zvýšení základní měnověpolitické sazby ČNB. Vývoj úrokového rozpětí 
k úvěrům nefinančním podnikům a strukturu úvěrů ukazuje následující graf a tabulka.    
 
 
 
                                                 
14 Roční míra růstu úvěrů očištěná o přecenění, kurzové a ostatní vlivy dle metodiky ECB se naopak zvýšila z 12,9 % 
v červnu 2004 na 13,1 % v červenci 2004.  
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Struktura úvěrů poskytovaných podnikům         Úrokové rozpětí k úvěrům nefinančním  
a domácnostem (stavy ke konci čtvrtletí)                podnikům (v p.b.) 

                  Meziroční přírůstky v %

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     

7/04  II/03  III/03  IV/03  I/04 II/04  7/04
Nefinanční podniky 53,8 -7,7 -4,5 -1,0 -1,0 3,0 3,6
    Úvěry do 1 roku 22,0 -10,0 -6,3 -4,4 2,4 1,1 -0,5
    Úvěry od 1 roku do 5 let 13,1 -12,6 -9,0 -1,4 -2,9 4,0 6,6
    Úvěry nad 5 roky 18,7 -0,5 1,3 3,9 -3,8 4,5 6,6
Domácnosti 32,5 28,3 28,6 30,8 29,3 32,8 30,6
    Spotřebitelské úvěry 7,0 54,8 42,3 43,8 23,5 24,8 25,6
    Úvěry na bydlení 21,6 30,7 37,2 38,6 40,0 39,8 35,3
    Ostatní 3,9 3,5 -7,7 9,6 0,6 24,5 23,7
Finanční neměn. instituce 13,7 15,3 12,5 15,0 9,8 4,2 3,5
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Meziroční růst úvěrů poskytovaných domácnostem se v červenci 2004 zpomalil na 30,6 %. 
V uvedeném vývoji se projevoval nižší růst úvěrů na bydlení. Meziroční přírůstek 
hypotečních úvěrů se snížil z 58,9 % v červnu 2004 na 54,3 % v červenci 2004. Nadále však 
zůstává na vysoké úrovni a je vyšší oproti červencové prognóze (52,6 % ve 3. čtvrtletí 2004). 
Růst hypotečních úvěrů je podporován nízkými náklady spojenými s čerpáním úvěrů, a to  
i přes jejich mírné zvýšení v červenci 2004 o 0,2 p.b. na 5,2 %. Na poptávku po hypotečních 
úvěrech by měly nadále pozitivně působit zejména uvolněné reálné měnové podmínky.  
 
Růst spotřebitelských úvěrů se v červenci 2004 dále mírně zvýšil na 25,6 %. Objem nově 
poskytnutých kontokorentů a spotřebitelských úvěrů na celkových nových úvěrech se 
v červenci 2004 rovněž mírně zvýšil. To je obvykle spojováno s využitím debetních  
a kreditních karet, což by mohlo souviset se snahou domácností o zabezpečení plynulého 
financování spotřebních výdajů. Tyto úvěry bývají většinou využívány v důsledku náhlých 
výkyvů v běžných příjmech skupinou domácností s nižšími příjmy. 
  
Uvedený vývoj peněz a úvěrů potvrzuje očekávání červencové prognózy o růstu ekonomické 
aktivity. Zpomalování růstu peněžního agregátu M2 projevující se u vysoce likvidních peněz 
zatím nemění indikace o poptávce nefinančních podniků po transakčních penězích  
a pokračování vyššího růstu investiční aktivity ve srovnání se spotřebou ve 3. čtvrtletí 2004. 
Toto je potvrzováno také pokračujícím růstem úvěrů nefinančním podnikům. Mírné zvýšení 
růstu spotřebitelských úvěrů současně indikuje udržení růstu spotřebních výdajů domácností. 
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V. NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH 
PODMÍNKÁCH 

 
1   Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby na finančním trhu se vyvíjely převážně pod vlivem tuzemských faktorů. 
Srpnové zvýšení repo sazby o 0,25 p.b. bylo trhem očekáváno. Na peněžním trhu se 
bezprostředně po tomto rozhodnutí zvýšily pouze sazby na nejkratším konci výnosové křivky, 
zatímco sazby s delší splatností stagnovaly. Zveřejněná data o inflaci se vyvíjela podle 
předpokladů trhu. Impulzem dalšího mírného nárůstu ve všech splatnostech se tak staly další 
publikované makroekonomické indikátory, především růst HDP, růst průmyslové produkce  
a růst cen průmyslových výrobců, které byly pro účastníky trhu jistým překvapením. 
Následné komentáře a tvar výnosové křivky implikují očekávání dalšího zpřísnění měnové 
politiky ČNB do konce tohoto roku minimálně o 0,25 p.b. (v září očekávají trhy stabilitu). 
 
Výnosová křivka na peněžním trhu má pozitivní sklon. Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M 
PRIBOR za třetí čtvrtletí do 22. 9. činí cca 0,4 p.b. Trajektorie sazeb konzistentní s aktuální 
prognózou předpokládá spread 0,2 p.b. Rozdíl vzniká především na delším konci výnosové 
křivky: průměrná krátkodobá tržní sazba za 3.Q se pohybuje jen mírně nad hladinou 
konzistentní s prognózou (+0,2 p.b.), u roční sazby je rozdíl poněkud větší (+0,4 p.b.). 
 
Trh státních dluhopisů byl ovlivněn několika událostmi. V průběhu primární aukce 
s originální splatností 10R ministerstvo financí snížilo původní nabídku s odkazem na vysoký 
poptávaný výnos. Prodáno bylo pouze 4,1 mld. Kč (poptávka 19,2 mld. Kč). MF také 
zveřejnilo emisní kalendář na 4. čtvrtletí. Stát vydá dluhopisy za 20 mld. Kč, přičemž 
převažují cenné papíry s dlouhou dobou splatnosti; celkový objem za celý rok 2004 po 
započtení euroobligací dosáhne 165 mld. Kč. Agentura Standard & Poor’s snížila rating 
dlouhodobých korunových závazků o jeden stupeň na A. Agentury Moody’s a Fitch zatím 
hodnocení ponechaly, i přes pochybnosti o ochotě přijmout úsporná opatření ve fiskální 
oblasti. 
 
Klientské úrokové sazby se v červenci podle očekávání zvýšily. Sazby z nově poskytnutých 
úvěrů dosáhly 5,6 %, sazby z termínovaných vkladů 1,6 %. I v dalších měsících lze očekávat 
jejich postupný nárůst v reakci na zvýšení základních sazeb ČNB a vývoj sazeb na finančním 
trhu (prognóza předpokládá růst sazeb z nově poskytnutých úvěrů mezi 2.Q a 3.Q o 0,4 p.b.). 
Reálné úrokové sazby se vyvíjejí diferencovaně v závislosti na deflování. Z pohledu ex post 
reálné sazby spíše klesají, z pohledu ex ante je trend opačný. 
 
Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R EURIBOR) dosahuje v průměru za dosavadní 
průběh 3. čtvrtletí cca 0,6 p.b., přičemž prognóza předpokládala 0,2 p.b. Vzhledem k tomu, že 
průměr 1R EURIBORu je na úrovni předpokládané referenčním scénářem, za vyšším 
úrokovým diferenciálem stojí vyšší 1R PRIBOR (o 0,4 p.b.). 
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Vývoj 12M PRIBORu a úrokového diferenciálu 
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2  Devizový kurz 
 
Koruna v druhé polovině srpna oslabovala k 31,9 CZK/EUR. V září se však její trend opět 
obrátil a koruna posílila až k 31,4 CZK/EUR. Průměr od počátku července činil  
31,6 CZK/EUR, což je mírně silnější hodnota (0,6 %), než předpokládal referenční scénář  
7. SZ (31,8). 
 

Denní vývoj kurzu koruny vůči EUR 
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V období posledních týdnů působily ve směru posilování kurzu zprávy o vyšším než 
očekávaném růstu HDP ve 2. čtvrtletí a o rychleji rostoucí průmyslové produkci v červenci. 
Také obchodní bilance v červenci skončila podobně jako v předchozích měsících lépe, než 
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očekávaly trhy. Naopak mezi faktory, které oslabovaly korunu, lze zařadit zveřejněné údaje  
o červencovém deficitu běžného účtu prohlubovaném vysokým deficitem bilance výnosů, 
informace o zpoždění přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2005 a snížení ratingu 
dlouhodobých korunových závazků ČR agenturou S&P. Zvýšení základních úrokových sazeb 
v srpnu bylo trhy očekáváno a nemělo na korunu bezprostřední vliv. Zrychlení růstu cen 
průmyslových výrobců v srpnu společně s naplňováním ekonomického růstu vede 
k formování očekávání dalšího zvýšení základních sazeb, což přispívá k udržení kurzu 
v intervalu 31,40 až 31,70.15 
 
 

3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení aktuálního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání předpokladů základního scénáře prognózy v oblasti 
veličin určujících nominální měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v průběhu třetího 
čtvrtletí 2004. Tuzemské úrokové sazby se pohybují na vyšší hladině ve srovnání 
s předpoklady prognózy, sazby v eurozóně se vyvíjejí podle předpokladů. Kurz koruny je 
apreciovanější ve srovnání s předpoklady prognózy.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 3.Q 2004 – základní scénář 3.Q 2004 – skutečnost* Skutečnost – 22. 9. 
3M PRIBOR** 2,4 2,6 2,8 
1R PRIBOR 2,6 3,0 3,2 
Nově čerpané úvěry *** 4,2 - - 
1R EURIBOR 2,4 2,4 2,4 
Kurz – CZK/EUR 31,80 31,59 31,49 
*
    Průměr za čtvrtletí do 22. 9. 2004 

** 3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
*** Sazby na nově čerpané úvěry použité v rámci jádrového predikčního modelu se metodologicky odlišují od 
publikovaných. Pro bližší vysvětlení viz box v 5. kapitole 6. SZ 2004.  

 
V tabulce jsou uvedeny nominální veličiny. Pro výpočet reálných veličin jsou brány v úvahu 
nově publikované informace o domácím a zahraničním cenovém vývoji i s jejich následnými 
dopady do výpočtu inflačních očekávání. Dále je zaveden předpoklad neměnnosti 
rovnovážných veličin ve srovnání s východisky červencové prognózy pro 3.Q 2004. Za těchto 
předpokladů je spočtená úroková složka měnových podmínek na úrovni předpokládané 
prognózou. Dopad vyšších domácích nominálních sazeb je kompenzován vyššími inflačními 
očekáváními a nižšími reálnými zahraničními sazbami. Kurzová  složka měnových podmínek 
je ve srovnání s prognózou přísnější. Celková odchylka skutečných měnových podmínek vůči 
prognóze se v dosavadním průběhu 3.Q 2004 pohybovala ve výši +0,1 p.b. 
 
Mírně apreciovanější nominální kurz koruny vůči euru ve srovnání s předpoklady prognózy 
lze v  logice nepokryté úrokové parity vysvětlit oproti prognóze vyšším úrokovým 
diferenciálem (o +0,4 p.b.), který je způsoben vyšší domácí sazbou (1R PRIBOR).  
 

                                                 
15 Zářijový FX Consensus Forecasts očekává na konci října kurz koruny 31,77 a ke konci roku 31,67. 
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V minulé SZ byly uvedeny tři možné důvody, proč je 1R PRIBOR vyšší než základním 
scénářem implikované sazby.16 Dalším důvodem vyšších sazeb může být vyšší než prognózou 
očekávaný ekonomický růst (HDP ve 2.Q) a tudíž rychleji se uzavírající mezera výstupu 
vyžadující rychlejší růst úrokových sazeb. 
 

Implikace pro měnovou politiku 
 
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik prognózy ohodnocuje celkový 
dopad přísnějších domácích nominálních měnových podmínek pro budoucí měnovou politiku. 
Vyšší domácí úrokové sazby a apreciovanější kurz nicméně ve srovnání se základním 
scénářem implikují jen velice mírně nižší tlaky na zpřísňování měnové politiky 
v následujících šesti čtvrtletích (cca o 0,05 p.b.). Simulace tedy nenaznačuje výraznou změnu 
v implikované trajektorii úrokových sazeb. 
 
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik prognózy ovšem předpokládá 
původní trajektorii 1R EURIBORu použitou při zpracování prognózy. Průměrná hodnota 
EURIBORu za 3.Q 2004 je sice na úrovni předpokládané referenčním scénářem, mění se 
ovšem výhled budoucích sazeb implikovaných z dnešních výnosových křivek (cca  
o -0,2 p.b.). Tato změna je součástí bodu „Exogenní veličiny – Německo, 1R EURIBOR“ 
ohodnocující celkové riziko prognózy pramenící z nových údajů o německém HDP, inflaci  
a právě aktuální implikované trajektorii 1R EURIBOR.  
 
Nižší úroveň zahraničních sazeb na jednu stranu implikuje více uvolněnou úrokovou složku 
měnových podmínek (ve srovnání s prognózou). Na druhou stranu prostřednictvím vyššího 
úrokového diferenciálu je faktorem pro apreciovanější nominální kurz, a tím i méně 
uvolněnou kurzovou složku měnových podmínek. Bod „Exogenní veličiny – Německo, 1R 
EURIBOR“ ukazuje, že apreciační tendence spojené s nižší zahraniční sazbou a tudíž vyšším 
úrokovým diferenciálem převáží a proto simulace implikuje nižší sazby 3M PRIBOR 
v následujících šesti čtvrtletích o -0,2 p.b. 
 
Souhrnným pohledem přes vývoj veličin spadajících do indexu měnových podmínek, tedy 
součtem obou zmíněných bodů Grafu rizik prognózy, následně dostáváme o cca 0,2 p.b. nižší 
3M PRIBOR v následujících šesti čtvrtletích ve srovnání s červencovou prognózou. Pro 
celkové hodnocení rizik prognózy, které je uvedeno ve Shrnutí SZ, je ovšem potřeba zvážit 
také ostatní body grafu a všechny další relevantní veličiny. 

                                                 
16 Za prvé, účastníci finančního trhu sice mohou očekávat stejné zvyšování krátkodobých úrokových sazeb jako 
implikuje základní scénář prognózy, jsou ovšem více vpředhledící, než předpokládá modelový aparát (20 % 
účastníků trhu je vpředhledících). Druhým možným vysvětlením je, že účastníci finančního trhu očekávají 
rychlejší růst úrokových sazeb než základní scénář prognózy. To může být způsobeno tím, že finanční trh 
očekává vyšší inflaci, případně pak tím, že trh nerozumí naší měnové politice. Třetím důvodem může být vyšší 
časová prémie, než jakou předpokládá jádrový model pro výpočet jednoročních úrokových sazeb. Vyšší časová 
prémie může souviset s obratem ve vývoji úrokových sazeb, nejistotou rychlosti růstu úrokových sazeb  
a časování jejich změn.   
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                  Příloha č. 1 
 
Dopad vstupu České republiky do EU na obchodní bilanci a cenový vývoj 
 
Zahraniční obchod po vstupu ČR do EU 
 
Vývoj obchodní bilance po vstupu České republiky do Evropské unie k 1. 5. 2004 lze 
charakterizovat pokračujícími vysokými tempy růstu vývozu i dovozu (obrat za květen až 
červenec meziročně vzrostl o 27,5 %) a dalším meziročním zlepšováním jejího salda (snížení 
schodku za stejné období meziročně o 13,5 mld. Kč). Efekty začlenění České republiky do 
EU se projevují dlouhodoběji a to zejména na nabídkové straně. Avšak datum vstupu 
neznamenal významnější přelom v tomto trendovém projevu. Jako hlavní důvody je možno 
zejména uvést: 
 
- Vývoj v rozhodném období vstupu ČR do EU byl především výsledkem výrazného 

globálního oživení vnější poptávky a pokračujících změn na nabídkové straně s vysoce 
pozitivním dopadem do bilance skupiny strojů a dopravních prostředků (růst přebytku 
meziročně o 34,4 mld. Kč). K růstu obratu rovněž působil rychlý růst cen energetických 
surovin, zejména ropy a cen kovů.  

- K plné liberalizaci vzájemného obchodu se zeměmi EU - s výjimkou obchodu  
s vybranými zemědělskými a potravinářskými komoditami – došlo již před vstupem ČR 
do EU a obdobná byla i situace ve vzájemném obchodě se zeměmi CEFTA.  

- Obchod se zeměmi EU a CEFTA představoval na celkovém obratu zahraničního obchodu 
rozhodující podíl - v roce 2003 78,9 %. 

- Obchod se zemědělskými a potravinářskými komoditami (v zásadě obchodní skupiny  
0 a 1) má na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR jen malý podíl (v roce 2003  
3,9 %). Navíc k výraznějším změnám obchodních podmínek došlo jen u některých 
vybraných komodit. 

- Celní ochrana ČR a EU vůči třetím zemím byla mimo oblast zemědělských  
a potravinářských komodit obdobná a nepříliš významná. 

 
Kvantifikace dopadů, souvisejících s převzetím celního sazebníku EU a přechodem na 
společnou zemědělskou politiku zemí EU, na vývoj obchodní bilance a následně i vývoj 
spotřebitelských cen, výše uvedené tvrzení potvrzuje. Je však nutno připustit, že mimo těchto 
kvantifikovatelných faktorů mohou hrát určitou roli i jiné vlivy, jako například snížení 
transakčních nákladů při obchodu s EU, psychologické aspekty apod. Tyto efekty je však 
obtížné vyčíslit, takže jejich diskuse prozatím zůstává v rovinně spekulací a anekdotické 
evidence.     
 
Vývoz a dovoz zboží (meziroční změny v %, propočet z běžných cen) 
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Změny pravidel v zahraničním obchodě v souvislosti se vstupem ČR do EU od 1.5. 20041 
 
Ve vztahu k zemím EU došlo vstupem České republiky do EU ke změně pravidel 
vzájemného obchodu pouze v oblasti vybraných zemědělských a potravinářských komodit, 
kde bylo obchodování upraveno pravidly Společné zemědělské politiky zemí EU. Na  dovozy 
z EU byla do 30. 4. 2004 uplatňována ještě celní zatížení např. u brambor, jablek, dále 
zeleniny – rajčat, brokolice, květáku, salátu, také tuků a olejů, ovocných šťáv, cukru a škrobu. 
Mimo to existovaly nízké bezcelní dovozní kvóty na další zemědělské produkty, po jejichž 
vyčerpání následovalo uplatnění celních sazeb, např. u mléka, obilovin, vína v lahvích (clo až 
30 %), másla, sýra, tvarohu apod. Vzájemný obchod je tak nyní plně liberalizován. Existují 
však omezení na základě regulace zemědělské produkce. 
 
Vůči třetím zemím došlo k modifikaci stávající zemědělské politiky. Existující ochrana 
tuzemské produkce před zahraniční konkurencí, která přihlížela především k českým 
produkčním kapacitám, byla nahrazena širší ochranou zemědělské produkce zemí EU, tj.  
i komodit, jejichž dovozu ČR neměla důvod bránit (banány, rýže). Zavedení společného 
celního sazebníku EU zvýšilo z pohledu ČR dovozní cla vůči třetím zemím např. u tropického 
ovoce, ořechů, sardinek, rýže (z 0 % až na 23 %), tabáku. K základnímu clu se v některých 
případech připočítávají nově navíc koeficienty vázané na kvantitu i kvalitu některých 
komponent v potravinách – např. zemědělský koeficient zohledňuje u dovážených sušenek 
množství mouky, cukru, proteinů atd. 
 
Stávající celní ochrana ČR vůči třetím zemím mimo oblast zemědělské produkce byla 
nahrazena celní ochranou podle pravidel EU. Aplikace společného celního sazebníku EU vůči 
třetím zemím zvýšila z pohledu ČR dovozní cla např. u disket, kompaktních disků, jízdních 
kol, zapalovačů, oblečení a asijské elektroniky. Naopak kleslo clo na dovozy asijských 
automobilů ze 17,1 na 10,0 %. Také u cel některých surovin, dovážených ze třetích zemí, 
došlo k pohybům. Například clo na hliníkové desky vzrostlo ze 4 % na 7,5 %, naopak  
u profilovaného tabulkového skla kleslo ze 16 % na 3 %. Souhrnně se jednalo spíše o mírné 
snížení celního zatížení. Na rozdíl od zemědělských a potravinářských produktů je ochrana 
trhu ostatní produkce EU celkově méně významná.  
 
Významnější dopady do realizace zahraničního obchodu ČR po vstupu do EU tedy 
představují: 
- plná liberalizace obchodu se zemědělskými a potravinářskými komoditami se zeměmi EU 
- změny cel vůči třetím zemím (u zemědělských a potravinářských dovozů jejich zvýšení,  

u ostatních dovozů celkově snížení) 
- uplatňování dalších celních opatření vůči třetím zemím (dovozní kvóty a licence, 

preferenční zacházení, antidumping atd.); kvóty se uplatňují na vybrané zemědělské 
produkty (např. obiloviny, škrob, cukr, česnek, banány, konzervované houby, oleje a tuky, 
hrozny, osivo, rýži, len, konopí) a na dovozy některých množstevně omezených druhů 
zboží (textilní, oděvní, ocelářské, obuv z Vietnamu, Číny). 

 
Celní zatížení se tak od 1.5.2004 nevztahuje na 74 % dovozu. Na zbývajících 26 % se 
vztahují celní sazby, které  vyplývají z preferenčních dohod uzavřených EU se třetími zeměmi 
nebo z jednostranných úlev poskytovaných EU. Smluvní celní sazby, tj. sazby pro země 
s doložkou nejvyšších výhod, se po vstupu ČR do EU mírně zvýšily u některých 
průmyslových položek a řady zemědělských výrobků. Těmito sazbami je však zatěžován 
                                                 
1 V následující části byl využit materiál odboru 417 – platební bilance: Informace o změnách v celním zatížení 
dovozu vybraného spotřebního zboží do České republiky po vstupu do Evropské unie.    
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dovoz především z vyspělých mimoevropských zemí (USA, Japonsko, Kanada, Austrálie 
atd). Pro ostatní teritoria (mimo EU) platí pro většinu dovozů výhodnější preferenční sazby.  
 
Průměr skutečně uplatňovaných celních sazeb u dovozu (reálná celní incidence) činil před 
vstupem do EU vůči všem zemím 0,72 %. Rozšířením  nulového celního zatížení na 74 % 
celkového dovozu a současně převzetím celních sazeb  EU pro 26 % dovozu se  průměrná 
celní incidence v porovnání s obdobím před vstupem zřejmě dále snížila.   
 
 
Dopad zavedení pravidel EU na obchodní bilanci a cenový vývoj 
 
Plná liberalizace obchodu se zemědělskými a potravinářskými komoditami s EU se především 
promítla do růstu jejich vývozu (za květen až červenec 2004 meziročně o 3,3 mld. Kč); 
pozvolnější růst dovozu (za stejné období o 1,6 mld. Kč) naopak významněji ovlivnilo 
předzásobení ze stávajících třetích zemí. Výrazně rostl především vývoz živých zvířat  
(o 217 %), masa a masných výrobků (o 184 %) a cukru a výrobků z cukru (o 171 % - vývoz 
cukru však bude v budoucím období negativně ovlivněn produkčními kvótami).  
 
Zvýšené vývozy patrně ovlivnily vývoj spotřebitelských cen vepřového masa (růst o cca  
10 %) a cukru (růst o cca 1/3). Dopady zvýšeného vývozu mléčných výrobků na cenový 
vývoj nejsou zatím patrné. Pokles cen vína cca o 20 % byl ovlivněn odbouráním dovozních 
cel na vína z EU ve výši 30 %. Na druhé straně pokles cen ovoce a zeleniny, k němuž za 
květen až červenec došlo, nelze spojovat s liberalizací obchodu s EU. V uvedeném období 
totiž dovozy ovoce a zeleniny meziročně klesaly, zatímco jejich vývozy rostly. Vysvětlení 
bude především v předzásobení a snad i v příznivější tuzemské úrodě. 
 
Významnější cenový dopad z titulu uvalení vyšších cel na zemědělské dovozy ze třetích zemí 
je patrný pouze u ceny rýže - její maloobchodní cena vzrostla cca o 25 %. V případě další 
citlivé komodity – banánů - ceny banánů nejprve výrazně vzrostly (až o 40 %). Následně se 
však vrátily přibližně na úroveň před vstupem do EU. Pro výši celního zatížení je v tomto 
případě klíčová výše tuzemské spotřeby. ČR byla stanovena množstevní kvóta, umožňující 
jejich dovoz s relativně nízkým clem. Po jejím překročení se však clo prudce zvyšuje. Na 
tříměsíčním vývoji je patrné, že po zvýšení cen došlo ke snížení poptávky, což se odrazilo 
v následném návratu cen přibližně na původní úroveň. Vývoj ceny však zřejmě ovlivňovaly  
i další faktory (předzásobení, substituční efekty apod.).   
 
V případě nezemědělských dovozů ze třetích zemí vzhledem k rozsahu a současně 
protisměrnému působení tarifních změn a velké váze řady dalších simultánně působících 
vlivů nejsou v tomto případě dopady na vývoj obchodní bilance a spotřebitelské ceny 
zřetelné.  
 
Změny cen po aplikaci pravidel zahraničního obchodu EU 
(porovnání stavu na počátku září se stavem na konci dubna; váha v promile) 

komodita změna ceny váha v koši dopad do CPI
vepřové maso 10% 9.46 0.09
mléčné výrobky zatím 0% 35.60 0.0
obiloviny bez rýže zatím 0% 0.0
rýže 25% 0.85 0.02
zelenina, ovoce pokles
cukr 35% 2.54 0.09
víno -20% 12.37 -0.2  
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Zahraniční obchod s potravinami v období únor až červenec 2004  
 
Na základě podrobnějšího rozboru údajů o vývoji zahraničního obchodu za únor až červenec 
2004 zjišťujeme, že se změna pravidel v zahraničním obchodě v souvislosti se vstupem ČR do 
EU zřetelněji projevila pouze v rámci obchodní skupiny 0 – potraviny a živá zvířata. Tato 
skupina však měla ve sledovaném období na celkovém obratu zahraničního obchodu podíl 
pouze 3,2 %. 
 
Zatímco v únoru až dubnu 2004, tedy v období těsně před vstupem do EU, činil průměrný 
měsíční schodek skupiny potravin 2,3 mld. Kč, v období po vstupu se jeho průměrná měsíční 
úroveň (za květen až červenec) snížila na 0,9 mld. Kč. Průměrná měsíční úroveň schodku 
potravin za rok 2003 přitom činila 1,7 mld. Kč. Odchylky od obvyklého měsíčního schodku 
jsou přitom ve velké míře důsledkem jednorázového vlivu předzásobení v období únor až 
duben 2004 (zcela zřetelný případ podskupiny zelenina a ovoce) a uvolnění obchodních bariér 
v období květen až červenec s výrazným dopadem na růst vývozu (zcela zřetelný případ 
podskupiny cukr a výrobky z cukru).       
 
Vývoj měsíčního salda skupiny 0 – potraviny a živá zvířata  
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Meziroční prohloubení schodku skupiny potravin za únor až duben 2004 o 1,9 mld. Kč bylo 
tedy důsledkem zvýšeného růstu dovozu (o 24,4 %), přičemž vývoz rostl poněkud mírněji  
(o 16,6 %). Nejvyšší meziroční zhoršení salda zaznamenala podskupina 05 – zelenina a ovoce 
(zvýšení schodku o 0,9 mld. Kč v důsledku růstu jejího dovozu o 26 %, tj. 1,1 mld. Kč). 
Výraznější absolutní meziroční zvýšení dovozu bylo dále patrné u masa a masných výrobků  
a u obilovin (v obou případech o 0,5 mld. Kč).   
 
Meziroční zlepšení schodku potravin za květen až červenec 2004 o 1,8 mld. Kč bylo naopak 
důsledkem vysokého růstu vývozu o 35,8 %, zatímco dovoz vzrostl pouze o 11,5 %. Nejvyšší 
meziroční zlepšení salda zaznamenala podskupina 06 - cukr, výrobky z cukru (zvýšení 
přebytku o 1,4 mld. Kč v důsledku růstu jejího vývozu o 171 %, tj. 1,6 mld. Kč). Výrazné 
meziroční zlepšení salda zaznamenala i podskupina 05 – zelenina a ovoce (snížení schodku  
o 1,0 mld. Kč), zde však především v důsledku poklesu dovozu o 18 %, tj. 0,8 mld. Kč). 
Citelné absolutní meziroční zvýšení vývozu bylo dále zaznamenáno u mléčných výrobků  
a vajec (o 0,7 mld. Kč), masa a masných výrobků (o 0,6 mld. Kč) a živých zvířat (rovněž  
o 0,6 mld. Kč). V případě masa a masných výrobků však současně došlo i k enormně 
vysokému meziročnímu zvýšení jeho dovozu (o 1,2 mld. Kč).   
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Meziroční dynamika růstu vývozu živých zvířat, masa a masných výrobků a cukru a výrobků 
z cukru byla relativně vysoká i ve sledovaném období před vstupem do EU (únor až duben). 
Po její kulminaci v květnu 2004 v důsledku odstranění zbývajících celních bariér dochází 
v červnu a červenci již k postupné deceleraci růstu vývozu uvedených komodit. Lze proto 
předpokládat, že se po vyčerpání zásob ustálí úroveň jejich vývozů jen mírně nad úrovní před 
vstupem do EU. Následnou stabilizaci na jisté obvyklé úrovni lze očekávat i v případě dovozu 
podskupiny zelenina a ovoce.   
 
Vývoz a dovoz v rámci obchodní skupiny 0 - potraviny a živá zvířata 

                vývoz                 dovoz 
položka 5. až 7. 2004 mzr. změna 5. až 7. 2004 mzr. změna

mld. Kč % mld. Kč %
celkem 12.7 35.8 15.5 11.5
živá zvířata 0.9 217.3 0.2 18.1
maso a masné výrobky 1.0 184.2 2.2 114.7
mléčné výrobky a vejce 2.3 42.9 1.3 18.5
ryby, korýši a měkkýši 0.3 63.0 0.5 -21.8
obiloviny a obilné výrobky 2.0 -22.8 1.3 2.7
zelenina a ovoce 0.9 19.4 3.7 -17.8
cukr, výrobky z cukru a med 2.5 171.3 0.7 40.2
káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich 1.0 -12.5 1.8 11.2
krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin) 0.4 -17.1 2.0 28.8
různé jedlé výrobky a přípravky 1.4 32.4 1.8 15.8  
 
 
Závěr 
 
Mimo pozitivních dlouhodobějších efektů plynoucích z integrace ČR do EU na vývoj 
obchodní bilance, okamžik vstupu České republiky do EU ovlivnil vývoj obchodní bilance  
a spotřebitelských cen v ČR doposud jen nevýznamně. Tříměsíční období je však pro zásadní 
hodnocení příliš krátké. Vývoj za první tři měsíce po vstupu do EU do jisté míry ovlivnilo 
zejména dubnové předzásobení. Produkce, odbyt a ceny v oblasti zemědělské výroby navíc 
podléhají značným výkyvům. Předběžné závěry spojené s pozorováním dopadu vstupu ČR do 
EU na obchodní bilanci a ceny nemohou být proto příliš robustní.  
 
Dosavadní vývoj obchodu se zemědělskými a potravinářskými komoditami nicméně 
naznačuje, že by se celoroční schodek obchodní bilance mohl v důsledku dokončení 
liberalizace obchodu s EU, stimulující české zemědělské vývozy, mírně snížit. 
 
V souvislosti s růstem vývozu zemědělských a potravinářských komodit a vyrovnáváním 
jejich cenové hladiny v rámci EU lze odhadovat dosavadní cenové dopady spojené se 
vstupem do EU do cca 0,2 procentního bodu do CPI (zejména v důsledku růstu cen cukru  
a vepřového masa). Není však vyloučen další mírný cenový nárůst, vyvolaný především širší 
realizací českých mléčných produktů na zahraničních trzích a promítáním růstu cen cukru do 
navazující produkce (cukrovinky, pekárenské výrobky apod.) a promítáním růstu cen 
vepřového masa do cen veřejného stravování. Kompenzace tohoto růstu je spojena především 
s poklesem cen vín.   
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            Příloha č. 2 
Směnné relace a vývoj „bohatství“ české ekonomiky 
 
Nové časové řady HDP = nový pohled na historii 
 
V září ČSÚ dokončil revizi časové řady HDP spočívající v zavedení nové metodiky řetězení 
cenových deflátorů a v rozšíření souboru vstupních informací (např. zahrnutí opotřebení 
infrastruktury, změny ve výpočtu imputovaného nájemného atd.). Kromě toho, že došlo 
k mírné změně dynamiky jak nominálního, tak reálného produktu (zejména vyhlazení cyklu 
reálného agregátu), je výsledkem i odlišný pohled na dynamiku reálných příjmů, měřeno 
upraveným agregátem reálného HDP typu Command-Basis GDP.  
 
Klasický pohled vs. alternativní pohled 
 
V uzavřené ekonomice platí předpoklad, že co se v ní vyrobí, taky se zde spotřebuje a růst 
ceny tudíž nemá reálný dopad do bohatství ekonomiky. Na tomto předpokladu je také založen 
klasický pohled na ekonomickou aktivitu prizmatem reálného růstu HDP.  ČR je však jednou 
z nejotevřenějších ekonomik na světě. Proto je třeba vzít v úvahu, že klasický pohled na 
ekonomiku, měřený reálným růstem, může být zkreslený. Oproti velké uzavřené ekonomice je 
nutné u malé otevřené ekonomiky zohlednit nezanedbatelný vliv směnných relací. Přestože 
směnné relace jsou čistě cenové vlivy, může jejich dopad na ekonomiku být reálný. 
Nominální HDP lze standardně rozložit na šest prvků růstu, z nichž klasický přístup považuje 
tři za reálné (technologický pokrok, množství práce a kapitálu) a tři za cenové (vliv směnných 
relací, vliv obchodovatelných cen na nominální saldo obchodní bilance a vliv domácích cen). 
Klasicky definovaný agregát reálného HDP chápe ekonomickou aktivitu pouze jako umění 
vyrobit co nejvíce kvalitních fyzických výrobků. Od toho pak většina standardních úvah 
odvíjí pohled na bohatství a životní úroveň dané ekonomiky. Pro otevřenou ekonomiku však 
umění výhodně prodat (jiné ekonomice) znamená rovněž reálný příjem s nezanedbatelným 
dopadem do bohatství a životní úrovně. Nominální vývoz tak přímo ovlivňuje domácí 
ekonomiku přes množství zboží a služeb, které se mohou za získané peníze dovézt  
a spotřebovat (nebo množství kapitálu, které může ekonomika investovat).  
 
Standardní národní účetnictví při převodu nominálních veličin na reálné defluje jednotlivé 
složky jejich odpovídajícími deflátory, tedy vývoz vývozními a dovoz dovozními cenami,  
a tím ve skutečnosti reálné vlivy přesouvá do kategorie čistě nominálních. Při vysokém stupni 
otevřenosti naší ekonomiky a  významné změně (růstu, čili zlepšení) směnných relací tak 
nemůže klasický reálný HDP zprostředkovat objektivní pohled na růst reálného bohatství 
ekonomiky a může docházet k chybnému hodnocení vývoje veličin, které jsou skutečnými 
reálnými příjmy následně ovlivněny.  
 
Vývoj směnných relací je pro českou ekonomiku trendově příznivý 
 
Zatímco u většiny vyspělých ekonomik směnné relace sice kolísají, ale nevykazují žádný 
dlouhodobý trend (ceny se již usadily a našly si své rovnovážné trajektorie)1, je u 
tranzitivních zemí možný růst ceny jejich produkce na zahraničních trzích spolu s rostoucí 
důvěryhodností těchto zemí v očích zahraničních zákazníků (image, servis, posun preferencí) 
i v souvislosti s procesem začleňování těchto zemí do vyspělé mezinárodní kooperace. 
                                                 
1 Ani toto však neplatí absolutně. Například Finsko je vystaveno trendovému zhoršování směnných relací 
v důsledku své velké závislosti na vývozu informačních a komunikačních technologií (Nokia apod.), kde ceny 
dlouhodobě klesají. Na tuto skutečnost upozorňuje mimo jiné poslední ekonomický přehled Finska z dílny 
OECD, který dospívá závěru, že ve finském případě roste Comand-Basis GDP podstatně pomaleji než HDP. 
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ČR patří k zemím, kterým se (možná i zásluhou metodiky jejich měření ze strany ČSÚ) 
směnné relace zlepšují nejvíce. Zejména od konce roku 2000 můžeme pozorovat prudký růst.  
Následující obrázky ukazují, že zatím co v počátku období se zlepšovaly relace zejména  
u služeb s malou váhou v HDP (prává osa pravého grafu), od roku 2001 lze pozorovat 
výrazné zlepšení směnných relací u zboží a celkových směnných relací (levá osa). Z obchodní 
bilance je vidět, že ke zlepšování směnných relací dochází v důsledku růstu cen vývozu při 
stagnaci cen dovozu2 (levá osa – směnné relace, pravá osa – indexy cen a eff. kurzu).  
 
Směnné relace (měsíčně, obchodní bilance)  Směnné relace (čtvrtletně, národní účty) 
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Dopad vlivu směnných relací do reálného příjmu, upravený agregát reálného HDP 
 
Jaký je dopad směnných relací do reálného příjmu ekonomiky ukazuje následující obrázek, 
který porovnává klasický agregát reálného HDP s upraveným agregátem3. 
 

Růst HDP dle různých přístupů (řetězení mzr. růstů) 
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2 Přitom prudký růst dovozních cen ropy a ostatních surovin v posledních letech by měl znamenat růst 
dovozních cen jako celku. Nicméně, při obrovském obratu zahraničního obchodu (vzhledem k přidané hodnotě) 
tvoří suroviny v českém dovozu relativně malou položku, a jejich cenový růst je kompenzován zejména 
poklesem dovozních cen ve váhově významných skupinách strojů a ostatních průmyslových výrobků. 
3 „Command-Basis GDP“ zachycuje pouze reálný vliv směnných relací (když defluje nominální vývoz cenami 
dovozu). Ale i při neměnném poměru vývozních a dovozních cen může případný pokles cen obchodovatelných 
statků (tedy jak vyvážených tak dovážených) při existenci deficitu obchodní bilance mít příznivý dopad do 
reálného příjmu ekonomiky, protože se zlevní financování tohoto deficitu. „Adjusted GDP“ zohledňuje vliv 
obou faktorů (když defluje čistý vývoz deflátorem domácí spotřeby). 
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Z obrázku je vidět, že reálné příjmy české ekonomiky rostly daleko větším tempem, než 
vyplývá z tempa růstu klasického agregátu reálného HDP. Zejména v posledním roce jejich 
tempo akceleruje a je dvojnásobné oproti vykázanému tempu HDP. Obrázek rovněž dokládá, 
že převážná část zkreslení plyne ze změny směnných relací, vliv obchodovatelných cen na 
nominální saldo obchodní bilance je zanedbatelný. 
 
Jaké závěry lze vyvodit ze současného vývoje (a jaké zatím ne)? 
 
Česká republika má tranzitivní ekonomiku s vysokým podílem obratu zahraničního obchodu 
na celkovém HDP. Z tohoto důvodu by reálná aktivita neměla být posuzována (pouze) 
vývojem klasického ukazatele reálného HDP, neboť její velká otevřenost jí řadí na první 
místo mezi novými členskými zeměmi co se týče (kumulovaného) rozdílu mezi vývojem 
klasického a upraveného agregátu reálných příjmů. 
 
Zatímco tradiční modely a přístupy mají většinou problém zachytit postupnou transformaci  
a adaptaci ekonomiky na tržní podmínky, kdy devizový kurz, cenové hladiny a relativní ceny 
si teprve hledají dlouhodobě rovnovážné úrovně, upravený HDP lépe zachycuje minulý vývoj 
a tomu odpovídající vývoj souvisejících ekonomických veličin.  
 
Nová čísla nedávají opodstatnění ke komentářům typu „předstih tempa reálné spotřeby 
(mezd) před tempem reálného HDP vede k obavám z možného nerovnovážného vývoje …“ 
apod. Naopak, pokud skutečné reálné příjmy domácí ekonomiky rostou vyšším tempem, než 
její reálná produkce, mohou investice, spotřeba a mzdy růst rovněž vyšším tempem, aniž by 
se to muselo promítnout do vnitřní nebo vnější rovnováhy. 
 
Upravený agregát by měl být použit i při hodnocení konvergenčního úsilí ČR a při 
mezinárodním srovnávání růstu výkonnosti tranzitivních ekonomik. Pak přestává být Česko 
outsiderem v pomyslném závodu, kdo dříve dožene životní úroveň EU. Stále trvající vysoký 
příliv PZI přestává být záhadou, upravený agregát odpovídá jak na otázku, proč se investoři 
Česku přes „nízký“ růst nevyhýbají, tak proč vysoký příliv PZI není vidět na výkonu 
ekonomiky. 
 
Naopak není zatím jasné, jaké implikace má současný vývoj měřený upraveným agregátem na 
budoucí reálnou aktivitu (spotřebu a dovozní spotřebu, investice, příjmy rozpočtu, …). To 
bude předmětem dalších studií.  
 
Je důležité si rovněž uvědomit, že z vyšších reálných příjmů profitují z velké části zahraniční 
subjekty, jejichž zásluhou se lepších vývozních cen dosahuje. Velká část reálných příjmů se 
tak odlévá ve formě dividend nebo zůstává v zahraničních rukou ve formě reinvestovaného 
zisku. Druhou stranou téže mince je tudíž i zhoršená bilance výnosů. Nicméně domácí 
pracovní síla by měla z rostoucích reálných příjmů rovněž profitovat, aby při zachování 
konkurenceschopnosti neklesal podíl práce na vytvořené přidané hodnotě4.  
 
Upravený HDP tak může již dnes sloužit jako alternativní pohled na minulý a současný vývoj 
ekonomiky (jak české, tak i srovnatelných zemí), v budoucnu by mohl být použit i jako 
indikátor očekávaného budoucího vývoje a začleněn do formálního modelového rámce. 
 

                                                 
4 Zatímco v minulosti rostly reálné mzdy a disponibilní příjmy většinou (oprávněně) rychleji, než reálný HDP, 
v současnosti můžeme pozorovat naopak jejich nižší tempo (to dokazuje i hodnocení ČSÚ, který uvádí, že 
„důchod podniků rostl v letošním roce rychleji, než důchod domácností“). Důvodem může být jednak 
skutečnost, že vysoký ekonomický růst je do značné míry překvapivý a odbory ještě nestačily zareagovat, jednak 
důchod domácností je tvořen i platy státních zaměstnanců, kteří neprofitují přímo ze zisků podniků.  






























